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                                        พระสุตตันตปฎก  
 
                               อังคุตตรนิกาย   ติกนิบาต 
 
                                     เลมท่ี  ๑  ภาคที่   ๓          
                                       
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสมัพุทธเจาพระองคนั้น 
 
                                  ปฐมปณณาสก 
 
                                     พาลวรรคที่   ๑ 
 
                                         ๑.  ภยสูตร 
 

                      วาดวยผูเปนภัยและไมเปนภัย 
 
         [๔๔๐]  ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี :- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมพีระภาคเจา  ประทับอยู  ณ  พระเชตวัน   อาราม 
ของอนาถบิณฑิกะ   คฤหบดี    พระนครสาวัตถี      พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก 
ภิกษุทั้งหลายในที่นั้นแล  ดวยพระพทุธพจนวา  ภิกฺขโว  (แนะภิกษุทั้งหลาย) 
ภิกษุเหลาน้ัน  กราบทูลขานรับตอพระผูมีพระภาคเจา   ดวยคําวา  ภทนฺเต 
(พระพุทธเจาขา)  แลว  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระธรรมเทศนานี้วา 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภัยอยางใดอยางหน่ึงเกิดข้ึน  ภัยทัง้ปวงน้ัน 
ยอมเกิดแตคนพาล   หาเกิดแตบัณฑิตไม  อุปทวะอยางใดอยางหน่ึงเกิดข้ึน 
อุปทวะทั้งปวงน้ัน   ยอมเกิดแตคนพาล  หาเกิดแตบัณฑิตไม  อุปสรรคอยางใด 



อยางหน่ึงเกิดข้ึน  อุปสรรคทั้งปวงน้ัน  ยอมเกิดแตคนพาล  หาเกิดแตบัณฑิตไม. 
                         



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 2 

         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เปรียบเหมือนไฟลุกจากเรือนท่ีมุงบังดวยตนออ  
หรือจากเรือนที่มุงบังดวยหญาแลว        ยอมไหมกระทั่งเรือนยอดท่ีฉาบปูนทั้ง 
ภายในท้ังภายนอกจนลมลอดไมได  มีประตูอันลงกลอนสนิท   มีหนาตางปดได 
ฉันใด    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภัย. . .อุปทวะ. . .อุปสรรคอยางใดอยางหน่ึง 
เกิดข้ึน  ยอมเกิดแตคนพาล  หาเกิดแตบัณฑิตไม   ฉันนั้น  
         ดังน้ีแล   ภิกษุทั้งหลาย    คนพาลมีภัย    บัณฑิตไมมีภัย    คนพาลมี 
อุปทวะ    บณัฑิตไมมีอุปทวะ    คนพาลมีอุปสรรค    บัณฑิตไมมีอุปสรรค 
ภิกษุทั้งหลาย  ภัย. . .อุปทวะ. . .อุปสรรคแตบัณฑิตหามีไม. 
         เพราะเหตุนั้น     ทานท้ังหลายพึงสําเหนียกในขอน้ีอยางน้ีวา    บุคคล 
ประกอบดวยธรรม  ๓ ประการ เหลาใด พึงรูวาเปนพาล   เราทัง้หลายจักละเสีย 
ซึ่งธรรม ๓ ประการนั้น   บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการ   เหลาใด พึงรู 
วาเปนบัณฑิต    เราทั้งหลายจักถือธรรมน้ันประพฤติ    ภิกษุทัง้หลาย     ทาน 
ทั้งหลายพึงสําเหนียกอยางนี้แล. 
                                             จบภยสูตรที่  ๑  
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                  อรรถกถาอังคุตตรนิกาย ชื่อ มโนรถปูรณี   
 
                                    ติกนิปาตวรรณนา 
 
                                พาลวรรควรรณนาที่  ๑                                                
 
                                    อรรถกถาภยสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในภยสูตรที่  ๑    แหงติกนิบาต  ดังตอไปนี้ :- 
         ในบทวา  ภยานิ  เปนตน    ความท่ีจิตสะดุงกลัว  ชื่อวา ภัย.  อาการ 
ที่จิตไมเปนสมาธิ   ชื่อวา  อุปทวะ.  อาการท่ีจิตติดขัด  คืออาการท่ีจิตของอยู 
ในอารมณนั้น ๆ  ชื่อวา  อุปสรรค. 
         พึงทราบความแตกตางกันแหงภัย    อุปทวะ    และอุปสรรคเหลานั้น 
ดังตอไปนี้ 
         พวกโจรอาศัยอยูตามภูเขา  และถิ่นทุรกันดาร  สงขาวไปถึงชาวชนบท 
วา   พวกเราจักเขาปลนหมูบานของพวกทานในวันโนน     ต้ังแตเวลาท่ีไดสดับ 
ขาวน้ัน  ชาวชนบทเหลาน้ันก็พากันหวาดกลัว.  อาการอยางนี้   ชื่อวา  อาการ 
ที่จิตสะดุงกลัว. 
         ชาวชนบทก็พากันคิดวา  ทําอยางไรดีเลา  พวกโจรโกรธพวกเราแลว 
จะพึงนําความฉิบหายมาใหเราเปนแน   ดังน้ีแลว    ฉวยควาทรัพยสมบัติที่พอ 
หยิบฉวยติดมือไปได   เขาปาพรอมกับฝูงสัตวทวิบทจตุบาท   นอนตามพ้ืนดิน 
อยูในปาน้ัน  ๆ    ถูกแมลงมีเหลือบและยุงเปนตนกัด     ก็พากันหลบเขาไปยัง 
ระหวางพุมไม  เหยียบตอไมและหนาม.   ความฟุงซานของชาวชนบทเหลานั้น 
ผูทองเท่ียวไปอยูอยางนั้น    ชื่อวา  อาการท่ีจิตไมเปนสมาธิ.  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 4 

         หลังจากน้ัน   เมื่อพวกโจรไมมาตามวันที่ไดบอกไว   ชาวชนบทก็คิด   
กันวา  ชะรอยจักเปนขาวลวง   พวกเราจักกลับเขาหมูบาน  ดังนี้แลว   พากัน 
ขนขาวของกลับเขาหมูบาน.  ครั้งน้ัน    พวกโจรทราบวา   ชาวชนบทเหลาน้ัน 
พากันกลับเขาหมูบานแลว      จึงพากันมาลอมหมูบานไว     จุดไฟเผาที่ประตู 
สังหารผูคนจํานวนมาก   ปลนเอาทรัพยสมบัติทั้งหมดไป.    บรรดาชาวชนบท 
เหลาน้ัน  พวกท่ีเหลือจากถูกโจรสังหาร  ก็พากันดับไฟ   แลวน่ังจับเจาอยูใน 
ที่นั้น ๆ   มีรมเงาซุมประตู    และเงาฝาเรือนเปนตน     หวนโศกเศราถึงส่ิงที่ 
สูญเสียไป.     อาการท่ีจิตของอยูอยางนี้     ชื่อวา    อาการท่ีจิตเกี่ยวของอยูใน 
อารมณนั้น. 
         บทวา  นฬาคารา  ไดแก เรือนท่ีมุงและบังดวยไมออ   สวนเครื่อง 
เรือนท่ีเหลือในเรือนไมออนี้   ทําจากไม. แมในเรอืนหญาก็มีนัย   นี้แล.  บทวา 
กูฏาคารานิ  ไดแก  เรือนท่ียกยอด.    บทวา  อุลฺลตฺิตาวลิตฺตานิ   ไดแก 
ฉาบท้ังขางในและขางนอก.  บทวา นิวาตานิ  ไดแก ลมเขาไปไมได.  บทวา 
ผุสิตคฺคฬานิ  ไดแก บานประตูที่ติดเขาสนิทที่กรอบเช็ดหนา    เพราะเปน 
ของท่ีนายชางผูฉลาดทําไว. บทวา  ปหิตกวาฏานิ   ไดแก  ติดบานประตูแลว. 
ดวยสองบทน้ี    พระผูมพีระภาคเจา    มิไดตรัสหมายถึงบานประตูและหนาตาง 
ที่ปดไวประจํา   แตตรัสคุณสมบัติเทาน้ัน.    ก็บานประตูและหนาตางเหลาน้ัน 
ยอมปดและเปดไดทุกขณะที่ตองการ.  
         บทวา พาลโต  อุปฺปชฺชนฺติ    ความวา อุปสรรคทั้งหลายยอมเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยคนพาลทั้งน้ัน.  เปนความจริง  คนที่ไมเปนบัณฑิตเปนพาล  เมื่อ 
ปรารถนาความเปนพระราชา   ความเปนอุปราช   หรือปรารถนาตําแหนงใหญ 
อยางอ่ืน    กจ็ะชักชวนเอาลูกกําพราพอ  ผูโงเงาเหมือนตน   จํานวนเล็กนอย 
แลวเกลี้ยกลอมวา  มาเถิดเธอท้ังหลาย  ฉันจักทําพวกเธอใหเปนใหญ  ซองสุม  
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อยูตามภูเขาและปาทึบเปนตน    แลวบุกเขาท่ีหมูบานแถวชายแดน   ทําหมูบาน 
ใหเสียหายแลว   ตีทั้งนิคม   ทั้งชนบทตามลําดับ.   
         ผูคนปรารถนาสถานที่ ๆ ปลอดภัย จึงพากันท้ิงบานเรือนหลีกหนีไป. 
ทั้งภิกษุ  ภิกษุณี     ที่อาศัยคนเหลาน้ันอยู   ก็พากันละทิ้งสถานท่ีอยูของตน ๆ 
หลีกไป.  ในสถานท่ีที่ทานเหลาน้ันไปแลว ทั้งภิกษา  ทั้งเสนาสนะก็หาไดยาก. 
ภัยยอมมาถึงบริษัททั้ง ๔ อยางนี้แล. 
         แมในบรรพชิตท้ังหลาย  ภิกษุผูเปนพาล ๒ รูป วิวาทกนัแลวตางเริ่ม 
โจทกันและกัน    จึงเกิดความวุนวายใหญหลวงข้ึน  เหมือนพวกภิกษุชาวเมือง 
โกสัมพี   ฉะน้ัน.      ภัยยอมมาถึงบริษัท ๔ เหมือนกัน     ก็ภัยเหลาใดเกิดข้ึน 
ดังวามานี้   ภัยเหลาน้ันท้ังหมด  ยอมเกิดข้ึนมาจากคนพาล  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงยังเทศนาใหจบลงตามอนุสนธิ  ดงัวามานี้แล. 
                                        จบอรรถกถาภยสูตรที่  ๑ 
 
                                          ๒. ลกัขณสูตร 
 
                             วาดวยลักษณะของพาลและบัณฑิต 
 
         [๔๔๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คนพาลมีกรรมเปนลักษณะ  บัณฑิตก็มี 
กรรมเปนลักษณะ  ปญญาปรากฏในอปทาน  (ความประพฤติ) 
         ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผูประกอบดวยธรรม  ๓ ประการ   พึงทราบได 
วาเปนคนพาล    ธรรม ๓ ประการคืออะไรบาง   คือ   กายทุจริต     วจีทุจริต  
มโนทุจริต  ผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล  พึงทราบเถิดวา  เปนพาล  
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         ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ  พึงทราบไดวา  
เปนบัณฑิต  ธรรม ๓ ประการคืออะไรบาง  คือ  กายสุจริต   วจีสุจริต  มโน- 
สุจริต  ผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล   พึงทราบเถิดวา  เปนบัณฑิต  
         เพราะเหตุนั้น   ทานทั้งหลายพึงสําเหนียกในขอน้ีอยางน้ีวา     บุคคล 
ประกอบดวยธรรม ๓ ประการเหลาใด  พึงทราบไดวาเปนคนพาล เราทั้งหลาย 
จักละเสียซึ่งธรรม  ๓ ประการนั้น   บคุคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการเหลา 
ใดพึงทราบไดวาเปนบัณฑิต   เราทั้งหลายจักถือธรรม ๓ ประการน้ันประพฤติ 
ภิกษุทั้งหลาย  ทานท้ังหลายพึงสําเหนียกอยางนี้แล. 
                                           จบลักขณสูตรที่  ๒ 
 
                                      อรรถกถาลักขณสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัย  ในลักขณสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้:- 
         กรรมที่เปนไปทางกายทวารเปนตน    เปนลักษณะ    คือเปนเหตุให 
หมายรูบุคคลน้ัน  เหตุนั้น    บุคคลน้ัน   จึงชื่อวา  มีกรรมเปนลกัษณะ. 
         ปญญาที่งามดวยความประพฤติ (จริต)  ชื่อวา  อปทานโสภนีปญญา. 
อธิบายวา  พาลและบัณฑิตยอมปรากฏดวยกรรมท่ีตนประพฤติมาแลวน่ันแล. 
         จริงอยู ทางที่คนพาลไปแลว  ยอมเปนเหมือนทางไปของไฟปาซึ่งลาม 
ไปเผาไหมตนไม กอไม คามนิคมเปนตนฉะนั้น.    ปรากฏเหลือก็แตเพียงสถานท่ี 
ที่ปลูกบานเทาน้ัน  ซึ่งเต็มไปดวย  ถาน  เขมา   และเถา.  สวน ทางที่บัณฑิต 
ไป เหมือนทางที่เมฆฝน ซึ่งต้ังเคาข้ึนท้ัง ๔ ทิศ   แลวตกลงมา  เต็มหลุมและ 
บอเปนตน    นําความงอกงามของรวงขาวกลาชนิดตาง ๆ มาใหฉะน้ัน.   สถาน  
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ที่ที่มีน้ําเต็ม   และมีผลาผลของขาวกลาชนิดตาง ๆ งอกงาม     ปรากฏอยูในทาง 
ที่เมฆฝน ซึ่งต้ังเคาข้ึนฉันใด ในทางที่บัณฑิตดําเนินไป    ก็มีสมบัติอยาง   
เดียวเทาน้ัน ไมมีวิบัติเลยฉันนั้น. บทที่เหลือในสูตรนี้  มีความหมายงายทั้งนั้น. 
                                      จบอรรถกถาลักขณสูตร  
 
                                       ๓.   จินตสูตร 
 
            วาดวยลักษณะแตกตางระหวางบัณฑิตกับคนพาล 
 
         [๔๔๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี่ลักษณะ  นมิิต  อปทานของคนพาล 
มี ๓ อยาง ๓ อยางคืออะไรบาง  คือ  คนพาลในโลกน้ี    ยอมเปนผูคิดอารมณ 
ชั่วโดยปกติ พูดคําชั่วโดยปกติ   และทําการชั่วโดยปกติ  กถ็าคนพาลจักไมเปน 
ผูคิดอารมณชั่วโดยปกติ    พูดคําชั่วโดยปกติ   และทําการชั่วโดยปกติแลวไซร 
คนฉลาดท้ังหลายจะพึงรูจักเขาไดอยางไรวา  อสัตบุรุษผูนี้เปนคนพาล ก็เพราะ 
เหตุที่คนพาลยอมเปนผูคิดอารมณชั่วโดยปกติ    คําชั่วโดยปกติ   และทําการ 
ชั่วโดยปกตินั่นแล  คนฉลาดท้ังหลายจึงรูจักเขาไดวา อสัตบุรุษผูนี้เปนคนพาล 
นี่แล  ภิกษุทัง้หลาย  ลักษณะ  นิมิต   อปทาน ๓ อยางของคนพาล 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี่ลักษณะ นิมิต อปทาน  ของบัณฑิตมี ๓ อยาง 
๓ อยาง คืออะไรบาง   คือ บัณฑิตในโลกน้ี    ยอมเปนผูคิดอารมณดีโดยปกติ 
พูดคําดีโดยปกติ และทําการดีโดยปกติ ก็ถาบัณฑิตจักไมเปนผูคิดอารมณดีโดย 
ปกติพูดคําดีโดยปกติ  และทําการดีโดยปกติแลวไซร คนฉลาดท้ังหลายจะพึงรูจัก  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 8 

เขาไดอยางไรวา   สัตบุรษุผูนี้เปนบัณฑิต   ก็เพราะเหตุที่บัณฑิตยอมเปนผูคิด   
อารมณดีโดยปกติ   พูดคําดีโดยปกติ   และทําการดีโดยปกตินั่นแล   คนฉลาด 
ทั้งหลายจึงรูจักเขาไดวา สัตบุรุษผูนี้เปนบัณฑิต  นี่แล  ภิกษุทัง้หลาย  ลักษณะ 
นิมิต  อปทาน ๓ อยางของบัณฑิต 
         เพราะเหตุนั้น  ทานทั้งหลายพึงสําเหนียกในขอน้ีอยางนี้วา     บุคคล 
ประกอบดวยธรรม ๓ ประการเหลาใด พึงทราบไดวาเปนคนพาล  เราทั้งหลาย 
จักละเสียซึ่งธรรม ๓ ประการน้ัน   บคุคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการเหลาใด 
พึงทราบไดวาเปนบัณฑิต      เราทั้งหลายจักถือธรรม  ๓  ประการน้ัน ประพฤติ 
ภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายพึงสําเหนียกอยางนี้แล. 
                                          จบจินตสูตรที่  ๓ 
 
                                   อรรถกถาจินตสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในจินตสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้:- 
         บทวา   พาลลกฺขณานิ   ไดแก  ทีช่ื่อวา  พาลลกัษณะ  (ลักษณะ 
ของคนพาล)  เพราะเปนเครื่องใหคนท้ังหลายกําหนด  คือรูไดวาผูนี้เปนพาล. 
ลักษณะเหลาน้ันแล   เปนเหตุใหหมายรูคนพาลน้ัน     เพราะเหตุนั้น     จึงชื่อวา 
เครื่องหมายของคนพาล.  บทวา พาลาปทานนิ   ไดแก  ความประพฤติของ 
คนพาล.  บทวา ทฺจฺจินฺติตจินฺตี   ความวา คนพาลเมื่อคิด ยอมคิดแตเรื่องที่  
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ไมดี ดวยอํานาจ  อภิชฌา  พยาบาท  และมิจฉาทิฏฐิ.  บทวา  ทุพฺภาสิ-  
ตภาสี  ความวา  แมเมื่อจะพูด   ก็ยอมพูดแตคําพูดท่ีไมดี   แยกประเภทเปน 
มุสาวาทเปนตน.   บทวา   ทุกฺกฏกมฺมารี   ความวา   แมเมื่อทํายอมทําแต 
สิ่งท่ีไมดี  ดวยอํานาจปาณาติบาตเปนตน.   บทมอีาทิวา   ปณฺฑิตลกฺขณานิ 
พึงทราบตามทํานองลักษณะท่ีกลาวแลวน่ันแล.                     
         สวนบทท้ังหลายมีบทวา  สุจินฺติตจินฺตี   เปนตน    ในสตูรนี้    พึง 
ประกอบดวยอํานาจแหงสุจริตท้ังหลาย   มีมโนสุจริตเปนตน. 
                                    จบอรรถกถาจินตสูตรที่   ๓ 
 
                                     ๔.  อัจจยสูตร 
 
               วาดวยธรรมทีบ่งบอกวาเปนพาลหรือบณัฑิต 
 
         [๔๔๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
พึงทราบไดวาเปนคนพาล ธรรม ๓ ประการคืออะไรบาง  คือ ไมเห็นความลวง 
เกินโดยเปนความลวงเกิน    เห็นความลวงเกินแลว     ไมทําคืนตามวิธีที่ชอบ 
อน่ึง   เมื่อคนอ่ืนแสดงโทษท่ีลวงเกิน   ก็ไมรับตามวิธีที่ชอบ   บุคคลประกอบ 
ดวยธรรม ๓ ประการนี้แล  พึงทราบเถิดวาเปนคนพาล 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการ  พึงทราบ 
ไดวาเปนบัณฑิต   ธรรม ๓ ประการคืออะไรบาง  คือ   เห็นความลวงเกินโดย 
เปนความลวงเกิน     เห็นความลวงเกินโดยเปนความลวงเกินแลวทําคืนตามวิธี  
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ที่ชอบ อน่ึง เมื่อคนอ่ืนแสดงโทษท่ีลวงเกินก็รับตามวิธีที่ชอบ บุคคลประกอบ 
ดวยธรรม ๓ ประการนี้แล  พึงทราบเถิดวา  เปนบัณฑิต.  
                                       จบอัจจยสูตรที่    ๔ 
 
                          อรรถกถาอัจจยสูตร      
 
         พึงทราบวินิจฉัย  ในอัจจยสูตรที่  ๔  ดังตอไปนี้:- 
         บทวา   อจฺจย   อจฺจยโต   น ปสฺสติ   ความวา  คนพาลยอมไม 
เห็นความผิดของตนวา  เปนความผิด.  บทวา  อจฺจยโต  ทิสฺวา  ยถาธมฺม 
น ปฏิกโรติ  ความวา คนพาลแมทราบแลววา เราทําผิด ก็ไมยอมทําตามธรรม 
คือรับทัณฑกรรมมาแลว  ก็ไมยอมแสดงโทษ  คือไมยอมขอโทษคนอ่ืน.* บท 
วา    อจฺจย     เทเสนฺตสฺส    ยถาธมมฺ    ปฏิคฺคณฺหาติ   ความวา   เมื่อคน 
อ่ืนทราบวา  เราทําผิด   รบัทัณฑกรรมมาแลวใหขอขมา   คนพาลก็จะไมยอม 
ยกโทษให. 
         ธรรมฝายขาว  ( ของบัณฑิต ) พึงทราบโดยนัยที่ตรงกันขามกับที่กลาว 
แลว. 
                                       จบอรรถกถาอัจจยสูตรที่ 
*   ปาฐะวา   อจฺจย  น  เทเสติ  ฉบับพมาเปน  อจฺจย  น  เทเสติ  นกฺขมาเปติ  แปลตามฉบับพมา  
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                               ๕.   อโยนิโสสูตร 
 
           วาดวยธรรมทีบ่งบอกวาเปนพาลหรือบัณฑิต  
 
         [๔๔๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
พึงทราบไดวาเปนพาล  ธรรม ๓ ประการคืออะไรบาง  คือ  ต้ังปญหาโดยไม 
แยบคาย   แกปญหาโดยไมแยบคาย   อน่ึง   คนอ่ืนแกปญหาไดแยบคาย   ดวย 
ถอยคําอันกลมกลอมสละสลวยไดเหตุผลแลว    ไมอนุโมทนา   บุคคลประกอบ 
ดวยธรรม ๓ ประการนี้แล  พึงทราบเถิดวาเปนคนพาล 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลประกอบดวยธรรม ๓  ประการ  พึงทราบ 
ไดวาเปนบัณฑิต   ธรรม ๓ ประการคืออะไรบาง  คือ  ต้ังปญหาโดยแยบคาย 
แกปญหาโดยแยบคาย    อน่ึง    คนอ่ืนแกปญหาไดแยบคาย    ดวยถอยคําอัน 
กลมกลอมสละสลวยไดเหตุผลแลวอนุโมทนา      บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ 
ประการนี้แล  ภิกษุทั้งหลาย  พึงทราบเถิดวาเปนบัณฑิต. 
                                        จบอโยนิโสสูตรที่    ๕  
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                                 อรรถกถาอโยนิโสสูตร   
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอโยนิโสสูตรที่  ๕    ดังตอไปนี้:- 
         บทวา  อโยนิโส  ปฺห  กตฺตา   โหติ  ความวา  คนพาลยอมทํา 
สิ่งท่ีไมเปนปญหานั่นแลใหเปนปญหา   เพราะคิดไมถูกวิธี   เหมือนพระโลฬ-ุ 
ทายีเถระ    เมื่อถูกถามวา    อุทายี   ทีต้ั่งของอนุสติมีเทาไรหนอแล     ก็คิดวา 
ขันธที่เคยอาศัยอยูในภพกอน  จักเปนที่ต้ังของอนุสติ   ดังน้ีแลว     ทําส่ิงท่ีไม 
เปนปญหาใหเปนปญหาฉะนั้น. 
         บทวา  อโยนิโส  ปฺห  วิสชฺเชตา  โหติ  ความวา   ก็คนพาล 
แมเม่ือจะวิสัชนาปญหาที่คิดไดอยางนี้*     ก็กลับวิสัชนาโดยไมแยบคาย  คลาย 
พระเถระนั้นนั่นแล   โดยนัยมีอาทิวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ภิกษุในธรรม- 
วินัยนี้    ยอมระลึกถึงขันธที่อาศัยอยูในภพกอนไดมากมาย  คือ  ระลึกไดชาติ 
หน่ึงบาง  คือยอมกลาวสิ่งท่ีไมเปนปญหานั่นแล  วาเปนปญหา. 
         ในบทวา  ปริมณฺฑเลหิ  ปทพฺยฺชเนหิ  นี ้ พึงทราบวินิจฉัยดัง 
ตอไปนี้  
         บทนั่นแล   ชื่อวา  บทพยัญชนะ   เพราะทําความหมายใหปรากฏ   บท 
พยัญชนะนั้นที่กลาวทําอักษรใหบรบิูรณ     ไมใหเสียความหมายของพยัญชนะ 
๑๐ อยาง  ชือ่วา  เปนปริมณฑล  (กลมกลืน).  อธิบายวา  ดวยบทพยัญชนะ 
เห็นปานน้ี. 
         บทวา   สิลิฏเห ิไดแก ที่ชื่อวา สละสลวย  เพราะมีบทอันสละสลวย. 
         บทวา   อุปคเตหิ  ไดแก  เขาถึงผลและเหตุ.                     
*    ปาฐะวา  จนิฺติต  ปุน  ฉบับพมาเปน  เอว  จินฺติต  ปน  แปลตามฉบับพมา  
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         บทวา  นาพฺภนุโมทิตา*  ความวา   คนพาลยอมไมอนุโมทนา  คือ  
ไมยินดีปญหาของบุคคลอื่นที่วิสัชนาโดยแยบคายอยางนี้    คือ ที่วิสัชนาทําให 
สมบูรณ  ดวยอาการทุกอยาง.  เหมือนพระโลฬุทายีเถระ  ไมอนุโมทนาปญหา 
ของพระสารีบุตร  ฉะนั้น.  เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา 
         อาวุโสสารีบุตร    ไมใชฐานะ    ไมใชโอกาสเลยท่ีพระอนาคามีนั้น 
ลวงเลยความเปนสหายของเหลาเทพผูมีกวฬิงการาหารเปนภักษา      เขาถึงหมู 
เทพที่เปนมโนมยะหมูใดหมูหน่ึงแลว    จะพึงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธก็ได    จะ 
พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธก็ได  ฐานะน้ีไมมีเลย. 
         ในคําวา  โยนิโส  ปฺห  กตฺตา   เปนตน     พึงทราบวินิจฉัยดัง 
ตอไปนี้ 
         บัณฑิตคิดปญหาโดยแยบคายแลว      ยอมวิสชันาปญหาโดยแยบคาย 
เหมือนพระอานนทเถระฉะนั้น.   เปนความจริง   พระเถระถูกพระศาสดาตรัส 
ถามวา    ดกูอนอานนท      ที่ต้ังของอนุสติมีเทาไรหนอแล  ก็คิดโดยแยบคาย 
กอนวา   นี้จักเปนปญหา     เมื่อจะวิสัชนาโดยแยบคาย     จึงทูลวา   ขาแต 
พระองคผูเจริญ   ภิกษุในศาสนานี้    สงัดแลวเทียวจากกามท้ังหลาย ฯลฯ   แลว 
เขาจตุตถฌานอยู  ขาแตพระองคผูเจริญ    ที่ต้ังของอนุสตินี้ที่เจริญแลวอยางนี้  
ทําใหมากแลวอยางนี้   ยอมเปนไปเพ่ือความอยูเปนสุขในปจจุบัน. 
         บทวา  อพฺภานุโมทิตา  โหติ   ความวา   บัณฑิตยอมอนุโมทนา 
โดยแยบคาย  เหมือนพระตถาคตอนุโมทนาฉะน้ัน.  เปนความจริง พระตถาคต  
เมื่อพระอานนทเถระวิสัชนาปญหาแลว     ก็ตรัสพระดํารัสมีอาทิวา    ดีแลว 
*   ปาฐะวา  นาพฺภนุโมทิตา  เปนบาลีเดิม  แตในอรรถกถาเปน  นาภินุโมทติ.  
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ดีแลว   อานนท  ถาอยางนั้น    อานนท   เธอจงทรงจําท่ีต้ังแหงอนุสติที่  ๖  นี้ 
ไวเถิด อานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้  มีสติกาวไปขางหนา  มีสติถอยหลังกลับ.  
                                  จบอรรถกถาอโยนิโสสูตรที่   ๕ 
 
                                    ๖.  อกุสลสูตร 
 
                วาดวยธรรมทีบ่งบอกวาพาลหรือบัณฑติ 
 
         [๔๔๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
พึงทราบไดวาเปนพาล  ธรรม ๓ ประการ    คืออะไรบาง    คือกายกรรมเปน 
อกุศล    วจีกรรมเปนอกุศล    มโนกรรมเปนอกุศล    บุคคลประกอบดวย 
ธรรม ๓ ประการน้ีแล  พึงทราบเถิดวาเปนคนพาล. 
                                            จบอกุสลสูตรที่   ๖ 
         สูตรที่    ๖-๗-๘   ความหมายงายท้ังน้ัน.  
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                                     ๗.  สาวัชชสูตร 
 
               วาดวยธรรมทีบ่งบอกวาเปนพาลหรือบณัฑิต  
 
         [๔๔๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บคุคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
พึงทราบวาเปนคนพาล    ธรรม ๓ ประการเปนไฉน   คือ   กายกรรมที่เปน 
โทษ ๑  วจีกรรมที่เปนโทษ ๑  มโนกรรมท่ีเปนโทษ ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล   พึงทราบวาเปนคนพาล   ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ  พึงทราบวาเปนบัณฑิต 
ธรรม ๓ ประการเปนไฉน   คือ   กายกรรมที่ไมเปนโทษ ๑    วจีกรรมท่ีไม 
เปนโทษ ๑ มโนกรรมทีไ่มเปนโทษ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผูประกอบ 
ดวยธรรม ๓ ประการนี้แล  พึงทราบวาเปนบัณฑิต. 
                                          จบสาวัชชสูตรที่   ๗ 
 
                                     ๘.  สัพยาปชชสูตร   
 
                  วาดวยธรรมทีบ่งบอกวาเปนพาลหรือบณัฑิต 
 
         [๔๔๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
พึงทราบวาเปนคนพาล    ธรรม  ๓ ประการเปนไฉน   คือ   กายกรรมท่ีเปน 
การเบียดเบียน  ๑    วจีกรรมที่เปนการเบียดเบียน  ๑    มโนกรรมท่ีเปนการ 
เบียดเบียน ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บคุคลผูประกอบดวยธรรม  ๓  ประการ 
นี้แล  พึงทราบวาเปนคนพาล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผูประกอบดวยธรรม  
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๓ ประการ  พึงทราบวาเปนบัณฑิต  ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ กายกรรม  
ที่ไมเปนการเบียดเบียน  ๑  วจีกรรมท่ีไมเปนการเบียดเบียน  ๑   มโนกรรมท่ี 
ไมเปนการเบียดเบียน ๑    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บคุคลผูประกอบดวยธรรม 
๓ ประการนีแ้ล  พึงทราบวาเปนบัณฑิต   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะฉะนั้น 
แหละ   เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา   บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
เหลาใด  อันเราพึงรูวาเปนคนพาล    เราจักประพฤติเวนธรรม ๓ ประการนัน้ 
บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการเหลาใด    อันเขาพึงรูวาเปนบัณฑิต  เรา 
จักประพฤติสมาทานธรรม ๓ ประการน้ัน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลาย 
พึงศึกษาอยางนี้แล. 
                                          จบสัพยาปชชสูตรที ่   ๘ 
 
                                              ๙. ขตสูตร 
 
                      วาดวยการบริหารตนแบบพาลและบัณฑิต 
 
         [๔๔๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
เปนคนพาล   ไมฉลาด   เปนอสัตบุรุษ   ครองตนอันขาด  (แกนสาร)    ถกู 
ประหาร  (เสียจากคุณธรรม)   แลวอยู   เปนคนประกอบดวยโทษ   ผูรูติเตียน 
และไดประสบสิ่งอันไมเปนบุญมากดวย    ธรรม ๓ ประการคืออะไรบาง   คือ 
กายทุจริต  วจีทุจริต   มโนทุจริต   บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล 
เปนคนพาล ฯลฯ  
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         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลประกอบดวยธรรม  ๓  ประการ    เปน  
บัณฑิต ฉลาด  เปนสัตบุรุษ   ครองตนอันไมขาด  (แกนสาร)  ไมถูกประหาร 
(จากคุณธรรม)   อยู    เปนผูไมมีโทษ    ผูรูไมติเตียน    และไดบุญมากดวย 
ธรรม ๓ ประการคืออะไรบาง   คือ กายสุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจริต  บุคคล 
ประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล  เปนบัณฑิต  ฯลฯ 
                                          จบขตสูตรที่   ๙    
 
                                    อรรถกถาขตสูตร 
    
         พึงทราบวินิจฉัย  ในสูตรที่ ๙ ดงัตอไปนี้:- 
         ธรรมฝายขาว   ในสวนเบื้องตน   กําหนดดวยกุศลกรรมบถ  ๑๐  ใน 
สวนเบื้องสูงยอมได  จนถึงอรหัตมรรค. 
         ในบทวา   พหฺุจ   ปฺุ   ปสวติ   นี ้   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสถึงบุญท่ีคละกันไป   ทั้งโลกิยะ   และโลกุตระ. 
                                     จบอรรถกถาขตสูตรที่   ๙  
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                                     ๑๐.  มลสูตร 
 
                             วาดวยมลทิน ๓ ประการ  
 
         [๔๔๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บคุคลประกอบดวยธรรม ๓ ไมละมล- 
ทิน  ๓  ยอมเปนผูอุบัติในนรก    เหมือนถูกนําตัวไปเก็บไวฉะน้ัน    ธรรม ๓ 
ประการคืออะไรบาง  คือ เปนผูทุศีลและไมละมลทินคือความทุศีลดวย   เปนผู 
ริษยาและไมละมลทินคือความริษยาดวย เปนผูตระหน่ีและไมละมลทินคือความ 
ตระหน่ีดวย   บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ นี้ไมละมลทิน ๓ นี้แล   ยอมอุบัติ 
ในนรก  เหมือนถูกนําตัวไปเก็บไว  ฉะน้ัน 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ละมลทิน ๓  ยอม 
อุบัติในสวรรค   เหมือนเขาเชิญตัวไปประดิษฐานไวฉะน้ัน  ธรรม ๓ ประการ  
คืออะไรบาง   คือ เปนผูมีศีลและมลทินคือความทุศีลก็ละไดแลวดวย เปนผูไม 
ริษยาและมลทินคือความริษยาก็ละไดแลวดวย    เปนผูไมตระหนี่และมลทิน 
คือความตระหนี่ก็ละไดแลวดวย    บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ นี้    ละมลทนิ 
๓ นี้แล ยอมอุบัติในสวรรค  เหมือนเขาเชิญตัวไปประดิษฐานไวฉะน้ัน. 
                                          จบมลสูตรที่   ๑๐ 
                                          จบพาลวรรคที่   ๑  
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                              อรรถกถามลสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัย  ในมลสูตรที่  ๑๐ ดังตอไปนี้:- 
         ภาวะของบุคคลทุศีล   ชื่อวา    ทุสสียะ.    ทสุสีลยะนั้นแหละเปน 
มลทิน  จึงชื่อวา  ทุสสีลยมละ. 
 
                          ความหมายของมลทิน 
 
         ถามวา  ที่ชื่อวามลทิน   เพราะหมายความวาอยางไร. 
         ตอบวา   เพราะหมายความวาตามเผาไหม ๑ เพราะหมายความวา   มี 
กลิ่นเหม็น ๑ เพราะหมายความวา  ทําใหเศราหมอง ๑. 
         อธิบายวา    มลทินนั้น    ยอมตามเผาไหมสัตว     ในอบายท้ังหลาย 
มีนรกเปนตน   เพราะเหตุนั้น    จึงชื่อวาเปนมลทิน   เพราะหมายความวา  ตาม 
เผาไหมบาง. 
         บุคคลเกลือกกลั้วดวยมลทินนั้น    เปนที่นารงัเกียจ  ทั้งในสํานักมารดา 
บิดา   ทั้งภายในภิกษุสงฆ  ทั้งในโพธิสถาน  และเจดียสถาน  และกลิ่นอันเกิด 
จากความไมดีของเขา    ยอมฟุงไปในทุกทิศวา    ผูนั้นทําบาปกรรมเห็นปานน้ี  
เหตุนั้น    จึงชื่อวาเปนมลทิน  เพราะหมายความวา  มีกลิ่นเหม็นบาง. 
         บุคคลผูเกลือกกลั้วดวยมลทินนั้น    ยอมไดรบัความเดือดรอนในที่ที่ไป 
ถึง  และกายกรรมเปนตนของเขาก็ไมสะอาด ไมผองใส เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา 
เปนมลทิน  เพราะหมายความวา  ทําใหเศราหมองบาง. 
         อีกอยางหนึ่ง   มลทนินั้น   ยอมทําเทวสมบัติ    มนุษยสมบัติ    และ 
นิพพานสมบัติใหเห่ียวแหงไป  เพราะเหตุนั้น   พึงทราบวาเปนมลทิน   เพราะ 
หมายความวา   ทําใหเห่ียวแหงบาง.  
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         แมในมลทิน  คือริษยา   และมลทินคือความตระหน่ี   กม็ีนัย  อยางนี้  
เหมือนกัน. 
                                  จบอรรถกถามลสูตรที่   ๑๐           
                                   จบพาลวรรควรรณนาท่ี  ๑ 
                                                          

                    รวมพระสูตรที่มีในพาลวรรคน้ี  คือ 
         ๑. ภยสูตร    ๒.  ลกัขณสูตร    ๓.  จินตสูตร    ๔.  อัจจยสูตร   ๕. 
อโยนิโสสูตร    ๖.  อกุสลสูตร    ๗.  สาวัชชสูตร    ๘.  สัพยาปชชสูตร    ๙. 
ขตสูตร    ๑๐.  มลสูตร   และอรรถกถา.                  
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                            รถการวรรคท่ี  ๒ 
 
                                ๑.  ญาตกสูตร   
  
         วาดวยปฏิบัติเพ่ือประโยชนและมิใชประโยชน  
 
         [๔๕๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูมีชื่อเสียง   ประกอบดวยธรรม 
๓ ประการ   ชื่อวาปฏิบัติเพ่ือส่ิงอันไมเกื้อกูลแกชนมาก   เพ่ือส่ิงอันมิใชความ 
สุขแกชนมาก   เพ่ือความเส่ือม   เพ่ือไมเปนประโยชน   เพ่ือทุกขแกชนมากท้ัง 
เทวดาทั้งมนุษย  ธรรม ๓ ประการเปนไฉน  คือ  ชักชวนในกายกรรมอันไม 
สมควร ชักชวนในวจีกรรมอันไมสมควร ชักชวนในธรรมท้ังหลายอันไมสมควร 
ภิกษุผูมีชื่อเสียง   ประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล   ชื่อวาปฏิบัติเพ่ือสิ่งอัน 
ไมเกื้อกูลแกชนมาก ฯลฯ 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูมีชือ่เสียง  ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
ชื่อวาปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลแกชนมาก    เพ่ือความสุขแกชนมาก    เพ่ือความเจริญ 
เพ่ือประโยชน   เพ่ือสุขแกชนมากท้ังเทวดาทั้งมนุษย   ธรรม ๓ ประการเปน 
ไฉน   คือ   ชักชวนในกายกรรมอันสมควร   ชักชวนในวจีกรรมอันสมควร 
ชักชวนในธรรมอันสมควร ภิกษุผูมีชือ่เสียงประกอบดวยธรรม ๓ประการน้ีแล 
ชื่อวาปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลแกชนมาก ฯลฯ 
                                          จบญาตกสูตรที่   ๑  
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                           รถการวรรควรรณนาที่  ๒  
 
                                 อรรถกถาญาตกสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในญาตกสูตร   แหงรถการวรรคที่ ๒ ดังตอไปนี้:- 

                               กายกรรม-วจีกรรม-มโนกรรม 
         บทวา   าตโก  ไดแก ภิกษุผูมีชือ่เสียง  คือ ประชาชนรูจักกันทั่ว 
แลว   ไดแก  ปรากฏแลว.   บทวา  อนนุโลมิเก   ความวา   กายกรรม   ชื่อ 
วา   อนนุโลมิกะ  เพราะหมายความวา  ไมเหมาะสมแกศาสนา.   ในกายกรรม 
อันไมเหมาะสมนั้น.  บทวา  กายกมฺเม  ไดแก ในกายทุจริต มีปาณาติบาต  
เปนตน. 
         อีกอยางหนึ่ง  กายทุจริตน้ันเปนของหยาบ  แกภิกษุสามารถจะชักชวน 
ใหสมาทาน  ในกายทุจริตเปนตนนี้ได   คือชักชวนใหสมาทานคือใหยึดถือใน 
กรรมเห็นปานน้ีวา  การนอบนอมทิศทั้งหลายสมควร  การทําพลีกรรมใหภูต  
ยอมควร   แมในวจีกรรม   มุสาวาทเปนตน เปนของหยาบ   แตภิกษุนั้น   จะ 
ชักชวนใหสมาทานในวจีกรรมเห็นปานน้ี   วา   ข้ึนชื่อวา  การพูดเท็จแกคนโง 
นี้วาไมมี    เพราะไมประสงคจะให*  ของ ๆ  ตนแกผูอ่ืน  ก็ควรพูดได.  แมใน 
มโนกรรม    อภิชฌาเปนตนก็เปนของหยาบ    แตภิกษุเมื่อบอกกัมมัฏฐานผิด 
พลาดไป  ก็ไมชื่อวาชักชวนใหสมาทานในมโนกรรมอันสมควร   เหมือนพระ- 
เถระชาวทักษิณวิหาร  ฉะนั้น. 
* ปาฐะวา  อทาตุกาโม  ฉบับพมาเปน  อทาตุกาเมน  แปลตามฉบับพมา  
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                                พระเถระชาวทักษิณวิหาร   
         เลากันมาวา    บุตรขุนนางคนหนึ่งเขาไปหาพระเถระน้ันแลวถามวา 
บุคคลเมื่อจะเจริญเมตตา  ควรเจริญเมตตาในบุคคลเชนไรกอน.  พระเถระไม 
ยอมบอกถึงบุคคลผูเปนสภาคและวิสภาคกัน      แตกลับบอกวาในบุคคลผูเปน 
ที่รัก.  บุตรขุนนางนั้น     มีภรรยาเปนที่รักใคร.    เขาจึงแผเมตตาไปหานาง 
พลางถึงความคลุมคลั่ง. 
         ถามวา  ก็ภิกษุ  ผูบอกกัมมัฏฐาน นี้  เปนผูปฏบิติัเพ่ือมิใชประโยชน 
เกื้อกูลแกชนเปนอันมากอยางไร. 
         ตอบวา  ก็เพราะ   บริวารชนของภิกษุเห็นปานนี้มีสัทธิวิหาริกเปน 
ตน   และมีอุปฏฐากเปนตน   รวมทั้งเทวดาท่ีเหลือ   ผูเปนมิตรของเทวดาเหลา 
นั้น  ๆ เริ่มตนต้ังแตอารักขเทวดาของบริวารชนเหลาน้ันจนกระท่ังถึงพรหมโลก 
ตางจะพากันทําตามที่ภิกษุนั้นทําแลวเทียว   ดวยคิดวา   ภิกษุนีไ้มรูแลวจักไม 
ทํา  ภิกษุนี้ชือ่วาเปนผูปฏิบัติเพ่ือมิใชประโยชนเกือ้กูลแกชนเปนอันมาก  ดวย 
ประการดังพรรณนามาฉะน้ี. 
         ในธรรมฝายขาว   พึงทราบกายกรรมและวจีกรรม   ดวยสามารถแหง 
เจตนาทั้งหลาย   มีเจตนาเปนเครื่องงดเวน จากปาณาติบาตเปนตนนั่นแล.  ฝาย 
ภิกษุผูบอกกัมมัฏฐานมิใหคลาดเคลื่อน    ชื่อวาสมาทานใหดํารงอยูในธรรมท่ี 
เหมาะสม  เหมือนพระติสสเถระผูชํานาญใน  ๔ นิกาย  ชาวโกลิตวิหารฉะนั้น. 
 
                                       พระติสสเถระ 
 
         เลากันวา  พระทัตตาภยเถระ   ผูเปนพ่ีชายคนโตของพระติสสเถระนั้น 
อยูในเจติยวิหาร   เมื่อโรคชนิดหน่ึงเกิดข้ึน   ใหเรียกพระนองชายมาแลวบอก 
วา  คุณ  คุณชวยบอกกัมมัฏฐานสักขอหนึ่งท่ีเบา ๆ แกผมทีเถดิ.  
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         พระนองชายเรียนวา   หลวงพ่ีขอรับ   ประโยชนอะไรดวยกัมมัฏฐาน 
ขออ่ืน  หลวงพ่ีควรกําหนดกวฬิงการาหาร.  
         พระพี่ชายถามวา  คุณ  กวฬิงการาหารนี้มีประโยชนอยางไร. 
         พระนองชายตอบวา   หลวงพ่ีขอรับ   กวฬิงการาหารเปนอุปาทายรูป 
และเม่ือเห็นอุปาทายรูปอยางหน่ึงแลว   อุปาทายรูป ๒๓ ก็ยอมปรากฏชัดดวย. 
         พระพี่ชายน้ัน  ไดฟงดังน้ีนั้นแลว  ตอบวา  คุณ กัมมัฏฐานเทาน้ีก็เห็น 
จะพอเหมาะแหละนะ  ดงัน้ีแลว  สงพระนองชายน้ันกลับไป    กําหนดกวฬิง- 
การาหาร     แลวกําหนดอุปาทายรูป     กลับไปกลบัมา    ก็ไดสาํเร็จเปนพระ 
อรหันต.  ทนัใดนั้น   พระพ่ีชายก็เรียกพระเถระ  นองชายน้ัน   ผูซึ่งยังไมทัน 
ออกไปพนนอกวิหารเลย   มาบอกวา   คุณ    คุณเปนที่พ่ึงอยางใหญหลวงของ 
ผมแลวนะ  ดังน้ีแลว  บอกคุณท่ีตนไดแลวแกพระเถระนองชาย. 
         บทวา  พหุชนหิตาย  ความวา  ก็บริวารชนของภิกษุแมนี้   มีสัทธ-ิ 
วิหาริกเปนตน    ตางพากันทําตามสิ่งที่ภิกษุนั้นทําแลวเทียวดวยคิดวา   ภิกษุนี้  
ไมรูแลวจักไมทํา  อุปฏฐากเปนตนก็เหมือนกัน เทวดาทั้งหลาย  คือ อารักข- 
เทวดาของบริวารชนเหลาน้ัน   ภุมมเทวดาผูเปนมิตรของอารักขเทวดาเหลานั้น 
และอากาศเทวดาผูเปนมิตรของภุมมเทวดาเหลาน้ัน      รวมถึงเทวดาที่บังเกิด 
ในพรหมโลก   ก็พากันทําตามส่ิงท่ีภิกษุนั้นทําแลวเหมือนกัน    ภิกษุชื่อวาเปน 
ผูปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก  ดวยประการฉะน้ี. 
                                  จบอรรถกถาญาตกสูตรที่   ๑  
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                                   ๒.  สรณียสูตร 
 
  วาดวยสถานท่ีที่กษัตริยและภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิต   
 
         [๔๕๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สถานที่  ๓ ตําบลน้ียอมเปนที่ระลึก 
ตลอดชีพแหงพระราชาผูเปนกษัตริยมุรธาภิเษก   สถานที่ ๓ ตําบลไหนบาง ?   
พระราชาผูเปนกษัตริยมุรธาภิเษกประสูติ  ณ  ตําบลใด    ตําบลน้ีเปนที่ระลึก 
ตลอดชีพแหงพระราชาผูเปนกษัตริยมุรธาภิเษก  เปนตําบลท่ี ๑ 
         อีกขอหนึ่ง  พระราชาไดเปนกษัตริยมุรธาภิเษก ณ ตําบลใด   ตําบล 
นี้เปนที่ระลึกตลอดชีพแหงพระราชาผูเปนกษัตริยมุรธาภิเษก  เปนตําบลท่ี  ๒ 
         อีกขอหนึ่ง  พระราชาผูเปนกษัตริยมุรธาภิเษก  ทรงผจญสงครามได 
ชัยชนะแลวยึดสนามรบนั้นไวได ณ ตําบลใด   ตําบลน้ีเปนที่ระลึกตลอดชีพ 
แหงพระราชาผูเปนกษัตริยมุรธาภิเษก    เปนตําบลท่ี ๓ นี้แล    ภิกษุทั้งหลาย 
สถานที่ ๓ ตําบล  เปนที่ระลึกตลอดชพีแหงพระราชาผูเปนกษัตริยมุรธาภิเษก 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สถานที่ ๓ ตําบลน้ีก็เปนที่ระลึกตลอดชีพแหง 
ภิกษุฉันนั้นเหมือนกัน  สถานที่ ๓ ตําบลไหนบาง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ 
ปลงผมและหนวด   ครองผากาสายะ   ออกจากเรือน   บวชเปนอนคาริยะ  ณ 
ตําบลใด    ตําบลน้ีเปนที่ระลึกตลอดชีพแหงภิกษุ    เปนตําบลท่ี ๑ 
         อีกขอหนึ่ง  ภิกษุรูตามจริงวา   นี่ทุกข  ...  นีเ่หตุเกิดทุกข ...  นี่ความ 
ดับทุกข ...  นี่ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข  ณ  ตําบลใด   ตําบลน้ีเปนที่ระลึก 
ตลอดชีพแหงภิกษุ   เปนตําบลท่ี ๒  
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         อีกขอหนึ่ง   ภิกษุกระทําใหแจงเขาถึงพรอมซึ่งเจโตวิมุตติ    ปญญา-  
วิมุตติ   อันหาอาสวะมิได  เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย   ดวยความรูยิ่งดวยตนเอง 
อยูในปจจุบันนี้ ณ ตําบลใด  ตําบลน้ีเปนที่ระลึกตลอดชีพแหงภิกษุ เปนตําบล 
ที่ ๓ นี้แล  ภิกษุทั้งหลาย  สถานที่ ๓ ตําบลเปนที่ระลึกตลอดชพีแหงภิกษุ. 
                                         จบสรณียสูตรที่   ๒ 
 
                                   อรรถกถาสรณียสูตร    
    
         พึงทราบวินิจฉัยในสารณียสูตรท่ี  ๒  ดังตอไปนี้ :- 
 
                            สิ่งประทับใจ ๓ ประการ           
 
         บทวา  ขตฺติยสฺส  ไดแก เปนกษัตริยโดยกําเนิด.  บทวา  มุทฺธา 
ภิสิตฺตสฺส  ไดแก   ผูไดรบัมุรธาภิเษกแลว    ดวยการอภิเษกเปนพระราชา. 
บทวา  สรณยีานิ   โหนฺติ  ความวา  ไมถูกลืม.    บทวา  ชาโต   แปลวา 
บังเกิดแลว.  บทวา   ยาวชีว สรณีย ความวา  ในเวลาท่ียังทรงพระเยาวอยู 
พระมหากษัตริยไมสามารถจะทรงทราบอะไร ๆ    ที่เกี่ยวกับพระองคไดเลย 
(ก็จริง)    แตวาในเวลาตอมา    ทรงสดับเรื่องราวที่เหลาพระประยูรญาติ   ม ี
พระชนกชนนีเปนตน    หรือผูที่อยูดวยกันทูลวา   พระองคทรงพระราชสมภพ 
ในชนบทโนน   ในนครโนน    ในวันโนน    ในนกัษัตรโนน     ต้ังแตวันนั้นมา 
(เรื่องราวที่พระประยูรญาติตรัสเลาใหฟง)        เปนเรื่องราวที่พระองคจะตอง 
ระลึกไว  คือไมทรงลืมตลอดพระชนมชีพทีเดียว.  
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         ความจริง    พระเจาปากิตนันทะ    ไมมีกิจท่ีจะตองกระทําดวย  
ชาติ  และฐานะเปนตนเลย.  แตวาพระผูมีพระภาคเจา  ทรงนําเหตุการณนี้มา 
ก็เพ่ือทรงแสดงบุคคล ๓ จําพวก  ซึ่งเปรียบดวยพระราชานั้น  เพราะฉะนั้น 
พระผูมีพระภาคเจา   เมื่อจะทรงแสดงบุคคลเหลานั้น     จึงตรัสคําวา   เอวเมว 
โข   ภิกขเว  เปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    ในบทวา  อนคาริย  ปพฺพชิโต   โหติ  นี ้
พึงทราบวา  จตุปาริสุทธิศีล  อาศัยบรรพชานั่นแล.    บทวา  สรณีย  โหติ 
ความวา  (สถานที่ที่ภิกษุปลงผมและหนวดแลว    ครองผากาสาวพัสตร   ออก 
จากเรือนบวชเปนผูไมมีเรือนน้ี)  เปนสถานท่ีที่ภิกษุจะตองระลึกไว  คือไมลมื 
ตลอดชีวิตเลยทีเดียว   อยางนี้วา  เราบวชแลวท่ีโคนตนไมโนน     ในที่จงกรม 
โนน   ในโรงอุปสมบทโนน   ในวิหารโนน   ในชนบทโนน   ในรัฐโนน. 
         บทวา อิท ทุกข  ความวา  ทุกขมีเพียงเทาน้ี   ไมมีทุกขนอกเหนือ 
ไปจากน้ี.    บทวา  อย  ทกฺุขสมุทโย   ความวา   เหตุเกิดทุกขมีเพียงเทาน้ี 
ไมมีเหตุเกิดทุกขนอกเหนือไปจากนี้.  แมในสองบทท่ีเหลือ  ก็มีนัยนี้แล. 
         พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสโสดาปตติมรรคไวดวยสัจจะ  ๔    ในสูตรนี้  
ดังพรรณนามาฉะน้ี.  สวนกสิณบริกรรม  และวิปสสนาญาณ  อาศัยมรรคทั้งน้ัน. 
         บทวา  สรณีย  โหติ   ความวา   (สถานที่ที่ภิกษุไดสําเร็จเปนพระ- 
โสดาบัน)    เปนสถานที่ที่ภิกษุจะตองระลึกไว  คือ  ไมลืมตลอดชีวิตวา   เรา 
สําเร็จเปนพระโสดาบัน ที่ควงตนไมโนน  ฯลฯ ในรัฐโนน.  บทวา  อาสวาน 
ขยา  แปลวา  เพราะความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย.   บทวา อนาสว เจโต 
วิมุตฺตึ  ไดแก  ผลสมาธิ.  บทวา  ปฺาวิมุตฺตึ  ไดแกผลปญญา.  บทวา 
สย   อภิฺา   สจฉฺิกตฺวา   ความวา   การทําใหประจักษดวยปญญาอัน  
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วิเศษยิ่ง  ดวยตนเองทีเดียว.   บทวา  อุปสมฺปชฺช   วิหรติ  ไดแก ไดอยู.   
บทวา  สรณยี  ความวา ธรรมดาวา สถานที่ที่ตนเองไดสําเร็จเปนพระอรหันต 
เปนสถานที่ที่ภิกษุจะตองระลึกไว  คือ  ไมลืมตลอดชีวิตวา  เราไดสําเร็จเปน 
พระอรหันต  ที่ควงตนไมโนน  ฯลฯ  ในรัฐโนน. 
         พระผูมีพระภาคเจา    ทรงจบพระธรรมเทศนาตามอนุสนธิ    ดังวา 
มาน้ีแล. 
                                จบอรรถกถาสรณียสูตรที่   ๒ 
 
                                    ๓.   ภิกขุสูตร 
 
        วาดวยบุคลล ๓ จําพวกในทางโลกและทางธรรม 
 
         [๔๕๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้มีอยูในโลก  บุคคล 
๓ จําพวกไหน คือ บุคคลผูไรความหวัง บุคคลผูมีสวนแหงความหวัง  บุคคล 
ผูสิ้นความหวังแลว 
         ก็บุคคลอยางไร  ชือ่วาผูไรความหวัง ?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล 
บางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลตํ่า  คือตระกูลจัณฑาลก็ดี  ตระกลูคนดีดพิณก็ดี 
ตระกูลพรานก็ดี  ตระกลูชางทํารถก็ดี   ตระกูลคนรับจางเทขยะก็ดี  ทั้งยากจน 
ขัดสนขาวน้ําโภชนะ    เปนอยูอยางแรนแคน      หาอาหารและเครื่องนุงหมได 
โดยฝดเคือง ซ้ําเปนคนข้ีริ้วข้ีเหร  เต้ียแคระ  มากไปดวยโรค  คือ ตาบอดบาง 
เปนงอยบาง กระจอกบาง  เปลี้ยบาง ไมใครไดขาว น้ํา ผา  ยวดยาน  ระเบียบ  
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ดอกไม   ของหอม   เครื่องลูบไล  ที่นอน  ที่อยู   และเครื่องประทีป   บุคคล  
ผูนั้นไดยินขาววา     เจาผูมีพระนามอยางนี้     อันเจาท้ังหลายอภิเษกใหเปน 
กษัตริยแลว  ความหวังอยางนี้ยอมไมมีแกบุคคลน้ันวา เมื่อไรหนา  เจาท้ังหลาย 
จักอภิเษกเราใหเปนกษัตริยบาง  นี่   ภิกษุทั้งหลาย    เราเรียกวา    บุคคลผูไร 
ความหวัง 
         ก็บุคคลอยางไร  ชือ่วาผูมีสวนแหงความหวัง    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
พระโอรสองคใหญของพระราชาผูเปนกษัตริยมุรธาภิเษก     ยงัมิไดรับอภิเษก 
ดวยนํ้าอภิเษก    เปนผูมั่นคงแลว    พระโอรสน้ันไดสดับขาววา     เจาผูมี 
พระนามอยางนี้   อันเจาท้ังหลายอภิเษกใหเปนกษัตริยแลว    ความหวังอยางนี้  
ยอมมีไดแกพระโอรสนั้นวา    เม่ือไรหนา    เจาท้ังหลายจักอภิเษกเราใหเปน 
กษัตริยบาง  นี่   ภิกษุทั้งหลาย   เราเรียกวา  บุคคลผูมีสวนแหงความหวัง 
         ก็บุคคลอยางไร    ชื่อวาผูสิ้นความหวังแลว      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
พระราชาไดเปนกษัตริยมุรธาภิเษกแลว   พระราชานั้นทรงสดับขาววา   เจาผูมี 
พระนามอยางนี้   อันเจาท้ังหลายอภิเษกใหเปนกษัตริยแลว    ความหวังอยางนี้ 
ไมมีแกพระราชานั้นวา   เมื่อไรหนา   เจาท้ังหลายจักอภิเษกใหเราเปนกษัตริย 
บาง  นั่นเพราะเหตุอะไร   เพราะความหวังในการอภิเษกของพระองคเมื่อครั้ง 
ยังมิไดอภิเษกนั้นรํางับไปแลว  นี ่   ภิกษุทั้งหลาย    เราเรียกวาบุคคลผูสิ้น 
ความหวังแลว 
         นี้แล  ภิกษุทั้งหลาย  บุคคล ๓ จําพวกมีอยูในโลก 
         ฉันนั้นเหมือนกันแล   ภิกษุทั้งหลาย   บุคคล ๓ จําพวกก็มีอยูในหมู 
ภิกษุ   บุคคล ๓ จําพวกไหนบาง  คือ  บุคคลผูไรความหวัง  บุคคลผูมีสวน 
แหงความหวัง  บุคคลผูสิ้นความหวังแลว  
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         ก็บุคคลอยางไร  ชือ่วาผูไรความหวัง ?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคล  
ลางคนในโลกน้ี    เปนผูทุศีล    มีธรรมอันลามก   (มีการกระทํา)   ไมสะอาด 
มีความประพฤตินารังเกียจ   มีการงานอันปกปด   ไมเปนสมณะ  แตปฏิญญา 
วาเปนสมณะ  ไมเปนพรหมจารี  แตปฏิญญาวาเปนพรหมจารี  เปนคนเนาใน 
เปยกชื้นรกเรื้อ  (ดวยกิเลสโทษ)   บุคคลน้ันไดยินขาววา    ภิกษุชื่อน้ีกระทํา 
ใหแจงเขาถึงพรอมซ่ึงเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ   อันหาอาสวะมิได    เพราะ 
สิ้นอาสวะทั้งหลาย  ดวยความรูยิ่งดวยตนเองอยูในปจจุบันนี่  ความหวังอยางนี้ 
ยอมไมมีแกบุคคลน้ันวา      เมื่อไรเลา      เราจักกระทําใหแจงเขาถึงพรอมซึ่ง 
เจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ ฯลฯ    อยูในปจจุบันนี้บาง  นี่  ภิกษุทั้งหลาย  เรา 
เรียกวา  บุคคลผูไรความหวัง 
         ก็บุคคลอยางไร  ชือ่วาผูมีสวนแหงความหวัง  ?   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูมีศีล  มีธรรมอันงาม  ภิกษุนั้นไดยินขาววา  ภิกษุ 
ชื่อน้ี    กระทําใหแจงเขาถึงพรอมซ่ึงเจโตวิมุตติ    ปญญาวิมุตติ ฯลฯ    อยูใน 
ปจจุบันนี้   ความหวังอยางนี้ยอมมีไดแกภิกษุนั้นวา  เมื่อไรเลา   เราจักกระทํา 
ใหแจงเขาถึงพรอมซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ ฯลฯ  อยูในปจจุบันนี้บาง นี่ 
ภิกษุทั้งหลาย   เราเรียกวา   บุคคลผูมีสวนแหงความหวัง 
         ก็บุคคลอยางไร    ชื่อวาผูสิ้นความหวังแลว ?     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนพระอรหันตสิ้นอาสวะแลว    เธอไดยินขาววา    ภิกษุ 
ชื่อน้ี  การทําใหแจงเขาถึงพรอมซ่ึงเจโตวิมุตติ    ปญญาวิมุตติ ฯลฯ    อยูใน 
ปจจุบันนี่   ความหวังอยางนี้ยอมไมมีแกเธอวา    เม่ือไรเลา    เราจักกระทําให 
แจงเขาถึงพรอมซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ ฯลฯ  อยูในปจจุบันนี้บาง  นั่น  
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เพราะเหตุอะไร    เพราะความหวังในวิมุตติของเธอ    เมื่อครั้งยังไมวิมุตตินั้น 
รํางับไปแลว  นี ่ ภิกษุทั้งหลาย   เราเรียกวา  บุคคลผูสิ้นความหวังแลว  
         นี้แล  ภิกษุทั้งหลาย   บุคคล ๓ จําพวกมีอยูในหมูภิกษุ. 
                                          จบภิกขุสูตรที่  ๓ 
  
                                    อรรถกถาภิกขุสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัย  ในภิกขุสูตรที่  ๓  ดังตอไปนี้:-  
         บทวา  สนฺโต   แปลวา  มีอยู   คือหาไดอยู.  บทวา  สวิชฺชมานา 
เปนไวพจนของบทวา   สนฺโต   นั้นน่ันแล.  บทวา   โลกสฺม ึ   ไดแก ใน 
สัตวโลก.    บทวา    นริาโส   ไดแกบคุคลผูไมมีความหวัง   คือ  ไมมีความ 
ปรารถนา. 
                        อธบิายบทวา  อาสโส - วิคตาโส 
 
         บทวา  อาสโส  ไดแก บุคคลยังหวังอยู  คือยังปรารถนาอยู.  บทวา 
วิคตาโส  ไดแก  บุคคลผูเลิกหวังแลว.   บทวา  จณฑฺาลกุเล  ไดแก  ใน 
ตระกูลของคนจัณฑาลท้ังหลาย.   บทวา  เวณกุเล  ไดแก ในตระกูลของชาง 
สาน.๑   บทวา  เนสาทกุเล  ไดแก   ในตระกูลของนายพราน   มีนายพราน 
เนื้อเปนตน. บทวา รถการกุเล ไดแกในตระกูลชางหนัง. บทวา ปุกฺกุสกุเล 
ไดแก  ในตระกูลของคนเทขยะ. 
         ครั้นทรงแสดงความวิบัติของตระกูลดวยเหตุเพียงเทาน้ีแลว   บัดนี้  
เพราะเหตุที่บุคคลลางคน แมเกิดในตระกูลตํ่าก็ยังมั่งค่ัง มีทรัพยมาก แตบุคคล 
๑.  ปาฐะวา  ววิินฺนการกุเล  ฉบับพมาเปน  วิลีวการกุเล  แปลตามฉบับพมา.  
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ผูไมมีหวังน้ี หาเปนเชนนั้นไม ฉะน้ัน เพ่ือจะทรงแสดงถึงความวิบัติแหงโภคะ  
ของเขา  จึงตรัสคําวา ทลิทฺเท  เปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ทลทิฺเท   ไดแก ผูประกอบดวยความ 
เปนผูยากจน.   บทวา   อปฺปนฺนปานโภชเน   ไดแก  ตระกลู  ทีม่ีขาวนํ้า 
และของบริโภคอยูนอย.   บทวา   กสิรวุตฺติเก   ไดแก  ตระกลู   ที่มีการเลี้ยง 
ชีพลําบาก   อธิบายวา  ในตระกูลที่คนทั้งหลาย   ใชความพยายาม   พากเพียร 
อยางยิ่ง สําเร็จการเลี้ยงชีวิต.  บทวา  ยตฺถ  กสิเรน  ฆาสจฺฉาโท  ลพฺภติ 
ความวา  คนในตระกูลใด   ทํามาหากิน   ไดของกิน   คือ    ขาวยาคูและภัตร 
และเครื่องนุงหมที่พอปกปดอวัยวะท่ีนาละอายโดยยาก.                  
         บัดนี้    เพราะเหตุที่บุคคลลางคนแมเกิดในตระกูลตํ่ามีอุปธิสมบัติ 
คือดํารงอยูในการที่มีรางกายสมประกอบ  แตวาบุคคลน้ีไมเปนเชนนั้น   ฉะน้ัน  
เพ่ือจะทรงแสดงความวิบัติแหงรางกายของเขา    พระผูมีพระภาคเจา    จึงตรัส 
คําวา  โส จ โหติ  ทุพฺพณโฺณ  เปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   ทุพฺพณฺโณ   ความวา   มีผิวพรรณดัง 
ตอถูกไฟไหม  คลายปศาจคลุกฝุน. 
         บทวา  ทุทฺทสิโก    ไดแก ไมเปนที่เจริญตา  แมของมารดา  บังเกิด 
เกลา.  บทวา  โอโกฏิมโก  ไดแกคนเต้ีย.  บทวา  กาโณ   ไดแกคนตาบอด 
ขางเดียวบาง  คนตาบอดสองขางบาง.   บทวา   กณุิ   ไดแก คนมือเปนงอย 
ขางเดียวบาง   งอยท้ังสองขางบาง.   บทวา    ขฺโช    ไดแก คนขาเขยกขาง 
เดียวบาง  คนขาเขยกทั้งสองขางบาง.    บทวา  ปกขฺหโต    ไดแก  คนเปลี้ย 
คือคนงอย. 
         บทวา ปทีเปยฺยสฺส  ไดแก อุปกรณแสงสวาง  มีน้ํามันและกระเบ้ือง 
เปนตน. บทวา   ตสฺส  น  เอว  โหติ ความวา คนนั้นยอมไมมีความคิดอยางนี้. 
         ถามวา   เพราะเหตุไร  จึงไมมี.  
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ตอบวา   เพราะเขาเกิดในตระกูลตํ่า.  
         บทวา   เชฏโ  ความวา   เมื่อพระราชโอรสอีกพระองคหนึ่งท่ีเปน 
องคโตยังมีอยู     พระราชโอรสองคเล็ก  ก็ไมทรงทําความหวัง เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา  เชฏโ  ดังนี้.  บทวา   อภิเสโก    ความวา 
แมพระราชโอรสองคโตก็ยังไมควรอภิเษก   จึงไมทรงทําความหวัง   เพราะเหตุ 
นั้น  พระผูมพีระภาคเจาจึงตรัสวา   อภิเสโก   ดังน้ี.  บทวา   อนภิสิตฺโต 
ความวา แมพระราชโอรสท่ีควรแกการอภิเษกซ่ึงเวนจากโทษ  มีพระเนตรบอด 
และพระหัตถหงิกงอยเปนตน    ไดรบัอภิเษกครั้งเดียวแลว    ก็ไมทรงทําความ 
หวังในการอภิเษกอีก     เพราะเหตุนั้น      พระผูมพีระภาคเจา     จึงตรัสวา 
อนภิสิตฺโต   ดังน้ี.  บทวา   มจลปฺปตฺโต๑    ความวา   ฝายพระราชโอรส 
องคโตก็ยังเปนเด็กออนนอนแบเบาะ  มิไดรับการอภิเษก  พระราชโอรสแมนั้น 
มิไดทําความหวังในการอภิเษก แตตอมา ทรงมีพระชนมายุ ได ๑๖ พรรษาเริ่ม 
มีพระมัสสุปรากฏ     ชื่อวาทรงบรรลนุิติภาวะ      สามารถจะวาราชการใหญได 
เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา  มจลปฺปตฺโต     ดังน้ี.  บทวา 
ตสฺส เอว โหติ ไดแก ถามวา เพราะเหตุไร  พระราชโอรสนั้น  จึงมีพระ- 
ดําริอยางนี้.    ตอบวา  เพราะพระองคมีพระชาติสูง. 
         บทวา  ทุสฺสีโล ไดแก  ผูไมมีศีล.  บทวา ปาปธมฺโม  ไดแก ผูมี 
ธรรมอันลามก. บทวา อสุจิ ไดแกผูประกอบดวยกรรมท้ังหลาย  มีกายกรรม 
เปนตนอันไมสะอาด.  บทวา  สงฺกสฺสรสมาจาโร   ความวา  ผูมีสมาจารอัน 
บุคคลอ่ืน พึงระลึกถึงดวยความรังเกียจ คือมีสมาจารเปนที่ต้ังแหงความรังเกียจ 
ของคนอ่ืนอยางนี้วา  ผูนี้ชะรอยจักทําบาปกรรมนี้    เพราะเขาไดเห็นบาปกรรม 
๑.   ในพระบาลี  เปน  อจลปฺปตฺโต.  
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บางอยางที่ไมเหมาะสม.   อีกอยางหนึ่ง  อธิบายวา   มีสมาจารท่ีตนน่ันแล   พึง  
ระลึกถึงดวยความระแวง     ชื่อวา  สงฺกสฺสรสมาจาโร.   จริงอยู   ภิกษุนั้น 
เห็นภิกษุทั้งหลายประชมุปรึกษากันถึงเรื่องบางเรื่องในท่ีทั้งหลายมีที่พักกลางวัน 
เปนตน   แลวก็มีความคิดอยางนี้วา  ภิกษุเหลาน้ีจับกลุมกันปรกึษา   พวกเธอ 
รูกรรมที่เราทําแลวจึงปรึกษากัน  หรอืหนอแล   อยางนี้   เธอชือ่วา   มีสมาจาร 
ที่ตนเองพึงระลึกถึงดวยความระแวง.  บทวา  ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโต  ความวา 
ผูประกอบดวยบาปกรรมท่ีตองปดบัง.    บทวา   อสฺสมโณ  สมณปฏิ ฺโ 
ความวา   บคุคลไมเปนสมณะเลย    แตกลับปฏญิญาอยางน้ีวา  เราเปนสมณะ 
เพราะเขาเปนสมณะเทียม. 
         บทวา อพฺรหฺมจาร ี พฺรหมฺจารีปฏิฺโ ความวา บุคคลไมเปน 
พรหมจารีเลย แตเห็นผูอ่ืนที่เปนพรหมจารีนุงหมเรียบรอย ครองผาสีดอกโกสุม 
เที่ยวบิณฑบาต เลี้ยงชีวิตอยูในคามนิคมราชธานี  ก็ทําเปนเหมือนใหปฏิญญา 
วา   เราเปนพรหมจารี   เพราะแมตนเองก็ปฏิบัติดวยอาการเชนนั้น   คืออยาง 
นั้น.   แตเมื่อกลาววา   เราเปนภิกษุ   แลวเขาไปยังโรงอุโบสถเปนตน     ชื่อวา 
ปฏิญญาวาเปนพรหมจารี แททีเดียว.  เมื่อจะรับลาภของสงฆก็ทํานองเดียวกัน 
คือปฏิญญาวาเปนพรหมจารี. 
         บทวา  อนฺโตปูติ  ไดแก มีภายในหมักหมมดวยกรรมเสยี.  บทวา 
อวสฺสุโต  ไดแก  ผูเปยกชุมดวยกิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน   ที่เกิดอยูเสมอ 
บทวา   ตสฺส  น  เอว  โหติ   ความวา   บุคคลน้ัน   ไมมีความคิดอยางนี้ 
เพราะเหตุไร  เพราะเขาไมมีอุปนิสัยแหงโลกุตรธรรม.    บทวา    ตสฺส   เอว 
โหติ   ความวา   เพราะเหตุไร   เธอจึงมีความคิดอยางนี้    เพราะเธอเปนผูมี 
ปกติทําใหบริบูรณในมหาศีล.                                                  
                                   จบอรรถกถาภิกขุสูตรที่    ๓  
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                           ๔.  จักกวัตติสูตร 
 
    วาดวยราชาของพระเจาจักรพรรดิและของพระพุทธองค  
 
         [๔๕๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     แมพระเจาจักรพรรดิ    ผูทรงธรรม 
เปนธรรมราชา  ยอมไมยงัจักรอันไมมีพระราชาใหเปนไป   ครั้นพระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสอยางนี้แลว      ภิกษุรูปหนึ่งไดกราบทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ     กใ็ครเปนพระราชาของพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม 
เปนธรรมราชา  พระผูมพีระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ ธรรม  เปนพระราชา 
ของพระเจาจักรพรรดิ    พระเจาจักรพรรดิ ... ทรงอาศัยธรรมน่ันแล    ทรง 
สักการะ ... เคารพ ... นบนอบธรรม   มีธรรมเปนธง   มีธรรมเปนตรา  ม ี
ธรรมเปนอธิปไตย  จัดการรักษาปองกันคุมครองอยางยุติธรรม  ในอันโตชน๑ 

... ในกษัตริย ... ในอนุยนต๒... ในทหาร ...  ในพราหมณคฤหบดี ...  ใน 
ชาวนิคมชนบท ...  ในสมณพราหมณ  ... ในเนื้อและนกทั้งหลาย  ดูกอนภิกษุ  
พระเจาจักรพรรดิ ... นั้นแล  ครั้นทรงอาศัยธรรม  ทรงสักการะ ...  เคารพ ... 
นบนอบธรรม  มีธรรมเปนธง  มีธรรมเปนตรา  มีธรรมเปนอธิปไตย  จัดการ 
รักษาปองกันคุมครองอยางยุติธรรม      ในอันโตชน ... ในกษัตริย ... ใน 
อนุยนต ... ในทหาร ...  ในพราหมณคฤหบดี ...  ในชาวนิคมชนบท ...  ใน 
สมณพราหมณ ... ในเนื้อและนกทั้งหลายแลว  ทรงยังจักรใหเปนไปโดยธรรม 
นั้นเทียว  จักรนั้นจึงเปนจักรอันขาศึกผูเปนมนุษยไร ๆ  ใหเปนไปตอบไมได 
(คือตานทานคัดคานไมได) 
         ดูกอนภิกษุ    พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะก็อยางนั้นเหมือนกัน 
เปนผูทรงธรรม  เปนพระธรรมราชา  ทรงอาศัยธรรมเทาน้ัน    ทรงสักการะ ... 
๑.  คนในครัวเรือน  คือ  ในราชสํานัก              ๒.   ราชบริพาร  
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เคารพ ... นบนอบธรรม    มีธรรมเปนธง    มีธรรมเปนตรา    มธีรรมเปน  
อธิปไตย  จัดการรักษาปองกันคุมครองที่เปนธรรมในกายกรรม  ดวยโอวาทวา 
กายกรรมอยางนี้ควรประพฤติ กายกรรมอยางนี้ไมควรประพฤติ ... ในวจีกรรม 
ดวยโอวาทวา  วจีกรรมอยางนี้ควรประพฤติ   วจีกรรมอยางนี้ไมควรพระพฤติ 
... ในมโนกรรม  ดวยโอวาทวา   มโนกรรมอยางนี้ควรประพฤติ   มโนกรรม 
อยางนี้ไมควรพระพฤติ  ดูกอนภิกษุ  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะผูทรง 
ธรรมเปนพระธรรมราชาน้ันแล     ครัน้ทรงอาศัยธรรม     ทรงสักการะ ...  
เคารพ ... นบนอบธรรม    มีธรรมเปนธง    มีธรรมเปนตรา    มธีรรมเปน 
อธิปไตย จัดการรักษาปองกันคุมครองที่เปนธรรมในกายกรรม ... ในวจีกรรม 
...  ในมโนกรรมแลว   ทรงยังพระธรรมจักรอยางยอดเยี่ยมใหเปนไปโดยธรรม 
นั่นเทียว    พระธรรมจักรนั้นจึงเปนจักรอันสมณะหรือพราหมณหรือเทวดา 
หรือมารหรือพรหมหรือใคร ๆ ในโลก    ใหเปนไปตอบไมได. 
                                         จบจักกวัตติสูตรที่  ๔ 
 
                                  อรรถกถาจักกวัตติสูตร   
                
         พึงทราบวินิจฉัยในจักกวัตติสูตรที่  ๔  ดังตอไปนี้:- 
 
                            ความหมายของคําวา  ราชา 
 
         ที่ชื่อวา  ราชา  เพราะหมายความวา  ทําใหประชาชนรักดวยสังคห- 
วัตถุ  ๔.    ทีช่ื่อวา  จักรพรรดิ   เพราะหมายความวา    ทําจักรใหหมุนไป. 
ที่ชื่อวา   ธมัมิกะ   เพราะหมายความวา   มีธรรม.    ที่ชื่อวา   ธรรมราชา  
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เพราะหมายความวา  ทรงเปนพระราชาดวยธรรมน่ันเอง  คือ  ดวยจักรพรรดิ 
วัตร  ๑๐  ประการ. บทวา  โสป น  อราชก ความวา พระเจาจักรพรรดิแมนั้น  
เมื่อไมไดพระราชาอื่นเปนที่อาศัย๑  กไ็มทรงสามารถจะปลอยจักรไปได. 
         พระศาสดาทรงเริ่มเทศนาไวอยางนี้แลว  ไดทรงนิ่งเสีย. ถามวา เพราะ 
เหตุไร.   ตอบวา  เพราะพระองคทรงดําริวา   ภิกษุทั้งหลายผูฉลาดในอนุสนธิ 
จักลุกข้ึนถามอนุสนธิ.  เนื่องจากวา ในที่นี้มีภิกษุทํานองนั้นมากอยูมาก  ครั้นแลว 
เราตถาคตอันภิกษุเหลานั้น  ถามแลว   จึงจักขยายเทศนา.  ทนัใดนั้น    ภิกษุ 
ผูฉลาดในอนุสนธิรูปหนึ่ง  เมื่อจะทูลถามพระผูมีพระภาคเจา  จึงกราบทูลคําวา 
โก ปน ภนฺเต  ดังนี้เปนตน.  ฝายพระผูมีพระภาคเจา   เมื่อจะทรงพยากรณ 
แกภิกษุนั้น    จึงตรัสคําวา   ธมฺโม  ภกิขุ  ดังน้ีเปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ธมโฺม  ไดแกธรรม คือ กุศลกรรมบถ 
๑๐ ประการ.  บทวา  ธมมฺ  ไดแก ธรรมมีประการดังกลาวแลวน้ันแล. บทวา 
นิสฺสาย  ไดแก  ทําธรรมน้ันแลใหเปนที่อาศัยดวยใจ  ซึ่งเปนที่ต้ังของธรรม 
นั้น.  บทวา   ธมมฺ  สกุกโรนฺโต  ความวา   ธรรมท่ีตนสักการะแลวน่ันแล 
ยอมเปนอันทําดวยดีดวยประการใด   ก็กระทําโดยประการน้ันทีเดียว.  บทวา 
ธมฺม   ครุกโรนฺโต   ความวา    เคารพธรรมน้ันดวยการเกิดความเคารพใน 
ธรรมนั้น.  บทวา  ธมฺม  อปจายมาโน  ความวา  ทําความออนนอมถอมตน 
ดวยสามีจิกรรม   มีการประคองอัญชลีเปนตน   แกธรรมนั้นนัน่แล. 
         บทวา  ธมฺมทฺธโช  ธมฺมเกตุ  ความวา ชื่อวาเปนผูมีธรรมเปนธงชัย 
และชื่อวา   เปนผูมีธรรมเปนตรา  เพราะทําธรรมนั้นไวขางหนา   เหมือนนัก 
รบยกธงไวขางหนา     และยกธรรมน้ันข้ึน    เหมือนนักรบยกทวนข้ึนเปนไป. 
บทวา   ธมมฺาธิปเตยฺโย  ความวา ชื่อวาเปนผูมีธรรมเปนใหญ  เพราะความ 
๑.  ปาฐะวา นสฺิสาย ราชาน ลภิตฺวา   ฉบับพมาเปน  นิสฺสยราชาน  อลภิตฺวา  แปลตามฉบับพมา  
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เปนผูมีธรรมเปนอธิบดี   และเพราะทํากิริยาทั้งปวง   (ราชกิจทุกอยาง)   ดวย  
อํานาจธรรมน่ันแล.   ในบทวา  ธมฺมกิ  รกฺขาวรณคุตฺตึ   สวิทหติ   พึงทราบ 
อธิบายวา  การรักษาเปนตน   ชื่อวา ประกอบดวยธรรม  เพราะหมายความวา 
มีธรรม.  การรักษาการปองกัน  และการคุมครอง   ชื่อวา  รกัขาวรณคุตติ. 
บรรดาการรกัษา    การปองกัน     และการคุมครองเหลาน้ัน   คุณธรรมมีขันติ 
เปนตน  ชื่อวาการรักษา ตามพระพุทธพจนที่วา บุคคลเมื่อรักษาคนอ่ืน ชื่อวา 
รักษาตน.  สมจริงดังพระพุทธดํารัสที่พระพุทธเจาตรัสไววา    ดูกอนภิกษ ุ
ทั้งหลาย  กบ็ุคคลรักษาคนอ่ืน  ดวยวิธีอยางไร  จึงชื่อวา  รักษาตน 
บุคคลรักษาคนอ่ืนดวยขันติ ดวยอวิหิงสา ดวยเมตตาจิต  (และ) ดวย 
ความเปนผูมีความเอ็นดู  จึงชื่อวา  รักษาตนดวย  ดังน้ี.  การปองกัน 
สมบัติ  มีผานุง  ผาหม  และเรือนเปนตน    ชื่อวาอาวรณะ.   การคุมครองเพ่ือ 
ปองกันอุปทวันตรายจากโจรเปนตน    ชื่อวา  คุตติ.  อธิบายวา  พระเจาจักร- 
พรรดิ  ทรงจัดคือทรงวาง   การรักษา   การปองกัน    และการคุมครองที่ชอบ 
ธรรมนั้นทั้งหมดดวยดี. 
 
                                      ผูที่ตองจัดอารักขาให 
 
         บัดนี้    เมื่อจะทรงแสดงบุคคลท่ีจะตองจัดการรักษา     ปองกันและ 
คุมครอง  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา  อนฺโตชนสฺมึ   ดังน้ีเปนตน.  ใน 
บทวา   อนฺโตชนสฺมึ  เปนตนนั้น  มีความยอดังตอไปนี้  
         พระเจาจักรพรรดิ  ทรงใหพระราชโอรส   และพระมเหสี   ที่เรียกวา 
คนภายใน  ดํารงอยูในศีลสังวร   พระราชทานผา    ของหอม   และพวงมาลา  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 39 

เปนตน    แกพระราชโอรส    และพระมเหสี   พรอมทั้งปองกันอุปทวันตราย  
ทั้งปวง  ใหแกพระราชโอรส    และพระมเหสีนั้น    ชื่อ  วา  จัดแจง   การรักษา 
การปองกัน  และการคุมครองที่เปนธรรมให.  แมในกษัตริยเปนตน    ก็มีนยั 
(ความหมายอยางเดียวกัน)  นี้แล.   สวนความแปลกกันมีดังตอไปนี้. 
         กษัตริยผูไดรับอภิเษกแลว  พระเจาจักรพรรดิ  ก็ตองทรงอุปเคราะห 
แมดวยการพระราชทานรัตนะ     มีมาอาชาไนยตัวที่มีลักษณะดีเปนตนให. 
กษัตริยที่ตามเสด็จ    พระเจาจักรพรรดิ    ก็ตองใหพอพระทัยแมดวยการพระ- 
ราชทานยานพาหนะท่ีคูควรให. พลนกิาย พระเจาจักรพรรดิ กต็องอนุเคราะห 
แมดวยการพระราชทาน  อาหาร  บําเหน็จให   โดยไมใหลวงเวลา. 
         พราหมณทั้งหลาย  พระเจาจักรพรรดิ ก็ตองอนุเคราะหดวยไทยธรรม 
มีขาว   น้ํา   และผาเปนตน.   คฤหบดทีั้งหลาย   พระเจาจักรพรรดิ   ก็ตองทรง 
อนุเคราะหดวยการพระราชทานภัตร   พืช   ไถ   และโคพลิพัทเปนตนให. 
ประชาชน  ผูอยูในนิคม   ชื่อวา   เนคมะ   ประชาชนท่ีอยูในชนบท   ชื่อวา 
ชานปทะ   ประชาชนเหลาน้ันทั้งหมด   ก็เหมือนกัน   คือ  พระเจาจักรพรรดิ 
ก็ตองทรงอนุเคราะหดวย. 
         สวนสมณพราหมณ  ผูมีบาปอันสงบแลว    ลอยบาปไดแลว   พระเจา 
จักรพรรดิ  กต็องทรงสักการะ  ดวยการพระราชทานสมณบริขารให  เนื้อและ 
นก  พระเจาจักรพรรดิ  กต็องทําใหปลอดโปรงใจดวยการพระราชทานอภัยให. 
 
                         พระเจาจักรพรรดิใครขัดขวางไมได 
 
         บทวา   ธมฺเมเนว  จกฺก  วตฺเตติ  ความวา   พระเจาจักรพรรดิทรง 
หมุนจักรใหเปนไปโดยธรรม  คือกุศลกรรมบถ  ๑๐ นั่นเอง.  บทวา  ต  โหติ 
จกฺก อปฺปฏิวตฺติย  ความวา  จักร   คือ  อาญาสิทธิ์    นั้น  คือ  ทีพ่ระเจา  
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จักรพรรดินัน้ใหหมุนไปแลวอยางนั้น   เปนของอันมนุษยคนไหน ใหหมุนกลับ  
ไมได.  บทวา  เกนจิ  มนสฺุสภูเตน  ความวา  ธรรมดาเทวดาทั้งหลายยอม 
ทําส่ิงท่ีคนปรารถนา ๆ ได   สําเร็จสมปรารถนา   เพราะฉะนั้น     พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงตรัสวา มนุสฺสภูเตน  ดังนี้   โดยไมทรงรวมถึงเทวดาเหลาน้ันดวย. 
บทวา  ปจฺจตฺถเกน  ไดแก ขาศึก  อธบิายวา  เปนศัตรูเฉพาะหนา.  
         บทวา   ธมมฺิโก   ความวา  พระเจาจักรพรรดิทรงเปนธัมมิกะ  ดวย 
อํานาจกุศลธรรมบถ  ๑๐ สวนพระตถาคตทรงเปนธัมมิกะดวยอํานาจโลกุตร 
ธรรม ๙.  บทวา  ธมฺมราชา ความวา พระตถาคตชื่อวาเปนธรรมราชาเพราะ 
หมายความวา  ทํามหาชนใหยินดี  ดวยโลกุตรธรรม  ๙.    บทวา    ธมมฺเยว 
ความวา    พระตถาคตทรงอาศัยโลกุตรธรรม  ๙  นัน่แล    สกัการะธรรมน้ัน 
เคารพธรรมน้ัน    นอบนอมธรรมน้ัน.   ธรรมของพระตถาคตน้ันแลชื่อวาเปน 
ธงชัย   เพราะหมายความวาอยูสูง  เพราะเหตุนั้น  พระตถาคตน้ัน  จึงชื่อวามี 
ธรรมเปนธงชัย.     ธรรมน้ันแล     ของพระตถาคตน้ัน  เปนตรา   เพราะ 
เหตุนั้น  พระตถาคตน้ัน     จึงชื่อวา   มีธรรมเปนตรา.      พระตถาคตชื่อวา 
ธัมมาธิปเตยยะ  เพราะหมายความวา ทรงทําธรรมใหเปนอธิบดี  คือใหเปน 
ใหญอยู.  บทวา  ธมฺมกิ  รกฺขาวรณคตฺุตึ   ความวา  การรักษา การปองกัน 
และการคุมครองที่ให โลกิยธรรม  และ  โลกุตรธรรม.     บทวา  สวิทหติ 
ไดแกทรงวาง  คือ  ทรงบญัญัติ.  บทวา เอวรูป   ความวา บุคคลไมควรเสพ 
ทุจริต ๓ อยาง  แตควรเสพ   สุจริต.*    ในทุกบท   ก็พึงทราบ  อรรถาธิบาย 
อยางนี้. 
         บทวา   สวิทหิตฺวา  ไดแก ทรงวางไว    คือ   ตรัสบอก.    บทวา 
ธมฺเมเนว  อนุตฺตร  ธมมฺจกฺก  ปวตฺเตติ    ความวา พระตถาคตทรงหมุน 
* ปาฐะวา  อจฺจนฺต  น  เสวิตพฺพ  ฉบับพมาเปน  สฺจริต  เสวิตพฺพ  แปลตามฉบับพมา  
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ธรรมจักร    ที่ไมมีจักรใดเสมอเหมือนใหเปนไปโดยโลกุตรธรรม  ๙  นั่นแล.  
บทวา ต  โหติ  จกฺก  อปฺปฏิวตฺติย ความวา จักรคือธรรมน้ัน  ทีพ่ระตถาคต- 
เจาใหหมุนไปแลวอยางนั้น  อันใคร ๆ แมสักคนหน่ึง ในบรรดาบุคคลเหลานี้  
มีสมณะเปนตน     ไมสามารถจะใหหมุนกลับคือขัดขวางได.    บทที่เหลือในที่ 
ทุกแหง   งายทั้งน้ันแล. 
                                  จบอรรถกถาจักกวัตติสูตรที่  ๔ 
 
                                        ๕.  ปเจตนสูตร 
 
                               วาดวยความคดของไมกับคน 
 
         [๔๕๔]  สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ อิสปิตน- 
มิคทายวัน    ใกลกรุงพาราณสี  พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสเรยีกภิกษุทั้ง 
หลายในที่นั้นแล  ดวยพระพุทธพจนวา  ภิกฺขโว   แนะภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุ 
เหลาน้ันกราบทูลขานรับตอพระผูมีพระภาคเจาดวยคําวา ภทนฺเต  พระพุทธ- 
เจาขา   แลว   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระธรรมเทศนานี้วา 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เรื่องเคยมีมาแลว      ยังมีพระราชานามวา 
ปเจตนะ   ครั้งน้ัน   พระเจาปเจตนะ   ตรัสเรียกชางทํารถมารับสั่งวาแนะ 
สหายชางทํารถ   แตนีล้วงไป ๖ เดือน   สงความจักมีแกขา    เจาอาจทําลอรถ 
ใหมคูหน่ึงใหขาไดหรือไม   ชางทํารถทูลรับตอพระเจาปเจตนะวา  ไดพระเจา 
ขา  ครั้งน้ัน ชางทํารถทําลอไดขางเดียวส้ินเวลาถึง  ๖  เดือนหยอนอยู  ๖  วัน 
พระเจาปเจตนะจึงตรัสเรียกชางทํารถมารับสั่งถามวา     แนะสหายชางทํารถ  
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แตนี้ลวงไป ๖ วัน     สงครามจักเกิดละ    ลอรถคูใหมสําเร็จแลวหรือ   ชางทํา  
รถทูลวา  ขอเดชะ  โดยเวลา ๖ เดือนหยอนอยู ๖ วันนี้  ลอสําเร็จไดขางเดียว 
พระราชารับสั่งวา  ก็เจาจะทําลอขางที่  ๒ ใหสําเรจ็โดยเวลา ๖ วันนี้ไดหรือไม 
ชางทํารถทูลรับวา ได แลวก็ทําลอขางท่ี  ๒ สําเร็จโดยเวลา ๖ วัน แลวนําลอคู 
ใหมไปเฝาพระเจาปเจตนะ  ครั้นเขาไปถึงแลวกราบทูลวา   นี่พระเจาขา    ลอ 
รถคูใหมของพระองคสําเร็จแลว   พระราชารับสั่งวา   สหายชางทํารถ   ลอขาง 
ที่ทําแลว  ๖ เดือนหยอน ๖ วัน   กับลอขางที่ทําแลว  ๖ วันนี ้  ตางกันอยางไร 
ขาไมเห็นความตางกันสักหนอย  ชางทูลวา   มีอยู   พระเจาขา   ความตางกัน 
ของลอท้ังสองน้ัน   ขอเชิญพระองคทอดพระเนตรความตางกัน   วาแลวชางทํา 
รถก็หมุนลอขางที่ทําแลว  ๖ วัน   มันกลิ้งไปพอสุดกําลังหมุนแลวก็ตะแคงลมลง 
ดิน    แลวกห็มุนขางที่ทํา ๖ เดือนหยอน ๖ วัน     มันกลิ้งไปสุดกําลังหมุน 
แลวก็ต้ังอยูราวกะติดอยูกับเพลา. 
         พระเจาปเจตนะตรัสถามวา  เหตุอะไร  ปจจัยอะไร สหายชางทํารถ 
ลอขางที่ทําแลว  ๖ วันนี้   กลิ้งไปสุดกาํลังหมุนแลวจึงตะแคงลมลงดิน ... ลอ 
ขางท่ีทําแลว  ๖ เดือนหยอน ๖ วันนั้น   กลิ้งไปสุดกําลังหมุนแลวจึงต้ังอยูราว 
กะติดอยูกับเพลา   ชางทูลชี้แจงวา   ขาแตสมมติเทพ   ลอขางที่ทําแลว  ๖ วัน 
นี้  กงของมันก็ประกอบดวยไมที่คด  ที่มีโทษ  ทีม่ีกสาวะ  กํา ... ดุมก็ประกอบ 
ดวยไมที่คด ที่มีโทษที่มีกสาวะ เพราะความท่ีกง ...  กํา  ... ดุมประกอบดวย 
ไมที่คด   ที่มโีทษที่มีกสาวะ  มันกลิ้งไปสุดกําลังหมุนแลวจึงตะแคงลมลงดิน 
ไมมีกสาวะ   กํา... ดุม  ก็ไมมีคด  ไมมีโทษ ไมมีกสาวะ  เพราะความท่ีกง  
...  กํา ...  ดุม  ไมมีคด  ไมมีโทษ  ไมมกีสาวะ  มันกลิ้งไปสุดกําลังหมุนแลว 
จึงต้ังอยูไดราวกะติดอยูกับเพลา.  
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         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทานท้ังหลายคงนึกอยางนี้วา  ชางทํารถคราวนั้น 
เปนคนอ่ืนเปนแน   แตทานท้ังหลายอยาเขาใจอยางนั้น    เราเองเปนชางทํารถ 
สมัยนั้น  ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อครั้งน้ัน  เราเปนผูฉลาดตอความคดของไม   โทษ 
ของไม  กสาวะของไม  แตกาลบัดนี้ เราเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ   เปน 
ผูฉลาดตอความคดทางกาย ... ทางวาจา ... ทางใจ ตอโทษ ... ตอกสาวะทางกาย  
... ทางวาจา ... ทางใจ. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความคด ... โทษ ... กสาวะทางกาย ... ทางวาจา 
..ทางใจ ของผูใดผูหน่ึง  ภิกษุก็ตาม  ภิกษุณีก็ตาม  ยังละไมไดแลว   ภิกษุ 
ภิกษุณีเหลานั้นก็ตกไปจากพระธรรมวินัยนี้เหมือนลอรถที่ทําแลว  ๖ วันฉะนั้น 
ความคด ... โทษ ... กสาวะทางกาย ...  ทางวาจา ... ทางใจ    ของผูใดผูหน่ึง 
ภิกษุก็ตาม ภิกษุณีก็ตาม ละไดแลว ภิกษุภิกษุณีเหลาน้ันก็ต้ังม่ันอยูในพระธรรม 
วินัยนี้ได  เหมือนลอรถท่ีทําแลว  ๖ เดอืนหยอน ๖ วันฉะนั้น. 
         เพราะเหตุนั้น   ภิกษุทั้งหลาย   ทานท้ังหลาย    พึงสําเหนียกในขอน้ี  
อยางนี้วา   เราทั้งหลายจักละความคดทางกาย    โทษทางกาย    กสาวะทางกาย 
จักละความคดทางวาจา   โทษทางวาจา   กสาวะทางวาจา   จักละความคดทางใจ 
โทษทางใจ  กสาวะทางใจ  ภิกษุทั้งหลาย  ทานทั้งหลายพึงสําเหนียกอยางนี้แล. 
                                              จบปเจตนสูตรที่   ๕   
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                                   อรรถกถาปเจตนสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปเจตนสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้:-  
 
                           ความหมายของคําวา  อิสิปตนะ 
 
         บทวา   อิสิปตเน   ความวา   อันเปนที่ที่พวกฤาษี   กลาวคือพระ- 
พุทธเจา   และพระปจเจกพุทธเจามาพัก   เพ่ือประกาศธรรมจักร  และเพื่อตอง 
การทําอุโบสถ     อธิบายวา   สถานทีป่ระชุม.  ปาฐะวา  ปทเน  ดังนี้  ก็ม.ี 
ความหมายก็อยางนี้เหมือนกัน.  บทวา มิคทาเย ความวา ในปาที่พระราชทาน 
เพ่ือตองการใหเปนสถานที่ที่ไมมีภัย สําหรับเนื้อท้ังหลาย. 
         บทวา   ฉห ิ มาเสหิ  ฉารตฺตูเนหิ   ความวา  ไดยินวา ชางรถน้ัน 
จัดแจงอุปกรณทุกชนิด แลวเขาปาพรอมดวยอันเตวาสิก  ในวันที่ไดรับกระแส 
พระบรมราชโองการเลยทีเดียว     เวนตนไมที่ข้ึนอยูตามประตูหมูบาน   กลาง 
หมูบาน   เทวสถาน   และสุสานเปนตน   และตนไมที่ถูกไฟไหม    ตนไมลม 
และตนไมแหง    เลือกเอาตนไมที่ข้ึนอยูในภูมิประเทศท่ีดี    ปราศจากโทษท้ัง 
หมด   สมควรใชทําดุม   ซี่    กําและกงได   มาทําเปนลอรถน้ัน     เมื่อชางไม 
เลือกเอาตนไมมาทําเปนลอรถอยูนั้น   เวลาเทาน้ี ๖ เดือนหยอน ๖ ราตรี   ก ็
ลวงเลยไป     ดวยเหตุนั้น     พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา     ฉหิ    มาเสห ิ
ฉารตฺตูเนหิ  ดังน้ี.                  
         บทวา  นานากรณ  ไดแก ความแตกตางกัน.  บทวา  เนส  ตัด 
บทเปน น เอส  แปลวา  เรามองไมเห็นความแตกตางของลอเหลาน้ัน. บทวา 
อตฺเถส   ตัดบทเปน  อตฺถิ  เอส  แปลวา   ขาแตสมมติเทพ ลอท้ัง ๒ นั้น 
มีความแตกตางกันอยู.   บทวา   อภิสงฺขารสฺส   คติ   ไดแก  การหมุนไป.  
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บทวา   จิงฺคุลายิตฺวา   แปลวา    ตะแคงไป.    บทวา   อกขฺาหต  มฺเ 
ความวา   เหมือนวางสอดเขาไปในเพลา.๑   บทวา   สโทสา   ความวา   มปีม  
คือประกอบดวยท่ีสูง ๆ ตํ่า ๆ.   บทวา  สกสาวา  ความวา  ติดแกนที่เนาและ 
กระพ้ี. 
         บทวา กายวงฺกา เปนตน  เปนชือ่ของทุจริตท้ังหลาย มีกายทุจริตเปน 
ตน.  บทวา  เอว ปปติตา  ความวา  ตกไปโดยพลาดจากคุณความดีอยางนี้. 
บทวา   เอว ปติฏ ิตา   ความวา   ดํารงอยูโดยคุณธรรมอยางนี้.   ในคน ๖ 
ประเภทน้ัน  โลกิยมหาชน  ชื่อวาตกไปแลว   จากคุณความดี.   สวนพระอริย 
บุคคล  มีพระโสดาบันเปนตน    ชื่อวา   ต้ังม่ันอยูแลว   ในคุณความดี.  แมใน 
จํานวนของพระอริยบุคคล ๔  ประเภทเหลาน้ัน พระอริยบุคคล ๓ ประเภทขาง 
ตน   ชื่อวาตกไปแลวจากคุณงามความดี  ในขณะที่กิเลสทั้งหลายฟุงข้ึน.  สวน 
พระขีณาสพ   ชื่อวาต้ังมั่น อยูแลวโดยสวนเดียวโดยแท.  บทวา  ตสฺมา  ความ 
วา   เพราะเหตุที่พระอริยเจา  ๓ ประเภทขางตน   ผูยังละความคดทางกายไมได 
เปนตนจึงตกไป    สวนพระขีณาสพท้ังหลาย    ผูละความคดทางกายเปนตนได 
แลว   ยอมต้ังม่ันอยู    ในคุณความดี. 
         อน่ึง พึงทราบการละความคดทางกายเปนตน     ดังตอไปนี้  กอนอ่ืน 
อกุศลกรรมบถ ๖ ขอเหลาน้ัน  คือ ปาณาติบาต   อทินนาทาน  มิจฉาจาร 
มุสาวาท   ปสุณาวาจา  มจิฉาทิฏฐิ   พระอริยบุคคล   ยอมละไดดวยโสดา- 
ปตติมรรค.  สองอยางคือ  ผรุสวาจา  พยาบาท  จะละไดดวยอนาคามิมรรค- 
สองอยางคือ  อภิชฌา สัมผัปปลาปะ  จะละไดดวยอรหัตมรรค. 
                                  จบอรรถกถาปเจตนสูตรที่  ๕ 
๑.  ปาฐะวา   อกฺเข   ปเวเสตวฺา   ปตมิว   มฺามิ ฉบับพมาเปน  อกฺเขปเวเสตฺวา   ปตมิว 
แปลตามฉบับพมา.  
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                                 ๖.  อปณณกสูตร 
                           วาดวยขอปฏิบัติไมผิด 
         [๔๕๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓  ประการ  
ชื่อวาเปนผูปฏิบัติอปณณกปฏิปทา๑  และเหตุแหงความสิ้นอาสวะท้ังหลายชื่อวา 
เปนอันภิกษุนั้นไดเริ่มแลวดวยธรรม ๓ ประการ    คืออะไรบาง    คือภิกษุใน 
พระธรรมวินัยนี้เปนผูมีทวารอันคุมครองแทในอินทรียทั้งหลาย     เปนผูรูจัก 
ประมาณในโภชนะ  เปนผูหม่ันประกอบความเปนผูไมเห็นแกนอน 
         ๑.  ก็ภิกษุเปนผูมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลายเปนอยาง- 
ไร ?    ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   เห็นรูปดวยตาแลว . .ฟงเสียงดวยหูแลว       
ดมกลิ่นดวยจมูกแลว ... ลิ้มรสดวยลิน้แลว ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว 
..รูธรรมารมณดวยใจแลว     เปนผูไมถือเอาโดยนิมิต๒   ไมถอืเอาโดยอนุ- 
พยัญชนะ   อภิชฌา  โทมนัส  ธรรมทั้งหลายท่ีเปนบาปเปนอกุศล  จะพึงไหล 
ไปตามภิกษุผูไมสํารวมอินทรีย    คือ    ตา ... หู ... จมูก ... ลิ้น ... กาย  ... 
ใจอยู   เพราะเหตุความไมสํารวมอินทรีย  คือ    ตา ... หู ... จมูก ... ลิ้น ...   
กาย...ใจ  อันใด    ปฏิบัติเพ่ือปดกั้นเสียซึ่งอินทรีย  คือ   ตา ... หู ... จมูก 
... ลิ้น ... กาย ... ใจน้ัน   รกัษาอินทรีย  คือ  ตา ... ห ู... จมูก ... ลิน้ ...   
กาย ... ใจ    ถึงความสํารวมในอินทรีย   คือ    ตา ... หู ...จมูก ... ลิ้น ...  
กาย ... ใจ   อยางนี้แล   ภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุเปนผูมีทวารอันคุมครองแลวใน 
อินทรียทั้งหลาย 
๑. ขอปฏิบัติไมผิด 
๒.  ถือโดยนิมิต   ไดแกรวบถือเอาท้ังหมดในรูปท่ีไดเหน็  ฯลฯ  วางาม    ทานเปรียบดวยกิริยาท่ี 
จระเขฮุบเหยื่อ   ถือโดยพยัญชนะ    ไดแกเลือกถือเอาเปนอยาง   ๆ  ในรูป   ฯลฯ    นัน้วา 
ค้ิวงาม  นัยนตางาม  จมูกงาม  เปนตน  ทานเปรียบดวยกิริยาท่ีเปดไซหาเหยื่อ  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 47 

         ๒. ก็ภิกษุเปนผูรูจักบระมาณในโภชนะอยางไร  ภิกษุในพระธรรมวินัย 
นี้  พิจารณาโดยแยบคายแลว   จึงกลืนกินอาหาร     มิใชเพ่ือเลน   มิใชเพ่ือเมา 
มิใชเพ่ือประดับ  มิใชเพ่ือบระเทืองผิว  เพียงเพ่ือความต้ังอยูไดแหงกายนี้   เพ่ือ 
ยังชีวิตใหเปนไป  เพื่อหายความหิว   เพ่ืออนุเคราะหพรหมจรรย๑  ดวยคิดวา 
ดวยการกินอาหารน้ี    เราจักระงับเวทนาเกา๒    เสียไดดวย   เราจักไมยังเวทน. 
ใหม๓ ใหเกิดข้ึนดวย    ความสมประกอบ    ความไมมีโทษและความอยูผาสุก 
จักมีแกเรา  อยางนี้แล   ภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ 
         ๓.  ก็ภิกษุเปนผูหม่ันประกอบความเปนผูไมเห็นแกนอนอยางไร  ภิกษุ  
ในพระธรรมวินัยนี้เวลากลางวัน ชําระจิตจากอาวรณิยธรรม๔ ดวยการจงกรม๕ 

ดวยการน่ัง  เวลากลางคืน ตอนยามตน  กช็ําระจิตจากอาวรณิยธรรม   ดวยการ 
จงกรม     ดวยการนั่ง      ตอนยามกลาง      สําเร็จสีหไสยา    โดยขางเบื้องขวา 
ซอนเทาใหเหลื่อมกัน   มีสติสัมปชัญญะ     ทําอุฏฐานสัญญา   ไวในใจ   ตอน 
ยามปลาย กลับลุกข้ึนชําระจิตจากอาวรณิยธรรม  ดวยการจงกรม   ดวยการนั่ง 
อยางนี้แล  ภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุเปนผูหม่ันประกอบความเปนผูไมเห็นแกนอน 
         นี้แล   ภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ   ชื่อวา 
เปนผูปฏิบัติอปณณกปฏิปทา     และเหตุแหงความสิ้นอาสวะท้ังหลาย    ชือ่วา 
เปนอันภิกษุนั้นไดเริ่มแลวดวย. 
                                         จบอปณณกสูตรที่   ๖ 
๑.  คือเพ่ือใหมีกําลังบําเพ็ญพรหมจรรยตอไป    ๒.  ความหิว    ๓.  ความอึดอัดเพราะกินเกิน 
ประมาณหรือโทษตาง ๆ  ท่ีเกิดเพราะกินไมรูจักประมาณ      ๔.  ธรรมคือเคร่ืองกั้นจิตไมให 
บรรลุความดี  คือ  นิวรณนั่นเอง    ๕.  เดินทํากัมมัฏฐาน    เพื่อเปนการเปล่ียนอิริยาบถไป 
ในตัว  
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                                   อรรถกถาอปณณกสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยใน  อปณณกสูตรที่  ๖ ดังตอไปนี้:-  
         บทวา   อปณฺณกปฏปิท    ความวา    พระอริยบุคคลเปนผูปฏิบัติ 
ขอปฏิบัติที่ไมผิดพลาด    คือขอปฏิบัติที่ดีโดยสวนเดียว    ขอปฏิบัติที่นําสัตว 
ออกจากกาม   ขอปฏิบัติที่ประกอบดวยเหตุ    ขอปฏิบัติที่มีสาระ    ขอปฏบิัติ 
ที่เปนหลัก    (มัณฑปฏิปทา)   ขอปฏบิัติที่ไมเปนขาศึก   ขอปฏิบัติที่เหมาะสม 
ขอปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  ไมใชปฏิบัติโดยการคาดคะเน    (ตักกวิทยา) 
หรือโดยถือเอาตามนัย.    เพราะวา  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  หรอื   อุบาสิกา 
ผูกอปฏิบัติอยางนี้ (ถือโดยตักกะ  ถือโดยนัย)จะเสื่อมจากมนุษยสมบัติ  เทวสมบัติ 
และนิพพานสมบัติ. สวนผูปฏิบัติอปณณกปฏิปทา จะไมเสื่อมจากสมบัติเหลาน้ัน.  
 
                              นายกองเกวียน   ๒  พวก 
 
        เหมือนในอดีตสมัย     เมื่อนายกองเกวียน ๒ พวก     เดินทางไปสูที่  
กันดาร  นายกองเกวียนผูโงเขลา  เชื่อคําของยักษ   ถึงความฉิบหายพรอมกับ 
พวกพอคา    (สวน)    นายกองเกวียนผูฉลาด    ไมเชื่อฟงคําของยักษ  คิดวา 
เราจักท้ิงนํ้าในท่ีเราไดพบน้ํา  ดงัน้ีแลว   ใหสัญญาณกับพวกพอคา๑  แลวจึง 
เดินทางไป  ซึ่งทานหมายเอา   กลาว  คาถาน้ี    วา 
                                       คนพวกหน่ึงไดกลาว   ฐานะ  ที่ไม 
                              ผิด  นกัคาดคะเน  กลาวฐานะท่ีสอง (ผิด) 
                             นักปราชญรูฐานะถูกผิดน้ีแลว  ควรถือเอา 
                             แตฐานะที่ไมผิด. 
๑.   ปาฐะวา  สตฺถวาเหน  สทฺธึ   สตฺเถ  อนยพฺสน  ปตเต  ฉบับพมาเปน  พาลสตฺถวาโห   สทฺธึ 
สตฺเถน  อพฺยสน  ปตฺเต   แปลตามฉบับพมา.  
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         บทวา   โยนิ  ในคําวา   โยนิ  จสฺส  อารทฺธา  โหติ นี้  เปนชือ่  
ของสวนแหงขันธบาง  เหตุบาง  ปสสาวมรรคบาง.  จริงอยู สวนแหงขันธชื่อวา 
โยนิ  มีมาในคํามีอาทิวา  จตสฺโส  โข สาริปุตฺต    โยนิโย  แปลวา ดูกอน 
สารีบุตร กําเนิดเหลาน้ีมี  ๔ อยางแล.  เหตุ ชื่อวา โยนิ  ในบทเปนตน วา โยนิ 
เทหา  ภมูิช  ผลสฺส อธิคมาย  แปลวา  ดูกอน ภูมิชะ ก็นั้นเปนเหตุ  เพ่ือ 
บรรลุผล.  ปสสาวมรรค ชื่อวา โยนิ มีมาในคํามีอาทิวา น จาห พฺราหฺมณ 
พฺรูมิ  โยนิช  มตฺติสมฺภว  แปลวา  เราตถาคตไมกลาวผูที่เกิดจากชองคลอด 
(คือ)    เกิดจากมารดา    วาเปนพราหมณเลย    และในคํามีอาทิวา    ตเมน 
กมฺมชวาตา  นิวตฺติตฺวา  อุทฺธปาท  อโรสิร   สมฺปรวิตฺเตตฺวา   มาตุ 
โยนิมุเข  สมปฺฏิปาเทนฺติ  แปลวา   ลมกัมมชวาต    พัดสัตวนี้นั้น  ใหม ี
เทาข้ึนขางบนศีรษะกลับลงขางลาง    แลวไปจดอยูที่ปากชองคลอดของมารดา. 
แตในที่นี้   ทรงประสงคเอาเหตุวาเปน    โยนิ.     บทวา   อารทฺธา    ไดแก 
ประคองไว  คือ  ทําใหบริบูรณ. 
         พึงทราบวินิจฉัย    ในบทวา  อาสวาน  ขยาย  ดังตอไปนี้   กิเลส 
ชื่อวา  อาสวะ.  เพราะอรรถวาไหลมา.    มีอธิบายวา  ไหลมาจากตาบาง ฯลฯ 
จากใจบาง.   อีกอยางหนึ่ง    ชื่อวา    อาสวะ   เพราะไหลมาจากธรรม  จนถึง 
โคตรภู  จากโอกาสโลก   จนถึง   ภวัคคพรหม.   อธิบายวา  ทําธรรมเหลาน้ี  
และโอกาสโลกน้ันไวในภายใน    เปนไป.   แทจริง   ความหมายวา   ทําไวใน 
ภายในน้ี    เปนอาการ   (ของอาสวะ).    ชื่อวา    อาสวะ    เพราะเปนเหมือน 
เครื่องหมักดองทั้งหลาย  มีเหลาดองเปนตน.   โดยความหมายวาหมักไวนานบาง 
ดวยวา   แมในทางโลก    เขาก็เรียกของที่หมักไวนาน    มีเหลาดองเปนตนวา 
อาสวะ.    กถ็าเครื่องหมักดองท้ังหลาย    มีเหลาดองเปนตน     ชื่อวา   อาสวะ 
เพราะอรรถวาหมักไวนานแลวไชร กิเลสเหลาน้ัน   ก็ควรเปนอาสวะเหมือนกัน. 
สมจริง  ดังพระพุทธดํารัส   ที่ตรัสไวมีอาทิวา   ปุริมา   ภิกขฺเว   โกฏิ   น  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 50 

ปฺายติ  อวิชฺชาย  อิโต  ปุพฺเพ  อวิชชฺา  นาโหสิห  แปลวา   ดกูอน  
ภิกษุทั้งหลาย    เง่ือนตนของอวิชชา    ไมปรากฏ    กอนแตนี้     อวิชชาไมมี. 
อีกอยางหนึ่ง  กิเลสชื่อวา  อาสวะ   เพราะไหลไป  คือประสบสังสารทุกขตอไป 
ดังน้ีบาง.  ก็ในจํานวนวิเคราะหทั้ง ๔ นี้    วิเคราะหตน  ๆ (วิเคราะห ๓ อยาง 
ใชได)  ในทีท่ี่กิเลสทั้งหลายมา  (โดยชื่อวา)   อาสวะ   แตวิเคราะหหลังใชได 
เฉพาะในกรรม.    ก็กรรมกิเลสอยางเดียวเทาน้ัน     เปนอาสวะก็หามิได  โดย 
ที่แทแลว   ถงึอุปทวนานัปการ  ก็เปนอาสวะได.    เพราะในพระสูตรทั้งหลาย 
กิเลสที่มีการวิวาทเปนมูล  มาแลว   (โดยชื่อวา)   อาสวะ  เชนในประโยคนี้วา 
นาห   จุนฺท   ทิฏฺธมฺมิกานเอว   อาสวาน   สวราย    ธมฺม   เทเสม ิ
แปลวา      แนะจุนทะ     เราตถาคตจะไมแสดงธรรมเพื่อปดกั้น  อาสวะทั้งหลาย 
ในปจจุบันเทาน้ัน. 
         ธรรมท่ีเปนเหตุใหเกิดในภูมิ ๓ และอกุศลธรรมที่เหลือมาแลว   (โดย 
ชื่อวา)  อาสวะ  เชนในประโยคนี้วา 
                                       อาสวะท้ังหลายท่ีเปนเหตุใหเขาถึง 
                             ความเปนเทวดา    หรือเปนเหตุใหเปนคน- 
                             ธรรพ     เหาะไปในอากาศ    เปนเหตุใหถึง- 
                             ความเปนยักษ เปนมนุษยและเปนสัตวเถิด 
                             ในนํ้า      ของเราสิ้นแลว     อาสวะเหลาน้ัน 
                             เรากําจัดแลว  ทําใหรากขาดแลว. 
         อุปทวนานัปการ   มีการวารายผูอ่ืน    กอความวิปฏิสาร    การฆา 
การจองจําเปนตนก็ดี    เปนเหตุใหไดรับทุกขในอบายก็ดี    มาแลว   โดย 
ชื่อวา  อาสวะ.  เชนในประโยคนี้วา   ทิฏธมมฺิกาน   อาสวาน    สวราย 
สมฺปรายิกาน   อาสวน   ปฏิฆาตาย    แปลวา    เราตถาคตแสดงธรรม  
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เพ่ือปดกั้นอาสวะท้ังหลาย  ในปจจุบัน   เพ่ือขจัดอาสวะท้ังหลาย  ในภายหนา.  
ก็อาสวะท้ังหลายเหลาน้ีนั้น  ในที่ใดมาแลวอยางใด  ในท่ีนั้น พึงทราบอยางนั้น. 
เพราะวา   อาสวะเหลาน้ี     ในพระวินยั   มีมา ๒ อยางวา   เพ่ือปดกั้นอาสวะใน 
ปจจุบัน ๑   เพ่ือขจัดอาสวะในภายหนา ๑.  ในสฬายตนวรรค    มีมา ๓ อยาง 
วาดูกอนทานผูมีอายุ อาสวะมี ๓ อยางเหลาน้ี  คือ กามาสวะ  ๑  ภวาสวะ  ๑ 
อวิชชาสวะ ๑     แต   ในพระสูตรอ่ืน ๆ และในอภิธรรม    มีมา  ๔  อยาง 
พรอมกับทิฏฐาสวะ.     โดยบรรยายทีแ่ยกออกไป    อาสวะทั้งหลายมี ๕  อยาง 
ดังน้ี  มีอยู  ภิกษุทั้งหลาย  อาสวะเปนเหตุใหไปสูนรก ๑  อาสวะเปนเหตุใหไป 
สูกําเนิดดิรัจฉาน    ๑   อาสวะเปนเหตุใหไปสูปตติวิสัย   ๑   อาสวะเปนเหตุ 
ใหไปสูมนุษยโลก    ๑   อาสวะเปนเหตุใหไปสูเทวโลก  ๑.     แตในที่นี ้
กรรมน่ันเอง    ตรัสวาเปนอาสวะ.    ในฉักกนิบาต    อาสวะทั้งหลายมาแลว  ๖ 
อยาง  โดยนัยมีอาทิวา   มีอยูภิกษุทั้งหลาย   อาสวะที่จะพึงละดวยสังวร.   ใน 
สัพพาสวปริยายสูตร   อาสวะ ๖  อยาง   เหลาน้ันแหละ     มีมาเปน  ๗  อยาง 
พรอมดวยอาสวะทั้งหลาย   ที่จะพึงละดวยทัสสนะ.    แตในที่นี่     พึงเขาใจวา 
ทรงประสงคเอาอาสวะท้ัง   ๔  ตามนัยแหงพระอภิธรรม. 
         การทําลายอาสวะไดชั่วขณะก็ดี   อาการท่ีอาสวะสิ้นไปโดยไมเหลือก็ดี 
มรรคผล  พระนิพพานก็ดี  ตรัสเรียกวา อาสวักขยะ   ในบทวา    ขยาย นี.้ 
จริงอยู     การทําลายอาสวะไดชั่วขณะ    ตรัสเรียกวา   อาสวักขยะ   ดังใน 
ประโยคน้ีวา  โย  อาสวาน   ขโย  วโย  เภโท  อนิจจฺตา อนฺตรธาน 
แปลวา    ความส้ินไป    ความเสื่อมไป    การทําลาย    ความไมเที่ยง    ความ 
อันตรธานแหงอาสวะท้ังหลาย   (ชื่อวา   อาสวักขยะ). 
         การละอาสวะ    ความสิ้นไปแหงอาสวะโดยสวนเดียว    การไมเกิดข้ึน 
แหงอาสวะ  อาการท่ีอาสวะสิ้นไป   ความไมมีแหงอาสวะท้ังหลาย  ตรัสเรียกวา 
อาสวักขยะ ดังในประโยคน้ีวา ชานโต   อห ภิกฺขเว ปสฺสโต อาสวาน  
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ขย  วทามิ    แปลวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราตถาคตกลาวความส้ินไปแหง 
อาสวะทั้งหลายไว  สําหรับภิกษุผูรูอยู   เห็นอยู.  
            มรรค  ตรัสเรียกวา  อาสวักขยะ  ดังในคาถานี้วา 
            เสกฺขสฺส  สิกขฺมานสฺส          อชุุมคฺคานุสาริโน 
         ขยสมฺึ   ปม  าณ              ตโต   อฺา  อนนฺตรา 
                      เมื่อเราผูศึกษาอยู   ดําเนินไปตาม 
              ทางอันตรงในขณะส้ินอาสวะ  ญาณจะเกิด  
              ขึ้นกอน    ตอจากน้ัน   อรหัตผลจึงจะเกิด. 
         ผล  ตรสัเรียกวา อาสวักขยะ  ดังในประโยคน้ีวา ชื่อวา เปนสมณะ 
เพราะสิ้นอาสวะท้ังหลาย. 
            นิพพาน  เรียกวา อาสวักขยะ ในคาถาน้ีวา 
            ปรวชฺชานุปสฺสิสฺส            นิจจฺ  อุชฺฌานสฺญิโน 
         อาสวา  ตสฺส  วฑฺฒนฺติ    อารา  โส  อาสวกฺขยา. 
                         อาสวะท้ังหลาย      ยอมเจริญแกผู 
              เพงเล็งโทษผูอื่น     ชอบยกโทษอยูเปนนิตย  
              เขายอมอยูไกลจากพระนิพพาน. 
         แตในพระสูตรนี้   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  อาสวาน ขยาย โดย 
ทรงหมายถึงผล  อธิบายวา  เพ่ือประโยชนแกอรหัตผล.  
         บทวา  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาโร  ความวา   มีทวารอันปดแลวใน 
อินทรียทั้งหลาย  มีใจเปนที่ ๖.    บทวา  โภชเน  มตฺตฺู    ความวา   รู 
ประมาณในโภชนะ    อธิบายวา    รูประมาณในการรับ    การฉัน    และการ 
พิจารณา.  บทวา  ชาคริย  อนุยุตฺโต  ความวา  เปนผูแบงกลางคืนกลางวัน 
ออกเปน  ๖  สวน     แลวประกอบเนือง  ๆ    ซึ่งความเปนผูต่ืนใน  ๕  สวน 
อธิบายวา  ขมักเขมนในการต่ืนอยูนั่นเอง.  
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         พระผูมีพระภาคเจา    ครั้นทรงวางมาติกาไวอยางนี้แลว    เมื่อจะแจก  
มาติกาน่ันแหละ     ตามลําดับที่ทรงวางไวแลว     จึงตรัสคํามีอาทิวา     กตฺจ    
ภิกฺขเว  ภิกฺข.ุ     ดังน้ี  บรรดาบทเหลานั้น    เนื้อความของบทวา  จกขฺุนา 
รูป  ทิสฺวา เปนตน   ไดใหพิสดารแลวในปกรณพิเศษชื่อวา  วิสุทธิมรรค. 
เนื้อความแหงบทท้ังหลายมีอาทิวา ปฏิสงฺขา  โยนิโส อาหาร อาหาเรติ เนว 
ทวาย   (ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแลว   จึงจะนําอาหารมา   (ฉัน)   มิใชเพ่ือ 
จะเลน)   ไดใหพิสดารแลวในปกรณพิเศษ  ชื่อวา วิสุทธิมรรคนั้นเหมือนกัน. 
         บทวา อาวรณิเยหิ ธมฺเมห ิ ความวา  จากนิวรณธรรม ๕ ประการ 
เพราะนิวรณจะกางกั้นจิตไว   เพราะฉะนั้น  นิวรณเหลาน้ัน    จึงตรัสเรียกวา 
อาวรณิยธรรม.  บทวา  สหีเสยฺย  กปฺเปติ  ความวา  สําเร็จการนอนเหมือน 
ราชสีห    บทวา ปาเทน ปาท อจฺจาธาย  ไดแก วางเทาซายเหลื่อมเทาขวา. 
เพราะวาเมื่อวางเทาไวเสมอกัน    เขาจะกระทบเขา    ขอเทาก็จะกระทบขอเทา 
ทุกขเวทนาจะเกิดเพราะการกระทบกันนั้น    เพราะฉะนั้น  เพ่ือจะเวนโทษน้ัน 
เธอจะวางเทาใหเหลื่อมกันหนอยหน่ึง.  ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา ปาเทน ปาท 
อจฺจาธาย  ดงัน้ี. 
         บทวา สโต สมฺปชาโน  ความวา  ประกอบดวยสติและสัมปชัญญะ. 
ถามวา   ภิกษุนั้น   เมื่อหลับจะชื่อวา    มีสติสัมปชญัญะไดอยางไร.    ตอบวา 
ดวยสามารถแหงความเปนไป       (ของกัมมัฏฐานกอนหลับ).       เพราะวา 
ภิกษุนี้     เมือ่จงกรมในท่ีจงกรม    รูตัววางวงนอน     จึงพักกัมมัฏฐานท่ี 
กําลังบําเพ็ญอยู    แลวน่ังบนเตียง    หรือบนแผนกระดานหลับไป     เมื่อต่ืน 
ก็ต่ืนมาบําเพ็ญกัมมัฏฐานในท่ีที่พักไวนั่นแหละอีก        เพราะฉะนั้น 
ถึงเธอจะหลับ     ก็ยังชื่อวา    มีสติสมัปชัญญะอยู.    นี้เปนนัยในมูลกัมมฏัฐาน 
กอน.  สวนภิกษุนี้ชื่อวา มีสติสัมปชัญญะ  แมดวยกัมมัฏฐานตามท่ีกําหนด. 
ถือเอาขอน้ีอยางไร.   อธบิายวา  ภิกษุนี้เมื่อจงกรม  รูตัววางวงนอน  ก็นอน  
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ตะแคงขวาบนแผนหินหรือบนเตียง    พิจารณาวา  กายไมมีใจนอนอยูบนเตียง  
ที่ไมมีใจ   เตียงที่ไมมีใจ     ก็วางอยูบนปฐพีที่ไมมีใจ   ปฐพีที่ไมมีใจ    ก็อยู 
เหมือนํ้าท่ีไมมีใจ   น้ําท่ีไมมีใจ   ก็อยูเหนือลมที่ไมมีใจ    ลมที่ไมมีใจ   ก็อยู 
บนอากาศท่ีไมมีใจ      บรรดาสิ่งเหลาน้ัน   แมอากาศก็ไมรูวา    เราอุมลมไว 
ถึงลมก็ไมรูวา   เราสถิตอยูบนอากาศ     ถึงลมก็เชนนั้นไมรูวา    เราอุมน้ําไว 
ฯลฯ   เตียงก็ไมรูวา   เรายกกายไว    กายก็ไมรูวา    เราอยูบนเตียง   เปนอันวา 
สิ่งเหลาน้ัน   ตางฝายตางไมมีการคํานึงถึงกัน    ไมมีการสนใจกัน    ไมมีการ  
ใสใจกัน ไมมีเจตนา หรือไมมีความปรารถนาตอกันเลย  ดังนี ้   เมื่อภิกษุนั้น 
พิจารณาอยูอยางนี้    ปจจเวกขณจิตน้ัน     ยอมหยั่งลงสูภวังค.   เธอแมเมื่อหลับ 
อยูอยางนี้   ก็ยอมชื่อวา  มีสติสัมปชัญญะอยู. 
         บทวา  อุฏานสฺ  มนสิกริตฺวา  ความวา   ใสใจถึงสัญญาที่ 
กําหนดเวลาลุกข้ึนวา เมื่อดวงจันทรหรือดวงดาว  ข้ึนถึงตรงน้ี  เราจักลุกข้ึน 
อธิบายวา  วางสัญญาไวในใจ.  เพราะวา  เมื่อภิกษุนั้นปฏิบัติอยางนี้แลวนอน 
ก็จะลุกข้ึนไดตรง  ในเวลาตามท่ีกําหนดไวแลวน่ันแล. 
                                จบอรรถกถาอปณณกสูตรที่   ๖ 
 
                                         ๗.  อัตตสูตร 
 
            ธรรมที่อํานวยใหเบียดเบียนและไมเบียดเบียนตน 
 
         [๔๕๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม ๓ ประการน้ี    ยอมเปนไปท้ัง  
เพ่ือเบียดเบียนตน ... ทั้งเพ่ือเบียดเบียนคนอ่ืน ... ทั้งเพ่ือเบียดเบียนดวยกัน 
ทั้ง ๒ ฝาย     ธรรม  ๓  ประการคืออะไรบาง     คือกายทุจริต    วจีทุจริต  
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มโนทุจริต    นี้แล   ภิกษุทั้งหลาย    ธรรม ๓ ประการ    ยอมเปนไปท้ังเพ่ือ  
เบียดเบียนตน ...  ทั้งเพ่ือเบียดเบียนคนอ่ืน ... ทั้งเพ่ือเบียดเบียนดวยกันทั้ง 
๒ ฝาย                                                                                       
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๓ ประการนี้     ยอมไมเปนไปเพ่ือเบียด- 
เบียนตน ... เพ่ือเบียดเบียนคนอ่ืน ... เพ่ือเบียดเบียนดวยกันทั้ง ๒ ฝาย ธรรม 
๓ ประการคืออะไรบาง   คือกายสุจริต   วจีสุจริต   มโนสุจริต    นี้แล   ภิกษุ 
ทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการยอมไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตน ... เพ่ือเบียดเบียน 
คนอ่ืน ... เพ่ือเบียดเบียนดวยกันทั้ง  ๒  ฝาย. 
                                       จบอัตตสูตรที่   ๗ 
 
                                  อรรถกถาอัตตสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอัตตสูตรที่ ๗  ดังตอไปนี้:-  
         บทวา   อตฺตพฺยาพาธาย   ไดแก  เพ่ือใหตนเองลําบาก.    บทวา 
ปรพฺยาพาธาย ไดแก เพ่ือใหบุคคลอ่ืนลําบาก. บทวา กายสุจริต เปนตน 
มาในตอนตนดวยอํานาจกุศลกรรมบถ ๑๐.  แตวา ในข้ันสูงข้ึนไป  จนกระทั่ง 
ถึงอรหัตผล  ทานก็ไมไดหามไวเลย.  
                               จบอรรถกถาอัตตสูตรที่   ๗ 
 
                                    ๘.  เทวสูตร 
 
                           วาดวยส่ิงท่ีควรรังเกียจ 
 
         [๔๕๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถาพวกปริพาชกเดียรถียอ่ืนจะพึงถาม 
ทานท้ังหลายอยางน้ีวา    แนะอาวุโสท้ังหลาย     พระสมณโคดม     ประพฤติ  
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พรหมจรรยเพ่ือเกิดในเทวโลกหรือ ภิกษุทั้งหลาย  ทานทั้งหลายถูกถามอยางนี้ 
พึงระอา พึงละอาย พึงรังเกียจมิใชหรือ  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลรับวา อยางนั้น  
พระพุทธเจาขา    ตรัสตอไปวา  นั่นสิ  ภิกษุทั้งหลาย  นัยวาทานท้ังหลายระอา 
ละอาย รังเกียจอายุทิพย ... วัณณทิพย ... สุขทิพย ... ยศทิพย ... อธิปไตยทิพย 
จะปวยกลาวไปไยถึงการท่ีทานทั้งหลาย  ระอา   ละอาย   รังเกียจกายทุจริต ... 
วจีทุจริต ... มโนทุจริต. 
                                           จบเทวสูตรที่  ๘ 
 
                                    อรรถกถาเทวสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในเทวสูตรที่ ๘  ดังตอไปนี้:- 
         บทวา  อฏฏิเยยฺยาถ  ความวา   เธอทั้งหลายพึงเปนผูถูกความระอา 
บีบค้ัน.  บทวา  หราเยยฺยาถ   ความวา  พึงละอาย.  บทวา ชิคุจเฉยฺยาถ 
ความวา  พึงเกิดความรังเกียจ   ในคําพูดนั้น   เหมือนเกิดความรังเกียจในคูถ 
ฉะน้ัน.   บทวา  อิติ    ในคําวา  อิติ  กริ  นี ้   พึงเห็นวาเปนความสละสลวย 
แหงพยัญชนะดวยการเชื่อมบท.  บทวา กิร  เปนนบิาต  ใชในความหมายวา 
ไดฟงตอ ๆ กันมา.  บทวา  กิร  นั้นพึงทราบการเชื่อมความอยางนี้วา ไดยินวา 
เธอทั้งหลาย  พึงอึดอัดดวยอายุทิพย.  บทวา ปเคว  โข  ปน  มีความหมาย 
เทากับ  ปมตร  แปลวา  กอนกวา  (หรืออันดับแรก).  
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                                      ๙.  ปฐมปาปณิกสูตร 
 
                                องคคุณของพอคากับของภิกษุ  
 
         [๔๕๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พอคาผูประกอบดวยองค ๓ ยอมเปน 
ผูอภัพ    เพ่ือจะไดโภคทรัพยที่ยังไมไดก็ดี     เพ่ือจะทําโภคทรัพยที่ไดแลวให 
ทวีข้ึนก็ดี  องค ๓ คืออะไร  คือ  พอคาไมต้ังการงานอยางดีในตอนเชา   ไม 
ต้ังการงานอยางดีในตอนกลางวนั    ไมต้ังการงานอยางดีในตอนเย็น    พอคาผู 
ประกอบดวยองค ๓ นี้แล   ภิกษุทั้งหลาย   ยอมเปนผูอาภัพเพ่ือจะไดโภคทรัพย 
ที่ยังไมไดก็ดี   เพ่ือจะทําโภคทรัพยที่ไดแลวใหทวีข้ึนก็ดี 
         ฉันเดียวกันนั่นแล  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ยอม 
เปนผูอาภัพ  เพ่ือจะบรรลกุุศลธรรมทีย่ังไมบรรลุกด็ี  เพ่ือทํากุศลธรรมท่ีบรรลุ 
แลวใหเจริญข้ึนก็ดี    ธรรม ๓ คืออะไร   คือ  ภิกษุไมต้ังสมาธินิมิตอยางดีใน 
ตอนเชา ไมต้ังสมาธินิมิตอยางดีในตอนกลางวัน ไมต้ังสมาธินิมิตอยางดีในตอน 
เย็น  ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ นี้แล    ยอมเปนผูอาภัพ  เพ่ือจะบรรลุกุศล- 
ธรรมที่ยังไมบรรลกุ็ดี   เพ่ือทํากุศลธรรมท่ีบรรลแุลวใหเจริญข้ึนก็ดี 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พอคาผูประกอบดวยองค ๓  ยอมเปนผูอาจเพ่ือ 
จะไดโภคทรัพยที่ยังไมไดก็ดี   เพ่ือทําโภคทรัพยที่ไดแลวใหทวีข้ึนก็ดี   องค ๓ 
คืออะไร   คือ   พอคาต้ังการงานอยางดีในตอนเชา    ต้ังการงานอยางดีในตอน 
กลางวัน  ต้ังการงานอยางดีในตอนเย็น  พอคาผูประกอบดวยองค ๓ นี้แล ยอม 
เปนผูอาจเพ่ือจะไดบริโภคทรัพยที่ยังไมไดก็ดี     เพ่ือทําโภคทรัพยที่ไดแลวให 
ทวีข้ึนก็ดี  
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         ฉันเดียวกันนั่นแล   ภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ยอม  
เปนผูอาจเพ่ือบรรลุกุศลธรรมท่ียังไมบรรลกุ็ดี     เพ่ือทํากุศลธรรมท่ีบรรลแุลว 
ใหเจริญก็ดี  ธรรม ๓ คืออะไร  คือ  ภิกษุต้ังสมาธินิมิตอยางดีในตอนเชา  ต้ัง 
สมาธินิมิตอยางดีในตอนกลางวัน    ต้ังสมาธินิมิตอยางดีในตอนเย็น    ภิกษุผู 
ประกอบดวยธรรม ๓ นีแ้ล ยอมเปนผูอาจเพ่ือบรรลุกุศลธรรมท่ียังไมบรรลกุ็ดี 
เพ่ือทํากุศลธรรมที่ไดบรรลุแลวใหเจริญข้ึนก็ดี. 
                                      จบปฐมปาปณิกสูตรที่  ๙ 
 
                             อรรถกถาปฐมปาปณิกสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัย  ในปฐมปาปณิกสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้:- 
 
                           พอคาผูไมต้ังใจทําการงาน 
 
         บทวา   ปาปณิโก    แปลวา   พอคาในตลาด   เจาของราน.   คําวา 
ปาปณิโก  นั่น    เปนชื่อของพอคา   ผูเปดรานขายของ.   บทวา  อภพฺโพ 
แปลวา  เปนบุคคลไมเหมาะสม. 
         บทวา  น  สกฺกจฺจ  กมฺมนฺต  อธฏิาติ  ความวา  การงานที่ต้ังใจ 
ทําอยางใด  จึงจะนับวา มั่นคง  งานที่ต้ังใจไว  ยอมสําเร็จสมความต้ังใจ   ดวย 
ประการใด   เขาไมต้ังใจทําใหสําเร็จดวยตนเองอยางนั้น.     ในบทวา   น 
สกฺกจฺจ  กมมฺนฺต  อธฏิาติ นั้น  พึงทราบอธิบายดังตอไปนี้  
         เวลาเชามืด  พอคาลุกข้ึนตามประทีป แต ไมนั่งจัดสินคา ชื่อวา    ไม 
ต้ังใจทํางานโดยเคารพ   ในเวลาเชา.  ดวยวา  พอคาผูนี้  จะไมไดเปนเจาของ 
พลาดโอกาส   สิ่งของที่ควรจะได   ทีม่ีโอกาสทั้ง ๓ เปนปจจัย   คือ  สิ่งของท่ี  
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พวกโจรลักในตอนกลางคืน  รีบมาตลาดดวยคิดวา   เราจักปลอยของนี้   ใหพน  
มือของเราแลว  ขายใหโดยราคายอมเยา ๑ ของท่ีคนจํานวนมากผูเปนคูแขง  แยง 
ซื้อแยงขาย  เวลากลางคืนอยูในเมือง  เชามืดไปตลาดซ้ือเอา ๑ หรือของที่ผูคน 
ประสงคจะไปยังชนบท    จะรีบไปตลาดแตเชาแลวซ้ือเอา  ๑  ในเวลาที่คนอ่ืน 
พักรับประทานอาหารกัน  เขาก็กลับมารับประทานอาหารบาง  คือ  เก็บสินคา 
แตเชาตรู  แลวกลับไปบาน  รับประทานอาหารแลวนอนหลับ  ตอนเย็นจึงกลับ 
มายังรานตลาดอีกครั้งหน่ึง  อยางนี้   ชื่อวา ไมต้ังใจทําการงานโดยเคารพ   ใน 
เวลาเที่ยงวัน. 
         ดวยพอคาน้ัน   จะไมไดเปนเจาของ  หมดโอกาส  สิ่งของท่ีควรจะได 
อันมีโอกาสทั้งสองเปนปจจัย   คือ   สิ่งท่ีพวกโจรมาปลอยไมทันในตอนเชาตรู 
แตเวลากลางวัน     ขณะที่คนอ่ืน ๆ ยังไมสัญจรไปมา    พวกโจรก็จะไปยังราน 
ตลาด   แลวขายใหดวยราคาถูก ๑ สิ่งใดท่ีพวกอิสรชนผูมีบุญใชคนไปใหนํามา 
ในเวลารับประทานอาหาร  ดวยส่ังวา   ควรจะไดสิ่งน้ี ๆ มาจากรานตลาด ๑. 
         สวนเวลาเย็น จนกระทั่งถึงเวลาท่ีเขาตีบอกยาม    เขาก็ไมตามประทีป 
แลวน่ัง  ภายในรานตลาด   อยางนี้   ชือ่วา   ไมต้ังใจทํางานโดยเคารพในเวลา 
เย็น. 
         ดวยวา  พอคาน้ัน  จะไมไดเปนเจาของ    สิ่งของที่ควรได  ที่ม ี
โอกาสนั้นเปนปจจัย  คือ  สิ่งของที่พวกโจรมาปลอยมาทัน    ทั้งเวลาเชาและ 
เวลากลางวัน    แตกลับไปยังรานตลาดในตอนเย็น   แลวขายใหดวยราคาถูก. 
 
                            ภิกษุไมต้ังใจฝกสมาธิ 
 
         บทวา น  สกฺกจฺจ  สมาธินิมิตฺต  อธฏิาติ  ความวา ภิกษุไมเขา 
สมาธิโดยกิรยิาที่เคารพ.  
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         ก็ในบทวา น สกฺกจฺจ  สมาธินิมิตฺต นี้  พึงทราบวินิจฉัย ดังตอไป 
นี้   
         ภิกษุทําวัตรที่ลานเจดีย   และลานโพธิ์แลว    เขาไปสูเสนาสนะ   แตวา 
ไมยอมน่ังเขาสมาบัติ     จนถึงเวลาภิกษาจาร     ชือ่วา    ไมต้ังใจกําหนดนิมิต 
โดยเคารพ.   สวนเวลาภายหลังฉันภัตตาหาร  เธอกลับจากบิณฑบาตแลวเขาไป 
ยังที่พักกลางคืน    และทีพั่กกลางวัน     แตวา   ไมนั่งเขาสมาบัติจนถึงเวลาเย็น 
ชื่อวา  ไมต้ังใจกําหนดสมาธินิมิตโดยเคารพ  ในเวลาเที่ยงวัน. 
         อน่ึง   เวลาเย็น  เธอไหวเจดีย   ทําการบํารุงพระเถระ    แลวเขาไปสู 
เสนาสนะ   แตวา   ไมยอมน่ังเขาสมาบัติตลอดปฐมยาม   ชื่อวาไมต้ังใจกําหนด 
สมาธินิมิตโดยเคารพในเวลาเย็น. 
         สวนความหมาย     พึงทราบตามนัย     ตรงกันขามกับที่กลาวแลวใน 
สุกปกษ. 
         อน่ึง ในบทน้ี  ในท่ีที่ทานกลาวไววา  สมาปตฺตึ   อปฺเปตฺวา   เขา 
สมาบัติ   เมื่อไมมีสมาบัติ    แมวิปสสนาก็ควร   และในบทวา  สมาธินิมตฺิต 
แมอารมณของสมาธิก็ควรเชนกัน.  สมจริง  ดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไวดังน้ีวา      แมสมาธิก็ชื่อวาสมาธินิมิต   แมอารมณของสมาธิ  
ก็ชื่อวา  สมาธินิมิต. 
                               จบอรรถกถาปฐมปาปณิกสูตรที่   ๙  
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                                 ๑๐.  ทุติยปาปณิกสูตร   
 
                         คุณสมบติัของพอคากับของภิกษ ุ
 
         [๔๕๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     พอคาประกอบดวยองค  ๓  ยอมถึง 
ความใหญความไพบูลยในโภคทรัพยไมนานเลย  องค ๓ คืออะไร   คือพอคา 
เปนผูมีดวงตา ๑ ฉลาด ๑ ถึงพรอมดวยท่ีพ่ึงอาศัย ๑ 
         ก็พอคาเปนผูมีดวงตาอยางไร  พอคารูสินคาวา  สินคาส่ิงน้ีซื้ออยางนี้  
ขายอยางนี้   เปนตนทุนเทาน้ี   กําไรเทาน้ี   อยางนี้แล   ภิกษุทั้งหลาย    พอคา 
ชื่อวา   เปนผูมีดวงตา                                                              
         พอคาเปนผูฉลาดอยางไร     พอคาเปนผูเขาใจท่ีจะซ้ือและท่ีจะขาย 
อยางนี้แล   พอคา   ชื่อวา   ฉลาด 
         พอคาถึงพรอมดวยท่ีพ่ึงอาศัยอยางไร  คฤหบดีทั้งหลายก็ดี   บุตรของ 
คฤหบดีทั้งหลายก็ดี   ที่มัง่ค่ัง   มีทรัพยมาก  มีโภคะมาก   ยอมรูจักพอคาน้ัน 
อยางนี้วา    พอคาผูเจริญผูนี้แหละเปนคนมีดวงตาดวย    ฉลาดดวย    มีกําลัง 
พอที่จะเลี้ยงบุตรภริยาและแถมพกใหเราบางตามเวลาอันควร     คฤหบดีและ 
บุตรของคฤหบดีเหลาน้ันยอมรับรองพอคาน้ันดวยโภคะท้ังหลายวา       แนะ 
สหายพอคา   แตนี้ไป   เชญิทานนําโภคะไปเลี้ยงบุตรภริยา    และจงแถมพกให 
เราบางตามเวลาอันควรเถิด   อยางนี้แล  พอคา ชือ่วา  ถึงพรอมดวยท่ีพ่ึงอาศัย. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     พอคาประกอบดวยองค  ๓  นี้แล     ยอมถึง 
ความใหญความไพบูลยในโภคทรัพยไมนานเลย 
         ฉันเดียวกันนั่นแล  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ ยอมถึง 
ความใหญความไพบูลยในกุศลธรรมท้ังหลายไมนานเลย.      ธรรม ๓ คืออะไร 
คือ  ภิกษุเปนผูมีดวงตา ๑  มีเพียร ๑  ถึงพรอมดวยท่ีพ่ึงอาศัย ๑.  
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         ก็ภิกษุเปนผูมีดวงตาอยางไร  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  ยอมรูตามจริง 
วา  นี่ทุกข ... นี่ทุกขสมุทัย   (เหตุเกิดทุกข) ...  นี่ทกุขนิโรธ    (ความดับ 
ทุกข) ... นี่ทกุขนิโรธคามินีปฏิปทา (ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข) อยางนี้แล 
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ  ชื่อวา  เปนผูมีดวงตา.  
         ภิกษุเปนผูมีเพียรอยางไร   ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้     ปรารภความ 
เพียรเพื่อละเสียซึ่งอกุศลธรรมท้ังหลาย    เพ่ือยังกุศลธรรมท้ังหลายใหถึงพรอม 
แข็งขันบากบั่นมั่นคงไมทอดธุระในกุศลธรรมทัง้หลายอยู     อยางนี้แล    ภิกษุ 
ชื่อวา   เปนผูมีเพียร. 
         ภิกษุเปนผูถึงพรอมดวยท่ีพ่ึงอาศัยอยางไร    ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  
ภิกษุเหลาใดเปนพหูสูต     คลองอาคม    ทรงธรรม   ทรงวินัย    ทรงมาติกา  
เธอเขาไปหาภิกษุเหลาน้ันตามกาลอันควร     ไตถามปญหาวา     ทานเจาขา 
ขอน้ีอยางไร    อะไรเปนความหมายแหงธรรมนี้.      ทานเหลาน้ันยอมเปดเผย 
ขอท่ีลี้ลับ  ทาํขอท่ีลึกใหต้ืน   และบรรเทาความเคลือบแคลงในธรรมทั้งหลาย  
ที่นาเคลือบแคลงแกเธอได   อยางนี้แล   ภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุชือ่วา ถึงพรอม 
ดวยท่ีพ่ึงอาศัย 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุประกอบดวยธรรม  ๓  นี้แล     ยอมถึง 
ความใหญความไพบูลยในกุศลธรรมท้ังหลายไมนานเลย. 
                                    จบทุติยปาปณิกสูตรที่   ๑๐ 
                                          จบรถการวรรคท่ี  ๒  
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                              อรรถกถาทุติยปาปณิกสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่   ๑๐  ดังตอไปนี้:-  
 
                                    พอคาผูมีปญญา 
 
         บทวา จกฺขุมา  ความวา  พอคาเปนผูมีปญญาจักษุ.  บทวา  วิธุโร 
ความวา  เปนผูมีธุระอันสําคัญ   คือมีธุระอันสูงสุด   ไดแกประกอบดวยวิริยะ 
ที่สัมปยุตดวยญาณ.  บทวา นิสฺสยสมฺปนฺโน  คือถึงพรอมดวยท่ีพ่ึง  ไดแก 
ถึงพรอมดวยท่ีพํานัก. 
         บทวา ปณิย ไดแกสินคาท่ีขาย. ในบทนั้นวา เอตฺตก มูล ภวิสฺสติ 
เอตฺตโก  อุทฺรโย  มีอธิบายวา  สินคาท่ีซื้อมานั้น   โดยการซ้ือมีปริยายดังที่ 
ตรัสไววา  ซื้ออยางนี้  ขายอยางนี้.   สนิคาน้ันจัดเปนทุน  คือจํานวนที่ซื้อมา 
เทาน้ี   ฉะน้ัน    เมื่อจําหนายสินคาน้ันไป  ในการจําหนายสินคาจักมีกําไรเทาน้ี 
คือเพ่ิมข้ึนเทาน้ี.                            
         บทวา กุสโล โหติ ปณิย เกตฺุจ วิกเกตฺุจ  ความวา  พอคา 
ผูฉลาด ไปหาซ้ือยังท่ีที่สินคาหาไดงาย  และไปขายยังท่ีที่สินคาหาไดยาก  ชื่อวา 
เปนผูฉลาดในท่ีนี้    เขายอมไดลาภเพ่ิมข้ึน ๑๐ เทาบาง  ๒๐ เทาบาง. 
         บทวา   อทฺธา  ไดแก  อิสรชน    คือผูถึงพรอมดวยทรัพยที่เก็บไว 
จํานวนมาก.   บทวา  มหทฺธนา  ไดแก ผูมีทรัพยมาก   ดวยอํานาจเครื่อง 
ใชสอย     บทวา  มหาโภคา  ไดแก  ผูมีโภคะมาก   ดวยส่ิงของท่ีเปนเครื่อง 
อุปโภคและบริโภค   บทวา  ปฏิพโล  ไดแก   ชื่อวา  เปนผูสามารถ   เพราะ 
ถึงพรอมดวยกําลังกาย  และกําลังความรู.  บทวา  อมฺหากฺจ กาเลน กาล 
อนุปฺปาเทตุ  ความวา   เพ่ือเพ่ิมใหดอกเบ้ียอันเกิดจากทรัพยที่เขาหยิบยืมไป  
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เปนตนทุน   แกเราทั้งหลายตามกาลอันสมควร.    บทวา  นิปตนฺติ  แปลวา 
เชื้อเชิญ.  บาลีเปน  นิปทนฺติ   ก็ม.ี  ความหมายก็ทํานองนี้แหละ.  
         บทวา  กุสลาน  ธมมฺาน  อุปสมปฺทาย   ความวา   เพ่ือความ 
สมบูรณ  คือเพ่ือไดเฉพาะ  ซึ่งกุศลธรรมทั้งหลาย.  บทวา  ถามวา  ความวา 
ประกอบดวยความรู.  บทวา  ทฬฺหปรกฺกโม ความวา  ประกอบดวยความ 
บากบ่ัน  ดวยความรูอันมั่นคง.  บทวา  อนิกฺขิตฺตธุโร ความวา  ไมทอดท้ิง 
ธุระอยางนี้วา   เรายังไมถึงจุดหมายปลายทาง   จักไมวางธุระ   คือความเพียรน้ี. 
         บทวา พหุสฺสุตา ความวา ชื่อวาเปนพหูสูต   เพราะมีพระพุทธพจน 
อันไดสดับตรับฟงมามาก    ดวยสามารถแหงนิกาย ๑   หรือ ๒ นิกายเปนตน. 
บทวา  อาคตาคมา  ความวา   นิกาย ๑   ชื่อวาอาคม ๑.   ๒ นกิาย    ชื่อวา 
๒ อาคม. ๕ นิกาย    ชื่อวา ๕ อาคม.    ในอาคมท้ัง ๕ เหลาน้ัน   ผูใดมีมาแม 
อาคมเดียว    คือมีความช่ําชอง    ไดแกไดรับยกยอง   (เพียงอาคมเดียว)   คน 
เหลาน้ัน  ชื่อวา   อาคตาคมา. 
         บทวา   ธมมฺธรา   ไดแก   ผูทรงไวซึ่งพระสุตตันตปฎก.    บทวา 
วินยธรา  ไดแก  ผูทรงไวซึ่งพระวินัยปฎก.    บทวา   มาติกาธรา   ไดแก 
ผูทรงไวซึ่งมาติกาท้ังสอง.    บทวา  ปริปุจฺฉติ  ไดแก  ซักถามถึงประโยชน 
และสิ่งท่ีไมใชประโยชน  ถึงเหตุและสิ่งท่ีไมใชเหตุ.  บทวา  ปริปฺหติ ไดแก 
รู คือไตรตรอง กําหนด๑  เอาวา เราจักถามธรรมวินยั  ชื่อน้ี.  ขอความท่ีเหลือ 
ในพระสูตรงายทั้งน้ัน. 
         ก็ในพระสูตรนี้  ปญญามีมากอน ความเพียรและการคบหากัลยาณมิตร 
มาภายหลัง.   ในขอน้ัน  ไมพึงเขาใจความอยางนี้วา  บรรลุพระอรหัตกอนแลว 
๑.  ปาาวา  อฺาตุ  ลภติ   ปริคฺคณฺหติ   ฉบับพมาเปน  อฺาติ ตุเลติ ปริคฺคณฺหาติ  แปลตาม 
ฉบับพมา.  
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จึงบําเพ็ญเพียร    แลวคบหากัลยาณมิตรภายหลัง.    ธรรมดาพระธรรมเทศนา  
จะมีการกําหนดโดยปริยายเบ้ืองตํ่า   ปริยายเบื้องสูง   หรือโดยสวนท้ัง ๒ บาง. 
แตในพระสูตรนั้น     พึงทราบกําหนดโดยปริยายเบื้องสูงเทานั้น.    เพราะฉะนั้น 
เมื่อจะตรัสก็ทรงแสดงการอาศัย     คบหากัลยาณมิตรไวกอน     แลวทรงแสดง 
ความเพียรไวทามกลาง   แลวจึงตรัสบอกพระอรหัต   ในภายหลัง. 
                                          จบทุติยปาปณิกสูตรที่   ๑๐ 
                                         จบรถการวรรควรรณนาที่   ๒ 
 

                            รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
         ๑.  ญาตกสูตร  ๒.  สรณียสูตร   ๓.  ภิกขุสูตร   ๔.  จักกวัตติสูตร 
๕.  ปเจตนสูตร  ๖.  อปณณกสูตร  ๗.  อัตตสูตร    ๘.   เทวสูตร  ๙.   ปฐม- 
ปาปณิกสูตร  ๑๐.  ทุติยปาปณิกสูตร  และอรรถกถา.  
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                               ปุคคลวรรคที่  ๓  
 
                                  ๑.  สวิฏฐสูตร 
 
                 วาดวยบุคคล ๓ พวก  ที่พยากรณยาก 
 
         [๔๖๐]  สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับ ณ  พระเชตวัน 
อารามของอนาถปณฑิกะ ใกลกรุงสาวัตถี ครั้งน้ัน ทานสวิฏฐะ และทาน 
มหาโกฏฐิตะ    เขาไปหาทานสารีบุตร    ครั้นเขาไปถึงแลวก็ชืน่ชมกับทาน 
สารีบุตร กลาวถอยคําท่ีทําใหเกิดความยินดีตอกัน  เปนที่ระลึกถึงกันแลว นัง่ลง 
ณ  ที่ควรสวนหนึ่ง  ทานสารีบุตรไดกลาวคํานี้กะทานสวิฏฐะผูนั่ง ณ ที่ควร 
สวนหนึ่งแลววา  อาวุโส  สวิฏฐะ   บคุคล ๓ จําพวกนี้มีอยูในโลก    บุคคล 
๓ คือใคร    คือ  กายสักข ิ ทิฏฐิปตตะ  สัทธาวิมุตตะ   นี้แล  อาวุโส 
บุคคล ๓ จําพวกมีอยูในโลก   บรรดาบุคคล ๓ นี้     บุคคลไหนชอบใจทานวา 
ดีกวาและประณีตกวา. 
         ทานสวิฏฐะตอบวา   อาวุโส  สารีบุตร    บุคคล ๓ จําพวกนี้มีอยู 
ในโลก ฯลฯ  บรรดาบุคคล ๓ นี้   บุคคลผูสัทธาวิมุตตะ   ชอบใจขาพเจาวา 
ดีกวาประณีตกวา   นั่นเพราะเหตุอะไร   เพราะสัทธินทรีย     ของบุคคลน้ีมี 
ประมาณย่ิง. 
         ลําดับนั้น   ทานสารีบุตรถามทานมหาโกฏฐติะวา อาวุโส โกฏฐิตะ 
บุคคล ๓ จําพวกนี้  มีอยูในโลก ฯลฯ  บรรดาบุคคล ๓ นี้   บุคคลไหนชอบใจ 
ทานวา  ดีกวาประณีตกวา.  
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         ทานมหาโกฏฐิตะตอบวา  อาวุโส  สารบีุตร  บุคคล ๓ จําพวกนี้ 
มีอยูในโลก ฯลฯ    บรรดาบุคคล ๓ นี้    บุคคลผูกายสักขิชอบใจขาพเจาวา  
ดีกวาประณีตกวา  นั่นเพราะอะไร  เพราะสมาธินทรียของบุคคลน้ีมีประมาณ 
ยิ่ง. 
         คราวนี้ทานมหาโกฏฐิตะถามทานสารีบุตรวา  อาวุโส   สารีบุตร 
บุคคล ๓ จําพวกนี้มีอยูในโลก ฯลฯ   บรรดาบุคคล ๓ นี้   บุคคลไหนชอบใจ 
ทานวา  ดีกวาประณีตกวา. 
         ทานสารีบุตรตอบวา    อาวุโส  โกฏฐิตะ   บุคคล ๓ จําพวกนี้มีอยู 
ในโลก ฯลฯ    บรรดาบุคคล  ๓ นี้     บุคคลผูทิฏฐิปตตะชอบใจขาพเจาวา 
ดีกวาประณีตกวา     นั่นเพราะเหตุอะไร     เพราะปญญินทรียของบุคคลน้ีมี 
ประมาณย่ิง. 
         ครั้นแลวทานสารีบุตรไดกลาวกะทานสวิฏฐะและทานมหาโกฏ- 
ฐิตะวา   เราทุกรูปไดแกปญหาตามปฏิภาณของตนแลว   มาเถิด  อาวุโส   เรา 
จักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา     กราบทูลเลาความอันนี้แดพระผูมี 
พระภาคเจา    พระผูมีพระภาคเจาจักทรงพยากรณแกเราอยางใด    เราจัก 
ทรงจําพระพุทธพยากรณนั้นไวอยางนั้น  ทานสวฏิฐะและทานมหาโกฏฐติะ                
รับคําทานสารีบุตรแลว    ทานสารีบุตรทานสวิฏฐะและทานมหาโกฏฐิตะ 
ก็เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ครั้นเขาไปถึงแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระ- 
ภาคเจาแลว     นั่งลง  ณ  ที่ควรสวนหนึ่ง     ทานสารีบุตรผูนั่ง ณ  ที่ควร 
สวนหนึ่งแลว     ไดกราบทูลเลาถอยคําท่ีปราศรัยกับทานสวิฏฐะและทานมหา 
โกฏฐิตะทั้งหมดแดพระผูมีพระภาคเจา.  
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         พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา ในเรื่องนี้  ไมงายเลย  สารีบตุร ที่จะ  
พยากรณโดยสวนเดียววา บรรดาบุคคล ๓นี้ บุคคลผูนี้ดีกวาประณีตกวา เพราะ 
วานี่เปนฐานะมีอยู  สารีบตุร  คือวา บุคคลผูสัทธาวิมุตตะ  พึงเปนผูปฏิบัติ 
เพ่ือพระอรหัตผล* บุคคลผูกายสักขิ พึงเปนพระสกทาคามีบาง พระอนาคามี 
บาง  แมบุคคลผูทิฏฐิปตตะ  ก็พึงเปนพระสกทาคามีบาง  พระอนาคามีบาง 
         ในเรื่องน้ี     ไมงายเลย    สารบีตุร    ที่จะพยากรณโดยสวนเดียววา 
บรรดาบุคคล ๓ นี้   บุคคลผูนี้ดีกวาประณีตกวา  เพราะวา   ที่เปนฐานะมีอยู 
สารีบุตร คือวา บุคคลผูกายสักขิ พึงเปนผูปฏิบัติเพ่ือพระอรหัตผล  บุคคล 
ผูสัทธาวิมุตตะ   พึงเปนพระสกทาคามีบาง   พระอนาคามีบาง   แมบุคคลผู 
ทิฏฐิปตตะ  ก็พึงเปนพระสกทาคามีบาง  พระอนาคามีบาง 
         ในเรื่องน้ี     ไมงายเลย    สารบีตุร    ที่จะพยากรณโดยสวนเดียววา 
บรรดาบุคคล ๓ นี้  บุคคลผูนี้ดีกวาประณีตกวา  เพราะวา   นี่เปนฐานะมีอยู 
สารีบุตร   คือวา   บุคคลผูทิฏฐิปตตะ   พึงเปนผูปฏิบัติเพ่ือพระอรหัตผล 
บุคคลผูสัทธาวิมุตตะ    พึงเปนพระสกทาคามีบาง    พระอนาคามีบาง    แม 
บุคคลผูกายสักขิ  ก็พึงเปนพระสกทาคามีบาง  พระอนาคามีบาง 
         ในเรื่องน้ี    ไมงายเลย    สารีบุตร    ที่จะพยากรณโดยสวนเดียววา 
บรรดาบุคคล ๓ จําพวกนี้  บุคคลผูนี้ดีกวาประณีตกวา. 
                                            จบสวิฏฐสูตรที่   ๓ 
* หมายความวา  ตั้งอยูในพระอรหัตมรรคแลว  
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                             ปุคคลวรรควรรณนาที่   ๓  
 
                                  อรรถกา   สวิฏฐสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัย  ในสวิฎฐสูตรที่ ๑  แหงวรรคท่ี ๓ ดังตอไปนี้:- 
         พระอรยิบุคคล  ชื่อวา   กายสกฺขี๑    เพราะสัมผัสฌานผัสสะมากอน 
ภายหลังจึงกระทําใหแจง  ซึ่งนิโรธ  คือพระนิพพาน. 
         ชื่อวา  ทิฏฐิปตตะ  เพราะบรรลุธรรมน้ันที่ตนเห็นแลว. 
         ชื่อวา  สัทธาวิมุตตะ  เพราะเชื่ออยู   (มีศรัทธา)  จึงไดหลุดพน. 
         บทวา  ขมติ  แปลวา  ชอบใจ.  บทวา  อภิกกฺนฺนตตโร   แปลวา 
ดียิ่งกวา.๒ บทวา  ปณีตตโร  แปลวา  ประณีตยิ่งกวา. 
         บทวา   สทฺธินทริย   อธิมตฺต   โหติ   ความวา   พระสวิฏฐเถระ 
ในขณะแหงอรหัตมรรค    ไดมีสัทธินทรียเปนธุระ  (เปนใหญ)    อินทรีย ๔ 
ที่เหลือ  เปนบริวาร.  ดังน้ัน พระเถระเม่ือจะกลาวถึงมรรคที่ตนไดบรรลแุลว 
จึงไดกลาวอยางนี้.  (สวน)  ทานมหาโกฏฐิตเถระ     ในขณะแหงอรหัตมรรค 
ไดมีสมาธินทรียเปนธุระ (เปนใหญ) อินทรีย  ๔ อยางที่เหลือไดเปนบริวาร 
ของสมาธินั่นเอง. เพราะฉะนั้น  ทานพระมหาโกฏฐิตเถระแมนั้นเมื่อจะบอกวา 
สมาธินทรีย   มีประมาณย่ิง   (เปนใหญ)    จึงไดกลาวถึงมรรคที่ตนไดบรรล ุ
นั่นแหละ.    สวนพระสารีบุตรเถระ  ในขณะแหงอรหัตมรรค   ไดมีปญญนิ- 
ทรีย    เปนธุระ    (เปนใหญ)   อินทรยี ๔ อยางที่เหลือ    ไดเปนบริวารของ 
ปญญินทรีย  นั้นนั่นเอง.  เพราะฉะนั้น ทานพระสารีบุตรเถระแมนั้น  เมื่อจะ 
๑.  พระสูตรเปน   กายสกฺขิ 
๒.  ปาฐะวา   สุนฺทรตโร  ฉบับพมาเปน  อติสุนฺทรตโร  แปลตามฉบับพมา.  
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บอกวา ปญญินทรีย  มีประมาณยิ่ง (เปนใหญ)  จึงไดบอกมรรคที่ตนไดบรรลุ  
แลวน่ันแหละ.  
         บทวา  น  เขฺวตฺถ  ตัดบทเปน  น  โข   เอตฺถ.  บทวา  เอกเสน 
พฺยากาตุ    ความวา   เพ่ือพยากรณโดยสวนเดียว.  พระผูมีพระภาคเจา   ทรง 
แสดงความพรอมเพรียงแหงอรหัตมรรค  ดวยบทวา อรหตฺตาย ปฏิปนฺโน. 
ในพระสูตรนี้     พระเถระแมทั้ง ๓    ไดกลาวเฉพาะมรรคท่ีตนไดบรรลุแลว 
ดวยประการดังพรรณนามาฉะน้ี.   แต  พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัส  โดยผูดํารง 
อยูในภูมิธรรมอ่ืน. 
                                    จบอรรถกถาสวิฎฐสูตรที่  ๑ 
 
                                       ๒.  คิลานสูตร 
 
                 วาดวยคนไขและผูเปรียบดวยคนไข ๓ จําพวก  
 
         [๔๖๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     คนไข ๓ ประเภทน้ี      มอียูในโลก 
คนไข ๓ ประเภทคืออะไรบาง   คือ  คนไขบางประเภทในโลกนี ้จะไดอาหาร 
ที่เหมาะ   หรือไมไดอาหารท่ีเหมาะก็ตาม   ไดยาที่เหมาะหรือไมไดยาที่เหมาะ 
ก็ตาม ไดคนพยาบาลที่สมควรหรือไมไดคนพยาบาลที่สมควรก็ตาม ก็คงไมหาย 
จากอาพาธน้ัน 
         คนไขบางประเภทในโลกนี ้       จะไดอาหารท่ีเหมาะหรือไมไดอาหาร 
ที่เหมาะก็ตาม ไดยาที่เหมาะหรือไมไดยาที่เหมาะก็ตาม  ไดคนพยาบาลท่ีสมควร 
หรือไมไดคนพยาบาลที่สมควรก็ตาม  ก็คงหายจากอาพาธน้ัน  
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         คนไขบางประเภทในโลกนี ้  ไดอาหารท่ีเหมาะ  ไดยาที่เหมาะ  ไดคน 
พยาบาลที่สมควร  จึงหายจากอาพาธน้ัน  ไมไดอาหารท่ีเหมาะ ... ยาที่เหมาะ 
... คนพยาบาลที่สมควร  ยอมไมหายจากอาพาธน้ัน             
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ในคนไข ๓ ประเภทน้ัน   คนไขประเภทท่ีได 
อาหารท่ีเหมาะ  ไดยาที่เหมาะ  ไดคนพยาบาลที่สมควร  จึงหายจากอาพาธน้ัน 
ไมไดอาหารท่ีเหมาะ ... ยาที่เหมาะ ... คนพยาบาลที่สมควร   ยอมไมหายจาก 
อาพาธน้ัน  เราอาศัยคนไขประเภทน้ีแล  จึงอนุญาตคิลานภัต  (อาหารคนไข) 
... คิลานเภสัช   (ยาแกไข) ... คิลานุปฏฐาก   (ผูพยาบาลคนไข)   แลก็เพราะ 
อาศัยคนไขประเภทน้ี   คนไขประเภทอ่ืน ๆ ก็จําตองพยาบาลดวย 
         นี้แล  ภิกษุทั้งหลาย  คนไข ๓ ประเภท  มีอยูในโลก 
         ฉันเดียวกันนั่นแล ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปรียบดวยคนไข ๓ ประเภทน้ี  
มีอยูในโลก  บุคคล ๓ ไหนบาง  คือบุคคลบางคนในโลกน้ี   จะไดเห็นตถาคต 
หรือไมไดเห็นตถาคตก็ตาม    ไดฟงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวหรือไมได 
ฟงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวก็ตาม  ก็คงไมเขาทางคือความถูกทํานองใน 
กุศลธรรมทัง้หลาย*  
         บุคคลบางคนในโลกน้ี    ไดเห็นตถาคตหรือไมไดเห็นตถาคตก็ตาม 
ไดฟงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวหรือไมไดฟงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศ 
แลวก็ตาม   ก็คงเขาทาง ...ได 
         บุคคลบางคนในโลกน้ี     ไดเห็นตถาคต     ไดฟงธรรมวินัยที่ตถาคต  
ประกาศแลวจึงเขาทาง ... ไมไดเห็น ... ไมไดฟง ... ยอมไมเขาทาง ... 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ในบุคคล ๓ ประเภทน้ัน      บุคคลประเภทท่ี  
ไดเห็นตถาคต    ไดฟงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว     จึงเขาทาง ... ไมได 
*  พระบาลีวา  "เนว  โอกกฺมติ  นิยาม  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  สมฺมตฺต"  หมายความวา  ไมไดปญญา 
รูธรรมตามจริง  
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เห็น ... ไมไดฟง ... ยอมไมเขาทาง ...นั้นใด      เราอาศัยบุคคลประเภทน้ี  
จึงอํานวยการแสดงธรรม  แลก็เพราะอาศัยบุคคลประเภทน้ี  จึงจําตองแสดงธรรม 
แกบุคคลประเภทอ่ืนดวย 
         นี้แล ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปรียบดวยคนไข ๓ ประเภท  มอียูในโลก. 
                                        จบคิลานสูตรที่  ๓ 
 
                                อรรถกถาคิลานสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัย ในคิลานสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้:- 
         บทวา สปฺปายานิ ไดแก เปนประโยชนเกื้อกูล   คือทําความเจริญ 
ใหสูงข้ึนไป.  บทวา  ปฏริูป   แปลวา  สมควร.   ดวยบทวา  เนว  วุฏาติ 
ตมฺหา อาพาธา นี้   พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึง  คนไข  ที่เขาข้ันตรีทูตแลว 
ประกอบดวยโรคลม   และโรคลมบาหมูเปนตน     ที่รกัษาไมได.    ดวยบทวา 
วุฏาติ  ตมหฺา อาพาธา นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงอาพาธเล็ก ๆ นอยๆ 
แยกประเภทเปน  โรคอาเจียน  หิตดาน  และไขเปลี่ยนฤดูเปนตน. 
         ก็ดวยบทวา ลภนฺโต   สปฺปายานิ   โภชนานิ   โน  อลภนฺโต นี้ 
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสถึงอาพาธทุกชนิดที่จะหายไดดวยการรักษา. ก็ในสูตรนี้ 
ที่ชื่อวา  อุปฏฐาก (ผูพยาบาล)  ที่เหมาะสมน้ัน    พึงทราบวา  ไดแกผูที่ฉลาด 
ขยัน  ไมเกียจคราน  ประกอบดวยองคคุณของผูพยาบาลไข. 
         บทวา  คิลานุปฏาโก   อนฺุาโต   ไดแก คิลานุปฏฐากท่ีทรง 
อนุญาตไววา ภิกษุสงฆพึงให. อธิบายวา เมื่อภิกษุไขนั้นไมสามารถ จะพยาบาล  
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ตามธรรมดาของตนได  ภิกษุสงฆตองมอบหมายภิกษุรูปหน่ึง  และสามเณรรูป 
หน่ึง ใหแกเธอวา จงปฏิบัติภิกษุนี้.  ก็ตลอดเวลาท่ีภิกษุและสามเณรผูอุปฏฐาก 
ทั้งสองนั้น   ปฏิบัติภิกษุไขนั้นอยู  ภิกษุไขก็ดี  ผูปฏิบัติทั้งสองน้ันก็ดี  มีความ 
ตองการส่ิงใด  สิ่งนั้นทั้งหมดเปนภาระของภิกษุสงฆทั้งน้ัน.  
         บทวา  อฺเป  คิลานา   อุปฏาตพฺพา    ความวา   ผูปวยไข 
แมนอกนี้   สงฆก็ควรอุปฏฐาก.    ถามวา  เพราะเหตุไร.    แกวา   เพราะผูที่ 
อาพาธถึงข้ันตรีทูต  เมื่อสงฆไมอุปฏฐากจะทําความขุนเคืองใจวา   ถาหากภิกษุ 
ทั้งหลายพยาบาล    เราก็จักหาย   แตภิกษุทั้งหลายไมพยาบาลเราเลย   แลวจะ 
พึงไปเกิดในอบาย.   แตเม่ือสงฆพยาบาลอยู   เธอจะมีความคิดอยางนี้วา  ภิกษุ 
สงฆไดกระทํากรรมที่ควรทําแลว      แตอาพาธเชนนี้เปนกรรมวิบากของเราเอง 
เธอจะเจริญเมตตาไปในภิกษุสงฆ    แลวจักเกิดในสวรรค.     สวนภิกษุใด 
ประกอบดวยอาพาธเล็กนอย  ถึงจะไดอุปฏฐากก็หายไมไดก็หายท้ังนั้น    อาพาธ 
ของภิกษุนั้น    แมจะเวนจากยาก็หายได    แตเมื่อปรุงยาถวายจะหายไดเร็วกวา. 
ตอจากนั้น     เธอก็สามารถจะเรียนพระพุทธพจน    หรือบําเพ็ญสมณธรรมได 
ดวยเหตุนี้  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  แมภิกษุผูอาพาธเหลาอ่ืน  สงฆก็ควร 
อุปฏฐาก. 
         บทวา เนว โอกฺกมติ  ไดแกไมเขาไปสูทาง  (ไมถูกทาง).  บทวา 
นิยาม  กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   สมฺมตฺต  ไดแกความถูกกลาว  คือ  ถกูครรลอง 
ในกุศลธรรมท้ังหลาย  (ถูกตองทํานองคลองธรรม).   ดวยบทน้ี   เปนอันตรัส 
หมายถึง  บุคคลผูเปนปทปรมะ.  โดยวาะที่ ๒ ทรงหมายเอา อุคฆฏิตัญู 
บุคคล    เชนพระนาลกเถระในพระศาสนา    ไดรับโอวาทในสํานักของพระ- 
ปจเจกพุทธเจาท้ังหลายเพียงครั้งเดียว   ก็ไดแทงตลอดปจเจกโพธิญาณทันทีใน  
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พุทธันดร. โดยวาระที่ ๓  ตรัสหมายถงึ วิปจิตัญูบุคคล. สวนเนยยบุคคล 
ก็ตองอาศัยนัยนั่นแหละ  (จึงจะไดตรัสรู).  
         บทวา   ธมมฺเทสนา อนฺุาตา  ไดแกธรรมกถาที่ทรงอนุญาตไว 
เดือนละ ๘ ครั้ง.   บทวา   อฺเสมฺป   ธมฺโม  เทเสตพฺโพ   ความวา 
พระธรรมทีจ่ะพึงตรัสแกบุคคลแมนอกน้ี.    เพราะเหตุไร.    เพราะวาปทปรม 
บุคคล   ถึงจะไมสามารถบรรลุธรรมในอัตภาพน้ีได    แตก็จักไดเปนปจจัยใน 
อนาคต. สวนผูใด เมื่อไดเห็นพระรูป  พระโฉม   ของพระตถาคตเจา   จึงได 
บรรลกุ็ดี  เมื่อไมไดเห็นก็ไดบรรลุก็ด ี อน่ึง เมื่อไดฟงพระธรรมวินัย  จึงได 
บรรลกุ็ดี   ไมไดฟงก็ไดบรรลกุ็ดี   บคุคลน้ันจะไดบรรลุทั้ง ๆ ที่  ไมไดเห็น 
ไมไดฟง.  แตเมื่อไดเห็น เมื่อไดฟง ก็จักไดบรรลุเร็วข้ึน  ดวยเหตุดังวามานี้  
จึงควรแสดงธรรมแกคนเหลาน้ัน.  สวนบุคคลจําพวกท่ี ๓ (ปทปรมะ) จําตอง 
แสดงธรรมซ้ํา ๆ ซาก ๆ. 
                                          จบคิลานสูตรที่   ๒  
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                               ๓.   สงัขารสูตร 
 
                     วาดวยกรรมและผลแหงกรรม  
 
         [๔๖๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคล  ๓  จําพวกนี้     มอียูในโลก 
บุคคล  ๓  จําพวกไหนบาง    บุคคลลางจําพวกในโลกน้ี   ปรุงกายสังขาร... 
วจีสังขาร ... มโนสังขาร   อันประกอบดวยความเบียดเบียน๑   บคุคลน้ันครั้น 
ปรุงกายสังขาร ... วจีสังขาร ... มโนสังขาร   อันประกอบดวยความเบียดเบียน 
แลว    ยอมเขาถึงโลกอันประกอบดวยความเบียดเบียน    ผัสสะท้ังหลายท่ี 
ประกอบดวยความเบียดเบียน    ยอมถูกตองบุคคลผูเขาถึงโลกอันประกอบดวย 
ความเบียดเบียนนั้น   บคุคลน้ันอันผัสสะท้ังหลายที่ประกอบดวยความเบียดเบียน 
ถูกตองอยู    ยอมไดเสวยเวทนาท่ีประกอบดวยความเบียดเบียนคือเปนทุกข 
สวนเดียว เหมือนเชนพวกสัตวนรกฉะนั้น. 
         อน่ึง  บุคคลลางพวก ปรุงกายสังขาร ... วจีสังขาร ... มโนสังขาร 
อันไมมีความเบียดเบียน    บุคคลน้ันครั้นปรุงกายสังขาร ...  วจีสังขาร ... 
มโนสังขารอัน ไมมีความเบียดเบียนแลว  ยอมเขาถึงโลกอันไมมีความเบียดเบียน 
ผัสสะท้ังหลาย    อันไมมีความเบียดเบียน    ยอมถูกตองบุคคลผูเขาถึงโลกอัน 
๑.  กายสังขาร    แปลวา    เคร่ืองปรุงแตงกาย  วจีสังขาร  เคร่ืองปรุงแตงวาจา     มโนสังขาร 
เคร่ืองปรุงแตงใจ    ในท่ีอ่ืนโดยมาก    กายสังขาร    ทานหมายเอาลมหายใจ   เพราะลมหายใจ 
ปรนปรือกายใหเปนไป  วจีสังขาร   หมายเอาวิตกวิจาร   เพราะคนเราตรึกตรองกอนแลวจึงพูด 
มโนสังขาร    หมายเอาสัญญาเวทนา   เพราะใจจะเปนกศุลอกุศลก็ดวยสัญญากับเวทนาปรุงให 
เปนไป    แตในท่ีนี้พระอรรถกถาอธิบายวา    กองเจตนาท่ีเปนไปในทวารนั้น ๆ  เรียกวาสังขาร 
ท่ีเปนไปทางกายเรียกกายสังขาร ฯลฯ  แตคงหมายความวา ประพฤติทุจริตนั่นเอง  เพราะทุจริต 
เปนเร่ืองความเบียดเบียนท้ังนั้น  
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ไมมีความเบียดเบียนนั้น    บุคคลน้ันอันผัสสะท้ังหลายที่ไมมีความเบียดเบียน 
ถูกตองอยู    ยอมไดเสวยเวทนาท่ีไมมีความเบียดเบียน    คือเปนสุขสวนเดียว 
ดังเชนเหลาเทวดาสุภกิณหะ.  
         อน่ึง บุคคลลางพวก   ปรุงกายสังขาร ... วจีสังขาร ... มโนสังขาร 
อันประกอบดวยความเบียดเบียนบาง ไมมีความเบียดเบียนบาง บุคคลน้ันครั้น 
ปรุงกายสังขาร ... วจีสังขาร ...  มโนสงัขาร   อันประกอบดวยความเบียดเบียน 
บาง    ไมมีความเบียดเบียนบางแลว.    ยอมเขาถึงโลกอันประกอบดวยความ 
เบียดเบียนบาง  ไมมีความเบียดเบียนบาง   ผัสสะท้ังหลายท่ีประกอบดวยความ 
เบียดเบียนบาง  ไมมีความเบียดเบียนบาง  ยอมถูกตองบุคคลผูเขาถึงโลกอัน 
ประกอบดวยความเบียดเบียนบาง  ไมมีความเบียดเบียนบางน่ัน    บุคคลน่ัน 
อันผัสสะท้ังหลายที่ประกอบดวยความเบียดเบียนบาง  ไมมีความเบียดเบียนบาง 
ถูกตองอยู   ยอมไดเสวยเวทนาท่ีประกอบดวยความเบียดเบียนบาง   ไมมีความ 
เบียดเบียนบาง   คือเปนสุขบางทุกขบางเจือกัน  เชนดังพวกมนุษยเทวดาลาง-  
เหลา   และวินิปาติกา   ลางประเภท 
         นี้แล  ภิกษุทั้งหลาย  บุคคล ๓ จําพวก  มีอยูในโลก. 
                                           จบสังขารสูตรที่  ๓ 
 
                               อรรถกถาสังขารสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสังขารสูตรท่ี  ๓  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  สพฺยาปชฺฌ  แปลวา  มีทกุข.๑  บทวา  กายสงฺขาร ไดแก 
กองเจตนาในกายทวาร.    บทวา  อภสิงฺขโรติ    ความวา  ประมวลมา   คือ 
๑.  ปาฐะวา   สพฺยาปชฺชนฺติ  สทุกฺข  ฉบับพมาเปน  สพฺยาพชฺฌนฺติ  สทุกฺข  ตามแนวของฉบับ 
พมา  บาลีและอรรถสมกัน  เพราะคําวา  พยฺาพชฺช  ฏีกาขยายวา พยฺาพาโธว  พยาพชฺฌ และ 
ปาฐะวา  พยาปชฺฌ  ในฉบับพมาเปน  พยฺาพชฺฌ  ท้ังหมด  
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ทําใหเปนกอง  ไดแกทําใหเปนกอน.  แมในวจีทวาร  และมโนทวาร  ก็มีนัยน้ี  
เหมือนกัน.   บทวา  สพฺยาปชฺฌ  โลก  ไดแก สัตวโลกผูมีทุกข.   บทวา 
สพฺยาปชฺฌา ผสฺสา ผุสนฺติ ความวา  ผัสสะท่ีเปนผลมีทุกข  ยอมถูกตอง. 
บทวา   สพฺยาปชฺฌ  เวทน.  เวทิยติ  ความวา   เสวยเวทนาที่เปนผลมีทุกข 
อธิบายวา  เสวยความเจ็บไขและอาพาธ  คือหมดความสดชื่น.  
         บทวา   เสยฺยถาป   สตฺตา   เนรยิกา   มีอธิบายวา   เขายอมเสวย 
เวทนาเหมือนสัตวทั้งหลาย   ผูเกิดในนรก   เสวยแตเวทนาท่ีเปนทุกขโดยสวน 
เดียว  ฉะนั้น.  ถามวา  กน็รกน้ัน  ไมมีอุเบกขาเวทนาหรือ.   ตอบวา มี แต 
เวทนาน้ันอยูในฐานะเปนอัพโพหาริก   เพราะทุกขเวทนามีพลังมาก.   ดวยเหตุ 
ดังพรรณนามานี้   เปนอันพระองคทรงนํานรกนั่นแหละมาเปรียบเทียบกับนรก. 
ไดยินวา นี้ชื่อ  ปฏิภาคอปุมา  ในขอนั้น. 
         แมในบทวา  เสยฺยถาป  เทวา สุภกิณฺหา นี ้  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงนําเอาเทวโลกนั้นแหละ  มาเปรียบเทียบกับเทวโลก.  ก็เพราะวิบากของ 
ฌานท่ีมีปติ ยอมเปนไป    ในพรหมโลกชั้นตํ่า   สวนวิบากของฌานที่ไมมีปติ 
มีแตสุขอยางเดียวจะเปนไป   ในพรหมชั้นสุภกิณหะ    ฉะน้ัน  พระผูมีพระ-  
ภาคเจา  จึงตรัสสุภกิณหพรหม  ไมทรงถือพรหมชั้นตํ่าเหลาน้ัน.  ดวยประการ 
ดังพรรณนามานี้  แมอุปมานี้ในขอน้ัน  ก็พึงทราบวา  เปนปฏิภาคอุปมา. 
         บทวา   โวกิณฺณสุขทุกฺข   ไดแก  เวทนาท่ีมีสุขและทุกขคลุกเคลา 
กันไป.  บทวา เสยฺยถาป  มนุสฺสา  ความวา แทจริง มนุษยทั้งหลาย  ยอม 
มีสุข   มีทุกข  ตามกาลตามเวลา.  บทวา  เอกจฺเจ  จ  เทวา  ไดแก  เทวดา 
ชั้นกามาวจร.    แมเทวดาชั้นกามาวจรเหลาน้ัน   กม็ีสุขมีทุกข  ตามกาลเวลา. 
เพราะเทวดาชั้นกามาวจรผูตํ่าศักดิ์กวาเหลาน้ัน  จะตองลุกจากอาสนะ  จะตอง 
หลีกออกจากทาง   จะตองเปลื้องผาหมออก   จะตองทําอัญชลีกรรม    เพราะ  
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เห็นเทวดาที่มีศักดิ์สูงกวา กิจกรรมแมทั้งหมดน้ัน ยอมชื่อวาเปนทุกข.  บทวา   
เอกจฺเจ  จ  วนิิปาติกา  ไดแก เวมานิกเปรต.   ก็เปรตเหลาน้ัน  ยอมเสวย  
สมบัติตามกาลเวลา  เสวยกรรมตามกาลเวลา   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  มีสุข 
มีทุกขคลุกเคลากันไปทีเดียว.  ดวยประการดังพรรณนามาน้ี   สุจริต ๓ อยาง 
ในพระสูตรนี้     พึงทราบวา    พระองคตรัสใหเจือกัน ไป     ทั้งท่ีเปนโลกิยะ 
และโลกุตระ. 
                                     จบอรรถกถาสังขารสูตรที่    ๓ 
 
                                           ๔.   พหุการสูตร 
 
                              วาดวยผูมีอุปการะมาก  ๓  จําพวก 
 
         [๔๖๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บคุคล  (อาจารย)  ๓  นี ้     เปนผูมี 
อุปการะมากแกบุคคล  (ศษิย)   บุคคล  (อาจารย) ๓ นี้คือใคร  คือ  บุคคล 
(ศิษย)  อาศัยบุคคล  (อาจารย)  ใด  จึงไดถึงพระพุทธเจา ... พระธรรม ... 
พระสงฆเปนสรณะ    บคุคล  (อาจารย)  นี ้   เปนผูมีอุปการะมากแกบุคคล 
(ศิษย) นี้ 
         อน่ึงอีก  ภิกษุทั้งหลาย  บุคคล  (ศิษย) อาศัยบุคคล  (อาจารย) ใด 
จึงรูตามจริงวา  นี่ทุกข ... นี่เหตุเกิดทุกข ... นี่ความดับทุกข ... นี่ขอปฏิบัติ 
ใหถึงความดับทุกข    บุคคล  (อาจารย)  นี ่    เปนผูมีอุปการะมากแกบุคคล 
(ศิษย)  นี้  
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         อน่ึงอีก  ภิกษุทั้งหลาย  บุคคล  (ศิษย) อาศัยบุคคล   (อาจารย)  ใด  
จึงกระทําใหแจงเขาถึงพรอมซ่ึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได เพราะ 
สิ้นอาสวะทั้งหลาย ดวยความรูยิ่งดวยตนเองอยูในปจจุบันนี่ บุคคล  (อาจารย) 
นี่เปนผูมีอุปการะมากแกบุคคล  (ศิษย) นี้  
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรากลาววาบุคคลอ่ืนจะมีอุปการะมากแกบุคคล 
(ศิษย)  นี้  ยิ่งกวาบุคคล  ๓  นี่ไมมี  อนึ่ง  เรากลาววา  บุคคล  (ศิษย)  นี้  
จะทําการสนองคุณแกบุคคล   (อาจารย)  ๓  นี้ไมไดงายเลย  แตเพียงดวยการ 
กราบ ลุกรับ ทําอัญชลี สามีจิกรรม  และคอยใหจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ 
และยาแกไข. 
                                      จบพหุการสูตรที่   ๔ 
 
                                  อรรถกถาพหุการสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในพหุการสูตรที่  ๔  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา    ตโยเม   ภิกขฺเว  ปุคฺคลา   ไดแกบุคคลผูเปนอาจารย ๓ 
จําพวก.  บทวา  ปุคฺคลสฺส  พพุการา  ไดแก ผูมีอุปการะมากแกคนผูเปน 
อันเตวาสิก   บทวา  พุทฺธ  ไดแก พระสัพพัญูพุทธเจา.   บทวา   สรณ 
คโต   โหติ ความวา   ถึงพระพุทธเจาวาเปนที่พ่ึง.   บทวา    ธมมฺ   ไดแก 
นวโลกุตรธรรม  พรอมท้ังแบบแผน  (พระปริยัติธรรม).  บทวา  สฆ ไดแก 
ชุมนุมพระอริยบุคคล ๘ จําพวก. 
         ก็การถงึสรณะนี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว  ดวยสามารถแหงบุคคล 
ผูไมเคยถึงสรณะ  คือผูไมเคยทําความเชื่อม่ัน.  เปนอันวา อาจารย ๓ จําพวก  
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คือ  ผูใหสรณะ ๑   ผูใหถึงโสดาปตติมรรค ๑ ผูใหถึงพระอรหัตมรรค  ๑ 
มาแลวในพระสูตรนี้   วามีอุปการะมาก.   อาจารย ๕ จําพวกคือ  อาจารยผูให 
บรรพชา ๑  อาจารยผูให (บอก) พุทธพจน  ๑  กรรมวาจาจาริย ๑  อาจารย  
ผูใหบรรลุสกทาคามิมรรค  ๑   อาจารยผูใหบรรลอุนาคามิมรรค  ๑  ไมไดมา 
แลวในสูตรนี้.  
         ถามวา  อาจารยเหลาน้ันไมมีอุปการะมากหรือ. 
         ตอบวา  ไมใชไมมีอุปการะมาก    แตพระธรรมเทศนาน้ีกําหนดไว 
๒ สวน เพราะฉะนั้น อาจารยเหลาน้ันแมทั้งหมด ชื่อวามีอุปการะมาก. ในบรรดา 
คุณธรรมเหลาน้ัน   ผูไมไดทําอภินิเวส   (บุญญาธิการ)  ไว   ยอมเหมาะใน 
การถึงสรณคมนเทาน้ัน.  สวนจตุปาริสุทธิศีล  กสิณบริกรรม   และวิปสสนา- 
ญาณ    เปนคุณธรรมที่อาศัยปฐมมรรค.  (สวน)  มรรคและผลเบ้ืองสูงท้ัง ๒ 
อยาง  พึงทราบวา  อาศัยอรหัตมรรค.                                      
         บทวา  อิมินา ปุคฺคเลน  ไดแกบคุคลผูเปนอันเตวาสิกนี้.   บทวา 
น  สุปฺปฏิการ  วทามิ  ความวา   เราตถาคตกลาว   การทําการตอบแทนวา  
ไมใชเปนของท่ีทําไดงาย.  พึงทราบอธิบายอยางนี้วา  จริงอยู บรรดาอภิวาทน 
กรรมเปนตน   อันเตวาสิก  เมื่อหมอบลงไหวดวยเบญจางคประดิษฐ  หลายรอย    
ครั้ง  หลายพันครั้ง ลุกจากอาสนะไปตอนรับ  (อาจารย)  ในขณะที่เห็นทุกครั้ง 
ประนมมือ   ทําสามีจิกรรมที่สมควร  ถวายจีวร ๑๐๐ ผืน  ๑,๐๐๐ ผืน    ถวาย  
บิณฑบาต ๑๐๐ ครั้ง ๑,๐๐๐ ครั้ง ทกุวัน สรางที่อยูลวนไปดวยแกว ๗ ประการ 
โดยมีจักรวาลเปนขอบเขต   (และ)   ถวายเภสัชนานัปการ   มีเนยใส   เนยขน 
เปนตนเปนประจํา  ชื่อวา   ยังไมสามารถจะทําการตอบแทนอุปการะที่อาจารย 
ทําแลว   (ใหหมด)  ได.                                               
                                       จบอรรถกถาพหุการสูตรที่  ๔  
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                                    ๕.  วชิรสูตร 
 
            วาดวยผูมีจิตเหมอืนแผลเกา - ฟาแลบ - เพชร  
 
         [๔๖๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บคุคล ๓ นี้   มอียูในโลก   บุคคล ๓ 
เปนไฉน   คือ   บุคคลท่ีมจีิตเหมือนแผล     บุคคลมีจิตเหมือนสายฟา 
บุคคลมีจิตเหมือนเพชร 
         ก็บุคคลมีจิตเหมือนแผลเปนอยางไร.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคล 
ลางคนในโลกน้ี    เปนคนข้ีโกรธมีความแคนมาก   ถูกเขาวาหนอยก็ขัดเคือง 
ข้ึงเคียด   เงางอด   ทําความกําเริบ   ความราย    และความเดือดดาลใหปรากฏ 
เหมือนอยางแผลราย     ถกูไมหรือกระเบ้ืองเขาก็ยิ่งมีหนองไหลฉันใด   บุคคล 
ลางคนในโลกน้ี   เปนคนข้ีโกรธ  มีความแคนมาก  ถูกเขาวาหนอยก็ขัดเคือง 
ข้ึงเคียด เงางอด ทําความกําเริบ ความรายและความเดือดดาลใหปรากฏฉันนั้น 
นี่  เราเรียกวาบุคคลผูมีจิตเหมือนแผล 
         ก็บุคคลมีจิตเหมือนสายฟาเปนอยางไร.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล 
ลางคนในโลกน้ี    รูตามจริงวา   นี่ทุกข ... นี่เหตุเกิดทุกข ... นี่ความดับทุกข 
... นี่ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข   เหมือนอยางคนตาดี   พึงเห็นรูปทั้งหลาย 
ไดในระหวางฟาแลบในกลางคืนมืดต้ือฉันใด บุคคลลางคนในโลกน้ี  รูตามจริง 
วา   นี่ทุกข ฯลฯ  นี่ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกขฉันน้ัน   นี่  เราเรียกวาบุคคล 
มีจิตเหมือนสายฟา 
         ก็บุคคลมีจิตเหมือนเพชรอยางไร. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลลางคน 
ในโลกน้ี   กระทําใหแจงเขาถึงพรอมซึ่งเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติอันหาอาสวะ 
มิได   เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย    ดวยความรูยิ่งดวยตนเองอยูในปจจุบันนี้  
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เหมือนอยางแกวหรือหินที่ไมถูกเพชรเจาะเสียเลยยอมไมมีฉันใด  บุคคลลางคน 
ในโลกน้ีกระทําใหแจง  ฯลฯ  ในปจจุบันนี่ฉันนั้น    นี้เราเรียกวาบุคคลมีจิต  
เหมือนเพซร  
         นี้แล  ภิกษุทั้งหลาย  บุคคล ๓ มีอยูในโลก. 
                                           จบวชิรสูตรที่  ๕ 
 
                                      อรรถกถาวชิรสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในวชิรสูตรที่ ๕  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา    อรกุูปมจิตฺโต    ไดแก มจิีต   เชนกับแผลเรื้อรัง.   บทวา 
วิชฺชูปมจิตฺโต  ไดเเก   มจิีตเชนกับสายฟา   เพราะสองสวางชั่วเวลาเล็กนอย. 
บทวา    วชิรปูมจิตฺโต    ไดแกมีจิตเชนกับเพชร   เพราะสามารถทําการโคน 
รากเงาของกิเลสทั้งหลายได.   บทวา    อภิสชฺชติ   แปลวา   ของอยู.    บทวา 
กุปฺปติ แปลวา ยอมกําเริบ ดวยสามารถแหงความโกรธ.   บทวา พฺยาปชฺชติ 
ความวา    ละสภาพปกติ   คือเปนของเนา.   บทวา   ปติตฺถิยติ  ไดแกยอมถึง 
ความหงุดหงิด  คือความกระดาง.  บทวา โกป ไดแก ความโกรธมีกําลังทราม. 
บทวา   โทส    ไดแก โทษะ  ที่มีกําลังมากกวาความหงุดหงิดนั้นดวยสามารถ 
แหงความประทุษราย.    บทวา   อปฺปจฺจย  ไดแกโทมนัส   ที่เปนอาการแหง 
ความไมพอใจ. 
         บทวา    ทุฏารุโก    ไดแกแผลเรือ้รัง.      บทวา   กฏเน   ไดแก 
ปลายไมเทา.  บทวา  กถเลน ไดแก กระเบื้อง.   บทวา  อาสว  เนติ ไดแก 
ไหลติดตอกันไป.   อธิบายวา    แผลเรื้อรังจะหลั่งออกซ่ึงของ  ๓  อยางนี้คือ 
หนอง   เลือด    และเย่ือ   ตามธรรมดาของตนอยูแลว     แตเมื่อถูกกระทบเขา  
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จะหลั่งส่ิงเหลาน้ันออกยิ่งข้ึน.  ในบทวา  เอวเมว  โข  นี ้ มีขอเปรียบเทียบ 
ดังตอไปนี้  ก็คนมักโกรธ พึงเห็นเหมือนแผลราย.  จรณะ  (พฤติกรรม)  ของ  
คนมักโกรธ   พึงเห็นเหมือนการหลั่ง  (ของไมสะอาด) ของแผลรายนั้นออกไป 
ตามธรรมดาของตนบาง   จรณะ  (พฤติกรรม)  ของเขาผูดุราย  พึงเห็นเหมือน 
การหลั่ง (ของไมสะอาด) ของซากศพท่ีข้ึนพองออกไปตามธรรมดาของตนบาง 
คําพูดเล็กนอย   ก็พึงเห็นเหมือนถูกกระทบดวยไมหรือกระเบื้อง ภาวะที่เขาจะ 
ลําพองมากย่ิงข้ึนวา คนผูนี้   (กลา)  พูดเชนนี้   กับคนเชนเรา  พึงเห็นเหมือน 
การไหลออกมากยิ่งข้ึนแหงแผลเรื้อรัง. 
         บทวา  รตฺตนฺธการติมิสฺสาย  ความวา  ในยามราตรี  คือในเวลาที่ 
มืดสนิท  เพราะกระทําความมืด  โดยหามไมใหจักษุวิญญาณเกิดข้ึน.  บทวา 
วิชฺชนฺตริกาย   ไดแกในขณะท่ีฟาแลบ.   แมในขอน้ี   ก็มีขอเปรียบเทียบดัง 
ตอไปนี้   ก็พระโยคาวจร พึงเห็นเหมือน บุรุษผูมีตาดี.  กิเลสที่โสดาปตติมรรค 
ฆา  พึงเห็นเหมือนความมืด  กาลเวลาที่พระโสดาปตติมรรคเกิดข้ึน  พึงเห็น 
เหมือนการแลบของสายฟา    การเห็นพระนิพพานในขณะแหงโสดาปตติมรรค 
พึงเห็นเหมือนการเห็นรูปไดรอบดานของบุรุษผูมีจักษุในระหวางฟาแลบ กิเลส 
ที่สกทาคามิมรรคฆา   พึงเห็นเหมือนการกําจัดความมืดไดอีกครั้ง   การบังเกิด 
ข้ึนแหงสกทาคามิมัคคญาณ    พึงเห็นเหมือนการแลบของสายฟาอีกครั้งหน่ึง 
การเห็นพระนิพพาน   ในขณะแหงสกทาคามิมรรค   พึงเห็นเหมือนการเห็นรูป 
ไดโดยรอบ  แหงบุรุษผูมีตาดี  ในระหวางฟาแลบ  กิเลสที่อนาคามิมรรคฆา 
เหมือนการกําจัดความมืดมนอันธการอีกครั้ง  ความเกิดข้ึน แหงอนาคามิมัคค- 
ญาณ.    พึงเห็นเหมือนการแลบของสายฟาอีกครั้ง.     การเห็นพระนิพพาน 
ในขณะแหงอนาคามิมรรค   พึงเห็นเหมือนการเห็นรูปโดยรอบดาน   แหงบุรุษ 
ผูมีตาดี   ในระหวางฟาแลบ.  
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         แมในภาวะที่บุคคลมีจิตเปรียบดวยเพชร กม็ีขอเปรียบเทียบดังตอไปนี้  
จริงอยู อรหัตมัคคญาณ  พึงเห็นเหมือนเพชร.  กิเลสท้ังหลายท่ีพระอรหัตมัคค-  
ญาณตัดแลว   พึงเห็นเหมือนกระเปาะแกวมณี   หรือกระเปาะหิน ภาวะที่กิเลส 
ทั้งหลาย   ทีพ่ระอรหัตมัคคญาณจะตัดไมขาดไมมี  พึงเห็นเหมือนภาวะท่ีเพชร 
จะไมตัดกระเปาะแกว   หรือกระเปาะหินไปไมมี  การท่ีกิเลสที่พระอรหัตมัคค- 
ญาณตัดไดแลว   จะไมกลับเกิดข้ึนอีก  พึงเห็นเหมือนการท่ีกระเปาะแกว  หรือ 
กระเปาะหิน   ที่ถูกเพชรตัดแลว     จะไมกลับเต็มข้ึนมาอีก    ฉะน้ันแล. 
                                     จบอรรถกถาวชิรสูตรที ่ ๕ 
 
                                        ๖.   เสวิตัพพสูตร 
 
                               วาดวยผูควรคบและไมควรคบ 
 
         [๔๖๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บคุคล ๓ นี้    มีอยูในโลก   บุคคล ๓ 
คือใคร คือ บุคคลท่ีไมควรเสพไมควรคบไมควรเขาใกลก็มี  บุคคลท่ีควรเสพ 
ควรคบควรเขาใกลก็มี   บุคคลท่ีควรสักการะเคารพแลว   จึงเสพ   จึงคบ   จึง 
เขาใกลก็มี 
         บุคคลท่ีไมควรเสพ ไมควรคบ ไมควรเขาใกลเปนอยางไร ?  บุคคล 
ลางคนในโลกน้ี เปนผูดอย  โดยศีลโดยสมาธิโดยปญญา   บุคคลเชนนี้   ไม 
ควรเสพ  ไมควรคบ  ไมควรเขาใกล  เวนแตเอ็นดู   เวนแตอนุเคราะห 
         บุคคลท่ีควรเสพ    ควรคบ   ควรเขาใกลเปนอยางไร  ?    บุคคล 
ลางคนในโลกน้ีเปนผูเชนเดียวกัน  โดยศีลโดยสมาธิโดยปญญา บุคคลเชนนี้  
ควรเสพ  ควรคบ  ควรเขาใกล  นั่นเพราะเหตุอะไร  ?  เพราะเมื่อเราเปนผู 
เสมอกันโดยศีล ... โดยสมาธิ ... โดยปญญาแลว     สลีกถา   (การพูดกันถึง  
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เรื่องศีล)  ... สมาธิกถา   (การพูดกันถงึเรื่องสมาธิ)  ... ปญญากถา  (การพูด 
ถึงเรื่องปญญา)  ก็จักมีดวย  การพูดกนัของเรานั้นจักไปกันไดดวย การพูดกัน 
ของเราน้ันจักเปนความผาสุกดวย   เพราะเหตุนั้น    บุคคลเชนนี้    จึงควรเสพ 
ควรคบ  ควรเขาใกล 
         บุคคลท่ีควรสักการะเคารพแลวจึงเสพจึงคบจึงเขาใกล   เปนอยางไร   
บุคคลลางคนในโลกนี ้ เปนผูยิ่งโดยศีล  โดยสมาธิ  โดยปญญา  บุคคลเชนนี้  
ควรสักการะเคารพแลวจึงเสพ  จึงคบ  จึงเขาใกล  นั่นเพราะเหตุอะไร   เพราะ 
เราจะไดทํากองศีล ... กองสมาธิ ... กองปญญาท่ียังไมบริบูรณใหบริบูรณบาง 
จะไดประคับประคอง   กองศีล ... กองสมาธิ ... กองปญญาท่ีบริบูรณแลวไว 
ไดดวยความฉลาดในธรรมน้ัน ๆ บาง  เพราะเหตุนั้น  บุคคลเชนนี้    จึงควร 
สักการะเคารพแลว จึงเสพ   จึงคบ   จึงเขาใกล 
         นี้แล  ภิกษุทั้งหลาย  บุคคล ๓ มีอยูในโลก 
         พระผูมีพระภาคเจาผูพระสุคตศาสดา     ไดตรัสพระธรรมเทศนา 
ไวยากรณภาษิตน้ีแลว   ครั้นแลวจึงตรัสนิคมคาถาประพันธ  นีอี้กวา 
                                       คนผูคบคนทราม     ยอมเสื่อม    สวน 
                             คนผูคบคนเสมอกนั  ไมเส่ือมในกาลไหนๆ 
                             ผูคบคนที่ประเสริฐกวา          ยอมเจริญเร็ว 
                             เพราะฉะน้ัน    จึงควรคบคนท่ียิ่งกวาตน. 
                                         จบเสวิตัพพสูตรที่    ๖  
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                                อรรถกถาเสวิตัพพสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในเสวิตัพพสูตรที่ ๖  ดังตอไปนี้:- 
         บทวา เสวิตพฺโพ ไดแก พึงเขาไปหา.  บทวา ภชิตพฺโพ ไดแก 
พึงสนิทสนม.  บทวา  ปยิรูปาสิตพฺโพ  ไดแก พึงเขาไปบอย ๆ  ดวยการ  
นั่งในท่ีใกล.    บทวา  สกกฺตฺวา  ครุกตฺวา    ความวา  ทําทั้งสักการะและ 
ความเคารพ. 
         ในบทวา หีโน โหติ สีเลน เปนตน  พึงทราบความตํ่า (กวากัน ) 
โดยเทียบเคียงกัน.  อธิบายวา  ในบรรดาคนเหลาน้ัน  ผูรักษาศลี  ๑๐ ไมควร 
คบคนรักษาศีล ๕.  ผูรักษาจาตุปาริสุทธิศีล ไมควรคบคนรักษาศีล  ๑๐.  บทวา 
อฺตฺร   อนุทยา   อ ิตร   อนุกมฺปา    ความวา  นอกจากจะเอ็นดู 
จะอนุเคราะห.  เพราะวา  เพ่ือประโยชนตนแลว   ก็ไมควรคบคนเชนนี้.   แตจะ 
เขาไปหาเขา   โดยความเอ็นดู   โดยอนุเคราะหก็ควร. 
         บทวา  สีลสามฺคตาน   สต  ความวา  แกเราทั้งหลายผูถึงความ  
เปนผูมีศีลเสมอกันมีอยู.  บทวา    สีลกกา จ   โน  ภวิสฺสติ  ความวา  กถา 
ปรารภศีลนัน่แหละจักมีแกเราทั้งหลาย  ผูมีศีลเสมอกันอยางนี้. บทวา  สา  จ 
โน   ปวตฺตนี   ภวิสฺสติ   ความวา  กถาของพวกเราทั้งหลาย  ทีพู่ดกันแม 
ตลอดวันนั้น  จักดําเนินไป คือไมขาดระยะ.  บทวา  สา จ  โน  ผาสุ  ภวิสฺสติ 
ความวา    และสีลกถาท่ีดําเนินไปตลอดทั้งวันนั้น   จักเปนการอยูอยางสําราญ 
ของเราท้ังหลาย.  แมในสมาธิปญญากถา  ก็มีนยัเหมือนกันนี้แหละ. 
         บทวา  สีลกฺขนธ  ไดแกกองศีล.  บุคคลเวนธรรมที่ไมเปนสัปปายะ 
ของศีล  คือไมเปนอุปการะแกศีล ซองเสพ  (ประพฤติ)   ธรรมที่เปนสัปปายะ  
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คือธรรมที่เปนอุปการะแกศีล     ชื่อวา    อนุเคราะหสีลขันธ    ดวยปญญา  
ในที่นั้น   ๆ  ในบทวา  ตตฺถ  ตตฺถ  ปฺาย  อนุคฺคเหสฺสามิ  นี.้  แม 
ในสมาธิขันธ  และปญญาขันธ  ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
         บทวา  นิหียติ  ความวา  บุคคลเมื่อคบหาคนท่ีเลวกวาตนยอมเสื่อม 
คือยอมเสียหาย   ติดตอกนัเรื่อยไป   เหมือนนํ้าที่เทไป   ในหมอกรองน้ําดาง. 
บทวา ตุลฺยเสวี ไดแกคบคนท่ีเสมอกับตน.   บทวา  เสฏมุปนม  ไดแก 
นอมเขาไปหาผูประเสริฐ.  บทวา   อุเทติ   ขิปฺป     ความวา   ยอมเจริญ 
เร็วทีเดียว.  บทวา   ตสฺมา  อตฺตโน  อตฺุตรึ  ภเชถ ความวา  เพราะเหตุ 
ที่บุคคลผูนอมตนเขาไปหาบุคคลผูประเสริฐ  ยอมเจริญเร็ว  ฉะน้ัน จึงควรคบ 
คนที่ยิ่งกวา  คือคนท่ีสูงกวา  ไดแกคนที่ประเสริฐกวาตน. 
                                   จบอรรถกถาเสวิตัพพสูตรที่   ๖ 
 
                                    ๗.  ชิคุจฉิตัพพสูตร 
 

                       วาดวยบุคคลที่ควรคบและไมควรคบ 
         [๔๖๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บคุคล ๓ นี้   มอียูในโลก   บุคคล ๓ 
คือใคร  คือ  บุคคลท่ีควรเกลียด  ไมควรเสพ  ไมควรคบ  ไมควรเขาใกลก็มี 
บุคคลท่ีควรเฉย ๆ เสีย   ไมควรเสพ  ไมควรคบ  ไมควรเขาใกลก็มี  บุคคล 
ที่ควรเสพ  ควรคบ  ควรเขาใกลก็มี 
         บุคคลท่ีควรเกลียด    ไมควรเสพ    ไมควรคบ    ไมควรเขาใกลเปน 
อยางไร  ?    บุคคลลางคนในโลกนี้เปนผูทุศีลมีธรรมอันลามก  (มีการกระทํา) 
ไมสะอาด  มีความประพฤตินารังเกียจ   มีการงานอันปกปดไมเปนสมณะ  แต  
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ปฏิญญาวาเปนสมณะ  ไมเปนพรหมจารี  แตปฏญิญาวาเปนพรหมจารี   เปน  
คนเนาใน  เปยกชื้น  รกเรื้อ (ดวยกิเลสโทษ)  บุคคลเชนนี้ควรเกลียด  ไม 
ควรเสพไมควรคบไมควรเขาใกล  นั่นเพราะเหตุอะไร ?  เพราะถึงแมผูคบจะ 
ไมเอาเยี่ยงของบุคคลชนิดนั้น    แตกจ็ะมีกิตติศัพทอันเลวฟุงไปวา  เปนคนมี   
มิตรชั่ว   มีสหายเลว  มีเพ่ือนทราม   งูที่จมคูถยอมไมกัดก็จริงอยู   ถึงกระน้ัน  
มันก็ทําผูจับใหเปอน   ฉันใดก็ดี  ถึงแมผูคบจะไมเอาเยี่ยงของบุคคลชนิดนั้น 
แตก็จะมีกิตติศัพทอันเลวฟุงไปวา เปนคนมีมิตรชั่ว มีสหายเลว  มีเพ่ือนทราม 
ฉันนั้นเหมือนกัน  เพราะเหตุนั้น   บุคคลเชนนั้น   จึงควรเกลียด  ไมควรเสพ 
ไมควรคบ  ไมควรเขาใกล 
         บุคคลท่ีควรเฉย ๆ เสีย    ไมควรเสพ  ไมควรคบ  ไมควรเขาใกลเปน 
อยางไร     บคุคลลางคนในโลกนี ้   เปนคนข้ีโกรธ  มีความแคนมาก  ถูกเขาวา 
หนอย   ก็ขัดเคืองข้ึงเคียดเงางอด.   ทําความกําเริบความรายและความเดือดดาล 
ใหปรากฏ   เหมือนแผลรายถูกไมหรือกระเบื้องเขายิ่งหนองไหล ... เหมือนฟน 
ไมติณฑุกะถูกครูดดวยไมหรือกระเบื้อง  ยิ่งสงเสียงจิจิฏะๆ ... เหมือนหลุมคูถ 
ถูกรันดวยไมหรือกระเบื้องยิ่งเหม็นฉันใด    บุคคลลางคนในโลกนี้เปนคน 
ข้ีโกรธ  มีความแคนมาก ถูกเขาวาหนอย  ก็ขัดเคืองข้ึงเคียดเงางอด  ทําความ 
กําเริบความราย   และความเดือดดาลใหปรากฏฉันนั้น  บุคคลเชนนี้     ภิกษุ 
ทั้งหลาย  ควรเฉย ๆ เสีย   ไมควรเสพ  ไมควรคบ ไมควรเขาใกส  นั่นเพราะ  
เหตุอะไร  เพราะ  (เกรงวา)   เขาจะดาเราบาง   จะตะเพิดเราบาง  จะทําเราให 
เสื่อมเสียบาง  เพราะเหตุนั้น   บุคคลชนิดนี้    จึงควรเฉย ๆ เสีย ฯลฯ 
         ก็บุคคลท่ีควรเสพ ควรคบ ควรเขาใกลเปนอยางไร  ?  บุคคลลางคน 
ในโลกน้ีเปนผูมีศีล  มีธรรมอันงาม  บุคคลอยางนี้    ควรเสพ  ควรคบ   ควร 
เขาใกล    นัน่เพราะเหตุอะไร     เพราะถึงแมผูคบจะไมเอาเยี่ยงบุคคลเชนน้ัน  
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แตก็จะมีกิตติศัพทอันงามขจรไปวา  เปนคนมีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพ่ือนดี 
เพราะเหตุนั้น  บุคคลอยางนี้จึงควรเสพ   ควรคบ  ควรเขาใกล  
         นี้แล  ภิกษุทั้งหลาย  บุคคล ๓ มีอยูในโลก. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสนิคมคาถาวา 
                                       คนผูคบคนทราม  ยอมเสื่อม   สวน 
                             คนผูคบคนเสมอกนั ไมเลื่อมในกาลไหนๆ 
                             ผูคบคนที่ประเสริฐกวา        ยอมเจริญเร็ว 
                             เพราะฉะน้ัน  จึงควรคบคนที่ยิ่งกวาตน. 
                                     จบชิคุจฉิตัพพสูตรที่  ๗ 
 
                              อรรถกถาชิคุจฉิตัพพสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในชิคุจฉิตัพพสูตรที่ ๗  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  ชิคุจฺฉิตพฺโพ  ความวา  บุคคลท่ีใคร  ๆ พึงรังเกียจเหมือน 
คูถฉะนั้น.  บทวา  อถโข น  เทากับ อถโข  อสฺส.  บทวา  กิตฺติสทฺโท 
คือ  เสียงที่กลาวขานกัน.  ในบทวา เอวเมว โข  นี ้ พึงทราบขอเปรียบเทียบ 
ดังตอไปนี้ 
         ความเปนผูทุศีล    พึงเห็นเหมือนหลุมคูถ.  บุคคลผูทุศีล    พึงเห็น 
เหมือนงูเรือน  ตัวตกลงไปในหลุมคูถฉะนั้น   ภาวะที่บุคคลพึงจะคบหาบุคคล 
ผูทุศีล  (แต)  ไมทําตามบุคคลผูทุศีลนั้น     พึงเห็นเหมือนภาวะท่ีบุคคลถูกงูที่  
เขายกข้ึนจากหลุมคูถไตข้ึนสูรางกาย    แตไมกัดฉะน้ัน    เวลาท่ีบุคคลคบหาผู 
ทุศีล   จนชื่อเสียงที่ไมดีระบือไปทั่ว    พึงทราบเหมือนเวลาท่ีเขาถูกงูตัวเปอน 
คูถแลว   กัดเอาฉะน้ัน.  บทวา   ติณฑกุาลาต    ไดแก ดุนฟนไมมะพลับ. 
บทวา ภิยฺโยโส  มตฺตาย  จจิิฏายติ  ความวา ก็ดุนฟนไมมะพลับนั้น   เมื่อ  
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ถูกเผาตามปกติสะเก็ดจะกระเด็นหลุดออกสงเสียงดัง  จิจิฏะ  จิจิฏะ.   อธิบายวา 
แตดุนฟนที่ถูกเคาะจะสงเสียงดังกวามาก. 
         บทวา เอวเมว  โข  ความวา บุคคลผูมักโกรธก็ฉันนั้นเหมือนกันแล 
คือ  แมตามธรรมดาของตนก็เปนผูไมสงบ  ดุรายเที่ยวไป.  แตในเวลาท่ีไดฟง 
คําพูด (วากลาว) แมเพียงเล็กนอย  ก็กลับเที่ยวเกรี้ยวกราดดรุายยิ่งข้ึนไปอีกวา  
คนนี้  พูดอยางนี้  ๆ  กับ คนเชนเราได.๑     บทวา  คูถกูโป   ไดแก หลุมที ่
เต็มไปดวยคูถ หรือหลุมคูถนั่นแล.  กใ็นที่นี้   พึงทราบการเปรียบเทียบโดยนัย 
กอนน้ันแล. 
         บทวา  ตสฺมา  เอวรูโป  ปุคฺคโล  อชณุเปกฺ ขิตพฺโพ น เสวิ- 
ตพฺโพ  ความวา  เพราะเหตุที่บุคคลผูมักโกรธ   เมื่อใครคบหาใกลชิดกโ็กรธ 
(เขา)   เหมือนกัน     ยอมโกรธ   แมกะบุคคลท่ีดายอนใหวา     คนผูนี้มี 
ประโยชนอะไร   ฉะน้ัน   เขาจึงเปนเหมือนไฟไหมฟาง    ที่ทกุคนควรวางเฉย 
ไมควรเขาไปคบหาสมาคม.  ทานกลาวอธิบายไวอยางไร  ?  ทานกลาวอธิบาย 
ไววา บุคคลที่เขาไปใกลไฟไหมฟางจนเกินไปจะรอน รางกายของเขาจะพลอย 
ถูกไหมไปดวย  บุคคลท่ีถอยออกหางมากเกินไปจะ  (ไม)  รอน  ความหนาว 
ของเขาก็ยังไมหาย    สวนบุคคลท่ีผิงไฟอยูในระยะพอดี   ไมเขาใกลจนเกินไป 
(และ)  ไมถอยออกหางจนเกินไป  ความหนาวก็จะหาย  เพราะฉะนั้น    บุคคล 
ผูมักโกรธเปนเหมือนไฟไหมฟาง   จึงควรถูกวางเฉยเสีย   โดยการวางตัวเปน 
กลาง   ไมควรท่ีใคร ๆ จะเสพ   ไมควรท่ีใคร ๆ จะคบหา   ไมควรท่ีใคร ๆ 
จะเขาไปน่ังใกล 
๑.  ปาฐะวา   เอวเมว     โกธโนติ   อตฺคโน   ธมฺมตายป   อุฏ ิโต   จณฑฺิกโต   หุตวฺา  จรติ. 
อปฺปมตฺคก   ปน  วจน  วุตฺตกาเล  มาทิส  นาม  เอว  วทติ  เอว  วทติติ  อิตเรกตร   อุฏ ิโต 
จณฺฑกิโต   หตฺุวา  กุชฺฌติ.  ฉบับพมาเปน  เอวเมว  โกธโน  อตฺตโน   ธมฺมตายป   อุทฺธโต 
จณฑฺกิโต   หตุวา  จรติ  อปฺปมตฺตก  ปน  วจน   สุตกาเล   มาทิส   นาม  เอว  วทติ   เอว 
วทตีติ  อติเรกตร  อุทฺธโต  จณฺฑิกโต  หุตวา  จรติ  แปลตามฉบับพมา.  
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         บทวา   กลฺยาณมิตฺโต  ไดแก มิตรผูสะอาด.    บทวา  กลฺยาณ- 
สหาโย  ไดแก สหายผูสะอาด.  ที่ชื่อวา  สหาย  ไดแกผูมีปกติไปรวมกัน 
และเท่ียวไปรวมกัน.    บทวา     กลฺยาณสมฺปวงฺโก    ไดแก   ผูโอนไปใน 
กัลยาณมิตรทั้งหลาย     คือ  ในบุคคลผูสะอาด  อธิบายวา   ผูมีใจนอมโนม 
เหน่ียวนําไปในกัลยาณมิตรนั้น.  
                             จบอรรถกถาชิคุจฉิตัพพสูตรที่   ๗ 
 
                                ๘.  คูถภาณีสูตร 
 
                            วาดวยผูพูด ๓  จําพวก 
 
         [๔๖๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บคุคล ๓ นี้   มอียูในโลก   บุคคล  ๓ 
คือใคร  คือ  คูถภาณี  (คนพูดเหม็น)  ปุปผภาณี   (คนพูดหอม)   มธุภาณี 
(คนพูดหวาน)                                               
         บุคคลคูถภาณีเปนอยางไร   บุคคลลางคนในโลกนี ้ เขาสภาก็ดี   เขา 
ชุมนุมชนก็ด ี เขาหมูญาติก็ดี  เขาหมูขาราชการก็ดี  เขาหมูเจาก็ดี   ถูกนําตัว 
ไปซักถามเปนพยานวา "มา บุรุษผูเจริญ  ทานรูอันใดจงบอกอันนั้น"  บุคคล 
นั้น ไมรู กลาววารูบาง รู กลาววาไมรูบาง  ไมเห็น  กลาววาเห็นบาง  เห็น 
กลาววาไมเห็นบาง   เปนผูกลาวเท็จทั้งรู   เพราะเห็นแกตนบาง   เพราะเห็น 
แกคนอ่ืนบาง    เพราะเห็นแกลาภผลเล็กนอยบาง  ดังน้ี     นี ่  ภิกษุทั้งหลาย 
เราเรียกวา  บุคคลคูถภาณี 
         ก็บุคคลปุปผภาณีเปนอยางไร บุคคลลางคนในโลกนี ้เขาสภาก็ดีฯลฯ 
ถูกนําตัวไปซักถามเปนพยาน ฯลฯ  บุคคลน้ันไมรู  ก็กลาววาไมรู  รู  ก็กลาว  
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วารู ไมเห็น  ก็กลาววาไมเห็น  เห็น  กก็ลาววาเห็น   ไมเปนผูกลาวเท็จท้ังรู 
เพราะเห็นแกตนบางฯลฯ ดังน้ี  นี ่ภิกษุทั้งหลาย เราเรียกวา บุคคลปุปผภาณี 
         ก็บุคคลมธุภาณีเปนอยางไร    บุคคลลางตนในโลกนี ้   เปนผูละวาจา  
หยาบ   เวนจากวาจาหยาบแลว    วาจาใดไมมีโทษ   สบายหู   นาดูดดื่มจับใจ 
เปนคําชาวเมือง   เปนที่ใคร ... ที่พอใจแหงชนมาก  เปนผูกลาววาจาอยางน้ัน 
นี่ ภิกษุทั้งหลาย  เราเรียกวา  บุคคลมธุภาณี 
         นี้แล  ภิกษุทั้งหลาย  บุคคล ๓ มีอยูในโลก. 
                                           จบคูถภาณีสูตรที่    ๘ 
 
                                      อรรถกถาคูถภาณีสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในคูถภาณีสูตรที่   ๘     ดังตอไปนี้ :- 
         บุคคลใด  กลาวถอยคําสงกลิ่นเหม็นเหมือนคูถ   บุคคลน้ัน   ชื่อวา 
คูถภาณี.    บคุคลใด  กลาวถอยคําสงกลิ่นหอมเหมือนดอกไม    บุคคลน้ัน 
ชื่อวา ปุปผภาณี.  บุคคลใด กลาวถอยคําออนหวานเหมือนนํ้าผ้ึง  บุคคลน้ัน  
ชื่อวา  มธุภาณี. 
         บทวา  สภาคโต    คืออยูในสภา.   บทวา  ปรสิคโต  คืออยูในหมู 
ชาวบาน.  บทวา าติมชฺฌคโต   คืออยูในทามกลางทายาทท้ังหลาย.  บทวา 
ปูคมชฺฌคโต    คืออยูในทามกลางเสนาทั้งหลาย.  บทวา  ราชกลุมชฺฌคโต 
คืออยูในทามกลางราชตระกูล  คือ  ในทองพระโรง   สําหรับวินิจฉัยของหลวง.  
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บทวา  อภินีโต  คือ  ถูกนําไปเพ่ือตองการจะซักถาม.  บทวา  สกขฺิปุฏโ  
คือถูกเขาอางใหเปนพยาน  แลวซัก.  บทวา เอว โภ ปุริส นี ้เปนอาลปนะ. 
บทวา  อตฺตเหตุ   วา  ปรเหตุ   วา   ไดแก  เพราะเหตุแหงอวัยวะ    มีมือ 
และเทาเปนตน  ของตนหรือของบุคคลอ่ืน. ลาภ ทานประสงคเอาวา  อามิส 
ในบทวา  อามิสกิฺจิกฺขเหตุ  วา  นี้.    บทวา  กิฺจกิฺข  ไดแก สิง่ของ 
นิด ๆ หนอย ๆ   คือของเล็กนอย    อธิบายวา  เหตุแหงอามิส   โดยท่ีสุดแม 
เพียงนกกระทา  นกคุม    กอนเนยใส   และกอนเนยขน    เปนตน.    บทวา 
สมุปชานมุสา  ภาสิตา  โหติ   ความวา   กลาวมุสาวาทท้ังท่ีรู ๆ. 
           โทษเรียกวา  เอละ    ในบทวา    เนลา.    วาจา    ชื่อวา   เนลา 
เพราะหมายความวา ไมมีโทษ อธิบายวา หมดโทษ. วาจาไมมีโทษเหมือนศีล 
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว  ในคาถาน้ีวา.   เนลงฺโค  เสตปจฺฉาโท. 
            วาจา  ชื่อวา  กัณณสุขา  ไดแกวาจาท่ีสบายหู    เพราะมีพยัญชนะ 
ไพเราะ.  วาจานั้น    ไมใหเกิดการเสียดแทงหู  เหมือนใชเข็มแทงฉะน้ัน. 
            วาจา  ชื่อวา  เปมนียา  เพราะหมายความวา  ใหเกิดความรัก  ไมให 
เกิดความโกรธ  ทั่วทั้งรางกาย   เพราะมีอรรถไพเราะฉะนั้น. 
            วาจา  ชื่อวา  หทยังคมา  เพราะหมายความวา  ถึงใจคือไมกระทบ 
กระทั่ง  เขาไปสูจิตโดยสะดวก           
            วาจา  ชื่อวา   โปร ี  เพราะหมายความวา  มีในเมือง  เพราะบริบูรณ 
ดวยคุณ.   อนึ่ง   วาจา   ชื่อวา   โปรี   เพราะหมายความวา   ละเอียดออนดี 
เหมือนนารีที่เจริญเติบโตในเมือง  ฉะนั้น.  อน่ึง วาจา  ชื่อวา โปรี   เพราะ 
หมายความวา  เปนวาจาของชาวเมือง อธิบายวา เปนวาจาของคนท่ีอยูในเมือง. 
จริงอยู   ชาวเมืองยอมมีถอยคําเหมาะสม    คือเรียกคนวัยปูนพอวา   คุณพอ 
เรียกคนวัยปูนพ่ีชายหรือนองชายวา  พ่ีชาย  นองชาย.  
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         ดวยวา  ถอยคําชนิดนี้  ชื่อวา  พหุชนกันตา  เพราะหมายความวา 
เปนวาจาที่ชนเปนอันมากรักใคร.  
         วาจา  ชื่อวา  พหุชนมนาปา  เพราะหมายความวา   เปนที่ชอบใจ 
คือทําความเจริญใจใหแกชนเปนอันมาก     เพราะเปนวาจาที่ชนเปนอันมาก 
รักใครนั่นเอง. 
                                จบอรรถกถาคูถภาณีสูตรที่   ๘ 
 
                                    ๙.  อันธสูตร 
 
                    วาดวยคนตาบอด - ตาเดียว - สองตา 
 
         [๔๖๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บคุคล  ๓  มีอยูในโลก    บคุคล  ๓ 
คือใคร ?  คือ  (อนฺธ) คนบอด  (เอกจกฺขุ) คนตาเดียว (ทฺวิจกฺขุ) คนสองตา 
         ก็บุคคลบอดเปนอยางไร ?   บุคคลลางคนในโลกนี ้   ไมมีดวงตา 
(คือปญญา)    ที่เปนเหตุจะใหไดโภคทรัพยอันยังไมไดก็ดี     เปนเหตุจะท่ี 
โภคทรัพยที่ไดแลวใหทวีข้ึนก็ดี   ทั้งไมมีดวงตา  (คือปญญา)   ที่เปนเหตุจะ 
ใหรูธรรมทั้งหลายอันเปนกุศลและอกุศล ... อันมโีทษและไมมีโทษ ...  อัน  
หยาบและละเอียด ... อันเปนฝายดําและฝายขาว  นี่  ภิกษุทั้งหลาย  เราเรียกวา  
บุคคลบอด. 
         ก็บุคคลตาเดียวเปนอยางไร ?  บุคคลลางคนในโลกนี ้   มีดวงตาที่ 
เปนเหตุจะใหไดโภคทรัพยอันยังไมไดก็ดี   เปนเหตุจะทําโภคทรัพยที่ไดแลว 
ใหทวีข้ึนก็ดี    แตไมมีดวงตาที่เปนเหตุจะใหรูธรรมทั้งหลายอันเปนกุศลและ 
อกุศล ฯลฯ  นี่  ภิกษุทั้งหลาย  เราเรียกวา  บุคคลตาเดียว.  
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         ก็บุคคลสองตาเปนอยางไร    บคุคลลางคนในโลกนี ้  มีดวงตาที่เปน 
เหตุจะใหไดโภคทรัพย ฯลฯ  ทั้งมีดวงตาที่เปนเหตุจะใหรูธรรมทั้งหลาย ฯลฯ  
นี่  ภิกษุทั้งหลาย  เราเรียกวา  บุคคลสองตา.  
         นี้แล  ภิกษุทั้งหลาย  บุคคล ๓ มีอยูในโลก. 
                                                 (นิคมคาถา) 
                                 คนตาบอดมืด เคราะหรายท้ัง ๒ ทาง 
                   คือ  โภคทรพัยอยางท่ีวาก็ไมมี  ความดีก็ 
                   ไมทํา. 
                             สวนอกีคนหน่ึงน้ี   เรียกวา  บุคคล 
                   ตาเดียว     ไมเกี่ยวในเรื่องธรรม       และ 
                   อธรรม     แสวงหาแตโภคทรัพย     เปนคน 
                   ครองกามท่ีฉลาดรวบรวมทรัพย   ดวยการ 
                   ขโมย การโกงและการปลิ้นปลอน   บคุคล 
                   ตาเดียวน้ันจากโลกนี้   ไปนรก  ยอมเดอืด- 
                   รอน. 
                               สวนผูที่เรียกวา    คนสองตา    เปน 
                   บุคคลประเสริฐ       ใหทรพัยที่ไดดวยความ 
                   ขยัน         จากกองโภคะท่ีตนหาไดโดยชอบ 
                   (เปนทาน)   มีความคิดสูง    มใีจไมเคลือบ- 
                   แคลง   ยอมเขาถึงฐานะอันเจริญ    ซึ่งเปน 
                   ฐานะที่ถึงแลวไมเศราใจ.  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 96 

                                 ควรหลีกคนบอดและคนตาเดียวเสีย 
                  ใหไกล ควรคบแตคนสองตาซ่ึงเปนบุคคล  
                  ประเสริฐ. 
                                       จบอันธสูตรท่ี  ๙ 
 
                             อรรถกถาอันธสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอันธสูตรที่ ๙  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา   จกฺข ุ น   โหติ   ไดแกไมมีปญญาจักษุ.   บทวา   ผาตึ 
กเรยฺย   ความวา    พึงทําโภคะ    (ที่ไดมาแลว)    ใหคงอยู    คือ    ใหเจริญ 
บทวา   สาวชฺชานวชฺเช    ไดแก  ธรรมท่ีมีโทษ    และไมมีโทษ    บทวา 
หีนปฺปณีเต  ไดแก ธรรมข้ันตํ่า และข้ันสูง. บทวา กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาเค 
ความวา  ธรรมดําและธรรมขาวนั่นเอง   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   มีความ 
เปนปฏิภาคกัน  โดยเปนปฏิปกษตอกัน  เพราะขัดขวางกันและกัน.  ก็ในบทน้ี 
มีความยอดังตอไปนี้  บุคคลพึงรูจักกุศลธรรมวา   เปนกุศลธรรม.   พึงรูจัก 
อกุศลธรรมวา  เปนอกุศลธรรม.  แมในบทมีอาทิวา   ธรรมท่ีมีโทษเปนตน 
ก็มีนัย  นี้แล.  สวนในธรรมท่ีมีความเปนปฏิภาคกัน   ทั้งธรรมดําและธรรมขาว 
ธรรมดํา  บุคคลพึงรูวา   มีความเปนปฏิภาคกับธรรมขาว  ธรรมขาว   บุคคล 
พึงรูวา  เปนปฏิภาคกับธรรมดํา  ดวยปญญาจักษุใด   จักษุแมเห็นปานน้ันของ 
บุคคลน้ันไมมี  นักศึกษาพึงทราบความหมาย   แมในวาระท่ีเหลือโดยนัย  
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ดังกลาวมานี้แล.  
         บทวา  น  เจว  โภคา  ตถารูปา  ความวา  แมโภคะชนิดนั้น  ยอม 
ไมมีแกบุคคลน้ัน.     บทวา  น  จ   ปฺุานิ  กุพฺพติ  ความวา  และเขา 
ยอมไมทําบุญ.   ดวยคํามีประมาณเทานี้   เปนอันตรัสถึงความไมมีแหงจักษุที่ 
เปนเหตุใหโภคะเกิดข้ึน    และจักษุที่ทําใหเกิดญาณ   (ปญญาจักษุ).    บทวา 
อุภยตฺถ   กลคฺิคโห   ไดแก  ถือผิด  อธิบายวา  ถือพลาดในโลกทั้ง ๒ คือ 
ในโลกน้ี  และในโลกหนา.  อีกอยางหนึ่ง  บทวา  อุภยตฺถ   กลิคฺคโห คือ 
ถือประโยชนทั้ง  ๒  คือท่ีเปนไปในทิฎฐธรรม     และสัมปรายภพวาเปนโทษ 
อธิบายวา  ถือเปนความผิด.   บทวา  ธมฺมามฺเมน   ไดแก ดวยธรรมคือ 
กุศลกรรมบถ   ๑๐  บาง  ดวยธรรมคือ  อกุศลกรรมบถ ๑๐ บาง.    บทวา 
สโ ไดแก มกัโอ.  บทวา โภคานิ  ปริเยสติ  คือ  แสวงหาโภคะท้ังหลาย. 
         บทวา เถยฺเยน กูฏกมฺเมน มุสาวาเทน จูภย  ความวา  แสวงหา 
โภคะท้ังหลายดวยกรรมท้ังสอง  ในบรรดากรรมมีไถยกรรมเปนตน.   ถามวา 
แสวงหาดวยกรรมทั้งสองอยางไร.  ตอบวา  อยางนี้คือ แสวงหาโภคะท้ังหลาย 
ดวยไถยกรรม   (การลักขโมย)   และกฏูกรรม   (การฉอโกง)  ไดแก แสวงหา 
ดวยไถยกรรมและมุสาวาท   และแสวงหาดวยกูฏกรรม   และมุสาวาท.   บทวา 
สงฺฆาตุ  แปลวา  เพ่ือรวบรวม.  บทวา   ธมฺมลทฺเธหิ  ไดแก ทีไ่ดมาโดย 
ไมใหเสียธรรม  คือกุศลกรรมบถสิบ.  บทวา  อฏุานาธิคต   คือ   ที่ไดมา 
ดวยความเพียร.  บทวา อพฺยคฺคมานโส  คือมีจิตปราศจากวิจิกิจฉา.  บทวา 
ภทฺทก  าน  คือ  สถานทีท่ี่ดีที่สุด  ไดแก เทวสถาน.  บทวา น โสจติ 
คือไมเศราโศกดวยความเศราโศกภายใน  ในท่ีใด. 
                                        จบอรรถกถาอันธสูตรที่   ๙  
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                              ๑๐.  อวกุชชิตสูตร  
  
                         วาดวยผูมีปญญา  ๓ จําพวก 
 
         [๔๖๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บคุคล ๓ นี้   มอียูในโลก   บุคคล ๓ 
คือใคร คือ บุคคลปญญาดังหมอควํ่า บุคคลปญญาดังหนาตัก   บุคคล 
ปญญามาก 
         บุคคลปญญาดังหมอควํ่าเปนอยางไร.     บุคคลลางคนในโลกนี้ไปวัด 
เพ่ือฟงธรรมในสํานักภิกษุทั้งหลายเนือง ๆ ภิกษุทัง้หลายแสดงธรรมอันงามใน 
เบื้องตน   อันงามในทามกลาง  อันงามในท่ีสุด   ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ัง 
อรรถทั้งพยญัชนะแจมแจงเต็มที่แกบุคคลน้ัน       เขานั่ง ณ ที่นั่งน้ันไมใสใจถึง 
เบื้องตน  ... ทามกลาง ... ที่สุดแหง    (ธรรม)    กถาน้ันเลย    แมลุกไปจาก 
ที่นั่งน้ันแลว  ก็ไมใสใจถงึ...   เปรียบเหมือนหมอควํ่า  น้ําที่บุคคลราดลงไป 
บนหมอนั้น    ยอมไหลไปไมขังอยู   ฉันใด  บุคคลลางคนในโลกนี้   ไปวัดเพ่ือ 
ฟงธรรมในสํานักภิกษุทั้งหลายเนือง ๆ ฯลฯ ก็ไมใสใจถึง ... ฉันนั้น   นี่ ภิกษุ 
ทั้งหลาย  เราเรียกวา  บุคคลปญญาดังหมอควํ่า 
         ก็บุคคลปญญาดังหนาตักเปนอยางไร.  บุคคลลางคนในโลกนี้   ไปวัด 
เพ่ือฟงธรรมในสํานักภิกษุทั้งหลายเนือง ๆ  ภิกษุทัง้หลายแสดงธรรมอันงามใน 
เบื้องตน   อันงามในทามกลาง  อันงามในท่ีสุด   ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ัง  
อรรถทั้งพยญัชนะแจมแจงเต็มที่แกบุคคลน้ัน    เขานั่ง ณ ที่นั่งนั้น     ใสใจท้ัง 
เบื้องตน ... ทั้งทามกลาง ... ทั้งท่ีสุดแหง  (ธรรม)  กถานั้น    ลกุจากท่ีนั่งนั้น 
แลวไมใสใจ ... เปรียบเหมือนของเค้ียวตาง ๆ    วางรายอยูบนหนาตักของคน 
เชน  งา  ขาวสาร  แปง  พุทรา   คนนั้นเผลอตัวลุกข้ึนจากท่ีนั่งนั้น    ( ของ  
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เค้ียวน้ัน)  ก็ตกเกลื่อนไป  ฉันใด  บุคคลลางคนในโลกนี ้  ไปวัดเพ่ือฟงธรรม 
ในสํานักภิกษุทั้งหลายเนือง ๆ  ฯลฯ    ลุกจากท่ีนั่งนั้น แลวไมใสใจ ... ฉันนัน้ 
นี่  ภิกษุทั้งหลาย  เราเรียกวา  บุคคลปญญาดังหนาตัก  
         ก็แล  บุคคลปญญามากเปนอยางไร. บุคคลลางคนในโลกนี้ ไปวัดเพ่ือ 
ฟงธรรมในสํานักภิกษุทั้งหลายเนือง ๆ ฯลฯ    เขาน่ัง ณ ที่นั่งน้ัน     ใสใจท้ัง 
เบื้องตน ... ทั้งทามกลาง ... ทั้งท่ีสุดแหง   (ธรรม)   กถานั้น   แมลุกไปจาก 
ที่นั่งน้ันแลว  ก็ใสใจไวทั้งเบื้องตน ... ทั้งทามกลาง ... ทั้งท่ีสุดแหง   (ธรรม) 
กถานั้น   เปรียบเหมือนหมอหงาย  น้ําที่บุคคลเทลงไปในหมอน้ัน   ยอมขังอยู 
ไมไหลไป   ฉันใด   บุคคลลางคนในโลกน้ี   ไปวัดเพ่ือฟงธรรมในสํานักภิกษุ 
ทั้งหลายเนือง ๆ ฯลฯ  ทั้งท่ีสุดแหง  (ธรรม)  กถานั้น   ฉันนั้น   นี่  ภิกษุ 
ทั้งหลาย  เราเรียกวา  บุคคลปญญามาก 
         นี้แล   ภิกษุทั้งหลาย  บุคคล ๓ มีอยูในโลก. 
                                  คนปญญาดังหมอควํ่า  โง  ทึบ  แม 
                 หากไป  (ฟงธรรม) ในสํานักภิกษุทั้งหลาย 
                 เนือง   ๆ    คนชนิดน้ัน   ก็ไมอาจเรียนเอา 
                 เบื้องตน ทามกลาง  และทีสุ่ดแหง (ธรรม) 
                 กถาได  เพราะปญญาของเขาไมม.ี 
                           คนปญญาดังหนาตัก    เรากลาววา 
                 ดีกวาคนปญญาดังหมอควํ่าน่ัน  ถาแมไป 
                 (ฟงธรรม)    ในสํานักภิกษุทั้งหลายเนืองๆ 
                 คนเชนนั้นนั่ง  ณ  ที่นั่งน้ัน เรียนพยัญชนะ 
                 ไดทั้งเบื้องตน ทั้งทามกลาง   ทั้งท่ีสุดแหง  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 100 

                          (ธรรม)   กถาน้ัน     ลกุไปแลวไมรู   เพราะ  
                    ความจําของเขาฟนเฟอน. 
                            สวนบุคคลปญญามาก   เรากลาววา 
                    ดีกวาคนปญญาดังหนาตักนั่น    ถาแมไป 
                    (ฟงธรรม)   ในสํานักภิกษุทั้งหลายเนือง ๆ 
                    คนเชนนั้นนั่ง ณ ที่นั่งน้ัน    เรียนพยัญชนะ 
                    ไดทั้งเบื้องตน   ทั้งทามกลาง  ทั้งท่ีสุดแหง 
                     (ธรรม)  กถาแลวทรงจําไวได    เปนคนมี 
                     ความคิดประเสริฐ    มีใจไมเคลือบแคลง 
                     ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม    พึงกระทํา 
                     ที่สุดทุกขได. 
                                   จบอวกุชชิตสูตรที่   ๑๐ 
                                   จบปุคคลวรรคที่  ๓ 
 
                         อรรถกถาอวกุชชิตสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอวกุชชิตสูตรท่ี   ๑๐  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  อวกุชฺชปฺโญ ฺ  ไดแก  มปีญญาเหมือนกับหมอควํ่าปากลง. 
บทวา  อุจฺฉงฺคปฺโ   ไดแก มีปญญาเหมือนกับตัก.  บทวา ปุถุปฺโ 
ไดแก มีปญญากวางขวาง. 
         ในบทวา  อาทิกลฺยาณ  เปนตน   พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้   การ  
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ต้ังตน   (เทศนา)  ชื่อวา  เบื้องตน    ทามกลางแหงกถา ชื่อวา ทามกลาง   ตอน  
จบ  ชื่อวา  ทีสุ่ด.  ภิกษุเหลาน้ัน  เมื่อกลาวธรรมแกบุคคลน้ันอยางนี้   ชื่อวา 
กลาวทําใหงาม   คือใหเจริญ  ไดแกไมมีโทษเลย   ทั้งในวาระเริ่มตน     ทั้งใน 
วาระทามกลาง  ทั้งในวาระที่สุด.   อนึ่ง   ในสูตรนี้มีเบื้องตน   ทามกลาง  และ 
ที่สุดแหงเทศนา   และมีเบ้ืองตน    ทามกลาง  และท่ีสุดแหงสาสนธรรม. 
         บรรดาเทศนาและสาสนธรรมท้ังสองน้ัน (จะกลาว)  เทศนากอน บท 
แรก  ของคาถา ๔ บทเปนเบื้องตน   บททั้งสองเปนทามกลาง (และ) บทสุดทาย 
เปนที่สุด 
         สําหรับพระสูตรที่มีอนุสนธิเดียว   นิทานเปนเบื้องตน   อนุสนธิเปน 
ทามกลาง   ตอนจบพระสูตรที่วา  อทิมโวจ  เปนที่สุด. 
         สําหรับพระสูตรที่มีอนุสนธิหลายอนุสนธิ   อนุสนธิที่ ๑ เปนเบื้องตน 
มากกวาน้ันไป  หน่ึงหรือหลายอนุสนธิเปนทามกลาง    อนุสนธสิุดทายเปน 
ที่สุด.   นี้เปนนัยแหงเทศนากอน. 
         สวนสาสนธรรม    ศีลเปนเบ้ืองตน    สมาธิเปนทามกลาง   วิปสสนา 
เปนทีสุด.  อีกอยางหนึ่ง  สมาธิเปนเบื้องตน    วิปสสนาเปนทามกลาง   มรรค 
เปนที่สุด.  อีกอยางหนึ่ง  วิปสสนาเปนเบื้องตน   มรรคเปนทามกลาง  ผลเปน 
ที่สุด.  อีกอยางหนึ่ง  มรรคเปนเบื้องตน   ผลเปนทามกลาง  นิพพานเปนที่สุด. 
อีกอยางหนึ่ง  เมื่อทําธรรมใหเปนคู ๆ กัน ศลีกับสมาธิเปนเบื้องตน  วิปสสนา 
กับมรรค  เปนทามกลาง  ผลกับนิพพาน  เปนที่สุด. 
         บทวา  สาตฺถ    ความวา   ภิกษุทัง้หลายแสดงธรรมใหมีประโยชน. 
บทวา  สพฺยฺชน  ความวา  แสดงธรรมใหอักษรบริบูรณ.  บทวา  เกวล- 
ปริปุณฺณ   ความวา  แสดงธรรมใหบรบิูรณทั้งหมด    คือไมขาด.     บทวา  
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ปริสุทฺธ    ความวา    แสดงธรรมใหบริสุทธิ์    คือไมใหยุงเหยิงไมมีเง่ือนงํา. 
บทวา  พฺรหมฺจริย   ปกาเสนฺติ    ความวา  และเม่ือแสดงอยางนั้น  ชื่อวา 
ประกาศอริยมรรคมีองค  ๘    ซึ่งสงเคราะหดวยไตรสิกขา    อันเปนจริยาที่   
ประเสริฐที่สุด.  บทวา เนวาทึ มนสิกโรติ  ความวา เริ่มตนเทศนก็ไมใสใจ. 
         บทวา กุมฺโภ  แปลวาหมอ.  บทวา นิกุชฺโช  คือ  วางควํ่าปากลง. 
ในบทวา  เอวเมว  โข  นี้   พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้    บุคคลผูมีปญญาตํ่า 
พึงเห็นเหมือนหมอควํ่าปากลง.   เวลาท่ีได  (ฟง)  พระธรรมเทศนา  พึงเห็น 
เหมือนเวลาที่เทนํ้า  (บนกนหมอ).   เวลาที่บุคคลน่ังอยูบนอาสนะนั้น  ยังไม 
สามารถเรียนเอาได  พึงเห็นเหมือนเวลาที่น้ําไหลออกไปหมด.    เวลาท่ีบุคคล 
ผูนั้นลุกข้ึนแลว   จําไมได    พึงเห็นเหมือนเวลาท่ีน้ําไมขังอยู   (บนกนหมอ). 
บทวา  อากิณฺณานิ  แปลวา  ที่เก็บไว.  บทวา   สติสมฺโมสาย  ปกิเรยฺย 
ความวา   (ของควรเค้ียวนั้น)   พึงตกเกลื่อนไป    เพราะความเปนผูเผลอตัว. 
         ในบทวา  เอวเมว  โข นี้   พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้   บุคคลผูมี 
ปญญาดังตัก    พึงเห็นเหมือนตัก.   พระพุทธพจนมีประการตาง ๆ  พึงเห็น 
เหมือนของกินชนิดตาง ๆ.  เวลาท่ีบุคคลน่ังเรียนอยูบนอาสนะนั้น     พึงเห็น 
เหมือนเวลาที่บุคคลน่ังเค้ียว    ของเค้ียวชนิดตาง ๆ   (ที่อยู)  บนตัก.    เวลาที่  
บุคคลลุกจากอาสนะนั้นมาแลว   จําไมได    พึงเห็นเหมือนเวลาที่บุคคลลุกข้ึน 
ทําของหกเรี่ยราด   เพราะเผลอตัว. 
         บทวา อุกฺกุชฺโช  ไดแก(หมอ) วางหงายปากข้ึน. บทวา สณฺาติ 
คือ  น้ํายอมขังอยู.  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 103 

         ในบทวา  เอวเมว  โข  นี ้  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้  บุคคลผูมี 
ปญญามาก  พึงเห็นเหมือนหมอที่วางหงายปากข้ึน.   เวลาท่ีไดฟงเทศนา  พึง 
เห็นเหมือนเวลาท่ีเทน้ําลง.  เวลาท่ีบุคคลน่ังเรียนอยูบนอาสนะนั้น    พึงเห็น 
เหมือนเวลาที่น้ําขังอยู. เวลาท่ีบุคคลลุกข้ึนเดินไป    ยังจําไดพึงเห็นเหมือนเวลา 
ที่น้ําไมไหลออกไป.                                           
         บทวา  ทุมฺเมโธ  ไดแก ไมมีปญญา.  บทวา อวิจกฺขโณ   ไดแก 
ขาดปญญาเครื่องจัดการ.  บทวา  คนตฺา  ไดแก มกีารไปเปนปกติ.   บทวา 
เสยฺโย  เอเตน  วุจฺจติ  ความวา (บุคคลผูมีปญญาดังตัก)    พระพทุธเจา  
ตรัสวา  ยอดเยี่ยมกวาบุคคลน้ัน   (คือ คนปญญาดังหมอควํ่า). 
         บทวา   ธมมฺานุธมมฺปฏิปนฺโน   ความวา   ปฏิบัติธรรมสมควรแก 
โลกุตรธรรม  ๙  คือบฏิบติัขอปฏิบัติเบื้องตนพรอมทั้งศีล.   บทวา  ทุกฺขสสฺ 
ไดแก วัฏทุกข.  บทวา  อนฺตกโร  สิยา  ความวา   บคุคลพึงเปนผูทําท่ีสุด 
คือพึงเปนผูทําใหขาดตอน  ไดแกพึงเปนผูทําใหสุดทาง  (ทุกข). 
                              จบอรรถกภาอวกุชชิตสูตรที่   ๑๐ 
                                  จบปุคคลวรรควรรณนาที่  ๓  
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                   รวมพระสูตรที่มีในปุคคลวรรคนี้  คอื 
         ๑.  สวิฏฐสูตร  ๒.  คิลานสูตร   ๓.  สังขารสูตร   ๔.  พหุการสูตร 
๕.  วชริสูตร   ๖.  เสวิตัพพสูตร   ๗.  ชิคุจฉิตัพพสูตร   ๘.  คูถภาณีสูตร 
๙.  อันธสูตร   ๑๐.  อวกชุชิตสูตร  และอรรถกถา.   
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                                 เทวทูตวรรคท่ี  ๔ 
 
                                    ๑.พรหมสูตร 
 
                             วาดวยพรหมของบตุร  
 
         [๔๗๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มารดาบิดา    อันบุตรแหงตระกูล 
ทั้งหลายใด   บูชาอยูในเรอืนของตน   ตระกูลทั้งหลายน้ัน     ชือ่วามีพรหม ... 
มีบุรพาจารย ... มีอาหุไนย   คําวาพรหม ... บรุพาจารย ... อาหุไนย นี่  เปน 
คําเรียกมารดาบิดาท้ังหลา     นั่นเพราะเหตุอะไร   เพราะมารดาบิดาท้ังหลาย 
เปนผูมีอุปการะมาก   เปนผูฟูมฟกเลี้ยงดู   แสดงโลกน้ีแกบุตรทั้งหลาย. 
                                             (นิคมคาถา) 
                           มารดาบดิาท้ังหลายผูเอ็นดูประชา 
                   ชื่อวาเปนพรหม เปนบรุพาจารย และเปน 
                   อาหุไนยของบุตรท้ังหลาย 
                           เพราะเหตุนั้นแหละ บุตรผูมีปญญา 
                   พึงนอบนอมสักการะทาน  ดวยขาว  ดวย 
                   น้ํา   ดวยผา   ดวยท่ีนอน   ดวยเครื่องอบ 
                   ดวยนํ้าสนานกาย  และดวยการลางเทา 
                           เพราะการบํารุงมารดาบิดาน้ัน บัณ-   
                   ฑิตท้ังหลายยอมสรรเสรญิบุตรน้ัน     ใน 
                   โลกนี้เทียว  บตุรน้ันละ  (โลกน้ี)  ไปแลว 
                   ยอมบันเทิงในสวรรค. 
                               จบพรหมสูตรที่  ๑  
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                              เทวทูตวรรควรรณนาท่ี ๔ 
 
                                  อรรถกถาพรหมสูตร   
 
         พึงทราบวินิจฉัยในพรหมสูตรท่ี   ๑  แหงเทวทูตวรรคท่ี ๔   ดังตอ 
ไปน้ี :- 
         บทวา อชฺฌาคาเร ไดแกในเรือนของตน.  บทวา ปูชิตา โหนฺติ 
ความวา  มารดาบิดาเปนผูอันบุตรปฏิบัติบํารุง  ดวยส่ิงของที่อยูในเรือน. 
         พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงประกาศตระกูลท่ีบูชามารดาบิดา วาเปน 
ตระกูลมีพรหม  (ประจําบาน)  โดยมมีารดาบิดา  (เปนพรหม)   อยางนี้แลว 
 บัดนี้     เมื่อจะทรงแสดงถึงขอท่ีมารดาบิดาเหลาน้ัน    เปนบุรพาจารยเปนตน 
จึงตรัสคํามีอาทิวา  สปุพฺพาจริยกานิ  (มีบุรพาจารย)  ดังนี้.   บรรดาบท 
เหลาน้ัน   บทวา พฺรหฺมา เปนตน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว  เพ่ือใหสําเร็จ 
ความเปนพรหมเปนตน   แกตระกูลเหลาน้ัน.   บทวา   พหุการา    ไดแก 
มีอุปการะมากแกบุตรทั้งหลาย.    บทวา  อาปาทกา   ไดแก  ถนอมชีวิตไว. 
อธิบายวา   มารดาบิดาถนอมชีวิตบุตร   คือเลี้ยงดู  ประคบประหงม   ไดแก 
ใหเปนไปโดยตอเนื่องกัน.  บทวา โปสกา   ความวา  เลี้ยงดูใหมอืเทาเติบโต 
ใหดื่มเลือดในอก.  บทวา  อมิสฺส  โลกสฺส  ทสฺเสตาโร  ความวา  เพราะ 
ชื่อวา  การท่ีบุตรทั้งหลายไดเห็นอิฎฐารมณ    และอนิฏฐารมณ   ในโลกน้ีเกดิ 
มีข้ึน เพราะไดอาศัยมารดาบิดา  เพราะฉะนั้น  มารดาบิดาจึงชื่อวา เปนผูแสดง 
โลกนี.้ 
         คําวา พรหม ในบทคาถาวา พฺรหมาติ มาตาปตโร นี้  เปนชื่อของ 
ทานผูประเสริฐสุด.   พระพรหมจะไมละภาวหา ๔ อยาง  คือ  เมตตา  กรุณา  
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มุทิตา   อุเบกขา   ฉันใด   มารดาบิดาท้ังหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน    จะไมละ 
ภาวนา  ๔    ในบุตรทั้งหลาย  ภาวนา  ๔  เหลาน้ัน    พึงทราบตามระยะกาล 
ดังตอไปนี้.  
         อธิบายวา    ในเวลาท่ีบุตรยังอยูในทอง   มารดาบิดาจะเกิดเมตตาจิต 
อยางนี้วา เมื่อไรหนอ เราจะไดเห็นบุตรนอยปลอดภัย มีอวัยวะนอยใหญครบ 
บริบูรณ.   แตเมื่อใดบุตรนอยน้ันยังเยาว  นอนแบเบาะ  มีเลือดไรไตตอมหรือ 
นอนกระสับกระสาย  สงเสียงรองจา เมื่อน้ัน  มารดาบิดาครั้นไดยินเสียงบุตรนั้น  
จะเกิดความกรุณา.   แตในเวลาท่ีบุตรว่ิงเลนไปมา  หรือในเวลาที่บุตรต้ังอยูใน 
วัยหนุมวัยสาว    มารดาบิดามองดูแลว     จะมีจิตออนไหว    บันเทิง    เรงิใจ 
เหมือนกับสําลี      และปยุนุนที่เขายีต้ัง  ๑๐๐   ครั้ง      หยอนลงในฟองเนยใส 
เมื่อน้ัน    มารดาบิดาจะมีมุทิตา  (จิต).   แตเมื่อใด  บุตรเริ่มมีครอบครัว  แยก- 
เรือนออกไป   เมื่อน้ัน  มารดาบิดาจะเกิดความวางใจ  วาบัดนี้ บุตรของเราจะ 
สามารถ  จะเปนอยูไดตามลําพัง   เมื่อเปนเชนนั้นแลว   เวลาน้ัน  มารดาบิดา 
จะมีอุเบกขา.  ดวยเหตุดังกลาวมานี้  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา พฺรหฺมาติ 
มาตาปตโร  ดังนี้. 
         บทวา ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร ความวา  แทจริง มารดาบิดาทั้งหลาย 
จําเดิมแตบุตรเกิดแลว    ยอมใหบุตรเรียน  ใหบุตรสําเหนียกวา  จงน่ังอยางนี้  
จงยืนอยางนี้    จงเดินอยางนี้     จงนอนอยางนี้   จงเค้ียวอยางนี้   จงกินอยางนี้  
คนนี้บุตรควรเรียกพอ  คนนี้ควรเรียกพ่ี  คนนี้ควรเรียกนอง  บตุรควรทําส่ิงนี้  
ไมควรทําส่ิงนี้  ควรเขาไปหาคนชื่อโนน  คนชื่อโนนไมควรเขาไปหา.  ในเวลา 
ตอมา   อาจารยเหลาอ่ืนจึงใหศึกษาศิลปะเรื่องชาง  ศิลปะเรื่องมา   ศลิปะเรื่อง 
รถ  ศิลปะเรือ่งธนู  และการนับดวยน้ิวมือเปนตน.  อาจารยเหลาอ่ืนใหสรณะ 
อาจารยอ่ืนใหต้ังอยูในศีล อาจารยอ่ืนใหบรรพชา อาจารยอ่ืนใหเรียนพุทธพจน  
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อาจารยอ่ืนใหอุปสมบท  อาจารยอ่ืนใหบรรลโุสดาปตติมรรคเปนตน.   ดังน้ัน  
อาจารยเหลานั้นแมทั้งหมด   จึงชื่อวา   เปนปจฉาจารย    สวนมารดาบิดาเปน  
อาจารยกอนกวาทุกอาจารย   (บุรพาจารย)   ดวยเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร  ดังนี้.  บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา วุจฺจเร 
แปลวา   เรียก   คือ   กลาว. 
         บทวา  อาหุเนยฺยา  จ  ปุตฺตาน  ความวา   ยอมควรไดรับ   ขาว 
น้ํา  เปนตน   ที่บุตรจัดมาเพ่ือบูชา เพ่ือตอนรับ  คือเปนผูเหมาะสมเพ่ือจะรับ 
ขาวและนํ้าเปนตนนั้น   เพราะฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   อาห ุ
เนยฺยา  จ  ปุตฺตาน  ดังน้ี.  บทวา   ปชาย  อนุกมฺปกา  ความวา  มารดา 
บิดายอมฟูมฟกรักษาบุตรของตน แมโดยการฆาชีวิตของสัตวเหลาอ่ืน  เพราะ 
ฉะน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   ปชาย   อนกุมฺปกา  ดังน้ี.  บทวา 
นมสฺเสยฺย  แปลวา  ทําความนอบนอม.  บทวา  สกกฺเรยฺย  ความวา  พึง 
นับถือโดยสักการะ. 
         บัดนี้    เพ่ือจะทรงแสดงสักการะนั้น    จึงตรัสคํามีอาทิวา    อนฺเนน 
ดังนี้.  บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อนฺเนน   ไดแก ขาวยาคู  ภัตร  และ 
ของควรเค้ียว.   บทวา  ปาเนน  ไดแกปานะ ๘ อยาง.  บทวา วตฺเถน  ไดแก 
ผาสําหรับนุง  และผาสําหรับหม.   บทวา  สยเนน ไดแก เครื่องรองรับ  คือ 
เตียงและต่ัง.    บทวา  อุจฉฺาทเนน   ไดแก   เครื่องลูบไล    สําหรับกําจัด 
กลิ่นเหม็น  ทําใหมีกลิ่นหอม.  บทวา นหาปเนน  ความวา  ดวยการใหอาบ 
รดตัวดวยนํ้าอุนในหนาหนาว    ดวยนํ้าเย็นในหนารอน.    บทวา   ปาทาน 
โธวเนน   ความวา  ดวยการใหลางเทาดวยนํ้าอุนและนํ้าเย็น  และดวยการทา 
ดวยนํ้ามัน.  
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         บทวา  เปจฺจ  คือไปสูปรโลก.   บทวา  สคฺเค  ปโมทติ ความวา 
กอนอ่ืนในโลกนี้     มนุษยผูเปนบัณฑิต      เห็นการปรนนิบัติในมารดาบิดา  
(ของเขา)  แลว  ก็สรรเสริญเขาในโลกน้ีแหละ.  เพราะมีการปรนนิบัติเปนเหตุ. 
ก็บุคคลผูบํารุงมารดาบิดานั้น   ไปสูปรโลกแลว   สถิตอยูในสวรรค  ยอมราเริง 
บันเทิงใจ  ดวยทิพยสมบัติดังน้ี. 
                                  จบอรรถกถาพรหมสูตรที่   ๑ 
 
                                         ๒.  อานันทสูตร 
 
                  วาดวยการเขาเจโตวิมุตติ  และ ปญญาวิมุตติ  
 
         [๔๗๑]  ครั้งน้ันแล    ทานอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ครั้นเขาไปถึงแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนหนึ่ง 
ทานอานนทผูนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว    ไดกราบทูลถามพระผูมีพระ- 
ภาคเจาวา  จะพึงมีหรือ   พระพุทธเจาขา   การไดสมาธิแหงภิกษุอยางที่เปน 
เหตุใหอหังการ  มมังการ  และ มานานุสัย  ไมพึงมีในกายอันมีวิญญาณนี้  
และ ... ในสรรพนิมิตภายนอก   อน่ึง  เมื่อภิกษุเขาถึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ 
อันใหอยู อหังการ มมังการ และมานานุสัยยอมไมมี ภิกษุพึงเขาถึงเจโตวิมุตติ 
ปญญาวิมุตติอันนั้นอยู  (มีหรือ). 
         "มีได  อานนท   การไดสมาธิอยางนั้น..." 
         "มีอยางไร  พระพุทธเจาขา ..." 
         อานนท  ความตรึกอยางนี้ยอมมีแกภิกษุในศาสนานี้วา   นั่นละเอียด 
นั่นประณีต     นี่คืออะไร    นี่คือธรรมเปนที่ระงับสังขารทั้งปวง     เปนที่  
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สละอุปธิทั้งหมด เปนที่สิ้นตัณหา เปนที่หมดกําหนัด เปนที่ดับ   คือ  นิพพาน 
มีอยางนี้แล  อานนท  การไดสมาธิอยางนั้น...  
         ก็แล  คําท่ีเราหมายเอาความท่ีกลาวมานี้ ไดกลาวในปุณณกปญหาใน 
ปารายนวรรควา 
                             ความหว่ันไหวในโลกไหน  ๆ  ของ 
               ผูใดไมมี      เพราะพิจารณาเห็นอารมณ 
               อันยิ่งและหยอนในโลก เรากลาววา ผูนั้น 
               ซึ่งเปนคนสงบไมมีโทษดุจควัน        ไมมี  
               ทุกขใจ  ไมมีความหวัง ขามชาติและชรา 
               ได   ดังน้ี. 
                          จบอานันทสูตรที่    ๒ 
 
                       อรรถกถาอานันทสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอานันทสูตรที่ ๒  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา   ตถารูโป   แปลวา   ชนิดนั้น.   บทวา   สมาธิปฏิลาโภ  
แปลวา  การไดเอกัคคตาแหงจิต.  ในบทวา  อิมสมฺึ  จ  สวิฺาณเก  นี้  
พึงทราบอธิบายวา  ในรางกายท้ังสองฝาย    คือ  ทั้งของตน   และของคนอ่ืน 
ที่พระอานันทเถระเจากลาวไววา  อิมสฺมึ  (นี้)   โดยรวม   (รางกายท้ังสอง) 
เขาดวยกัน   เพราะมีความหมายวา  เปนสวิญญาณกะ (มีวิญญาน) เหมือนกัน. 
บทวา  อหงฺการมมงฺการมานานุสยา  ไดแก กิเลสเหลาน้ี   คือ ทิฏฐิ  คือ 
อหังการ ๑  ตัณหา  คือ  มมังการ ๑  อนุสัย   คือ มานะ ๑.  บทวา   นาสฺสุ  
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แปลวา  ไมพึงมี.  บทวา  พหิทฺธา  จ   สพฺพนิมิตฺเตสุ  ไดแก  ในนิมิตท้ังหมด 
ในภายนอกเห็นปานน้ี   คือ  รูปนิมิต ๑   สัททนิมติ   ๑  คันธนมิิต  ๑  
รสนิมิต  ๑  โผฏฐัพพนิมิต  ๑  สัสสตาทินิมิต  (นิมติวา  เที่ยงเปนตน) ๑ 
ปุคคลนิมิต ๑  ธรรมนิมติ  ๑. 
         บทวา  เจโตวิมุตฺตึ  ปฺาวิมุตฺตึ  ไดแก  ผลสมาธิ  และผลญาณ. 
บทวา  สิยา  แปลวา  พึงมี.  บทวา  อิธานนฺท  ภิกฺขโุน  ความวา 
ดูกอนอานนท  ภิกษุในศาสนานี้. 
 
                                       ลักษณะของนิพพาน 
 
         พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงแสดงพระนิพพานจึงตรัสวา  เอต สนฺต 
เอต  ปณีต  ดังน้ี.  ก็นิพพาน  ชื่อวา  สันตะ  เพราะกิเลสทั้งหลายสงบ.  นิพพาน 
ชื่อวา  สันตะ  เพราะจิตตุปบาทของผูแอบอิงสมาบัติ  โดยคํานึงวา  พระ- 
นิพพานเปนแดนสงบ  แลวน่ังตลอดท้ังวัน  เปนไปวา  สงบแลวน่ัน 
แหละ  ดังน้ีบาง. 
         บทวา  ปณีต   ความวา  นิพพานช่ือวาประณีต  เพราะจิตตุปบาท 
ของบุคคลท่ีนั่งเขาสมาบัติ  ยอมเปนไปวา  ประณีต".  แมบทวา  สพฺพสงฺขาร- 
สมโถ  เปนตน  ก็เปนไวพจนของนิพพานนั้นเหมือนกัน. 
         ก็จิตตุปบาท  ของบุคคลผูนั่งเขาสมาบัติทั้งวัน  โดยคํานึงวา  ความสงบ 
แหงสังขารทั้งหมดดังน้ี  ยอมเปนไปวา  "ระงับสังขารทั้งปวง"  ฯลฯ  อนึ่ง 
เพราะความไมมีแหงตัณหากลาว  คือ  เครื่องรอยรดัไวในภพ  ๓  อันไดนามวา  
นิพพาน  จิตตุปบาทของบุคคลผูนั่งเขาสมาบัติในนิพพานน้ันยอมเปนไปวา 
นิพพาน  เพราะเหตุนั้น  นิพพานจึงไดนามวา  สพฺพสงฺขารสมโถ  เปนตน. 
ก็ในการพิจารณา  คือ  การคํานึง  ทั้งแปดอยางน้ี  ในท่ีนี้จะคํานึงอยางเดียว 
ก็ได  ๒  อยางก็ได  ทั้งหมดก็ไดเหมือนกัน.  
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         บทวา  สงฺขาย  คือรูดวยญาณ.  บทวา  ปโรปรานิ  ตัดบทเปน 
ปรานิ  จ  โอปรานิ  จ  อธิบาย  อัตภาพของบุคคลอ่ืน  และอัตภาพ  
ของตนเปนตน  ชื่อวา  ประ  (คือ  อัตภาพของบุคคลอ่ืน)  และชื่อวา  โอประ 
(คือ  อัตภาพของตน.)  บทวา  ยสฺส  คือของพระอรหันตใด.  บทวา  อิฺชิต 
คือความหว่ันไหว  ไดแก  ความกวัดแกวง  คือ  ความดิ้นรน  ๗  อยางเหลาน้ี* 
คือ  ความหว่ันไหวเพราะราคะ  ความหว่ันไหวเพราะโทสะ  ความหว่ันไหว 
เพราะโมหะ  ความหว่ันไหวเพราะมานะ  ความหว่ันไหวเพราะทิฏฐิ  ความ 
หว่ันไหวเพราะกิเลส  และความหวั่นไหวเพราะทุจริต. บทวา  นตฺถิ  กุหิฺจิ 
คือไมมีในอารมณไหน ๆ  คือ  แมในอารมณอยางหน่ึง. 
         บทวา  สนฺโต  ไดแก  (บุคคลน้ัน)  ชื่อวา  สงบเพราะกิเลสท่ีเปน 
ขาศึกสงบ.  บทวา  วิธูโม  ไดแก   ปราศจากควัน  มีกายทุจริตเปนตน.  บทวา 
อนีโฆ  ไดแกปราศจากเครื่องคับแคนมีราคะเปนตน.  บทวา  นิราโส  ไดแก 
ไมมีตัณหา.  บทวา  อตาริ  ไดแก  ขาม  คือ  ขามพน  ไดแก  ลวงเลย. บทวา 
โส  ไดแกพระอรหันตขีณาสพนั้น.  ในบทวา  ชาติชร  นี ้ แมพยาธิ  และ 
มรณะ  ก็พึงทราบวาทรงหมายเอาแลวเหมือนกันดวยศัพทวา  ชาติ  ชรา 
นั่นเอง.  อรหันตผลสมาบัตินั่นแล  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวท้ังในพระสูตร 
ทั้งในคาถา  ดวยประการดังพรรณนามาฉะน้ีแล. 
                                        จบอรรถกถาอนันทสูตรที่  ๒ 
*  ความหวั่นไหว  ๗  อยางคือ  ราคะ  โทสะ  โมหะ  มานะ  ทิฏฐิ  กิเลส  และทุจริต  
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                                      ๓.  สารีปุตตสูตร 
 
                                   วาดวยผูตัดตัณหาได  
 
         [๔๗๒]  ครั้งน้ัน      ทานสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ครั้นเขาไปถึงแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนหนึ่ง 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานสารีบุตรผูนั่ง  ณ  ที่ควรสวนหนึ่งแลววา 
สารีบุตร      เราพึงแสดงธรรมโดยยอบาง ... โดยพิสดารบาง ... ทั้งโดยยอ 
ทั้งโดยพิสดารบาง   แตผูรูทั่วถึงธรรมหาไดยาก 
         ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  เปนกาละ   ขาแตพระสุคต   เปนกาละ 
ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาจะพึงทรงแสดงธรรมโดยยอบาง ... โดยพิสดารบาง 
... ทั้งโดยยอทั้งโดยพิสดารบาง  ผูรูทั่วถึงธรรมจักมี 
         เพราะเหตุนั้น   สารบีุตร  ทานทัง้หลายพึงสําเหนียกในขอนี้อยางนี้วา 
อหังการ   มมังการ  และมานานุสัย  จักไมมีในกายอันมีวิญญาณนี้  และ 
ในสรรพนิมติภายนอก    อน่ึง เมื่อภิกษุเขาถึงเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติอันใดอยู  
อหังการ   มมังการ   และมานานุสัย    ยอมไมมี    เราทั้งหลายจักเขาถึง 
เจโตวิมุตติปญญาวิมุตตินั้นอยู สารีบตุร ทานท้ังหลายพึงสําเหนียกอยางนี้แล 
         สารีบุตร  เมื่ออหังการ  มมังการ  และมานานสุัย   ไมมีในกาย 
อันมีวิญญาณนี้ของภิกษุ     และในสรรพนิมิตภายนอก     อน่ึง    เมื่อเขาถึง 
เจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติอันใดอยู  อหังการ  มมงัการ และมานานุสัย 
ยอมไมมี  ภิกษุเขาถึงเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติอันนั้นอยู สารีบตุร  เรากลาววา 
ภิกษุนี้ตัดตัณหาแลว   รือ้สังโยชนแลว   กระทําท่ีสุดทุกขได  เพราะละมานะได 
โดยชอบแลว  ก็แล เราหมายเอาขอน้ีไดกลาวในอุทยปญหา  ในปารายนวรรควา  
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                             เรากลาวการละกามสัญญา   (ความ-  
              หมายในกาม)    และโทมนัส  (ความเสียใจ) 
              ทั้ง  ๒  เสียได        การบรรเทาถีนะ   (ความ 
              ทอแทใจ)   เสียได    การสกัดกั้น    กุกกุจจะ 
              (ความรําคาญใจ)   เสียได    วาเปนอัญญา- 
              วิโมกข   (ความพนดวยความรู)  อันหมดจด 
              ดีดวยอุเบกขาและสติ   มีความตรึกในธรรม 
              นําหนา  เปนเครื่องทําลายอวิชชา   ดังน้ี. 
                          จบสารีปุตตสูตรที่  ๓ 
 
                    อรรถกถาสารีปุตตสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสารีปุตตสูตรที่ ๓  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา    สงฺขิตฺเตน  ไดแก ดวยการต้ังเปนบทมาติกาไว.    บทวา 
วิตฺถาเรน ไดแก การจําแนกมาติกาท่ีต้ังไวแลวออกไป.  บทวา สงฺขิตฺตวิตฺ- 
ถาเรน  ไดแกบางครั้งก็ยอ  บางครั้งก็พิสดาร.  บทวา  อฺาตาโร จ ทุล-ฺ   
ลภา ความวา ก็บุคคลผูจะแทงตลอดหาไดยาก. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําน้ี   กะพระสารีบุตรเถระ   โดยมีพระพุทธ 
ประสงควา     เราตถาคตจะตอญาณใหพระสารีบุตร.     พระเถระครั้นไดสดับ 
พระพุทธดํารัสนั้นแลว    ถึงแมจะไมกราบทูลวา  พระพุทธเจาขา  ขาพระองค 
จักเขาใจเองก็จริง   แตโดยมีประสงควา    ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอพระองค  
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จงทรงวางพระทัย  (แสดงธรรมเถิด)  ขาพระองคจักแทงตลอดธรรมที่พระองค  
ทรงแสดงแลวไดโดยรอยนัย  พันนัย  ขอน้ันขอใหเปนภาระของขาพระองคเถิด 
ดังน้ี  เมื่อจะยังพระศาสดาใหอุตสาหะในการแสดงธรรม    จึงไดทูลคํามีอาทิวา 
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  เปนเวลาที่พระองคจะทรงแสดงธรรมแลว. ลําดับนั้น 
พระศาสดาจึงทรงเริ่มเทศนา  แกพระสารีบุตรวา  ตสฺมาติห  ดงัน้ี.  บรรดา 
บทเหลาน้ัน    บทวา   อมิสฺมิฺจ   สวิฺาณเก   เปนตน   มีนยัดังกลาว 
แลวน่ันแล. 
         บทวา อจฺเฉชฺชิ  ตฺณห  ไดแกตัดตัณหา  ดวยศาสตรา คือ  มัคค- 
ญาณ.    บทวา    วิวฏฏยิ    สโยชน   ไดแกถอนสัญโญชนทั้ง  ๑๐  อยาง 
พรอมท้ังรากท้ิงไป.    บทวา  สมฺมามานาภิสมยา  อนฺตมกาสิ  ทกฺุขสฺส 
ความวา    ไดกระทําท่ีสุดแหงวัฏทุกข    โดยการตรัสรูเพราะละมานะ  ๙  อยาง 
ไดดวยอุบายอันชอบ   ดวยขอปฏิบัติชอบ.   บทวา   อิทฺจ   ปน   เมต 
สารีปุตฺต    สนฺธาย  ภาสิต ความวา ดูกอนสารีบุตร เราตถาคตกลาวคําน้ัน  
ไวหมายเอา  ผลสมาบัตินี้แหละในอุทยปญหา   ในปารายนวรรค. 
         บัดนี้ เพ่ือจะทรงแสดงพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว 
จึงปรารภคํามีอาทิวา ปหาน  กามสฺาน ดังน้ี. กบ็ทวาปหาน กามจฺฉน-ฺ 
ทาน นี้มีมาแลวในอุทยปญหา.   แตในพระสูตรนี้ พระอาจารยผูรจนาอังคุตตร 
นิกาย  ยกข้ึนต้ังไววา    กามสฺาน  ดงัน้ี.    ในสองบทน้ัน    ตางกันเพียง 
พยัญชนะ สวนเนื้อความก็เปนอยางเดียวกันนั่นแหละ.  บทวา  กามสฺาน 
ไดแก สัญญาที่เกิดข้ึนปรารภกาม หรือไดแกสัญญาที่เกิดกับจิตที่สหรคตดวย 
โลภะ ๘ ดวง.  บทวา  โทมนสฺสาน  จภูย   ความวา  เราตถาคตกลาวการ  
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ละอกุศลเจตสิกแมทั้งสอง  คือ   กามสัญญาเหลาน้ี  ๑  โทมนสัสเจตสิก ๑   คือ 
อรหัตผล    กลาวคือการละดวยปฏิปสสัทธิ    (วิมตุติ)    วาเปนอัญญาวิโมกข. 
         สวนในนิทเทส  พระองคตรัสไววา  (เราตถาคตกลาว)  การละ  ความ  
สงบ  การสละคืน  ความสงบระงับ   อกุศลเจตสิกทั้งสองอยาง  คือ  กามฉันทะ 
และโทมนัส  วาเปนอมตมหานิพพาน.   คําน้ันพระองคตรัสไวดวยสามารถแหง 
การยกเอาผล.  ดวยวา  ความสงบระงับ  กลาวคือ  อาการท่ีกิเลสสิ้นไป  เรียกวา 
ปหานะบาง    มรรคท่ีสละคืนกิเลสอยู    ก็เรียกวาปหานะบาง      ผลกลาวคือ 
ความสงบระงับกิเลสได  ก็เรียกวาปหานะบาง.   กิเลสทั้งหลายอันพระโยคาวจร 
ละได    เพราะมาถึงพระนิพพานใด    พระนิพพานนั้นชื่อวา    อมตนิพพาน. 
เพราะฉะนั้น    บทเหลาน้ี จึงมาแลวในนิทเทสน้ัน. 
         เพราะพระพุทธพจนวา  อฺาวิโมกฺข  ปพฺรูมิ   จึงเปนอันทรง 
พระประสงคเอาเฉพาะพระอรหัตผล.    และเพราะพระพุทธพจนวา    ถีนสฺส 
จ  ปนูทน  เปนอันพระองคทรงประสงคเอาเฉพาะพระอรหัตผล   เพราะถีนะ 
(นิวรณ)    เกดิข้ึน    ในตอนทายของการบรรเทา.   เพราะพระพุทธพจนวา 
กุกฺกุจฺจาน   นิวารณ   เปนอันทรงประสงคเอาผลเทาน้ัน    เพราะผลเกิดข้ึน 
ในลําดับแหงมรรคที่เปนเหตุหามกุกกุจจนิวรณ.   บทวา  อุเปกฺขาสติสสุทฺธ 
ความวา  หมดจดดีดวยอุเบกขา   และสติที่เกิดข้ึนในผลท่ีเปนไปในฌาณท่ี ๔. 
สัมมาสังกัปปะ  ทานเรียกวา  ธัมมตักกะ   ในบทวา   ธมมฺตกกฺปุเรชว. 
         สัมมาสังกัปปะ นั้น   ชื่อวา   ธมัมตักกปุเรชวะ  เพราะมีมาแตตน 
คือมีมากอน  ไดแกถึงกอนแหงอัญญาวิโมกข.    เราตถาคตกลาว   ซึ่งอัญญา 
วิโมกขนั้นที่มีความตรึกในธรรมนําหนา.  
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         วิโมกขที่เกิดข้ึนในที่สุดแหงอัญญินทรีย     ชือ่วา    อัญญาวิโมกข  
หรือวิโมกขที่เกิดข้ึนแกพระอรหัตผล     ชื่อวา    อัญญาวิโมกข    อธิบายวา 
ไดแก ปญญาวิมุตติ.๑   บทวา  อวิชฺชาย  ปเภทน  ความวา  เปนเครื่อง 
ทําลายอวิชชา      เพราะเกิดข้ึนในที่สุดแหงการทําลายอวิชชา      อีกอยางหน่ึง 
อรหัตผลน่ันแหละ   ที่ไดนามอยางนี้    เพราะปรารภพระนิพพาน   ที่สงบแลว 
เกิดข้ึน.   พระอรหัตผลน้ัน  แหละพึงทราบวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศ 
แลวดวยบทท้ังหลายเหลาน้ี    แมทั้งหมด  มีบทวา   ปหาน   เปนตน    ดวย- 
ประการดังพรรณนามาฉะน้ี. 
                                 จบอรรถกถาสารีปุตตสูตรที่    ๓ 
๑.  ปาฐะวา  อฺาย  วา  วิโมกฺข  อฺาวมุิตฺตนฺติ  อตฺโถ  ฉบับพมาเปน  อฺาย  วา  วิโมกฺข 
ปฺาวิมุตฺตนตฺิ  อตฺโถ  แปลตามฉบับพมา  
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                                  ๔.  นิทานสูตร 
 
                          วาดวยเหตุเกิดของกรรม  
 
         [๔๗๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรมตนเหตุ ๓ นี้   เพ่ือความเกิดข้ึน 
พรอมมูลแหงกรรม  ตนเหตุ ๓ คืออะไร คือ  โลภะ ... โทสะ ... โมหะ ... 
เปนตนเหตุเพ่ือความเกิดข้ึนพรอมมูลแหงกรรม 
         กรรมที่บุคคลทําเพราะโลภะ ... โทสะ ... โมหะ     เกิดแตโลภะ .... 
โทสะ ... โมหะ ... มีโลภะ ... โทสะ ... โมหะเปนตนเหตุ มีโลภะ ... โทสะ ... 
โมหะเปนแดนเกิดอันใด    กรรมอันนั้นยอมใหผลในที่ ๆ   อัตภาพของบุคคล 
นั้นเกิด   กรรมนั้นใหผลในอัตภาพใด   บุคคลน้ันยอมไดเสวยผลของกรรมน้ัน 
ในอัตภาพนั้น  เปนทิฏฐธิรรม  (คืออัตภาพปจจุบัน)  บาง  เปนอุปปชชะ 
(คืออัตภาพหนา)  บาง  เปนอปรปริยาย  (คืออัตภาพตอ ๆ ไป)  บาง เปรียบ 
เหมือนพืชท้ังหลายอันไมขาด    ไมเนา    ไมเฉา    ใหแกนได   มีรากฝงอยูดี 
บุคคลปลูกไวในแผนดินที่ทําไวดีแลว    ในไรนาท่ีดี  ฝนเลาก็หลั่งดี   เมื่อเปน 
เชนนี้   พืชเหลาน้ัน     กพึ็งถึงความเจริญงอกงามไพบูลย    ฉันใด    กรรมที่ 
บุคคลทําเพราะโลภะ ... โทสะ ... โมหะ ฯลฯ   เปนอปรปริยาย  (คืออัตภาพ 
ตอ ๆ ไป)  บาง  ฉันนั้นเหมือนกัน   นีแ้ล  ภิกษุทั้งหลาย  ตนเหตุ ๓   เพ่ือ 
ความเกิดข้ึนพรอมมูลแหงกรรม. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตนเหตุ  ๓ นี้  เพ่ือความเกิดข้ึนพรอมมูลแหง 
กรรม  ตนเหตุ ๓ คืออะไร  คือ   อโลภะ ... อโทสะ ... อโมหะ ...  เปน 
ตนเหตุเพ่ือความเกิดข้ึนพรอมมูลแหงกรรม.  
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         กรรมที่บุคคลทําเพราะอโลภะ ... อโทสะ ... อโมหะ     มีอโลภะ ...  
อโทสะ ... อโมหะเปนตนเหตุ    มีอโลภะ ... อโทสะ... อโมหะเปนแดนเกิด 
อันใด  เมื่อโลภะ ... โทสะ ... โมหะส้ินไปแลว   กรรมนั้นก็เปนอันเขาละแลว 
มีมูลขาดแลว  ถกูทําใหเหมือนตอตาล  (คือตาลยอดดวน) แลว   ถูกทําใหไมมี 
ในภายหลังแลว    มีอันไมเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา   เปรยีบเหมือนพืช 
ทั้งหลาย  อันไมขาด  ไมเนา  ไมเฉา  ใหแกนได  มีรากฝงอยูดี  บุรุษเอาไฟ 
เผาพืชเหลานั้นเสียจนเปนผุยผงแลว   พึงโปรยเสียในลมแรงหรือสาดเสียใน 
กระแสอันเชี่ยวในแมน้ํา   เมื่อเปนอยางนี้   พืชเหลาน้ันก็เปนอันรากขาดแลว 
ถูกทําใหเหมือนตอตาลแลว   ถกูทําใหไมมีในภายหลังแลว   มีอันไมเกิดข้ึนอีก 
ตอไปเปนธรรมดา   ฉันใด   กรรมที่บคุคลทําเพราะอโลภะ ... อโทสะ ... 
อโมหะ ฯลฯ  มีอันไมเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา  ฉันนั้นเหมือนกัน 
         นี้แล  ภิกษุทั้งหลาย  ตนเหตุ ๓ เพ่ือความเกิดข้ึนพรอมมูลแหงกรรม 
                                           (นิคมคาถา) 
                               คนเขลา    (ยอมทํา)    กรรมที่เกิด 
                เพราะโลภะ    โทสะและโมหะ    กรรมใด  
                ทีค่นเขลานั้นทําแลว  นอยหรือมากก็ตาม 
                กรรมนั้น     ใหผลในอัตภาพ   (ของผูทํา) 
                นีแ้หละ   วัตถุอื่น   (ซึ่งจะเปนที่รับผลของ      
                กรรมนั้น)  ไมมี   เพราะเหตุนั้น   ภิกษผูุรู 
                (ละ)  โลภะ   โทสะ   โมหะ   เสียแลว  ยงั 
                วิชชาใหเกิดขึ้น  ก็พึงละทุคติทั้งปวงได. 
                            จบนิทานสูตรที่   ๔  
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                            อรรถกถานิทานสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในนิทานสูตรที่ ๔  ดังตอไปนี้:-  
         บทวา  นิทานานิ  ไดแก เหตุทั้งหลาย.  บทวา  กมมฺาน  ไดแก 
กรรมท่ีใหสตัวถึงวัฏฏะ. บทวา โลโภ นิทาน  กมมฺาน  สมุทยาย  ความวา 
ความโลภที่มีความอยากได  และความละโมบ  เปนสภาพ  เปนตนเหตุ   คือ 
เปนเหตุ  อธิบายวา  เปนปจจัย   เพ่ือการเกิดข้ึนแหงกรรมท่ีทําใหถึงวัฏฏะ 
คือทําการประมวลกรรม  ที่จะใหถึงวัฏฏะมา.  โทษะที่มีความดุราย  และความ 
ประทุษรายเปนสภาพ   ชื่อวา   โทสะ.   โมหะท่ีมีความหลง   และความงมงาย 
เปนสภาพ  ชื่อวา  โมหะ. 
         บทวา   โลภปกต   แปลวา    กรรมที่บุคคลทําแลว     ดวยโลภจิต 
อธิบายวา  ไดแก กรรมทีบุ่คคลผูถูกความโลภครอบงํา   เกิดละโมบแลวทํา. 
กรรม  ชื่อวา  โลภช  เพราะเกิดจากความโลภ.  กรรม  ชื่อวา  โลภนิทาน 
เพราะมีความโลภเปนตนเหตุ.  กรรม  ชื่อวา โลภสมุทย  เพราะมีความโลภ 
เปนสมุทัย.    ปจจัย  ชื่อวา  สมุทัย   อธิบายวา  มีโลภะเปนปจจัย.    บทวา 
ยตฺถสฺส   อตฺตภาโว  นิพฺพตฺตติ   ความวา  ในท่ีใดอัตภาพของบุคคลน้ัน 
ผูมีกรรมเกิดแตความโลภเกิดข้ึน คือ   ขันธทั้งหลายยอมปรากฏขึ้น. 
          บทวา  ตตฺถ ต  กมมฺ  วิปจฺจติ   ความวา  กรรมนั้นยอมเผล็ดผลใน 
ขันธทั้งหลายเหลาน้ัน.  บทวา ทิฏเ วา  ธมฺเม เปนตน   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไว    เพ่ือทรงแสดงถึงประเภทกรรมนั้น     เพราะกรรมน้ันเปนทิฏฐธรรม  
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เวทนียกรรม   (ใหผลในชาตินี้)  ก็มี    เปนอุปปชชเวทนียกรรม    (ใหผลใน 
ชาติหนา)  ก็มี  หรือเปน  อปรปริยายเวทนียกรรม  (ใหผลในภพตอ ๆ ไป) 
ก็มี  แมในบทท้ังสองที่เหลือ  ก็มีนยันี้เหมือนกัน.  
         บทวา อขณฺฑานิ แปลวา  ไมถูกทําลาย.  บทวา อปูตีนิ ความวา 
ไมถึงความเปนของไมใชพืชพันธ    เพราะเสีย.     บทวา  อวาตาตปหตานิ 
ความวา  ทั้งไมถูกลมโกรกและแดดเผา.  บทวา  สาราทานิ  ความวา  มีสาระ 
ที่ถือเอาได    คือมีสาระ  ไมใชไมมีสาระ.   บทวา    สุขสยิตานิ   ความวา 
อยูอยางปลอดภัย   เพราะเก็บไวดี. 
         บทวา  สุกฺเขตเต   ไดแก ในนาเตียน.   บทวา  สุปริกมฺมกตาย 
ภูมิยา  ไดแก  พ้ืนที่นา  ทีบ่ริกรรมแลวดวยดี   ดวยการไถดวยไถ   และดวย 
คราด.  บทวา นิกฺขิตฺตานิ  ไดแก ปลูกไวแลว.  บทวา  อนุปฺปเวจฺเฉยฺย 
ไดแก  ตกเนือง ๆ.  ในบทวา  วุฑฺฒึ  เปนตน   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  ชื่อวา 
เจริญ    เพราะสูงข้ึนไป.    ชื่อวา    งอกงาม    เพราะมีรากยึดมั่นอยูเบื้องลาง. 
ชื่อวา  ไพบูลย  เพราะขยายออกไปโดยรอบ. 
         ก็ในสูตรนี้   คําใดท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไว  มีอาทิวา  ทิฏเ วา 
ธมฺเม เพ่ือไมใหฟนเฟอนในคําน้ัน  ในที่นี้ ควรกลาวจําแนกกรรม  (ออกไป). 
อธิบายวา   โดยปริยายแหงพระสูตร   พระผูมีพระภาคเจา   ทรงจําแนกกรรม 
ไว  ๑๑ อยาง.  คือ  ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ๑  อุปปชชเวทนียกรรม ๑ 
อปรปริยายเวทนียกรรม ๑ ครุกกรรม ๑ พหุลกรรม ๑  ยทาสันนกรรม ๑ 
กฏัตตวาปนกรรม  ๑  ชนกกรรม ๑  อปุตถัมภกกรรม ๑   อุปปฬก 
กรรม  ๑  อุปฆาตกกรรม ๑.  
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                       อธิบายทิฏฐิธรรมเวทนยีกรรม  
 
         บรรดากรรม   ๑๑  อยางนั้น    ในบรรดา  (ชวนะ)   จิต  ๗  ชวนะ 
ชวนเจตนาดวงแรก ที่เปนกุศลหรืออกุศล ในชวนวิถีแรก  ชื่อวา ทิฏฐธรรม 
เวทนียกรรม.                                           
         ทิฏฐธรรมเวทนียกรรมนั้น   ใหวิบากในอัตภาพน้ีเทาน้ัน    ที่เปนกศุล 
อํานวยวิบากในอัตภาพนี้  เหมือนกรรมของกากวฬิยเศรษฐีและปุณณกเศรษฐี 
เปนตน    สวน   ที่เปนอกุศล    (อํานวยผลในอัตภาพน้ี)    เหมือนกรรมของ 
นันทยักษ   นันทมาณพ   นันทโคฆาต   ภิกษุโกกาลิกะ   พระเจาสุปปพุทธะ 
พระเทวทัต     และนางจิญจมาณวิกา     เปนตน.     แตเมื่อไมสามารถใหผล 
อยางนั้น   จะเปนอโหสิกรรมไป   คือ  ถึงความเปนกรรมท่ีไมมีผล  กรรมนั้น 
พึงสาธกดวยขอเปรียบกับพรานเน้ือ. 
 
                               อุปมาดวยนายพรานเสือ 
 
         เปรียบเหมือนลูกศรที่นายพรานเนื้อ   เห็นเนื้อแลวโกงธนูยิงไป   ถา 
ไมพลาด    กจ็ะทําใหเนื้อนั้นลมลงในที่นั้นเอง  ลําดับนั้น  นายพรานเน้ือก็จะ 
ถลกหนังเนื้อน้ันออก  เฉือนใหเปนชิ้นนอยชิ้นใหญ  ถือเอาเน้ือไปเลี้ยงลูกเมีย 
แตถาพลาด  เนื้อจะหนีไป   ไมหันกลับมาดูทิศนั้นอีก   ฉันใด  ขออุปไมยน้ี  
ก็พึงทราบฉันนั้น.    อธิบายวา    การกลับไดวาระแหงวิบากของทิฏฐิธรรม 
เวทนียกรรม    เหมือนกบัลูกศรท่ียิงถูกเน้ือโดยไมพลาด    การกลับกลายเปน 
กรรมท่ีไมมผีล  เหมือนลูกศรท่ียิงพลาดฉะนั้น  ฉะนี้แล. 
 
                  อธิบายอุปปชชเวทนียกรรม 
 



         สวนชวนเจตนาดวงที่ ๗  ที่ยังประโยชนใหสําเร็จ   ชื่อวา  อุปปชช 
เวทนียกรรม.  อุปปชชเวทนียกรรมนัน้     อํานวยผลในอัตภาพตอไป  แต  
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ในบรรดากุศลอกุศลทั้งสองฝายนี้  อุปปชชเวทนียกรรมในฝายท่ีเปนกุศล  พึง  
ทราบดวยสามารถแหงสมาบัติ  ๘  ในฝายที่เปนอกุศล    พึงทราบดวยสามารถ 
แหงอนันตริยกรรม ๕.  บรรดากรรมทั้งสองฝายนั้น  ผูที่ไดสมาบัติ  ๘  จะเกิด 
ในพรหมโลก ดวยสมาบัติอยางหน่ึง. ฝายผูกระทําอนันตริยกรรม ๕ จะบังเกิด 
ในนรกดวยกรรมอยางหน่ึง.  สมาบัติที่เหลือ และกรรม (ที่เหลอื) จะถึงความ 
เปนอโหสิกรรมไปหนด  คือเปนกรรมที่ไมมีวิบาก.   แมความขอน้ี    พึงทราบ 
ตามขอเปรียบเทียบขอแรกเทอญ. 
 
                            อธบิายอปรปริยายเวทนียกรรม 
 
         ก็ชวนเจตนา ๕ ดวง  ที่เกิดข้ึนในระหวาง แหงชวนะ ๒ ดวง (ชวน 
เจตนาดวงท่ี ๑  และชวนเจตนาดวงท่ี ๗)  ชื่อวา อปรปริยายเวทนียกรรม. 
อปรปริยายเวทนียกรรมนั้น   ไดโอกาสเม่ือใดในอนาคตกาล  เมื่อน้ัน จะใหผล 
เมื่อความเปนไปแหงสังสารวัฏฏะยังมีอยู    กรรมนั้นจะชื่อวา  เปนอโหสิกรรม 
ยอมไมมี. กรรมทั้งหมดน้ันควรแสดงดวย (เรื่อง) พรานสุนัข.  เปรียบเหมือน 
สุนัขที่นายพรานเนื้อปลอยไป เพราะเห็นเนื้อ จึงว่ิงตามเนื้อไป ทันเขาในท่ีใด 
ก็จะกัดเอาในท่ีนั้นแหละ ฉันใด กรรมนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน   ไดโอกาสในท่ีใด 
ก็จะอํานวยผลในท่ีนั้นทนัที.  ข้ึนชื่อวาสัตว  จะรอดพนไปจากกรรมนั้น   เปน 
ไมมี. 
 
                               อธิบายครุกกรรม 
 
         สวนในบรรดากรรมหนักและกรรมไมหนัก   ทั้งท่ีเปนกุศลและอกุศล 
กรรมใดหนกั   กรรมนั้นชื่อวา   ครุกกรรม.  ครุกกรรมนี้นั้น   ในฝายกุศล 
พึงทราบวาไดแก มหัคคตกรรม  ในฝายอกุศล  พึงทราบวาไดแก  อนันตริย-  
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กรรม ๕.    เมื่อครุกรรมนั้นมีอยู    กศุลกรรม   หรืออกุศลกรรมท่ีเหลือจะไม  
สามารถใหผลได.    ครุกรรมแมทั้งสองอยางนั้นแหละ   จะใหปฏิสนธิ.  อุปมา 
เสมือนหนึ่งวา   กอนกรวดหรือกอนเหล็ก    แมประมาณเทาเมล็ดพันธุผักกาด 
ที่โยนลงหวงน้ํา ยอมไมสามารถจะลอยข้ึนเหนือน้ําได จะจมลงใตน้ําอยางเดียว 
ฉันใด ในกุศลกรรมก็ดี อกุศลกรรมกด็ี ก็ฉันนั้นเหมือนกัน   กรรมฝายใดหนัก 
เขาจะถือเอากรรมฝายนั้นแหละไป. 
 
                                     อธิบายพหุลกรรม  
 
         สวนในกุศลกรรมและอกุศลกรรมทั้งหลาย   กรรมใดมาก    กรรมนัน้ 
ชื่อวาพหุลกรรม. พหุลกรรมน้ัน  พึงทราบดวยอํานาจอาเสวนะท่ีไดแลว ตลอด 
กาลนาน    อีกอยางหนึ่ง  ในฝายกุศลกรรม   กรรมใดท่ีมีกําลังสรางโสมนัสให 
ในฝายอกุศลกรรม สรางความเดือดรอนให กรรมนั้นชื่อวา พหุลกรรม  อุปมา 
เสมือนหนึ่งวา  เมื่อนักมวยปล้ํา ๒ คนข้ึนเวที   คนใดมีกําลังมาก   คนนั้นจะ 
ทําใหอีกฝายหนึ่งลม  (แพ) ไป ฉันใด  พหุลกรรมนั้น  ก็ฉันนัน้เหมือนกัน 
จะทับถมกรรมพวกน้ีที่มีกําลังนอย (ชนะ) ไป.  กรรมใดมากโดยการเสพจนคุน 
หรือมีกําลังโดยอํานาจทําใหเดือนรอนมาก    กรรมนั้นจะใหผล   เหมือนกรรม 
ของพระเจาทุฏฐคามณีอภัย  ฉะนั้น. 
 
                              เรื่องพระเจาทุฏฐคามณีอภัย 
 
         เลากัน มาวา  พระเจาทุฏฐคามณีอภัยนั้น  รบพายแพในจูฬังคณิยยุทธ 
ทรงควบมาหนีไป.   มหาดเล็กชื่อวา  ติสสอมาตย  ของพระองค๑ ตามเสด็จไป 
ไดคนเดียวเทาน้ัน.     ทาวเธอเสด็จเขาสูดงแหงหน่ึง   ประทับนั่งแลว   เมื่อถูก 
ความหิวเบียดเบียน    จึงรับสั่งวา   พ่ีติสสะ   เราสองคนหิวเหลือเกิน    จะทํา 



อยางไร ?   มีอาหารพระพุทธเจาขา  ขาพระองคไดนําพระกระยาหารใสขันทอง 
๑.  ปาฐะวา   ตตฺถ  ฉบับพมาเปน  ตสฺส  แปลตามฉบับพมา.  
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ใบหนึ่ง  ชอนไวในระหวางผาสาฎกมาดวยพระเจาขา.   ถาอยางนั้น    จงนํามา.  
เขาจึงนําพระกระยาหารออกมาวางตรงพระพักตรพระราชา.   ทาวเธอทรงเห็น 
แลวตรัสสั่งวา  จงแบงออกเปน ๔ สวน  ซิพอคุณ.   เขาทูลถามวา  พวกเรามี 
๓ คน  เหตุไฉน  พระองคจึงใหจัดเปน ๔ สวน.  พ่ีติสสะ   เวลาท่ีเรานึกถึงตัว 
เราไมเคยบริโภคอาหารที่ยังไมไดถวายแกพระผูเปนเจากอนเลย ถึงวันนี้ เราก็ 
จักไมยอมบริโภค   โดยยังไมไดถวายอาหารแกพระผูเปนเจา.   เขาจึงจัดแบง 
อาหารออกเปน ๔ สวน.   พระราชาทรงรับสั่งวา  ทานจงประกาศเวลา.   ในปา 
ราง   เราจักไดพระคุณเจาที่ไหน  พระพุทธเจาขา.   ขอนี้ไมใชหนาที่ของทาน 
ถาศรัทธาของเรายังมี    เราจักไดพระคุณเจาเอง    ทานจงวางใจ  แลวประกาศ 
เวลาเถิด.   เขาจึงประกาศถึง ๓ ครั้งวา   ไดเวลาอาหารแลว   ขอรับพระคุณเจา 
ไดเวลาอาหารแลว   ขอรบัพระคุณเจา. 
         ลําดับนั้น  พระโพธิยมาลกมหาติสสเถระ ไดยินเสียงนั้นดวยทิพยโสต-  
ธาตุ  รําพึงวา เสียงนี้ที่ไหน ? จึงรูวา วันนี้พระเจาทุฏฐคามณีอภัย แพสงคราม 
เสด็จเขาสูดงดิบ   ประทับนั่งแลว   ใหแบงขาวขันเดียวออกเปน  ๔ สวน   ทรง 
รําพึงวา  เราจักบริโภคเพียงสวนเดียว  จึงใหประกาศเวลา  (ภัตร)  คิดวา  วันนี้ 
เราควรทําการสงเคราะหพระราชา  แลวมาโดยมโนคติ  ไดยืนอยูตรงพระพักตร 
พระราชา.  พระราชาทอดพระเนตรเห็นแลว   ทรงมีพระทัยเลื่อมใส   รับสัง่วา 
เห็นไหมเลา  พ่ีติสสะ  ดังนี้   ไหวพระเถระแลว   ตรัสวา   ขาแตทานผูเจริญ  ขอ 
ทานจงใหบาตร.  พระเถระนําบาตรออกแลว   พระราชาทรงเทอาหารสวนของ 
พระเถระ  พรอมกับสวนของพระองคลงในบาตรแลวตรัสวา  ขาแตทานผูเจริญ 
ข้ึนชื่อวา  ความลําบากดวยอาหาร  จงอยามีในกาลไหนๆ ทรงไหวแลวประทับ  
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ยืนอยู.  ฝายติสสอมาตย  คิดวา  เมื่อพระลูกเจาของเราทอดพระเนตรอยู   เรา  
จักไมสามารถบริโภคได  จึงไดเทสวนของตนลงไปในบาตรพระเถระเหมือนกัน. 
ถึงมาก็คิดวา   ถึงเราก็ควรถวายสวนของเราแกพระเถระ.      พระราชาทอด- 
พระเนตรดูมา    แลวทรงทราบวา  ถึงมาน้ี  ก็ประสงคจะใสสวนของตนลงใน 
บาตรของพระเถระเหมือนกัน     จึงไดเทสวนแมนั้นลงในบาตรน้ันเหมือนกัน 
ไหวแลวสงพระเถระไป  พระเถระถือเอาภัตรนั้นไป  แลวไดถวายแดภิกษุสงฆ 
ต้ังแตตน   โดยแบงปนเปนคํา ๆ. 
         แมพระราชาทรงพระดําริวา    พวกเราหิวเหลือเกินแลว     จะพึงเปน 
การดีมาก  ถาหากพระเถระจะสงอาหารท่ีเหลือมาให.   พระเถระรูพระราชดําริ 
ของพระราชาแลว   จึงทําภัตรที่เหลือใหพอเพียงแกคนเหลาน้ัน   จะดํารงชีวิต 
อยูได  จึงโยนบาตรไปในอากาศ.  บาตรมาวางอยูที่พระหัตถของพระราชาแลว. 
แมอาหารก็พอที่คนทั้ง ๓ จะดํารงชีพอยูได. ลําดับนั้น   พระราชาทรงลางบาตร 
แลว    ทรงดําริวา   เราจักไมสงบาตรเปลาไป   จึงทรงเปลื้องพระภูษาชุบน้ํา 
แลววางผาไวในบาตร ทรงอธิษฐานวา   ขอบาตรจงประดิษฐานอยูในมือ  แหง 
พระผูเปนเจาของเรา  แลวทรงโยนบาตรไปในอากาศ.  บาตรไปประดิษฐานอยู 
ในมือของพระเถระแลว.                                                                     
         ในเวลาตอมา   เมื่อพระราชาใหทรงสรางมหาเจดีย    สูง  ๑๒๐  ศอก 
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสวนท่ี  ๘  แหงพระตถาคตเจาไว    เม่ือพระเจดีย 
ยังไมทันเสร็จ    ก็ไดเวลาใกลสวรรคต.  ลําดับนั้น  เม่ือพระภิกษุสงฆสาธยาย 
โดยนิกายท้ัง ๕    ถวายพระองคผูบรรทมอยูขางดานทิศใตแหงมหาเจดีย    รถ 
๖ คัน   จากเทวโลก ๖ ชัน้    จอดเรียงรายอยูในอากาศ   เบื้องพระพักตรของ 
พระราชา   พระราชาทรงรับสั่งวา  ทานทั้งหลายจงนําสมุดบันทึกการทําบุญมา  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 127 

แลวรับสั่งใหอานสมุดนั้นมาแตตน.      ครั้นไมมกีรรมอะไรท่ีจะใหพระองค  
ประทับพระทัย  จึงตรัสสั่งวา  จงอานตอไปอีก.  คนอาน  อานตอไปวา  ขาแต 
สมมติเทพ๑    พระองคผูปราชัยในจุลลังคณิยยุทธสงความ  เสด็จเขาดงประทับ 
นั่ง     ถวายภิกษาแกทานพระโพธิมาลกมหาติสสเถระ   โดยทรงแบงพระ- 
กระยาหารขันเดียวออกเปน ๔  สวน.   พระราชารบัสั่งใหหยุดอาน แลวซักถาม 
ภิกษุสงฆวา    พระคุณเจาขา    เทวโลกชั้นไหนเปนรมณียสถาน.   ภิกษุสงฆ 
ถวายพระพรวา    ขอถวายพระพร   มหาบพิตร  ดุสิตพิภพเปนท่ีประทับของ 
พระโพธิสัตวทุกพระองค.  พระราชาสวรรคตแลว    ประทับนัง่บนราชรถท่ีมา 
แลวจากดุสิตพิภพนั่นแหละ   ไดเสด็จถึงดุสิตพิภพแลว.   นี้เปนเรื่อง   (แสดง 
ใหเห็น)  ในการใหวิบากของกรรมท่ีมีกําลัง. 
 
                               อธิบายยทาสันนกรรม 
 
         สวนในบรรดากุศลกรรมและอกุศลกรรมท้ังหลาย    กรรมใดสามารถ 
เพ่ือจะใหระลึกถึงในเวลาใกลตาย  กรรมนั้น  ชื่อวา  ยทาสันนกรรม.๒ 

ยทาสันนกรรมน่ันแหละ      เมื่อกุศลกรรมและอกุศลกรรมเหลาอ่ืน    ถึงจะ 
มีอยูก็ใหผล  (กอน)  เพราะอยูใกลมรณกาล   เหมือนเมื่อเปดประตูคอก  ที่มี 
ฝูงโคเต็มคอก  บรรดาโคฝกและโคมีกําลัง  ถึงจะอยูในสวนอ่ืน  (ไกลปากคอก) 
โคตัวใดอยูใกลประตูคอก   โดยที่สุดจะเปนโคแกถอยกําลังก็ตาม    โคตัวน้ัน  
ก็ยอมออกไดกอนอยูนั่นเอง ฉะน้ัน.  ในขอน้ัน   มเีรื่องดังตอไปนี้เปนตัวอยาง 
 
                                  เรื่องคนเฝาประตูชาวทมิฬ 
 
         เลากันมาวา  ในบานมธุอังคณะ.   มีนายประตูชาวทมิฬคนหนึ่งถือเอา 
เบ็ดไปแตเชา    ตกปลาไดแลวแบงออกเปน ๓ สวน  สวนหน่ึงเอาแลกขาวสาร 



๑.   ปาฐะวา  ตเทว  ฉบับพมาเปน  เต  เทว  แปลตามฉบับพมา 
๒.   คําวา   ยทาสันนกรรม  ก็คือ  อาสันนกรรม  
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สวนหนึ่งแลกนม  สวนหนึ่งตมแกงกิน.  โดยทํานองน้ี  เขาทําปาณาติบาตอยูถึง 
๕๐ ป  ตอมาแกตัวลง  ลมหมอนนอนเส่ือ   ในขณะนั้น    พระจุลลปณฑปา-  
ติกติสสเถระ  ชาวคิรีวิหาร    รําพึงวา    คนผูนี้     เมื่อเรายังเห็นอยูอยาพินาศ 
เสียเลย    แลวไปยืนอยูที่ประตูเรือนของเขา.  ขณะนั้นภริยาของเขาจึงบอกวา 
นี่ !  พระเถระมาโปรดแลว      เขาตอบวา     ตลอดเวลา ๕๐ ป   เราไมเคยไป 
สํานักของพระเถระเลย   ดวยคุณความดีอะไรของเรา  ทานจึงตองมา   เธอจง 
ไปนิมนตใหทานไปเสียเถิด.    นางบอกพระเถระวา    นิมนตไปโปรดสัตว 
ขางหนาเถิดเจาขา    พระเถระถามวา  อุบาสกมีพฤติการทางรางกายอยางไร. 
นางตอบวา ออนแรงแลว เจาขา. พระเถระเขาไปยังเรือนใหสติ  แลวกลาววา 
โยมรับศีล   (ไหม).   เขาตอบวา   รับ   ขอรับพระคุณเจา    นิมนตใหศีลเถิด. 
พระเถระใหสรณะ ๓ แลว  เริ่มจะใหศีล ๕.  ในขณะท่ีอุบาสกนั้น วา   ปฺจ 
สีลานิ   นั่นแหละ   ลิ้นแข็งเสียแลว.   พระเถระคิดวา   เทาน้ีก็พอควร     แลว 
ออกไป.    สวนเขาตายแลวไปเกิดในภพจาตุมหาราชิกะ.    ก็ในขณะที่เขาเกิด 
นั่นแหละ  ราํลึกวา  เราทํากรรมอะไรหนอ   จึงไดสมบัตินี้  รูวาไดเพราะอาศัย 
พระเถระ จึงมาจากเทวโลก ไหวพระเถระแลว ยืนอยู ณ ที่สมควรสวนขางหน่ึง 
เมื่อพระเถระถามวา นั่นใคร ตอบวา กระผม (คือ) คนเฝาประตูชาวทมิฬครับ 
พระคุณเจา.   พระเถระถามวา  ทานไปเกิดที่ไหน   ตอบวา    ผมเกิดที่ชั้น 
จาตุมหาราชิกภพ  ครับพระคุณเจา   ถาหากพระคุณเจาไดใหศีล  ๕  แลวไซร 
ผมคงไดเกิดในชั้นสูงข้ึนไป ผมจักทําอยางไร พระเถระตอบวา ดูกอน  (เทพ) 
บุตร  ทานไมสามารถจะรับเอาไดเอง   เทพบุตรไหวพระเถระแลว  กลับไปยัง 
เทวโลก.  นี้เปนเรื่อง   (ตัวอยาง)  ในกุศลกรรมกอน.  
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                                เรื่องมหาวาตกาลอุบาสก   
 
         ก็ในระหวางแมน้ําคงคา ไดมีอุบาสกชื่อวา มหาวาตกาละ. เขาสาธยาย 
อาการ ๓๒ เพ่ือมุงโสดาปตติมรรคถึง  ๓๐ ป   ถึงทิฏฐิวิปลาสวา  เราสาธยาย 
อาการ ๓๒ อยูอยางนี้ ก็ไมอาจใหเกิดแมเพียงโอภาสได ชะรอยพระพุทธศาสนา 
จักไมเปนศาสนาเครื่องนําสัตวออกจากภพ  (เปนแน)   กระทํากาลกิริยาแลว 
ไดไปเกิดเปนลูกจรเขยาว ๙ อุสภะ ที่แมน้ํามหาคงคา. คราวหน่ึง เกวียนบรรทุก 
เสาหิน ๖๐ เลม เดินทางไปตามทากัจฉปะ. จรเขนั้นฮุบกินทั้งโคทั้งหินเหลานั้น 
จนหมดส้ิน.  นี้เปนเรื่อง  (ตัวอยาง)  ในอกุศลกรรม. 
 
                              อธบิายกฏัตตาวาปนกรรม 
 
         สวนกรรมนอกเหนือจากกรรม ๓ ดังกลาวมาแลวน้ี      ทาํไปโดยไมรู 
ชื่อวา    กฏัตตาวาปนกรรม.   กฏัตตาวาปนกรรมน้ัน    อํานวยวิบากไดใน 
กาลบางครั้ง    เพราะไมมีกรรม ๓ อยางเหลาน้ัน    เหมือนทอนไม๑  ที่คนบา 
ขวางไป  จะตกไปในที่ ๆ ไมมีจุดหมายฉะนั้น. 
 
                                  อธบิายชนกกรรม 
 
         กรรมที่ใหเกิดปฏิสนธิอยางเดียว    ไมใหเกิดปวัตติกาล๒    กรรมอ่ืน 
ยอมใหเกิดวิบากในปวัตติกาล    ชื่อวา    ชนกกรรม.    อุปมาเสมือนหนึ่งวา 
มารดาใหกําเนิดอยางเดียว  สวนพ่ีเลี้ยง นางนม  ประคบประหงมฉันใด  ชนก 
กรรมก็เชนนัน้เหมือนกัน      ใหเกิดปฏิสนธิเหมือนมารดา  (สวน)  กรรมทีม่า 
ประจวบเขาในปวัตติกาล๓  เหมือนพ่ีเลี้ยงนางนม. 
๑.   ปาฐะวา    ขิตฺต  กณฺฑ  ฉบับพมาเปน ขิตตทณฺฑ  แปลตามฉบับพมา.  



๒.   ปาฐะวา    ปวตฺต  ชเนติ  ฉบับพมาเปน  ปวตฺตึ  น  ชเนติ  แปลตามฉบับพมา. 
๓.   ปาฐะวา    ปวตฺเต  ปวตตฺิก  ฉบับพมาเปน  ปวตเต  สปฺปตฺกมฺม  แปลตามฉบับพมา.  
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                            อธบิายอุปตถัมภกกรรม 
 
         ธรรมดาอุปตถัมภกกรรม   มีไดทั้งในกุศล    ทั้งในอกุศล    เพราะวา  
ลางคนกระทํากุศลกรรมแลวเกิดในสุคติภพ     เขาดํารงอยูในสุคติภพนั้นแลว 
บําเพ็ญกุศลบอย ๆ สนับสนุนกรรมน้ัน  ยอมทองเที่ยวไปในสุคติภพนั่นแหละ 
ตลอดเวลาหลายพันป.    ลางคนกระทําอกุศลกรรมแลวเกิดในทุคติภพ     เขา 
ดํารงอยูในทุคตินั้น   กระทําอกุศลกรรมบอย ๆ สนบัสนุนกรรมนั้นแลว   จะ 
ทองเท่ียวไปในทุคติภพนั้นแหละ  สิ้นเวลาหลายพันป. 
         อีกนัยหนึ่งควรทราบดังนี้  ทั้งกุศลกรรม  ทั้งอกุศลกรรม  ชื่อวาเปน 
ชนกกรรม.    ชนกกรรมน้ันใหเกิดวิบากขันธทั้งที่เปนรูปและอรูป      ทั้งใน 
ปฏิสนธิกาล  ทั้งในปวัตติกาล.  สวนอุปตถัมภกกรรม  ไมสามารถใหเกิดวิบาก 
ได   แตจะสนับสนุนสุขทุกขที่เกิดข้ึนในเพราะวิบาก   ที่ใหเกิดปฏิสนธิทีก่รรม 
อ่ืนใหผลแลว     ยอมเปนไปตลอดกาลนาน. 
 
                                        อธิบายอุปปฬกกรรม 
 
         กรรมที่เบียดเบียน      บีบค้ันสุขทุกขที่เกิดข้ึนในเพราะวิบากท่ีใหเกิด 
ปฏิสนธิ    ทีก่รรมอ่ืนใหผลแลว   จะไมให  (สุขหรือทุกขนั้น )   เปนไปตลอด 
กาลนาน  ชื่อวา  อุปปฬกกรรม. 
         ในอุปปฬกกรรมน้ัน     มีนัยดังตอไปนี้.  เมื่อกุศลกรรมกําลังใหผล         
อกุศลกรรมจะเปนอุปปฬกกรรมไมให (โอกาส) กุศลกรรมนัน้ใหผล.  แมเมื่อ 
อกุศลกรรมน้ันกําลังใหผลอยู   กุศลกรรมจะเปนอุปปฬกกรรมไมให  (โอกาส) 
อกุศลกรรมน้ันใหผล.    ตนไม   กอไม   หรือเถาวัลย   ที่กําลังเจริญงอกงาม 
ใครคนใดคนหน่ึงเอาไมมาทุบ     หรอืเอาศาสตรามาตัด    เม่ือเปนเชนนั้น๑ 
๑.  ปาฐะวา  อถโข   ฉบับพมาเปน  อถ  โส  แปลตามฉบับพมา.  
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ตนไมกอไมหรือเถาวัลยนั้นจะตองไมเจริญงอกงามข้ึนฉันใด     กุศลกรรมก็  
ฉันนั้นเหมือนกัน  เมื่อกําลังใหผล  (แตถูก)  อกุศลกรรมเบียดเบียน  หรือวา 
อกุศลกรรมกําลังใหผล   (แตถูก)    กศุลกรรมบีบค้ันจะไมสามารถใหผลได  
ในสองอยางน้ัน   สําหรับนายสุนักขัตตะ   อกุศลกรรม   (ชื่อวา)   เบียดเบียน 
กุศลกรรม  สําหรับนายโจรฆาตกะ กุศลกรรม (ชื่อวา) เบียดเบียนอกุศลกรรม. 
 
                           เรื่องเพชฌฆาต  ชื่อตาวกาฬกะ 
 
         เลากันวา   ในกรุงราชคฤห    นายตาวกาฬกะ   กระทําโจรฆาตกรรม 
(ประหารชีวิตโจร)    มาเปนเวลา  ๕๐ ป.    ลําดับนั้น     ราชบุรุษท้ังหลายได 
กราบทูลเขาตอพระราชาวา  ขาแตพระองคผูสมมติเทพ  นายตาวกาฬกะแกแลว 
ไมสามารถจะประหารชีวิตโจรได   พระราชารับสั่งวา  ทานทั้งหลายจงปลดเขา 
ออกจากตําแหนงน้ัน.   อํามาตยทั้งหลายปลดเขาออกแลว    แตงต้ังคนอื่นแทน. 
ฝายนายตาวกาฬกะ    ตลอดเวลาที่ทํางานน้ัน  (เปนเพชฌฆาต)    ไมเคยนุง 
ผาใหม  ไมไดทัดทรงของหอมและดอกไม    ไมไดบริโภคขาวปายาส    ไมได 
รับการอบอาบ.   เขาคิดวา   เราอยูโดยเพศของผูเศราหมองมานานแลว    จึงสั่ง 
ภรรยาใหหุงขาวปายาส   ใหนําเครื่องสัมภาระสําหรับอาบไปยังทานํ้า   ดําเกลา 
และนุงผาใหม   ลูบไลของหอม   ทัดดอกไม  กําลังเดินมาบาน   เห็นพระสารี- 
บุตรเถระ  ดใีจวา  เราจะไดพนจากกรรมที่เศราหมอง  และไดพบพระผูเปนเจา 
ของเราดวย    จึงนําพระเถระไปยังเรือน   แลวอังคาสดวยขาวปายาสท่ีปรุงดวย 
เนยใส    เนยขน     และผงน้ําตาลกรวด.   พระเถระไดอนุโมทนาทานของเขา. 
เขาไดฟงอนุโมทนาแลว   กลับไดอนุโลมิกขันติ   ตามสงพระเถระแลวเดินกลับ 
ในระหวางทางถูกโคแมลูกออนขวิด  ใหถึงความส้ินชีวิต     แลวไปเกิดในดาว-   
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ดึงสพิภพ.    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลถามพระตถาคตวา   พระพุทธเจาขา   วันนี้ 
เอง  นายโจรฆาตอันพระสารีบุตรเถระชวยนําออกจากกรรมท่ีเศราหมอง ถึงแก 
กรรมแลวในวันนี้เหมือนกัน  เขาเกิดในที่ไหนหนอ.  
         พ.   ในดาวดึงสพิภพ  ภิกษุทั้งหลาย. 
         ภิ.   พระพุทธเจาขา  นายโจรฆาตฆาคนมาเปนเวลานานและพระองค 
ก็ตรัสสอนไวอยางนี้   บาปกรรมไมมผีลหรืออยางไรหนอ. 
         พ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธออยากลาวเชนนั้น   นายโจรฆาตได 
กัลยาณมิตรผูมีกําลังเปนอุปนิสสยปจจัย   ถวายบิณฑบาตแกพระธรรมเสนาบดี 
ฟงอนุโมทนากถาแลว   กลับไดอนุโลมิกขันติ  จึงไดบังเกิดในท่ีนั้น. 
                          นายโจรฆาต    ไดฟงคําเปนสุภาษิต 
                 ในเมืองแลว         ไดอนุโลมขันติบันเทิงใจ 
                 ไปเกิดในไตรเทพ. 
 
                               อธิบายอุปฆาตกกรรม 
 
         สวนอุปฆาตกกรรม  ที่เปนกุศลบาง  ที่เปนอกุศลบาง   มอียูเอง   จะ 
ตัดรอนกรรมอ่ืน  ที่มีกําลังเพลากวา  หามวิบากของกรรมนั้นไวแลวทําโอกาส 
แกวิบากของตน.   ก็เม่ือกรรมทํา   (ให)   โอกาสอยางนี้แลว   กรรมนั้นเรียกวา 
เผล็ดผลแลว.  อุปฆาตกกรรมนี้นั่นแหละ  มีซึ่งวาอุปจเฉทกกรรมบาง. 
 
                                อธบิายอุปจเฉทกกรรม               
   
          ในอุปจเฉทกกรรมนั้น    มีนัยดงัตอไปนี้    ในเวลาที่กุศลกรรมใหผล 
อกุศลกรรมอยางหน่ึงจะต้ังข้ึนตัดรอนกรรมนั้นใหตกไป     ถงึในเวลาที่อกุศล- 
กรรมใหผล   กุศลกรรมอยางหน่ึงก็จะต้ังข้ึน    ตัดรอนกรรมนั้นแลวใหตกไป. 



นี้ชื่อวา  อุปจเฉทกกรรม.   บรรดาอุปจเฉทกกรรมที่เปนกุศล    และอกุศล  
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ทั้งสองอยางนั้น      กรรมของพระเจาอชาตศัตรู    ไดเปนกรรมท่ีตัดรอนกุศล 
สวนกรรมของพระองคุลิมาลเถระไดเปนกรรมตัดรอนอกุศล.    ดวยประการ  
ดังกลาวมานี้   เปนอันทานจําแนกกรรม ๑๑  อยาง   ตามสุตตันติกปริยาย. 
 
                กรรม ๑๖  อยางตามแนวพระอภิธรรม 
 
         สวนพระอภิธรรมปริยาย  ทานจําแนกกรรมไว ๑๖ อยาง.  คือ 
         กรรมสมาทานชั่ว  ลางอยาง  หามคติสมบัติ  ยังไมใหผล  ๑ 
         กรรมสมาทานชั่ว  ลางอยาง  หามอุปสมบัติ  ยังไมใหผล  ๑ 
         กรรมสมาทานชั่ว  ลางอยาง  หามกาลสมบติั ยังไมใหผล ๑ 
         กรรมสมาทานชั่ว  ลางอยาง  หามปโยคสมบัติ  ยังไมใหผล  ๑ 
         กรรมสมาทานชั่ว  ลางอยาง  อาศัยคติวิบัติ  ใหผล ๑ 
         กรรมสมาทานชั่ว  ลางอยาง  อาศัยอุปธิวิบัติ  ใหผล ๑ 
         กรรมสมาทานชั่ว  ลางอยาง  อาศัยกาลวิบัติ  ใหผล  ๑ 
         กรรมสมาทานชั่ว  ลางอยาง  อาศัยปโยควิบัติ ใหผล  ๑ 
         กรรมสมาทานดี    ลางอยาง  หามคติวิบัติ  ยังไมใหผล ๑ 
         กรรมสมาทานดี    ลางอยาง  หามอุปธิวิบัติ   ยังไมใหผล  ๑ 
         กรรมสมาทานดี    ลางอยาง  หามกาลวิบัติ  ยังไมใหผล   ๑ 
         กรรมสมาทานดี    ลางอยาง  หามปโยควิบัติ  ยังไมใหผล  ๑  
         กรรมสมาทานดี    ลางอยาง  อาศัยคติสมบัติ ใหผล  ๑ 
         กรรมสมาทานดี    ลางอยาง  อาศัยอุปธิสมบติั ใหผล  ๑  
         กรรมสมาทานดี    ลางอยาง  อาศัยกาลสมบติั ใหผล  ๑ 
         กรรมสมาทานดี    ลางอยาง  อาศัยปโยคสมบัติ ใหผล   ๑.  
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              อธิบายกรรม  ๑๖  อยางตามแนวพระอภิธรรม  

         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ปาปกานิ  แปลวา   ลามก.    บทวา 
กมฺมสมาทานานิ  ไดแกการยึดถือกรรม.    คําวา  กมฺมสมาทานานิ  นี้  
เปนชื่อของกรรมทั้งหลาย   ที่บุคคลสมาทานถือเอาแลว.   พึงทราบวินิจฉัย 
ในบทวา  คติสมฺปตฺตึ  ปฏิพาฬฺหานิ  น วิปจฺจนฺติ  เปนตน   ดังตอไปนี้  
         เมื่อกรรมท่ีมีการเสวยอนิฏฐารมณเปนกิจ ยังมีอยูนั่นแหละ  กรรมนั้น 
ของสัตวผูเกิดในสุคติภพ    ชื่อวาหามคติสมบัติไว    ยังไมใหผล.    อธิบายวา 
เปนกรรมถูกคติสมบัติหามไว  ยิ่งไมใหผล. 
         ก็ผูใด เกิดในทองของหญิงทาสี หรือหญิงกรรมกร  เพราะบาปกรรม 
(แต)   เปนผูมีอุปธิสมบัติ   ต้ังอยูในความสําเร็จ   คือความงดงามแหงอัตภาพ. 
ครั้นนายของเขาเห็นรูปสมบัติของเขาแลว    เกิดความคิดวา     ผูนี้ไมสมควร 
ทํางานท่ีตํ่าตอย  แตงต้ังเขาไวในตําแหนงภัณฑาคาริกเปนตน  มอบสมบัติให 
แลวเลี้ยงดูอยางลูกของตน.  กรรมของคนเห็นปานน้ี   ชื่อวาหามอุปธิสมบัติ 
ใหผลก็หามิได. 
         สวนผูใด    เกิดในเวลาที่มีโภชนาหารหาไดงายและมีรสอรอยเชนกับ 
กาลของคนในปฐมกัป  บาปกรรมของเขาถึงมีอยู   จะชื่อวา  หามกาลสมบัติ 
ใหผลก็หามิได. 
         สวนผูใดอาศัยการประกอบโดยชอบ     เลี้ยงชีพอยู     แตเขาหาใน 
เวลาที่ควรจะตองเขาหา  ถอยกลับในเวลาที่ควรจะตองถอยกลับ    หนีในเวลา 
ที่ควรจะตองหนี  ใหสินบนในเวลาที่ควรใหสินบน  ทําโจรกรรมในเวลาที่ควร 
ทําโจรกรรม   บาปกรรมของคนเชนนี้    ชื่อวา  หามปโยคสมบัติ   ใหผลกห็า 
มิได.  
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         สวนบาปกรรมของบุคคลผูเกิดในทุคติภพ      ชื่อวา อาศัยคติวิบัติให 
ผลอยู.  
         สวนผูใดเกิดในทองของหญิงทาสี    หรือหญิงกรรมกร   มีผิวพรรณ 
ไมงดงาม    รูปรางไมสวย  ชวนใหเกิดสงสัยวา  เปนยักษหรือเปนมนุษย  ถา 
เขาเปนชาย    คนทั้งหลายจะคิดวา    คนผูนี้ไมสมควรแกงานอยางอ่ืน  แลวจะ 
ใหเขาเลี้ยงชาง    เลี้ยงมา    เลี้ยงโค    หรือใหหาหญาหาฟน    ใหเทกระโถน 
ถาเปนหญิง    คนทั้งหลายจะใชใหตมขาวตมถั่ว๑  ใหชางใหมาเปนตน    ใหเท 
หยากเยื่อ   หรือใชใหทํางานท่ีนารังเกียจอยางอ่ืน.  บาปกรรมของผูเห็นปานน้ี  
ชื่อวา  อาศัยอุปธิวิบัติใหผล. 
         สวนผูใดเกิดในเวลาขาวยากหมากแพง  ในเวลาตระกูลเสื่อมส้ินสมบัติ 
หรือในอันตรกัป  บาปกรรมของผูนั้น  ชื่อวาอาศัยกาลวิบัติใหผล. 
         สวนผูใดไมรูจักประกอบความเพียร     ไมรูเพ่ือจะเขาไปหาในเวลา 
ที่ควรเขาไปหา  ฯลฯ  ไมรูเพ่ือจะทําโจรกรรม    ในเวลาท่ีควรทําโจรกรรม 
บาปกรรมของผูนั้น  ชื่อวา  อาศัยปโยควิบัติใหผล. 
         สวนผูใด  เมื่อกรรมท่ีสมควรแกการเสวยอิฏฐารมณเปนกิจ  ยังมีอยู 
นั่นแลไปเกิดในทุคติภพ กรรมของเขาน้ัน ชื่อวา หามคติวิบัติ ใหผลก็หามิได. 
         สวนผูใดเกิดในพระราชวัง  หรอืในเรือนของราชมหาอํามาตยเปนตน 
ดวยอานุภาพแหงบุญกรรมเปนคนบอด เปนคนงอย  เปนคนกระจอก  หรือวา 
เปนคนเปลี้ย   คนทั้งหลายไมยอมใหตําแหนงแกเขา     เพราะเห็นวา   เขาไม 
เหมาะสมแกตําแหนงอุปราชเสนาบดี  และขุนคลังเปนตน  บุญของเขาตามที่ 
กลาวมาน้ี   ชื่อวา  หามอุปธิวิบัติ   ใหผลก็หามิได. 
๑. ปาฐะวา  ภตฺตมสาทีนิ  ฉบับพมาเปน  ภตฺตมาสาทีนิ  แปลตามฉบับพมา.  
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         สวนผูใดเกิดในหมูมนุษย    ในเวลาขาวยากหมากแพง    ในเวลาท่ี 
(ตระกูล)  เสื่อมส้ินสมบัติแลว   หรือในอันตรกัป   กรรมดีของเขาน้ัน   ชื่อวา 
หามกาลวิบัติ   ใหผลก็หามิได.  
         สวนผูใด ไมรูเพ่ือจะยังความเพียรใหเกิดข้ึน  ตามนัยที่ไดกลาวแลว 
ในหนหลังน่ันแหละ  กรรมดีของเขาน้ันชื่อวา หามปโยควิบัติ  ใหผลก็หามิได. 
         แตกรรมของผูเกิดในสุคติภพ    ดวยกัลยาณกรรมน้ัน   ชือ่วา  อาศัย 
คติสมบัติใหผล.     คนทั้งหลายเห็นอัตภาพของผูที่เกิดในราชตระกูล    หรือ 
ตระกูลของราชมหาอํามาตยเปนตน   ถึงอุปธิสมบัติ   คือดํารงอยูในความ 
เพรียบพรอมแหงอัตภาพ   เชนเดียวกบั   รัตนโดรณ   (เสาระเนียดแกว)  ที ่
เขาต้ังไวที่เทพนคร   เห็นวา  คนผูนี้เหมาะสมกับตําแหนงอุปราช    เสนาบดี 
หรือตําแหนงขุนคลังเปนตน   ถึงเขาจะยังหนุม   กย็อมใหตําแหนงเหลาน้ัน.  
กัลยาณธรรมของคนเห็นปานน้ี   ชื่อวา  อาศัยอุปธิสมบัติใหผล.  
         ผูใดเกิดในปฐมกัปก็ดี   ในเวลาท่ีขาวนํ้าหาไดงายก็ดี   กลัยาณกรรม 
ของเขา  ชื่อวา  อาศัยกาลสมบัติใหผล. 
         ผูใดไมรู   เพ่ือการประกอบความเพียร  โดยนยัดังกลาวแลวน่ันและ 
กรรมของผูนั้นชื่อวา  อาศัยปโยคสมบัติใหผล. 
         ทานจําแนกกรรม  ๑๖  อยาง     ตามปริยายแหงพระอภิธรรม    ดวย 
ประการดังพรรณนามาฉะน้ี. 
 
          กรรม ๑๒ อยาง ตามแนวแหงปฏิสัมภิทามรรค 
 
         โดยปรยิายแหงปฏิสัมภิทามรรค    ทานจําแนกกรรม  ๑๒  อยางไว 
อีกอยางหนึ่ง  คือ  
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                กรรมวิบากท่ีเปนอโหสิกรรม  ไดมีมาแลว ๑ 
                กรรมวิบากท่ีเปนอโหสิกรรม  ไมไดมีมาแลว  ๑   
                กรรมวิบากท่ีเปนอโหสิกรรม  ยังมีอยู  ๑ 
                กรรมวิบากท่ีเปนอโหสิกรรม  ไมมีอยู  ๑   
                กรรมวิบากท่ีเปนอโหสิกรรม  จักมมีา ๑ 
                กรรมวิบากท่ีเปนอโหสิกรรม  จักไมมมีา ๑ 
                กรรมมีอยู   กรรมวิบากมีอยู  ๑ 
                กรรมมีอยู  แตกรรมวบิากไมม ี ๑ 
                กรรมมีอยู   กรรมวิบากจักมีมา  ๑ 
                กรรมมีอยู  แตกรรมวบิากจักไมมีมา  ๑ 
                กรรมก็จักมี   กรรมวบิากก็จกัมี  ๑        
                กรรมจักมมีา  แตวิบากกรรมจักไมมี  ๑ 

   อธิบายกรรม  ๑๒ อยาง  ตามแนวแหงปฏิสมัภิทามรรค 
         บรรดากรรม  ๑๒  อยางนั้น     กรรมท่ีบระมวลมาในอดีต   ไดวาระ 
แหงผลในอดีตน่ันเอง  ที่จะใหเกิดปฏิสนธิก็ใหเกิดปฏิสนธิแลว  สวนท่ีจะให 
เกิดรูป  ก็สามารถใหเกิดรูปข้ึน ทานกลาววา กรรมวิบากท่ีเปนอโหสิกรรม 
ไดมีมาแลว. 
         สวนกรรมท่ีไมไดวาระแหงวิบาก  ที่จะใหปฏิสนธิ    ก็ไมสามารถจะ 
ใหเกิดปฏิสนธิได   หรือท่ีจะใหเกิดรูป   ก็ไมสามารถจะใหเกิดรูปได   ทาน 
กลาววา  กรรมวิบากที่เปนอโหสิกรรม  ไมไดมีมาแลว. 
         สวนกรรมท่ีประมวลมาแลวในอดีต   ไดวาระแหงผลในปจจุบันแลว 
ที่จะใหเกิดปฏิสนธิ  ก็ใหเกิดปฏิสนธิแลว  หรือท่ีจะใหเกิดรูป  ก็ใหเกิดรูปแลว 
ต้ังอยู   ทานกลาววา   กรรมวิบากท่ีเปนอโหสิกรรม  ยังมีอยู.  
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         สวนกรรมท่ีไมไดวาระแหงวิบาก   ที่จะใหเกิดปฏิสนธิ   ก็ไมสามารถ 
จะใหเกิดปฏิสนธิได   หรอืท่ีจะใหเกิดรูป    ก็ไมสามารถใหเกิดรูปได   ทาน 
กลาววา  กรรมวิบากที่เปนอโหสิกรรม  ไมมีอยู.  
         สวนกรรมท่ีประมวลมาในอดีตกาล     จักไดวาระแหงวิบากในอนาคต  
ที่ใหเกิดปฏิสนธิ   ก็จักสามารถใหปฏสินธิ  หรือท่ีจะใหเกิดรูป   ก็จักสามารถ 
ใหเกิดรูป  ทานกลาววา  กรรมวบิากที่เปนอโหสิกรรม  จักมมีา. 
         สวนกรรมท่ีจักไมไดวาระแหงวิบากในอนาคต      ทีใ่หเกิดปฏิสนธ ิ
ก็จักไมสามารถใหเกิดปฏสินธิได  หรอืท่ีจะใหเกิดรูป   ก็จักไมสามารถใหเกิด 
รูปได ทานกลาววา   กรรมวิบากท่ีเปนอโหสิกรรม  จักไมมมีา. 
         สวนกรรมท่ีประมวลมาในปจจุบัน    และจะไดวาระแหงวิบากใน 
ปจจุบันเหมือนกัน  ทานกลาววา  กรรมมีอยู   กรรมวิบากกม็อียู. 
         สวนกรรมท่ีไมไดวาระแหงวิบากในปจจุบัน   ทานกลาววา  กรรมม ี
แตกรรมวิบากไมมี. 
         สวนกรรมท่ีประมวลมาในปจจุบัน   แตจักไดวาระแหงวิบากในอนาคต 
ที่จะใหเกิดปฏิสนธิ  ก็จักสามารถใหเกิดปฏิสนธิ   หรือท่ีจะใหเกิดรูป  ก็จักให 
เกิดรูป (ในอนาคต ) ได ทานกลาววา  กรรมมีอยู  กรรมวบิากกจ็ักมีมา. 
         สวนกรรมท่ีจักไมไดวาระแหงวิบาก  ที่จะใหเกิดปฏิสนธิ    ก็จักไม 
สามารถใหเกิดปฏิสนธิได  หรือท่ีจะใหเกิดรูป    กจั็กไมสามารถใหเกิดรูป 
(ในอนาคต) ได ทานกลาววา   กรรมมีอยู  แตผลกรรมจักไมมีมา. 
         สวนกรรมท่ีจักประมวลมาในอนาคต  จักไดวาระแหงวิบากในอนาคต  
เหมือนกัน   ที่จะใหเกิดปฏสินธิ    ก็จักใหเกิดปฏสินธิ   หรือที่จะใหเกิดรูป 
ก็จักใหเกิดรูป  ทานกลาววา  กรรมก็จกัมี  กรรมวบิากก็จักม.ี  
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         สวนกรรมท่ีจักไมไดวาระแหงวิบาก   ที่จะใหเกิดปฏิสนธิ    ก็จักไม  
สามารถใหเกิดปฏิสนธิ หรือท่ีจะใหเกิดรูป  ก็จักไมสามารถใหเกิดรูปได ทาน 
กลาววา  กรรมจักมมีา  แตกรรมวิบากจักไมมี. 
         ตามปริยายแหงปฏิสัมภิทามรรค    ทานจําแนกกรรมไว ๑๒  อยาง 
ดวยประการดังพรรณนามาฉะน้ี. 
         กรรม ๑๒ อยางเหลาน้ีก็ดี  กรรม ๑๖ อยางขางตนก็ดี    ทีจํ่าแนก 
ไวแลว   ยอจากฐานะของตนลงมา    กลาวโดยปริยายแหงสุตตันตะ   จะมี ๑๑  
อยางเทาน้ัน.  ถึงกรรมเหลาน้ัน    ยอจากกรรม ๑๑ อยางนั้นแลว  จะเหลือเพียง 
๓ อยางเทาน้ัน  คือ ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ๑  อุปปชเวทนียกรรม ๑ 
อปรปริยายเวทนียกรรม ๑   กรรมเหลาน้ีไมมีการกาวกายกัน   ยอมต้ังอยู 
ในฐานะของตนอยางเดียว. 
         เพราะวา    ถาหากทิฏิธรรมเวทนียกรรม    กลายเปนอุปปชช- 
เวทนียกรรม หรืออปรปรยิายเวทนียกรรมไปไชร พระศาสดาคงไมตรัสวา 
ทิฏเว   ธมฺเม  (ในปจจุบันนี้เทาน้ัน).    แมถาวา อุปปชชเวทนียกรรม 
จักกลายเปนทิฏฐธรรมเวทนียกรรม หรืออปรปริยายเวทนียกรรมไปไซร 
พระศาสดาคงไมตรัสวา  อุปปชฺเช  วา    (ในภพท่ีจะเกิดข้ึน).   อน่ึง  หาก 
อปรปริยายเวทนียกรรม    จะกลายเปนทิฏิธรรมเวทนียกรรม    หรือ 
อุปปชชเวทนียกรรมไป    พระศาสดาก็คงไมตรัสวา  อปเร  วา  ปริยาเย 
(หรือในปริยายภพตอไป).  แมในสุกปกษ (กุศลกรรม) พึงทราบความโดยนัย 
นี้เหมือนกัน. 
         และพึงทราบวินิจฉัยในธรรมท่ีเปนสุกปกษ ดังตอไปนี้  บทวา โลเภ 
วิคเต   ความวา เมื่อความโลภปราศไปแลว  คือ ดบัแลว. บทวา ตาลวตฺถุกต  
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ความวา  ทําใหเปนเหมือนตนตาล.  อธิบายวา ทําใหไมงอกข้ึนมาอีก  เหมือน 
ตนตาลท่ีถูกตัดยอดแลว.  บทวา  อนภาว   กต   ความวา  กระทําไมใหมีใน 
ภายหลัง   อธิบายวา  กระทําโดยไมใหเกิดข้ึนอีก.   บทวา   เอวสฺสุ  ความวา 
พึงเปนอยางนั้น.  
         พึงทราบขอเปรียบเทียบ  ในบทวา   เอวเมว   โข    ดังตอไปนี้  
กุศลกรรม  และอกุศลกรรม  พึงเห็นเหมือนพืช พระโยคาวจร  พึงเห็นเหมือน 
บุรุษเอาไฟเผาพืชเหลาน้ัน.   มัคคญาณ   พึงเห็นเหมือนไฟ.  เวลาท่ีกิเลสถกู 
มัคคญาณเผาไหม  พึงเห็นเหมือนเวลาที่จุดไฟเผาพืช.    เวลาท่ีพระโยคาวจร 
ทํารากของขันธ  ๕  ใหขาดแลวดํารงอยู   พึงเห็นเหมือนเวลาที่บุรุษเผาพืช 
ใหเปนเขมา.  เวลาท่ีพระขีณาสพ   ไมถือปฏิสนธิในภพใหม  เพราะดับขันธ 
โดยที่ขันธ ๕ ซึ่งมีรากขาดแลว   ไมปฏิสนธิตอไป   เพราะดับความสืบตอแหง 
อุปาทินนกสังขารไดแลว    พึงทราบเหมือนเวลาท่ีพืชถูกเขาโปรยไปท่ีลมแรง 
หรือลอยไปในแมน้ํา  ทําใหไมหวนกลับมาไดอีก. 
         บทวา  โมหช  วาป  วิทฺทสุ๑  ความวา  ผูไมรู   (ทํากรรม)  แมที่ 
เกิดแตโมหะ   มีคําอธิบายที่ทานกลาวไว  ดังน้ีวา  เขาไมรู คือ  เปนอันธพาล 
ทํากรรมที่เกิดแตโลภบาง  เกิดแตโทสะบาง  เกิดแตโมหะบาง   กรรมใดท่ีเขา 
กระทําอยูเชนนี้   กระทําแลว  นอยกต็าม มากก็ตาม. บทวา อิเธว   ต เวทนีย 
ความวา   กรรมนั้นเปนกรรมท่ีคนพาลน้ัน  จะพึงไดเสวยในโลกน้ี   คือ  ใน 
อัตภาพของตนน้ีแหละ   อธิบายวา   กรรมน้ันจะใหผลในอัตภาพของเขาน่ัน 
แหละ.๒ 

๑.  ปาฐะวา  โมหช  วาป  วทฺิทสุ  ในบาลีและฉบับพมาเปน  โมหชฺจาปวิทฺทสุ.            
๒.    ปาฐะวา  ตสฺเสว  อตฺตภาเว  จ  วิปจฺจติ   ฉบับพมาเปน  ตสฺเสว  ต   อตฺตภาเว   วิปจฺจต ิ
แปลตามฉบับพมา.  
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         บทวา วตฺถุ  อฺ  น  วิชฺชติ  ความวา  ไมมีสิ่งอ่ืนเพ่ือประโยชน 
แกการรับผลของกรรมน้ัน.  เพราะกรรมที่คนหน่ึงทําไว   จะใหผลในอัตภาพ 
ของอีกคนหนึ่งไมได.๑  
         บทวา ตสฺมา  โลภฺจ  โทสฺจ  โมหฺจาป  วิทฺทสุ  ความวา 
เพราะฉะนั้น   ภิกษุใดเปนผูรู  คือเปนผูมีปญญา  ไดแกเปนบัณฑิต   ยอมไม 
ทํากรรมนั้นแยกประเภท  มีกรรมเกิดแตความโลภเปนตน  ภิกษุนั้น  ผูยังวิชชา 
ใหเกิดข้ึนอยู    พึงละทุคติทุกอยางได   คือ เมื่อทําวิชชาคือพระอรหัตมรรค 
ใหเกิดข้ึน  จะละทุคติทุกอยางได. นี้เปนหัวขอ  (ตัวอยาง)  แหงเทศนาเทาน้ัน 
สวนพระขีณาสพนั้น   แมสุคติก็ละไดทั้งนั้น.  แมในคําที่ตรัสไววา   ตสฺมา 
โลภฺจ  โทสฺจ   ดังน้ี   พึงทราบวา   ทรงแสดงถงึกรรมท่ีเกิดแตโลภะ 
และเกิดแตโทสะเหมือนกัน   โดยหัวขอ คือ  โลภะ   และโทสะ   ทั้งในพระสูตร 
ทั้งในพระคาถา  พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสทั้งวัฏฏะ    และวิวัฏฏะไว    โดย 
ประการดังกลาวมาแลวน้ีแล. 
                                   จบอรรถกถานิทานสูตรที่   ๔ 
๑.  ปาฐะวา  น  หิ  อฺเน  กต  กมฺม  น  อฺส   อตฺตภาเว  วิปจจฺติ  ฉบับพมาเปน  น  ห ิ
อฺเน  กต  กมฺม  อฺสฺส  อตฺตภาเว  วิปจฺจติ.  
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                                   ๕. หัตถกสูตร 
 
                             วาดวยผูมีความสุขแท  
 
         [๔๗๔]  สมัยหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจาประทับบนลาดใบไมใน 
ปาสิงสปาวัน   ใกลทางโค   ในแควนอาฬวี   ครัง้น้ัน    เจาชายหัตถกะ 
อาฬวกะ   ทรงดําเนินดวยพระบาทเที่ยวมา    ทอดพระเนตรเห็นพระผูมี 
พระภาคเจาประทับนั่งบนลาดใบไม ในปาสิงสปาวัน ใกลทางโค ครั้นแลว 
เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา 
แลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนหนึ่ง  เจาชายหัตถกะ  อาฬวกะ  ผูประทับนั่ง 
ณ  ที่ควรสวนหนึ่งแลว   ไดกราบทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา 
         พระผูมีพระภาคเจาบรรทมเปนสุขอยูหรือ   พระพุทธเจาขา ? 
         พ. อยางน้ัน   เจาชาย   ตถาคตนอนเปนสุข บรรดาคนที่นอนเปนสุข 
ในโลก  ตถาคตเปนคนหน่ึง 
         หัตถกะ.  พระพุทธเจาขา   ราตรีฤดูเหมันต   (นี่ก็) หนาว  หนาอันต  
รัฏฐกะ (นี่ก็)  เปนคราวหิมะตก  พ้ืนดินก็เปนรอยโคขรุขระ  ลาดใบไมก็บาง 
(รม)ใบตนไมก็โปรง  ผากาสายะก็เย็น  ทั้งลมเวรมัพวาตอันเย็นก็พัดมา  กระนี้  
แลวพระผูมีพระภาคเจายังรับสั่งวา   อยางนั้นเจาชาย    ตถาคตนอนเปนสุข 
บรรดาคนที่นอนเปนสุขในโลก  ตถาคตเปนคนหน่ึง. 
         พ.  เจาชาย  ถากระน้ัน   ตถาคตจักยอนถามทานในขอน้ี   พอพระทัย 
อยางใด  พึงทรงตอบอยางนั้น  ทานจะทรงสําคัญวากระไร  ?   เจาชายมีเรือน  
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ยอดอันฉาบปูนทั้งภายในท้ังภายนอกจนลมลอดไมได มีประตูอันลงกลอนสนิท 
มีหนาตางปดได     ของคฤหบดีก็ดี   ของบุตรคฤหบดีก็ดี     ในเรือนยอดน้ัน  
มีเตียงอันลาดดวยผาโคณกะ   ลาดดวยผาปฏิกะ   ลาดดวยผาปฏลิกะ  มีฟูก 
อันโอโถงหุมดวยหนังกทลิมฤค   ประกอบดวยผาคาดเบ้ืองบน   มีหมอนสีแดง 
สองขาง   อนึ่ง  ในนั้นประทีปน้ํามันสองสวาง  มีภริยา ๔ นาง  เฝาปรนนิบัติ 
อยูดวยอาการเปนที่พึงพอใจ  ทานทรงสําคัญขอน้ีวากระไร  เจาชาย  เขานอน 
เปนสุขหรือไม  หรือวาทานทรงเห็นอยางไรในขอนี้. 
         หัตถกะ.   เขาคงนอนเปนสุข พระพุทธเจาขา บรรดาคนที่นอนเปนสุข 
ในโลกเขาก็เปนคนหน่ึง. 
         พ. ทานจะทรงสําคัญขอน้ีวากระไร  เจาชาย ความเรารอนทางกายก็ดี 
ทางใจก็ดี  ที่เกิดเพราะราคะ...โทสะ...โมหะ   ซึ่งเปนเหตุจะใหเขาเรารอน 
นอนเปนทุกข จะพึงเกิดข้ึนแกคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้นบางหรือไมหนอ. 
         หัตถกะ.  เกิด  พระพุทธเจาขา. 
         พ.  คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้นเรารอน    ดวยความเรารอนที่เกิด 
เพราะราคะ...โทสะ...โมหะใด จึงนอนเปนทุกข ราคะ...โทสะ...โมหะน้ัน 
ตถาคตละเสียแลว  มีมลูอันขาดแลว  ทําใหเหมือนตอตาลแลว  ทําใหไมมีใน 
ภายหลังแลว   มีอันไมเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา  เพราะเหตุนั้น   ตถาคต 
จึงนอนเปนสุข. 
                                             นิคมคาถา 
                          พราหมณผูดับ   (เครื่องรอน)  สนิท 
              แลว  นอนเปนสขุในกาลท้ังปวงแล  ผูใด  
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                          ไมติดในกามท้ังหลาย    ผูนั้นเปนคนเย็น  
              หาอุปธิ      มิได      ตัดเครื่องของท้ังปวง 
              กําจัดความกระวนกระวายในหทัย   เขา 
              ไปสงบแลว     ถึงความสงบใจ       นอน 
              เปนสุข. 
                            จบหัตถกสูตรที่  ๕ 
 
                      อรรถกถาหัตถกสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในหัตถกสูตรที่ ๕  ดังตอไปนี้ :- 
 
                             หัตถกราชบุตร 
 
         บทวา  อาฬวิย แปลวา ในแควนอาฬวี.  บทวา โคมคฺเค  แปลวา 
ทางไปของฝูงโค.   บทวา  ปณฺณสนฺตเร  ไดแก บนเครื่องลาดดวยใบไมที่  
หลนเอง. 
         บทวา  อถ๑  ความวา  เมื่อพระตถาคตเจาทรงปูลาดจีวรผืนใหญของ 
พระสุคต  ลงบนเครื่องลาดที่กวาดเอาใบไมที่หลนเองมากองไว  ในปาประดู- 
ลาย    ชิดทางหลวงสายตรง    ที่เปนทางโคเดิน  (แยกออกไป)  อยางนี้แลว 
ประทับนั่งขัดสมาธิ. 
         บทวา หตฺถโก อาฬวโก   ไดแก ราชบุตรชาวเมืองอาฬวี  ทรงได 
พระนามวา (หัตถกะ) อยางนั้น  เพราะเสด็จจากมือ  (ของอาฬวกยักษ) ไปสู 
พระหัตถ  (ของพระสัมมาสัมพุทธเจา). 
๑. ปาฐะวา  อถาป  ฉบับพมาเปน   อถาติ  (เปนบทต้ัง)  แปลตามฉบับพมา.  
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                                 เหตุเกิดเทศนา  
 
         บทวา  เอตทโวจ    ความวา   หตัถกราชบุตร    ไดกราบทูลคําน้ัน 
คือคํามีอาทิวา   กจฺจ ิ ภนฺเต  ภควา. 
         ถามวา  ก็เพราะเหตุไร    พระสัมมาสัมพุทธเจาจึงเสด็จไปประทับนั่ง 
ยังที่นั้นเลา  (และ)  เพราะเหตุไร   พระราชกุมารจึงเสด็จไปในที่นั้น  ? 
         ตอบวา  อันดับแรก  พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเห็นเหตุเกิดพระธรรม 
เทศนา  ซึ่งมีเรื่องเปนตนเหตุใหเกิดอยูแลว  จึง (เสด็จไป) ประทับนั่งในท่ีนั้น 
ฝายพระราชกุมารเสด็จลุกข้ึนแตเชาตรู    มีอุบาสก ๕๐๐ คนหอมลอม   กําลงั 
เสด็จดําเนินไปยังท่ีที่พระพุทธเจา (ประทับอยู)   แยกออกจากทางใหญ    ยดึ 
ทางโคเดิน เสด็จไปดวยพระประสงควา เราจะเลือกเก็บดอกไมคละกันไป  เพื่อ 
ใชประโยชนเปนเครื่องบูชาพระพุทธเจา  ดังนี้แลว  ทอดพระเนตรเห็นพระ- 
ศาสดา      จึงเขาไปเฝาถวายบังคมแลวประทับนั่ง   ณ  ที่สมควรสวนขางหน่ึง- 
พระราชกุมารน้ัน  เสด็จไปท่ีนั้น   ดวยเหตุดังพรรณนามาน้ี. 
 
                         หัตถกกุมารทูลถามพระพุทธเจา 
 
         บทวา สุขมสยิตฺถ  ความวา  (หัตถกกุมาร  ทูลถามพระพุทธเจาวา) 
พระผูมีพระภาคเจา   บรรทมเปนสุขดีหรือ.    บทวา  อนฺตรฏโก   ความวา 
ในระหวางเดือน  ๓   กบัเดือน  ๔  เปนกาลเวลา   (ที่หิมะตก)  อยู  ๘  วัน. 
อธิบายวา  กาลเวลาที่หิมะตก   เรียกวา  อันตรัฏฐกะ (อยูในระหวาง) เพราะ 
ในชวงปลายเดือน ๓ มีอยู ๔  วัน  (และ) ในชวงตนเดือน ๔  มอียูอีก  ๔ วัน. 
         บทวา  หิมปาตสมโย  แปลวา  สมัยที่หมิะตก.  บทวา ขรา ไดแก 
หยาบ  หรือแข็ง.  บทวา  โคกณฺฎกหตา  ความวา  ตรงที่ที่โคเหยียบย่ําซ่ึง 
มีฝนตกใหม ๆ  โคลนทะลักข้ึนจากชองกีบเทาโคไปต้ังอยู.   โคลนน้ันแหง  
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เพราะลมและแดด   เปนเหมือนฟนเลื่อยกระทบเขาแลวเจ็บ   หัตถกกุมารหมาย  
เอาโคลนน้ัน  จึงกลาววา  โคกัณฏกหตาภูมิ.  อน่ึง มคีวามหมายวา  แผนดิน 
ที่แยกออกเพราะชองกีบเทาโค.  
         บทวา เวรมฺโพ   วาโต  วายติ  ความวา  ลมยอมพัดมาจากทิศทั้ง 
๔.    กล็มทีพั่ดมาจากทิศเดียว ๒ ทิศ  หรือ  ๓  ทศิ   ไมเรียกวา  ลมเวรัมพา. 
         พระศาสดาทรงดําริวา  พระราชกุมารน้ีไมรูจักบุคคลท่ีอยูเปนสุข  ไม 
รูจักบุคคลท่ีอยูเปนทุกขในโลก  เราจักทําใหพระราชกุมารน้ันรูจักใหได  เมื่อ 
จะทรงขยายพระธรรมเทศนาใหสูงข้ึน   จึงตรัสคําน้ีวา  เตนหิ  ราชกุมาร. 
บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา ยถา เต ขเมยฺย  ความวา   (พระผูมพีระภาคเจา 
ตรัสถามพระราชกุมารวา)    พึงชอบใจแกพระองคโดยประการใด.    บทวา 
อิธสฺส  ไดแก พึงมีโลกนี.้ 
         บทวา  โคณกตฺถโต   ความวา  แทน   (บัลลังก)   ที่ปูลาดดวยผา 
โกเชาวสีดําท่ีมีขนยาว ๔ นิ้ว.  บทวา ปฏิกตฺถโต   ความวา ปูลาดดวยเครื่อง 
ปูลาดสีขาวทําดวยขนแกะ.  บทวา   ปฏลิกตฺถโต   ความวา ปูลาดดวยเครื่อง 
ปูลาดที่ทําดวยดอกไมและขนแกะท่ีหนา.  บทวา กทฺทลิมิคปวร ปจฺจตฺถรโณ 
ความวา ปูลาดดวยเครื่องปูลาดชั้นดีทาํดวยหนังกวาง. เลากันมาวา เครื่องปูลาด 
ชนิดนั้น เขาทําโดยลาดหนังกวางไวบน ผาขาวแลวเย็บ. บทวา สอุตฺตรจฺฉโท 
ไดแก  (แทน)   พรอมท้ังเครื่องมุงบังขางบน  อธิบายวา  พรอมท้ังเพดานแดง 
ซึ่งผูกไวขางบน.  บทวา  อุภโต  โลหิตกูปธาโน  ไดแก   หมอนสีแดงที่ 
วางไวทั้งสองดานของแทน. 
         บทวา  ปชาปติโย   ไดแก   ภริยาทั้งหลาย.   บทวา  มนาเปน 
ปจฺจุปฏ ิตา   อสฺส ุ  ความวา   พึงไดรับการปรนนิบัติ   ดวยวิธีปรนนิบัติ  
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ที่นาชอบใจ.  บทวา  กายิกา  วา   ความวา   ความเรารอนท่ียังกายอัน  
ประกอบดวยทวาร ๕ ใหกําเริบ.   บทวา  เจตสิกา  วา  ไดแก ทํามโนทวาร 
ใหกําเริบ. 
         บทวา โส ราโค ตถาคตสฺส  ปหีโน ความวา  ราคะเห็นปานน้ัน 
พระตถาคตละไดแลว.  สวนราคะท่ีเขามีอยูไมชื่อวา พระตถาคตละ.  แมใน 
โทสะและโมหะ   ก็มีนัย  (ความหมายอยางเดียวกัน)   นี้แล. 
         บทวา  พฺราหฺมโณ  คือ  บุคคลผูลอยบาปไดแลว   ไดแกพราหมณ 
คือพระขีณาสพ  ชื่อวาดับสนิท  เพราะดับกิเลสไดสนิท.  บทวา  น  ลิปฺปติ 
กาเมสุ  ความวา  ไมติดอยูในวัตถุกาม  และกิเลสกาม  ดวยเครื่องฉาบทา คือ 
ตัณหาและทิฏฐิ. บทวา  สีติภูโต   ความวา   ชื่อวา   เย็น  เพราะไมมีกิเลส 
เปนเหตุใหเรารอนในภายใน.     บทวา  นิรูปธ ิ ความวา   ชื่อวา  ไมมีอุปธิ 
เพราะไมมีอุปธิคือกิเลส. 
         บทวา   สพฺพา   อาสตฺติโย   เฉตฺวา   ความวา  กิเลสทั้งหลายมี 
ตัณหาเปนตน    เรียกวาเครื่องของ.  (พราหมณ)  ตัดกิเลสเครื่องของเหลานั้น 
ทั้งหมด   ซึ่งแผซานไปในอารมณทั้งหลายมีรูป  เปนตน.     บทวา  วิเนยฺย 
หทเย  ทร  ความวา   กําจัดคือระงับความกระวนกระวายที่อยูในใจ.   บทวา 
สนฺตึ  ปปฺปุยฺย   เจตโส    ความวา   ถึงการดับกิเลสแหงจิต. อีกอยางหนึ่ง 
บทวา เจตโส นั่นเปนกรณะ  (ตติยาวิภัติ).  อธิบายวา  บรรลุนพิพานดวยจิต  
เหมือนในประโยคเปนตนวา    สพฺพ   เจตสา  สมนฺนาหริตฺวา    แปลวา 
ประมวลทุกส่ิงมาดวยใจ. 
                                จบอรรถกถาหัตถกสูตรที่   ๕  
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                                      ๖.  ทูตสูตร 
                             วาดวยเทวทูต  ๓ จําพวก  
 
         [๔๗๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เทวทูต ๓ นี้  ๓ คืออะไรบาง    คือ 
บุคคลลางคนในโลกน  ประพฤติทุจริตดวยกาย... ดวยวาจา... ดวยใจ  บุคคล 
นั้น ครั้นประพฤติทุจริตดวยกาย ... ดวยวาจา... ดวยใจแลว    เพราะกายแตก 
ตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก นริยบาลทั้งหลาย   ตางก็จับบุคคล 
นั้นที่แขนไปแสดงแกพญายมวา     ขาแตเทวะ     บรุุษผูนี้เปนคนไมเกื้อกูล 
มารดา... บิดา... สมณะ.. พราหมณ  ไมออนนอมตอผูใหญในสกุล     ขอ 
พระองคจงลงทัณฑแกบุรุษน้ีเถิด. 
         พญายมซักไซไลเลียง  เทวทูตท่ีหน่ึง  กะบุรษุน้ันวา  ดูกอนพอ  เจา 
ไมไดเห็นเทวทูตท่ีหน่ึง  ซึ่งปรากฏอยูในหมูมนุษยหรือ. 
         บุรุษน้ันตอบวา  ไมไดเห็น  เจาขา. 
         พญายม.   เจาไมไดเห็นหรือ  ในหมูมนุษย    หญิงหรือชายท่ีแกแลว 
มีอายุ  ๘๐  ปบาง   ๙๐ ปบาง   ๑๐๐ ปบาง  เปนคนชราหลังโกง  คอม  กราน 
ไมเทาเดินงกเง่ิน กระสับกระสาย  สิ้นความเปนหนุมสาวแลว  ฟนหัก  ผมหงอก 
เกรียน  หัวลาน ตัวเปนเกลียวตกกระ. 
         บุรุษน้ัน.  ไดเห็น  เจาขา. 
         พญายม.   เจานะ    เปนผูใหญรูเดียงสาแลว     ไมไดคํานึงบางหรือวา 
ถึงตัวเราก็มีความแกเปนธรรมดา   ไมลวงความแกไปได   มาเราจะทําความดี 
ดวยกายวาจาใจเถิด.  
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         บุรุษน้ัน .   เปลาเลย   เจาขา   มวัประมาทเสีย.  
         พญายม.   เจาไมไดทําความดีดวยกายวาจาใจ  เพราะมีความประมาท 
แนละ   เขาจะตองทํากะเจาตามฐานท่ีประมาท  ก็แตวา   บาปกรรมนั่นนะ 
มารดา ...บิดาก็มิไดทําใหเลย  พ่ีนองชาย ...พ่ีนองหญิง  ก็มิไดทาํให  มิตร 
อํามาตย... ญาติสายโลหิตก็มิไดทําให  เทวดาก็มิไดทําให   สมณพราหมณก็ 
มิไดทําให  เจาทําเองแทๆ   เจาก็จะตองรับผลของบาปกรรมน่ันเอง  
         พญายม   ครั้นซักไซไลเลียงเทวทูตหนึ่งแลว  จึงซักไซไลเลียงเทวทูต 
ที่สองวา  เจาไมไดเห็นเทวทูตท่ีสองอันปรากฏอยูในหมูมนุษยหรือ.                      
         บุรุษน้ัน    ตอบวา  ไมไดเห็น  เจาขา.                    
         พญายม.  เจาไมไดเห็นหรือ    ในหมูมนุษย    หญิงหรือชาย  ที่ปวย 
เจ็บไขหนัก  นอนเกลือกมูตรและกรสีของตน  มีคนพยุงใหลุก... ใหนอน. 
         บุรุษน้ัน.   ไดเห็น  เจาขา. 
         พญายม.   เจาเปนผูใหญรูเดียงสาแลว     ไมไดคํานึงบางหรือวา  ถึง 
ตัวเราก็มีความเจ็บไขเปนธรรมดา    ไมลวงความเจ็บไขไปได    มาเราจะทํา 
ความดีดวยกายวาจาใจเถิด.                                                                  
         บุรุษน้ัน.   เปลาเลย   เจาขา   มัวประมาทเสีย. 
         พญายม.   เจาไมไดทําความดีดวยกายวาจาใจ    เพราะมีความประมาท 
แนละ เขาจะตองทํากะเจาตามฐานท่ีประมาท  ก็แตวาบาปกรรมนั้นนั่น   มารดา 
... บิดาก็มิไดทําใหเลย ฯลฯ  เจาทําเองแท ๆ เจาก็จะตองรับผลของบาปกรรม 
นั้นเอง.  
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         พญายม  ครั้นซักไซไลเลียงเทวทูตท่ีสองแลว  จึงซักไซไลเลียงเทวทูต   
ที่สามวา  เจาไมไดเห็นเทวทูตท่ีสามอันปรากฏอยูในหมูมนุษยหรือ. 
         บุรุษน้ัน  ตอบวา  ไมไดเห็น  เจาขา. 
         พญายม.    เจาไมไดเห็นหรือ    ในหมูมนุษย   หญิงหรือชายท่ีตาย 
แลวหนึ่งวันบาง...สองวันบาง... สามวันบาง ข้ึนพอง  เขียว  น้ําเหลืองไหล.  
         บุรุษน้ัน.  ไดเห็น  เจาขา. 
         พญายม.  เจาเปนผูใหญรูเดียงสาแลว   ไมไดคํานึงบางหรือวา    ถึง 
ตัวเราก็มีความตายเปนธรรมดา    ไมลวงความตายไปได   มาเราจะทําความดี 
ดวยกายวาจาใจเถิด. 
         บุรุษน้ัน.   เปลาเลย   เจาขา   มัวประมาทเสีย. 
         พญายม.   เจาไมไดทําความดีดวยกายวาจาใจ  เพราะมีความประมาท 
แนละ    เขาจะตองทํากะเจาตามฐานท่ีประมาท   ก็แตวาบาปกรรมน้ันนั่น 
มารดา... บิดาก็มิไดทําใหเลย ฯลฯ    เจาทําเองแท ๆ   เจาก็จะตองรับผลของ 
บาปกรรมน่ันเอง. 
         พญายม  ครั้นซักไซไลเลียงเทวทูตท่ีสามกะบุรุษน้ันแลวก็นิ่งอยู. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     พวกนิรยบาลทํากรรมกรณ   ชื่อ  เบญจพิธ- 
พันธนะกะบุรุษนั้น    คือ   เอาตาปูเหล็กแดงตรึงมือ  ๒  ขาง   เทา ๒ ขางและ 
กลางอก  บุรษุน้ันเสวยทุกขเวทนาอันกลา  หนัก  เผ็ดรอนอยู  ณ ที่นั้น   และ 
ไมตายตลอดเวลาที่บาปกรรมยิ่งไมสิ้น.  
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         พวกนิรยบาล    จับบุรุษนั้นนอนลงแลวถากดวยขวานผ่ึง...  ต้ังเอา  
เทาข้ึนศีรษะลงแลวถากดวยพรา...จับเอาเทียมรถใหแลนไปแลนมาบนพ้ืนอัน 
รอนลุกเปนเปลวชวงโชติ... บังคับใหข้ึนลงภูเขาเถาถานอันรอนลุกโชน.. 
จับเอาเทาข้ึนศีรษะลง   ทุมลงไปในโลหกุมภี   อันรอนแดงลุกเปนแสง   บุรุษ 
นั้นถูกตมอยูในนั้นจนตัวพอง   เมื่อถกูตมจนตัวพองอยูในนั้น      ลางทีก็โผล 
ข้ึนมา  ลางทีก็จมลงไป  ลางทีก็ลอยขวางไป  บุรุษนั้นเสวยทุกขเวทนาอันกลา 
หนัก  เผ็ดรอนอยู  ณ ที่นัน้  และไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไมสิ้น. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกนิรยบาลจับบุรุษน้ันไปลงมหานรก  ก ็
มหานรกนั้น  
                                  มีสีมุ่ม   สี่ประตู  แบงออกเปนสวนๆ 
                  มกีําแพงเหล็กลอมรอบ   ครอบดวย  (ฝา) 
                  เหล็ก  พ้ืนก็ลวนไปดวยเหล็ก   รอนลุกโชน 
                  แผ (ความรอน) ไปถึง ๑๐๐ โยชนโดยรอบ 
                  ต้ังอยูทุกเมื่อ. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรื่องเคยมีแลว  ความปริวิตกน้ีไดมีแกพญายม 
วา  ไดยินวา  ชนเหลาใดทํากรรมท้ังหลายท่ีเปนบาปในโลก  ชนเหลาน้ันยอม 
ถูกทํากรรมกรตาง ๆ เชนอยางนี้  เจาประคุณ  ขอใหขา ฯ  ไดเปนมนุษย 
เถิด  กับขอพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พึงบังเกิดในโลก ขอใหขา ฯ 
ไดเขาใกลพระผูมีพระภาคเจาน้ัน    ขอพระผูมีพระภาคเจาน้ันพึงทรงแสดงธรรม 
และขอใหขา ฯ  พึงรูทั่วถงึธรรมของพระผูมีพระภาคเจาน้ันเถิด  
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         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราไดฟงเรื่องนั้นตอผูอ่ืน     เปนสมณะหรือ   
พราหมณก็ตาม  จึงมากลาวอยางนี้   หามิได ที่จริง  เรากลาวเรื่องที่เราไดรูเอง 
ไดเห็นเอง   แจมแจงเองทีเดียว. 
                            คนเหลาใดถูกเทวทูตเตือนแลวยัง 
                  ประมาทอยู    คนเหลาน้ัน  ยอมเขาถึงกาย 
                  อนัเลว  โศกเศราส้ินกาลนาน 
                            ฝายคนเหลาใด เปนสัตบุรุษผูสงบ 
                  ในโลกน้ี      ถูกเทวทูตเตือนแลวไมประมาท 
                  ในธรรมของพระอริยเจาเสมอไป     เห็นภัย  
                  ในเพราะอุปาทานอันเปนแดนเกิดแหงชาติ 
                  และมรณะ   เลิกยึดถือ    หลุดพนไปเพราะ 
                  สิน้ชาติและมรณะ   คนเหลาน้ัน   ถึงความ 
                  เกษมเปนสุข      ดับทุกขไดในชาติปจจุบัน 
                  พนเวรภัยท้ังปวง  ลวงทุกขทั้งหมด.  
                                  จบทูตสูตรที่    ๖  
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                                  อรรถกถาทูตสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในทูตสูตรที่ ๖  ดังตอไปนี้:-  
 
                                           เทวทูต 
 
         บทวา เทวทูตานิ ไดแก เทวทูตท้ังหลาย.  ก็ในบทวา  เทวทูตานิ 
นี้มีความหมายของคําดังตอไปนี้  มัจจุชื่อวา  เทวะ  ทูตของเทวะน้ัน    ชื่อวา 
เทวทูต   อธิบายวา   คนแก   คนเจ็บ   และคนตาย   เรียกวา   เทวทูต    เพราะ 
เปนเหมือนเตือนอยูวา   บัดนี้   ทานกําลังเขาไปใกลความตาย   โดยมุงหมาย 
จะใหเกิดความสังเวช. 
         อน่ึง  ชือ่วา  เทวทูต  เพราะหมายความวา  เปนทูตเหมือนเทวดาบาง. 
อธิบายวา  เมื่อเทวดาตกแตงประดับประดา   แลวยนืพูดอยูในอากาศวา  ทาน 
จักตายในวันโนน   คําพูดของเทวดานั้นคนตองเชื่อ ฉันใด แมคนแก  คนเจ็บ 
และคนตาย  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน   เมื่อปรากฏก็เปนเหมือนเตือนอยูวา  แมทาน 
ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา   และคําพูดนั้นของคนแก  คนเจ็บ  และคนตายเหลาน้ัน 
ก็เปนเหมือนคําพยากรณของเทวดา   เพราะไมเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางอ่ืนเลย 
เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  เทวทูต  เพราะเปนทูตเหมือนเทวดา. 
         อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา   เปนเทวทูต    เพราะเปนทูตของวิสุทธิเทพก็ได 
อธิบายวา  พระโพธิสัตวทุกองค   เห็นคนแก  คนเจ็บ  คนตาย  และนักบวช 
เทาน้ัน   ก็ถงึความสังเวชแลวออกบวช.  คนแก  คนเจ็บ  คนตาย  และนักบวช 
ชื่อวา  เทวทูต  เพราะเปนทูตของวิสุทธิเทพทั้งหลายบาง   ดังพรรณนามานี้. 
         แตในสูตรนี้   ทานกลาววา  เทวทูตานิ  เพราะลิงควิปลลาส.  
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                                     พญายมถามเทวทูต   
 
         ถามวา     เพราะเหตุไร   พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเริ่มคําวา  กาเยน 
ทุจฺจริต  เปนตนไว ? 
         ตอบวา   เพ่ือทรงแสดงถึงกรรมของผูเขาถึงฐานะท่ีเปนเหตุ  (ใหพญา 
ยม)  ซักถามถึงฐานะของเทวทูตท้ังหลาย. 
         จริงอยู   สัตวนี้ยอมบังเกิดในนรกดวยกรรมน้ี.    พญายมราช    ยอม 
ซักถามเทวทูตทั้งหลาย.  บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา กาเยน  ทุจฺจริต  จรติ 
ความวา  ประพฤติทุจริต  ๓  อยางทางกายทวาร.    บทวา  วาจาย   ความวา 
ประพฤติทุจริต  ๔  อยางทางวจีทวาร.    บทวา  มนสา  ความวา  ประพฤติ 
ทุจริต ๓ อยางทางมโนทวาร. 
 
                         นายนิรยบาลมีจริงหรอืไม ? 
 
         ในบทวา ตเมน ภิกฺขเว นิรยปาลา นี้  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
พระเถระบางพวกกลาววา  นายนิรยบาลไมมีหรอก  กรรมตางหากเปนเหมือน 
หุนยนตสรางเหตุการณข้ึน.     คําน้ัน   ถูกคัดคานไวในคัมภีรอภิธรรมแลวแล 
โดยนัยเปนตนวา   ในนรกมีนายนิรยบาล   และวา  ใชแลว   ผูสรางเหตุการณ 
ก็มีอยู   เปรียบเหมือนในมนุษยโลก  ผูสรางเหตุการณ  คือ กรรม  มีอยูฉันใด 
ในนรก  นายนิรยบาล  กม็ีอยูฉันนั้นเหมือนกัน.                          
 
                       พญายมคือเวมานิกเปรต 
 
         บทวา ยมสฺส  รฺโ ความวา  พญาเวมานิกเปรต   ชื่อวา พญายม 
เวลาหนึ่ง  เสวยสมบัติมีตนกัลปพฤกษทิพย  อุทยานทิพย  และเหลานางฟอน 



ทิพย  เปนตน   ในวิมานทิพย  เวลาหนึ่ง  เสวยผลของกรรม.     พญายมผูต้ัง 
๑.  ปาฐะวา  เทวตานุยฺฺชนฏ านุปกฺกมทสฺสนตฺถ  ฉบับพมาเปน เทวทูตานุยฺุชนฏ านุปกฺกม 
กมฺมทสฺสนฺตว  แปลตามฉบับพมา.  
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อยูในธรรม   มีอยู.   และพญายมอยางนั้น   ก็มิไดมอียูแตพระองคเดียว  แตวา 
มีอยูถึง  ๔ พระองค  ที่ ๔ ประตู. 
 
                   อธิบายศัพท  อมัตเตยยะ  อพรหมัญญะ  
 
         บทวา   อมตฺเตยฺโย   ความวา   บุคคลผูเกื้อกูลแกมารดา    ชื่อวา 
มัตเตยยะ  อธิบายวา  เปนผูปฏิบัติชอบในมารดา  ผูไมเกื้อกูลแกมารดา ชื่อวา 
อมัตเตยยะ  อธิบายวา  ผูปฏิบัติผิดในมารดา.  แมในบทท่ีเหลือก็มีนัยนี้แล. 
         ในบทวา   อพฺรหมฺฺโ  นี้  มีอธิบายวา   พระขีณาสพชื่อวาเปน 
พราหมณ  บุคคลผูปฏิบัติผิดในพราหมณเหลาน้ัน   ชื่อวา  อพรหมัญญะ. 
         บทวา  สมนุยฺุชติ  ความวา  พญายมใหนําระเบียบในการซักถาม 
มาซักถาม.  แตเมื่อใหยืนยันลัทธิ   ชื่อวา   ซักไซ.   เมื่อถามถึงเหตุ   ชื่อวา 
ซักฟอก.   ดวยบทวา  นาทฺทส  (ขาพเจามิไดเห็น)  สัตวนรกกลาวอยางนั้น 
หมายถึงวาไมมีเทวทูตอะไร ๆ ทีถู่กสงไปในสํานักของตน. 
 
                                    พญายมเตือน 
 
         ครั้งน้ัน   พญายมทราบวา   ผูนี้ยังกําหนดความหมายของคําพูดไมได 
ตองการจะใหเขากําหนด  จึงกลาวคําเปนตนวา  อมฺโภ  ดังนี้กะเขา.  บรรดา 
บทเหลาน้ัน   บทวา   ชิณณฺ    ไดแก   ทรุดโทรมเพราะชรา.    บทวา 
โคปานสิวงฺก   ไดแก โกง  เหมือนกลอนเรือน.  บทวา  โภคฺค  ไดแก 
งุมลง.    พญายมแสดงถึงภาวะที่บุคคลน้ัน   (มีหลงั)   โกงนั่นแล  ดวยบทวา 
โภคฺค  แมนี้.  
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         บทวา    ทณฺฑปรายน   คือ   มีไมเทาเปนที่พ่ึง   ไดแก มีไมเทา  
เปนเพ่ือน.   บทวา   ปเวธมาน   แปลวา   สั่นอยู.   บทวา   อาตุร   ไดแก 
อาดูรเพราะชรา.  บทวา  ขณฺฑทนฺต  ไดแก ชื่อวามีฟนหัก เพราะอานุภาพ 
ของชรา.  บทวา  ปลิตเกส แปลวา มผีมขาว (หงอก). บทวา วิลนู    ไดแก 
ศีรษะลาน  เหมือนถูกใครถอนเอาผมไป.  บทวา   ขลิตสิร  ไดแก ศีรษะ 
ลานมาก.  บทวา  วลิต  ไดแก เกิดริ้วรอย. บทวา  ติลกาหตคตฺต  ไดแก 
มีตัวลายพรอยไปดวยจุดขาวจุดดํา.  บทวา ชราธมฺโม   ความวา  มีชราเปน 
สภาพคือไมพนจากชราไปได  ธรรมดาวาชรายอมเปนไปในภายในตัวเรามีเอง  
แมในสองบทตอมาวา   พฺยาธิธมฺโม   มรณธมฺโม   ก็มีนัยความหมายอยาง 
เดียวกันนี้แล. 
 
                                        เทวทูตท่ี  ๑ 
 
         ในบทวา   ปม  เทวทูต  สมนุยฺุชิตฺวา นี้    พึงทราบอธิบาย 
ดังตอไปนี้  ธรรมดาวา สัตวผูทรุดโทรมเพราะชรายอมกลาวโดยใจความอยางน้ี  
วา  ดูเถิด ทานผูเจริญท้ังหลาย   แมขาพเจาก็ไดเปนหนุมสมบูรณดวยพลังขา 
พลังแขน  และความวองไวเหมือนทานมาแลว  (แตวา) ความสมบูรณดวยพลัง 
และความวองไวเหลาน้ันของขาพเจานั้น   หายไปหมดแลว   แมมือและเทาของ 
ขาพเจาก็ไมทําหนาท่ีของมือและเทา   ขาพเจากลายมาเปนคนอยางน้ีก็เพราะ 
ไมพนจากชรา   ก็แลไมใชแตเฉพาะขาพเจาเทาน้ัน    ถึงพวกทานก็ไมพนจาก 
ชราไปไดเหมือนกัน   เหมือนอยางวา   ชรามาแกขาพเจาฉันใด  ชราก็จักมา  
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แมแกพวกทานฉันนั้น  เพราะชราน้ันมาอยางที่กลาวมานี้  ในวันขางหนาน่ันแล 
ขอใหทานท้ังหลายจงทําแตความดีเถิด.   ดวยเหตุนั้น   สัตวผูทรุดโทรมเพราะ 
ชรานั้น    จึงชื่อวา  เปนเทวทูต.  
 
                                      เทวทูตที่  ๒ 
 
         บทวา   อาพาธิก   แปลวา   คนเจ็บ.   บทวา    ทุกขิต   แปลวา 
มีทุกข.  บทวา  พาฬฺหคิลาน  แปลวา  เปนไขหนักเหลือประมาณ.  แมใน 
ที่นี้   ธรรมดาวาสัตวผูเจ็บปวยยอมกลาวโดยใจความอยางนี้วา  ดูเถิด  ทาน 
ผูเจริญท้ังหลาย  แมขาพเจาก็เปนคนไมมีโรคะเหมือนพวกทานมาแลว   แตวา 
บัดนี้  ขาพเจาน้ันถูกความเจ็บปวยครอบงํา  จมอยูกับปสสาวะอุจจาระของตน 
แมแตจะ  (ยันกาย)   ลุกข้ึนก็ยังไมสามารถ   มือเทาของขาพเจาแมจะมีอยู 
ก็ทําหนาท่ีของมือเทาไมได  ขาพเจากลายเปนคนเชนนี้ก็เพราะไมพนไปจาก 
พยาธิ    (ความเจ็บไข)   ก็แลไมใชแตเฉพาะขาพเจาเทาน้ัน  แมพวกทานก็ไม 
พนจากพยาธิเหมือนกัน  เหมือนอยางวา   พยาธิมาแกขาพเจา  ฉันใด  พยาธิ 
ก็จักมาแมแกพวกทาน  ฉันนั้น   เพราะพยาธินั้นมาอยางที่กลาวมานี้ในวันขาง 
หนาแน  ขอใหทานท้ังหลายจงทําแตความดีเถิด.   เพราะเหตุนั้น  สัตวผูเจ็บ 
ปวยน้ัน   จึงชื่อวา  เปนเทวทูต. 
 
                                          เทวทูตท่ี  ๓ 
 
         ในบทวา    เอกาหมต    เปนตน   พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้  
สัตวนั้นตายไดวันเดียว  เพราะเหตุนั้น   จึงชื่อวา   เอกาหมตะ.  (ทานไมเห็น) 
สัตวตายในวันเดียวน้ัน  (หรือ). แมในสองบทตอมา (คือทฺวีหมต วา ตีหมต 
วา)  ก็มีนัย  นี้แล.  ซากศพ  ชื่อวา  อุทธุมาตกะ   เพราะข้ึนพองโดย 



ภาวะที่อืด  สูงข้ึนตามลําดับนับต้ังแตสิ้นชีวิตไป เหมือนสูบที่เต็มดวยลมฉะน้ัน.  
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         ซากศพท่ีมีสี (เขียว)  ข้ึนปริไปท่ัว  เรียกวา  วินีละ  วินีละนั้นเอง  
ชื่อวา  วินีลกะ.  (ทานไมเห็น) ซากศพที่เขียวคล้ําน้ัน  (หรือ).  อีกอยางหนึ่ง 
ซากศพท่ีเขียวคล้ําน้ัน   นบัวานารังเกียจเพราะเปนของนาเกลียด.    บทวา 
วิปุพฺพก   ไดแก ซากศพท่ีมีน้ําเหลืองไหลเยิ้ม.   อธิบายวา  ซากศพที่ 
เปรอะเปอนไปดวยนํ้าเหลืองที่ไหลออกจากท่ีที่แตกปริ. 
         ในบทวา  ตติย  เทวทูต  นี้  มีอธิบายวา  ธรรมดาวาสัตวตายยอม 
บอกเปนความหมาย  อยางนี้วา  ดูเถิด ทานผูเจริญท้ังหลาย (จงดู)  ขาพเจา 
ถูกทอดทิ้งไวในปาชาผีดิบ   ถึงความเปนสภาพท่ีพองอืดเปนตน    ก็ขาพเจา 
กลายเปนเชนนี้ก็เพราะไมพนจากความตาย  ก็แลไมใชแตเฉพาะขาพเจาเทาน้ัน 
แมพวกทานก็ไมพนจากความตายเหมือนกัน   เหมือนอยางวา   ความตายมา 
แกขาพเจา   ฉันใด   ก็จักมาแกพวกทาน  ฉันนั้น    เพราะความตายน้ันจะมา 
อยางที่กลาวมาน้ีในวันขางหนาแน    ขอใหทานท้ังหลายจงทําแตความดีเถิด. 
ดวยเหตุนั้น  สัตวตายน้ันจึงจัด  เปนเทวทูต. 
 
                     ใครถูกถามถึงเทวทูต - ใครไมถูกถาม 
 
         ถามวา    ก็การถามถงึเทวทูตน้ี   ใครได   ใครไมได    (ใครถูกถาม 
ใครไมถูกถาม).   ตอบวา บุคคลใดทําบาปไวมาก บุคคลน้ัน (ตายแลว) ไปเกิด 
ในนรกทันท.ี  แตบุคคลใดทําบาปไวนิดหนอย  บคุคลน้ันยอมได (ถูกถาม). 
         อุปมาเหมือน    ราชบุรุษจับโจรไดพรอมของกลาง     ยอมทําโทษท่ี 
ควรทําทันที ไมตองวินิจฉัยละ แตผูที่เขาสงสัยจับได   เขาจะนําไปยังท่ีสําหรับ 
วินิจฉัย.  บุคคลน้ันยอมไดรับการวินิจฉัย   ฉันใด   ขออุปไมยน้ีก็ฉันนั้น. 
เพราะผูที่มีบาปกรรมนิดหนอยยอมระลึกไดตามธรรมดาของตนเองบาง ถูกเตือน 
ใหระลึกจึงระลึกไดบาง.                                                          
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                  ตัวอยางผูที่ระลึกไดตามธรรมดาของตน  
 
         ในการระลึกไดเองและถูกเตือนใหระลึกนั้น  มีตัวอยางดังตอไปนี้  
         ทมิฬชือ่ทีฆชยันตะระลึกไดเองตามธรรมดาของตน.  เลากันวา  ทมิฬ 
นั้นเอาผาแดงบูชาอากาสเจดีย (เจดียระฟา) ที่สุมนคิริมหาวิหาร ตอมา (ตายไป) 
บังเกิดในที่ใกลอุสสุทนรก  ไดฟงเสียงเปลวไฟ๑   จึงหวนระลึกถึงผา (แดง) 
ที่ตนเอาบูชา (อากาสเจดีย) เขาจึง (จุติ) ไปบังเกิดในสวรรค. 
         มีอีกคนหน่ึง   ถวายผาสาฎกเน้ือเกลี้ยงแกภิกษุหนุมผูเปนบุตร    เวลา 
ที่ทอดผาไวแทบเทา   (พระลูกชาย) กถ็ือเอานิมิตในเสียง   วาแผนผา ๆ ได. 
ตอมา   บุรุษนั้น   (ก็ตายไป)   บังเกิดในที่ใกลอุสสทุนรก   หวนระลึกถึง 
ผาสาฎกน้ันได  เพราะ  (ไดยิน)  เสียงเปลวไฟ  จึง  (จุติ) ไปบังเกิดในสวรรค. 
         ชนทั้งหลาย    ผูเกดิในนรกระลึกถึงกุศลกรรมไดตามธรรมดาของตน 
แลว   (จุติไป)  บังเกิดในสวรรค  ดังพรรณนามานี้กอน. 
         สวนสัตวผูระลึกไมไดตามธรรมดาของตน     พญายมยอมถามถึง 
เทวทูต ๓.  บรรดาสัตวเหลาน้ัน   ลางตนระลึกไดเพียงเทวทูตท่ี  ๑  เทาน้ัน 
(แต)   ลางคนระลึกไดถึงเทวทูตท่ี  ๒   และที ่ ๓.    สัตวใดระลกึไมไดดวย 
เทวทูตท้ัง ๓  พญายมจะเตือนสัตวนั้นใหระลึกไดเอง. 
 
                               ตัวอยางผูถูกเตือน  
 
         เลากันมาวา  อํามาตยคนหน่ึงบูชาพระมหาเจดีย  ดวยดอกมะลิ ๑ หมอ 
แลวไดแบงสวนบุญใหแกพญายม.   นายนิรยบาลท้ังหลายไดนําเขาผูบังเกิดใน 
นรกดวยอกศุลกรรมไปยังสํานักพญายม. เมื่อเขาระลึกถึงกุศลไมไดดวยเทวทูต 
ทั้ง ๓   พญายมจึงตรวจดูเอง  พลางเตือนเขาใหระลึกวา   ทานไดบูชาพระ- 
มหาเจดียดวยดอกมะลิ ๑ หมอ   แลวไดแบงสวนบุญใหเรามิใชหรือ  ? 



๑.  ปาฐะวา  ชาลสทฺท  ฉบับพมาเปน  อคฺคิชาลสทฺท  แปลตามฉบับพมา  
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         เวลาน้ัน  เขาก็ระลึกได  (ข้ึนมาทันทีจึงจุติ)   ไปบังเกิดยังเทวโลก 
ฝายพญายม  แมตรวจดูดวยพระองคเองแลว  เมื่อไมเห็นก็จะทรงนิ่งเสียดวย 
ทรงดําริวา  สัตวนี้จักเสวยทุกขมหันต.  
 
                              การลงโทษในนรก  
 
         บทวา  ตตฺต  อโยขีล    ความวา  นายนิรยบาลท้ังหลายจับอัตภาพ 
(สูงใหญ)   ประมาณ  ๓  คาวุต  ใหนอนหงายบนพ้ืนโลหะที่ไฟลุกโชนแลว 
เอาหลาวเหล็กขนาดเทาตนตาลแทงเขาไปท่ีมือขวา  ที่มือซายเปนตน  (ก็ทํา) 
เหมือนกัน.   นายนิรยบาลจะจับสัตวนรกน้ันใหนอนควํ่าหนาบาง  ตะแคงซาย 
บาง  ตะแคงขวาบาง  เหมือนใหนอนหงายแลวลงโทษฉันนั้นเหมือนกัน. 
         บทวา  สเวเสตฺวา    ความวา  (นายนิรยบาล)  จับอัตภาพประมาณ 
๓  คาวุตใหนอนบนพ้ืนโลหะที่ไฟลกุโชน.   บทวา  กุารีห ิ ความวา 
ถากดวยผึ่งใหญขนาดเทาหลังคาเรือนดานหน่ึง.     เลือดไหลนองเปนแมน้ํา  
เปลวไฟลุกโชนจากพ้ืนโลหะไปติดที่ที่ถูกถาก.   ทุกขมหันตเกิดข้ึน  (แกสัตว 
นรก)   สวนนายนิรยบาลท้ังหลาย   เมือ่ถากก็ถากใหเปน ๘  เหลี่ยมบาง  ๖ 
เหลี่ยมบาง  เหมือนตีเสนบันทัดถากไม.  บทวา  วาสีหิ  คือ ดวยมีดทั้งหลาย 
มีขนาดเทากระดงใหญ. 
         บทวา  รเถ   โยเชตฺวา    ความวา  (นายนิรยบาลท้ังหลาย)  เทียม 
สัตวนรกน้ันใหลากรถพรอมกับแอก  เชือก  แปรก  ลอรถ ทูบ  และปฏักซ่ึง 
มีไฟลุกโพลงรอบดาน. บทวา มหนตฺ คือ มีประมาณเทาเรือนยอดขนาดใหญ. 
บทวา  อาโรเปนฺติ ความวา ตีดวยฆอนเหล็กที่ไฟลุกโชติชวง แลวบังคับให 
ข้ึน (ภูเขาไฟ).  บทวา สกึป อุทฺธ ความวา สัตวนรกน้ัน   (ถูกไฟเผาไหม) 
พลานข้ึนขางบน  จมลงขางลาง  และลอยขวาง  คลายกับขาวสารท่ีใสลงไปใน  
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หมอที่เดือดพลาน  ฉะนั้น.  บทวา  มหานิรเย  คือ   ในอเวจีมหานรก.  
         บทวา ภาคโส มิโต   คือ (มหานรก)  แบงไวเปนสวนๆ.    บทวา 
ปริยนฺโต   คือ  ถกูลอมไว.  บทวา อยสา  คือ ถูกปดขางบนดวยแผนเหล็ก. 
บทวา  สมนฺตา   โยชนสต  ผริตฺวา  ติฏติ  ความวา เปลวไฟ  พวยพุง 
ไปอยูอยางนั้น.  เมื่อสัตวนรกน้ันยืนดอูยูในที่  ๑๐๐ โยชน  โดยรอบ  นัยนตา 
ก็จะถลนออกมาเหมือนกอนเนื้อ ๒ กอนฉะน้ัน. 
         บทวา หีนกายูปคา ความวา เขาถึงกําเนิดที่ตํ่า.  บทวา  อปุาทาเน 
ไดแกในปาชัฎคือตัณหาและทิฏฐิ. บทวา ชาติมรณสมฺภเว ไดแก เปนเหตุ 
แหงชาติและมรณะ.  บทวา  อนุปาทา ไดแกเพราะไมยึดมั่นดวยอุปาทาน  ๔. 
บทวา  ชาติมรณสงฺขเย  ความวา หลุดพนในเพราะนิพพาน อันเปนแดนส้ิน 
ไปของชาติและมรณะ. 
         บทวา  ทิฎธมฺมาภนิิพฺพุตา  ความวา  ดับสนิทแลว    ในเพราะ 
ดับกิเลสทั้งหมดในทิฏฐธรรม  คือ ในอัตภาพน้ีนั่นแล.   บทวา สพฺพ ทุกฺข 
อุปจฺจคุ   ความวา  ลวงเลยวัฏทุกขทั้งหมด. 
                                   จบอรรถกถาทูตสวรรคที่   ๖  
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                                 ๗. ปฐมราชสูตร  
 
                        วาดวยทาวโลกบาลตรวจโลก 
 
         [๔๗๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ในดิถีที่ ๘ แหงปกษ    พวกอํามาตย 
บริวารของมหาราชทั้งส่ีเที่ยวดูโลกนี ้  ดถิีที่  ๑๔  แหงปกษ   พวกบุตรของ 
มหาราชท้ังสี่    เที่ยวดูโลกน้ี   วันอุโบสถ ๑๕ คํ่าน้ัน    มหาราชทั้งส่ี เที่ยวดู 
โลกนี้ดวยตนเอง  (เพ่ือสํารวจ)   วา  ในหมูมนุษย   คนที่เกื้อกูลมารดาบิดา 
บํารุงสมณพราหมณ    ออนนอมตอผูใหญในสกุล   อธิษฐานอุโบสถ     ถือ 
ปฎิชาครอุโบสถ   ทําบุญมีจํานวนมากอยูหรือ  ถาในหมูมนุษย   คนที่เกื้อกูล 
มารดาบิดา  ฯลฯ    ทําบุญมีจํานวนนอย   มหาราชทั้งส่ีก็บอกแกคณะเทวดา 
ดาวดึงสผูนั่งประชุมในสธุัมมาสภาวา   ขาแตทานผูนิรทุกขทั้งหลาย    ในหมู 
มนุษย  คนที่เกื้อกูลมารดาบิดา ฯลฯ ทาํบุญมีจํานวนนอย  เพราะขอที่บอกน้ัน 
คณะเทวดาดาวดึงสก็เสียใจ   (บนกัน )   วา   ทิพยกายจักเบาบางเสียละหนอ 
อสุรกายจักเต็มไป   แตถาในหมูมนุษย  คนที่เกื้อกลูมารดาบิดา ฯลฯ   ทําบุญ  
มีจํานวนมาก    มหาราชทั้งส่ีก็บอกแกคณะเทวดาดาวดึงส  ณ  สุธรรมสภาวา 
ขาแตทานผูนิรทุกขทั้งหลาย   ในหมูมนุษย   คนท่ีเกื้อกูลมารดาบิดา  ฯลฯ 
ทําบุญมีจํานวนมาก  เพราะขอที่บอกนั้น   คณะเทวดาดาวดึงสก็ชื่นชม  (แสดง 
ความยินดี) วา  ทิพยกายจักบริบูรณละพอคุณ  อสุรกายจักเบาบาง. 
                                          จบปฐมราชสูตรที่  ๗  
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                                 อรรถกถาปฐมราชสูตร     
      
         พึงทราบวินิจฉัยในปฐมราชสูตรที่ ๗  ดังตอไปนี้:- 
 
                              เทวดาตรวจดูโลกมนุษย        
 
         บทวา  อมจฺจา  ปารสิชฺชา ไดแกปาริจาริกเทวดา  (เทวดารับใช). 
บทวา อิม  โลก  อนุวิจรนฺติ  ความวา  ไดยินวา  ในวัน  ๘   คํ่า  ทาวสักก 
เทวราชทรงบัญชาทาวมหาราชาทั้ง  ๔  วา    ทานท้ังหลาย  วันนี้เปนวัน  ๘ คํ่า 
ทานท้ังหลายจงทองเที่ยวไปยังมนุษยโลก   แลวจดเอาชื่อและโคตรของมนุษย 
ที่ทําบุญมา.  ทาวมหาราชทั้ง ๔ นั้น    ก็กลับไปบัญชาบริวารของตนวา  ไปเถิด 
ทานท้ังหลาย ทานจงทองเที่ยวไปยังมนุษยโลก  เขียนชื่อและโคตรของมนุษยที่ 
ทําบุญลงในแผนทองแลวนํามาเถิด.    บริวารเหลาน้ันทําตามคําบัญชานั้น 
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   อิม  โลก  อนุวิจรนฺติ  ดังน้ี. 
บทวา   กจฺจิ   พห ู  เปนตน   พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว   เพ่ือแสดงอาการ 
ตรวจตราดูของเทวดาเหลาน้ัน.   จริงอยู   เทวดาทั้งหลายทองเท่ียวไปตรวจตรา 
ดูโดยอาการดังกลาวมานี้. 
 
                                 การรักษาอุโบสถ  
 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อุโปสถ  อุปวสนฺติ  ความวา  มนุษย 
ทั้งหลายอธิษฐานองคอุโบสถเดือนละ ๘ ครั้ง.  บทวา ปฏิชาคโรนฺติ ความวา 
ทําการ (รักษา) ปฏิชาครอุโบสถ.  ชนท้ังหลายเม่ือทําการ  (รักษา)  ปฏิชาคร  
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อุโบสถน้ัน    ยอมทําดวยการรับและการสงวันอุโบสถ  ๔   วันในกึ่งเดือนหน่ึง  
(คือ)  เม่ือจะรับอุโบสถวัน  ๕  คํ่า   กต็องเปนผูรักษาอุโบสถในวัน  ๔  คํ่า 
เมื่อจะสงอุโบสถก็สงในวัน   ๖  คํ่า.   เมื่อจะรับอุโบสถวัน  ๘  คํ่า  ก็ตองเปน 
ผูรักษาอุโบสถในวัน ๗ คํ่า   เมื่อจะสงอุโบสถก็สงในวัน  ๙ คํ่า.    เมื่อจะรับ 
อุโบสถวัน  ๑๔  คํ่า  ก็ตองเปนผูรักษาอุโบสถในวัน  ๑๓  คํ่า  เมื่อจะสงอุโบสถ 
ก็สงในวัน  ๑๕ คํ่า.    เมื่อจะรับอุโบสถวัน ๑๕ คํ่า   ก็ตองเปนผูรักษาอุโบสถ 
ในวัน  ๑๔  คํ่า  เมื่อจะสงอุโบสถก็สงในวันแรม ๑  คํ่า. 
         บทวา  ปฺุานิ   กโรนฺติ   ความวา  มนุษยทั้งหลายทําบุญ   ม ี
ประการตาง ๆ  มีการถึงสรณะ   รับนิจศีล  บูชาดวยดอกไม  ฟงธรรม  ตาม 
ประทีปพันดวง  และสรางวิหารเปนตน .   เทวดาเหลาน้ัน   ทองเท่ียวไปอยางนี้  
แลว  เขียนชือ่และโคตรของมนุษยผูทําบุญลงบนแผนทอง  แลวนํามาถวายทาว 
มหาราชท้ัง ๔.  บทวา  ปุตฺตา  อิม  โลก  อนุวิจรนฺติ ความวา (โอรส 
ของทาวมหาราชท้ัง ๔)   ทองเท่ียวไป  (ตรวจดู)   เพราะถูกทาวมหาราชท้ัง ๔ 
สงไปตามนัยกอนน้ันและ  บทวา ตทหุ  แปลวา ในวันนั้น.  บทวา อุโปสเถ 
แปลวา  ในวันอุโบสถ.                                 
         บทวา    สเจ    ภิกขฺเว   อปฺปกา    โหนฺติ   ความวา    บริษัท 
อํามาตยของทาวนหาราชทั้ง ๔  เขาไปยังคาม นิคม และราชธานีเหลาน้ันๆ.  ก ็
เทวดาที่อาศัยอยูตามคาม  นิคม  และราชธานีเหลานั้น ๆ  ทราบวา  อํามาตย 
ของทาวมหาราชท้ังหลายมาแลว   ตางก็พากันถือเคร่ืองบรรณาการไปยังสํานัก 
ของเทวดาเหลาน้ัน.  
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         เทวดาอํามาตยเหลาน้ัน     รับเครื่องบรรณาการแลว    กถ็ามถึงการ  
ทําบุญของมนุษยทั้งหลาย ตามนัยที่กลาวไววา  ทานผูนิรทุกขทั้งหลาย  มนุษย 
จํานวนมากยังเกื้อกูลมารดาอยูหรือ ? เมื่อเทวดาประจําคาม นิคม และราชธานี 
รายงานวา  ใชแลว ทานผูนิรทุกข ในหมูบานน้ี  คนโนน และคนโนน ยังทําบุญ 
อยู   ก็จดชื่อและโคตรของมนุษยเหลานั้นไวแลวไปในท่ีอ่ืน. 
         ตอมาในวัน  ๑๔ คํ่า  แมบุตรของทาวมหาราชท้ัง ๔ ก็ถือเอาแผนทอง 
นั้นแลวทองเท่ียวไป  จดชื่อและโคตรตามนัยนั้นนั่นแล.   ในวัน  ๑๕ คํ่า  อัน 
เปนวันอุโบสถนั้น  ทาวมหาราชทั้ง ๔  ก็จดชื่อและโคตรลงไปในแผนทองนั้น 
นั่นแลวตามนัยนั้น.    ทาวมหาราชทั้ง  ๔  นั้นทราบวา   เวลาน้ีมีมนุษยนอย 
เวลาน้ีมีมนุษยมาก  ตามจํานวนแผนทอง.   พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอา 
ขอน้ัน จึงตรัสคําเปนตนวา สเจ ภิกฺขเว อปฺปกา  โหนฺติ มนุสฺสา ดังน้ี. 
 
                              เทวดาชั้นดาวดึงส 
 
         บทวา เทวาน  ตาวตึสาน  ความวา  เทวดาทั้งหลายไดนามอยางน้ี  
วา   (ดาวดึงส)   เพราะอาศัยเทพบุตร ๓๓ องค    ผูเกิดครั้งแรก.  สวนกถาวา 
ดวยการอุบัติของเทวดาเหลาน้ัน    ไดอธิบายไวแลวอยางพิสดารในอรรถกถา 
สักกปญหสตูรในทีฆนิกาย.  บทวา เตน  คือ  เพราะการบอกน้ัน  หรือเพราะ 
มนุษยผูทําบุญมีนอยน้ัน.    บทวา ทิพฺพา วต โภ  กายา  ปริหายสิฺสนฺติ 
ความวา  เพราะเทพบุตรใหมๆไมปรากฏ หมูเทวดาก็จักเส่ือมส้ินไป เทวนคร 
กวางยาวประมาณหน่ึงหม่ืนโยชน    อันนารื่นรมย    ก็จักวางเปลา.    บทวา 
ปริปูริสฺสนฺติ  อสุรกายา    ความวา  อบาย  ๔  จักเต็มแนน.    ดวยเหตุนี้   
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เทวดาชั้นดาวดึงส    จึงเสียใจวา   พวกเราจักไมไดเลนนักษัตร   ทามกลางหมู 
เทวดาในเทวนครท่ีเคยเต็มแนน. แมในสุกปกษก็พึงทราบความหมายโดยอุบาย  
นี้แล.  
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ภูตปุพฺพ ภิกฺขเว สกฺโก   เทวานมินฺโท 
ดังน้ี   ทรงหมายถึงเวลาที่พระองคเปนทาวสักกเทวราช.   อีกอยางหน่ึง  ทาน 
กลาววา พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึง  อัธยาศัยของทาวสักกะพระองคหน่ึง  
บทวา   อนุนยมาโน   แปลวา  เตือนใหรูสึก.  บทวา  ตาย   เวลาย  คือ 
ในกาลน้ัน. 
 
                                  นิพัทธอุโบสถ 
 
         ในบทวา  ปาฏิหารยิ ปกฺ ขฺจ  นี้   พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้  
อุโบสถท่ีรักษาติดตอกันตลอดไตรมาสภายในพรรษา  ชื่อวา ปาฏิหาริยปกข  
อุโบสถ.  เม่ือไมสามารถ  (จะรักษา)  อุโบสถตลอดไตรมาสน้ันได  อุโบสถ 
ที่รักษาประจําตลอดเดือนหนึ่งในระหวางวันปวารณาทั้ง ๒ บาง เมื่อไมสามารถ 
(จะรักษา)   อุโบสถประจําตลอดเดือนหนึ่งนั้นได   (อุโบสถ)   กึ่งเดือนหนึ่ง 
ต้ังแตวันปวารณาแรกบาง   ก็ชื่อวา  ปาฎิหาริยปกขอุโบสถเหมือนกัน.  บทวา  
อฏงฺคสุสมาคต   แปลวา   ประกอบดวยองคคุณ   ๘.     บทวา  โยปสฺส 
มาทิโส  นโร   ความวา  สัตวแมใดพึงเปนเชนเรา.   เลากันวา  ทาวสักกะ 
ทราบคุณของอุโบสถมีประการดังกลาวแลว   จึงละสมบัติในเทวโลกไปเขาจํา 
อุโบสถเดือนละ  ๘ วัน. 
         อีกนัยหนึ่ง  บทวา  โยปสฺส  มาทิโส  นโร  ความวา สัตวแมใด  
พึงเปนเชนเรา.    อธิบายวา    พึงปรารถนาเพ่ือไดรับมหาสมบัติ.   ในขอน้ีม ี
อธิบายดังน้ีวา ก็บุคคลสามารถท่ีจะไดรับสมบัติของทาวสักกะดวยอุโบสถกรรม. 
เห็นปานน้ี.  
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                         อธิบายบทวา  วุสิตวา  เปนตน  
 
         บทวา   วุสิตวา   ไดแก   มีการอยูจบแลว.   บทวา   กตกรณีโย 
ไดแก   ทํากจิท่ีควรทําดวยมรรค  ๔  อยู.     บทวา    โอหิตภาโร    ไดแก 
ปลงขันธภาระ  กิเลสภาระและอภิสังขารภาระอยู.  บทวา  อนปฺุปตฺตสทตฺโถ 
ความวา   อรหัตผลเรียกวา   ประโยชนของตน   บรรลุประโยชนของตนน้ัน. 
บทวา  ปริกขฺีณภวสโยชโน   ความวา   ชื่อวามีสังโยชนเครื่องผูกสัตวไวใน 
ภพหมดส้ินแลว   เพราะสังโยชนที่เปนเหตุใหผูกสัตว   แลวฉุดคราไปในภพ 
ทั้งหลายส้ินแลว.  บทวา  สมมฺทฺาวิมุตฺโต     ความวา   หลดุพนเพราะรู 
โดยเหตุ โดยนัย โดยการณะ.                      
         บทวา  กลฺล   วจนาย  แปลวา  ควรเพ่ือจะกลาว.  บทวา โยปสฺส 
มาทิโส  นโร  ความวา แมบุคคลใดจะพึงเปนพระขีณาสพเชนกับเรา  บุคคล 
แมนั้นพึงเขาจําอุโบสถเห็นปานน้ี  คือ เมื่อรูคุณของอุโบสถกรรมพึงอยูอยางน้ี. 
อีกนัยหน่ึง   บทวา  โยปสฺส  มาทิโส  นโร ความวา  สัตวแมใดพึงเปน 
เชนกับเรา.   อธิบายวา  พึงปรารถนาเพ่ือไดรับมหาสมบัติ.  ในบทน้ีมีอธิบาย 
ดังน้ีวา   ก็บคุคลสามารถท่ีจะไดรับสมบัติของพระขีณาสพ   ดวยอุโบสถกรรม 
เห็นปานน้ี. 
                                       จบอรรถกถาราชสูตรที่   ๗  
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                                   ๘. ทุติยราชสูตร* 
 
               วาดวยการกลาวคาถาผิดฐาน และถูกฐาน  
 
         [๔๗๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว  ทาวสักกะจอมเทวดา 
เมื่อจะปลุกใจเหลาเทวดาดาวดึงส  จึงภาษิตคาถานี้ในเวลาน้ันวา  
                                   แมผูใดพึงเปนเชนดังขาพเจา     ผูนั้น 
                        ก็พึงถืออุโบสถประกอบดวยองค ๘ ในดิถี  
                        ที่ ๑๔ ที่ ๑๕ และที่ ๘ แหงปกษ    และถือ 
                        อุโบสถปาฏิหาริยปกษเถิด 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลคาถาน้ันนั่น    ทาวสักกะจอมเทวดาขับไม  
เขาที ไมเปนการขับดีแลว  กลาวไมเหมาะ ไมเปนสุภาษิต นั่นเพราะเหตุอะไร 
เพราะทาวสักกะจอมเทวดายังไมปราศจากราคะ...โทสะ...โมหะ  สวนภิกษุ 
ผูเปนพระอรหันตสิ้นอาสวะแลว  สําเร็จแลว  ทํากิจท่ีควรทําแลว  ปลงภาระ 
แลว   เสร็จประโยชนตนแลว     สิ้นเครื่องรอยรัดไวในภพแลว  หลุดพนดวย 
ความรูชอบแลว   จึงควรกลาวคาถานั่นวา 
                                   แมผูใดพึงเปนเชนดังขาพเจา  ผูนั้น 
                        ก็พึงถืออุโบสถประกอบดวยองค  ๘ ในดิถี  
                        ที่ ๑๔ ที่ ๑๕ และที่ ๘   แหงปกษ   และถือ 
                        อุโบสถปาฏิหาริยปกษเถิด. 
นั่นเพราะเหตุอะไร  เพราะภิกษุนั้น  ปราศจากราคะ...โทสะ...โมหะแลว 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรื่องเคยมีมาแลว  ทาวสักกะจอมเทวดา  เมื่อจะ 
ปลุกใจเหลาเทวดาดาวดึงส  จึงภาษิตคาถานี้ในเวลาน้ันวา 
 
*  สูตรท่ี  ๘  งายท้ังนั้น  ขอความบางสวนขยายความไวในอรรถกถาสูตรท่ี  ๗  แลว  
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                                   แมผูใดพึงเปนเชนขาพเจา ฯลฯ  และ  
                        ถืออุโบสถปาฏิหาริยปกษเถิด. 
         ก็แลคาถาน้ันนั่นทาวสักกะจอมเทวดาขับไมเขาที ไมเปนการขับดีแลว 
กลาวไมเหมาะ ไมเปนสุภาษิต นั่นเพราะเหตุอะไร เพราะทาวสักกะจอมเทวดา 
ยังไมพนจาก  (ชาติ) ความเกิด (ชรา)  ความแก  (มรณะ)  ความตาย  (โสกะ) 
ความโศก  (ปริเทวะ)  ความคร่ําครวญ  (ทกุขะ)  ความทุกขกาย  (โทมนัสสะ) 
ความทุกขใจ   (อุปายาสะ)   ความคับแคนใจ   เรากลาววายังไมพนทุกข  สวน 
ภิกษุผูเปนพระอรหันตสิ้นอาสวะแลว   ฯลฯ  หลดุพนดวยความรูชอบแลว   จึง 
ควรกลาวคาถาน่ันวา 
                                   แมผูใดพึงเปนเซนดังขาพเจา   ฯลฯ  
                        และถืออุโบสถปาฏิหาริยปกษเถิด. 
นั่นเพราะเหตุอะไร   เพราะภิกษุนั้นพนแลวจาก  (ชาติ)   ความเกิด  ฯลฯ 
(อุปายาสะ) ความคับแคนใจ   เรากลาววาพนแลวจากทุกข. 
                                    จบทุติยราชสูตรที่   ๘ 
 
                                      ๙.สุขมุาลสูตร 
 
             วาดวยสุขุมาลชาติ  และความเมา ๓ ประการ 
 
         [๔๗๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราเปนสุขุมาล   สุขุมาลย่ิง   สุขุมาล 
โดยสวนเดียว    เราจะเลาใหฟง  ในพระราชนิเวศน  พระบิดาของเรา  โปรด 
ใหสรางสระโบกขรณี  สระหนึ่งปลูกอุบล    สระหน่ึงปลูกปทุม    สระหน่ึงปลูก  
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บุณฑริก๑  เพ่ือเราโดยเฉพาะ  อนึ่ง  เรามิใชใชแตจันทนกาสี  ผาโพกของเรา 
ก็เปนผากาสี  เสื้อก็กาสี  ผานุงก็กาสี  ผาหมก็กาสี๒  อนึ่ง  เศวตฉัตร  เขากั้น 
ใหเราทั้งกลางคืน   ทั้งกลางวัน  เพ่ือวามิใหตองหนาว  รอน  ละออง  หญา  
น้ําคาง  เรามีปราสาท ๓ หลัง  หลังหนึ่งสําหรับอยูฤดูหนาว  หลังหนึ่งสําหรับ 
อยูฤดูรอน  หลังหนึ่งสําหรับอยูฤดูฝน๓  เรานั้น   อันนางนักดนตรีไมมีบุรุษ 
ปนบําเรออยูในปราสาทฤดูฝนตลอด ๔ เดือนฤดูฝน มิไดลงไปภายลางปราสาท 
เลย  ในพระราชนิเวศนแหงพระบิดาเรา  ใหขาวสาลีกับเน้ือแกทาส   กรรมกร 
และคนอาศัย   เทากับในนิเวศนผูอ่ืน ๆ ที่ใหขาวปลายเปนสองกับน้ําผักดอง 
แกทาส   กรรมกร   และคนอาศัย 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรานั้น   เพียบพรอมไปดวยฤทธิ์เห็นปานน้ี  
และความสุขุมาลเหลือเกินถึงเชนนี้   ก็ยังไดคิดวา   ปุถชุนผูมิไดสดับ  ตัวเอง 
ก็มีอันจะตองแก  ไมลวงพนความแกไปได  แตเห็นคนอ่ืนแกแลวอึดอัด  ระอา 
ชิงชัง  ลืมตัวเสียทีเดียว    ถึงตัวเราเลาก็มีอันจะตองแก  ไมลวงพนความแก 
ไปได   ก็แตวาขอซ่ึงเราเองก็เปนคนมีอันจะตองแก   ไมลวงพนความแกไปได 
อยูเหมือนกัน    เห็นคนอ่ืนแกแลวจะพึงอึดอัด   ระอา  ชิงชัง   นั่นไมสมควร 
แกเราเลย ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อเราพิจารณาเห็นอยูเชนนี้   ความเมาในความหนุม 
ไดหายไปหมด 
         ปุถชุนผูมิไดสดับ   ตัวเองก็มีอันจะตองเจ็บไข  ไมลวงพนความเจ็บไข 
ไปได   แตเห็นคนอ่ืนเจ็บไขแลว  อึดอัด   ระอา   ชิงชัง   ลืมตัวเสียทีเดียว 
๑.  อุบล    บัวสายหลากสี  ปทุม  บัวกานสีแดง  (บัวหลวง)  บุณฑริก   บัวกานสีขาว     
๒.  กาสี  เปนช่ือแควน   ซ่ึงมีเมืองพาราณสีเปนเมืองหลวง   สินคาของแควนนี้    มีหลายอยาง   
ข้ึนช่ือและราคาสูงในสมัยนัน้ ซ่ึงคนช้ันสุขุมาลนิยมใช  ๓.   ตามนี้แสดงวาคร้ังนั้นนบัฤดูหนาว 
เปนตนป   ฤดฝูนเปนปลายป  เพราะฉะนัน้พรรษา (ฝนหรือฤดูฝน) จงึแปลวาป  
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ถึงตัวเราเลา  ก็มีอันจะตองเจ็บไข  ไมลวงพนความเจ็บไขไบได    ก็แตวาขอ 
ซึ่งเราเองก็เปนคนมีอันจะตองเจ็บไข  ไมลวงพนความเจ็บไขไปไดอยูเหมือน- 
กัน   เห็นคนอ่ืนเจ็บไขแลวจะพึงอึดอัด   ระอา    ชงิชัง    นั่นไมสมควรแก 
เราเลย   ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อเราพิจารณาเห็นอยูเชนนี้  ความเมาในความไมมี 
โรคไดหายไปหมด  
         ปุถชุนผูมีไดสดับ ตัวเองก็มีอันจะตองตาย  ไมลวงพนความตายไปได 
แตเห็นคนอ่ืนตายแลวอึดอัด   ระอา   ชิงชัง    ลืมตัวเสียทีเดียว   ถึงตัวเราเลา 
ก็มีอันละตองตาย    ไมลวงพนความตายไปได    ก็แตวาขอซึ่งเราเองก็เปนคน 
มีอันจะตองตาย  ไมลวงพนความตายไปไดอยูเหมือนกัน   เห็นคนอ่ืนตายแลว 
จะพึงอึดอัด  ระอา   ชิงชัง   นั่นไมสมควรแกเราเลย   ภิกษุทั้งหลาย   เมื่อเรา 
พิจารณาเห็นอยูเชนนี้   ความเมาในชีวิต  (ความเปนอยู)  ไดหายไปหมด 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความเมา ๓ นี้  ๓  คืออะไร  คือ ความเมาใน 
ความหนุม ๑  ความเมาในความไมมีโรค ๑  ความเมาในชีวิต ๑. 
         ปุถชุนผูมิไดสดับ    ที่เมาในความหนุมก็ดี   เมาในความไมมีโรคก็ด ี
และเมาในชีวิตก็ดี ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย ดวยวาจาและดวยใจ ปุถุชนน้ัน 
ครั้นประพฤติทุจริตดวยกาย   ดวยวาจาและดวยใจแลว   เพราะกายแตกตายไป 
ยอมเขาถึงอบายทุคติวินิบาตนรก 
         ภิกษุผูเมาในความหนุมก็ดี   เมาในความไมมีโรคก็ดีและเมาในชีวิต  
ก็ดี  ยอมลาสิกขากลับเปนหีนเพศ* 
*  เพศทราม  เพศต่ํา  คือเพศฆราวาส.  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 172 

                        ปุถุชนท้ังหลายก็เปนตามธรรมดาคือ  
            มีอันจะตองเจ็บ   มีอันจะตองแกและมีอัน 
            จะตองตาย    แตเกลียดชัง    (คนอื่น)    ที ่
            เปนตามธรรมดานั้น 
                        ขอซึ่งเราจะพึงเกลียดชัง  สภาพอนั- 
            นั้นในสัตวทั้งหลาย        ผูมีอนัจะตองเปน 
            อยางน้ัน       นั่นไมสมควรแกเราผูซึ่งมีอัน 
            เปนอยูอยางน้ันเหมือนกัน 
                        เมื่อเราเหน็อยูอยางน้ัน ไดรูธรรมอัน 
            ไมมอีุปธิแลว        ความเมาอนัใดในความ  
            ไมมีโรค       ในความหนุม        และในชีวิต 
            เราครอบงําความเมาท้ังปวงน้ันเสีย ไดเห็น 
            เนกขัมมะ     ( การออกจากกาม)     วาเปน 
            ความเกษม   (ปลอดโปรง)   ความอุตสาหะ 
            (ในเนกขัมมะ)        จึงไดมีแกเราผูเห็นพระ- 
            นิพพานอยูจําเพาะหนา 
                        เด๋ียวน้ีเราเปนคนไมควรจะเสพกาม 
            ทั้งหลายแลว    เราจักเปนผูไมถอยกลับ   ม ี
            พรหมจรรยเปนเบื้องหนา. 
                       จบสุขุมาลสูตรที่    ๙             
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                             อรรถกถาสุขุมาลสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถาสุขุมาลสูตรที่  ๙  ดังตอไปนี้:-  
 
                                      สขุุมาลชาติ 
 
         บทวา    สขุุมาโล   คือ   (เราตถาคต)    เปนผูไมมีทุกข.    บทวา 
ปรมสุขมุาโล   คือ  เปนผูไมมีทุกขอยางยิ่ง.   บทวา   อจฺจนฺตสุขุมาโล  
คือ    เปนผูไมมีทุกขตลอดกาล.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําน้ี  เพราะทรง 
หมายถึงวา  พระองคไมมีทุกข  นับต้ังแตเสด็จอุบัติในเมืองกบิลพัสดุ.  แตใน 
เวลาท่ีทรงบําเพ็ญทุกรกิรยิา  ทุกขที่พระองคเสวยไมมีที่สุด. 
         บทวา  เอถตฺถา  คือ ในสระโบกขรณีแหงหน่ึง.  บทวา  อปฺุปล 
วปฺปติ   ความวา   เขาปลูกอุบลเขียวไว.  สระโบกขรณีนั้น  ดาดาษดวย 
ปาดอกอุบลเขียว.  บทวา  ปทุม   ไดแก บัวขาว.   บทวา  ปุณฑริก*  
ไดแก   บัวแดง.   สระโบกขรณีทั้งสองสระนอกน้ี    ดาดาษไปดวยบัวขาว 
และบัวแดงดังพรรณนามานี้. 
 
                  วสิสุกรรมเทพบุตรสรางสระโบกขรณี 
        
         ดังไดสดับมา   ในเวลาที่พระโพธิสัตวมีพระชนมายุได ๗-๘ พรรษา 
พระราชา (สุทโธทนะ) ตรัสถามอํามาตยทั้งหลายวา  พวกเด็กเล็ก ๆ ชอบเลน 
กีฬาประเภทไหน.  อํามาตยทั้งหลายกราบทูลวา ชอบเลนน้ํา   พระเจาขา. 
จากน้ัน   พระราชารับสั่งใหประชุมกรรมกรขุดดนิแลวใหเลือกเอาที่สําหรับ 
สรางสระโบกขรณี. 
* บาลีวา  ปทุม  ไดแก  บัวแดง  ปุณฑริก  ไดแก  บัวขาว.  
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         เวลาน้ัน  ทาวสักกเทวราชทรงใครครวญดูทรงทราบความเปนไปน้ัน  
แลว  ทรงดําริวา เครื่องใชของมนุษยไมสมควรแกพระโพธิสัตวเลย เครื่องใช 
ทิพย  (ตางหาก)  จึงสมควร  ดังนี้   แลวตรัสเรียกวิสสุกรรมเทพบุตรมาตรัสวา 
ไปเถิดพอ  พอจงสรางสระโบกขรณีในสนามเลนของพระมหาสัตว.  วิสสุกรรม 
เทพบุตรทูลถามวา  จะใหมีลักษณะอยางไร  พระเจาขา. 
         ทาวสักกะรับสั่งวา  สระโบกขรณีตองไมมีโคลนเลน  เกลื่อนกลนดวย 
แกวมณี   แกวมุกดา  และแกวประพาฬ  ลอมรอบดวยกําแพงแกว  ๗ ประการ 
พรอมมูลดวยบันไดท่ีมีข้ันบันไดทําดวยทอง  เงิน  และแกวมณี   มีราวบันได 
ทําดวยแกวมณี  มีซุมบันไดทําดวยแกวประพาฬ  และในสระน้ีตองมีเรือทําดวย 
ทอง  เงิน แกว มณี  และแกวประพาฬ  ในเรือทองตองมีบัลลังกเงิน ในเรือเงิน 
ตองมีบัลลังกทอง ในเรือแกวมณีตองมีบัลลังกแกวประพาฬ ในเรือแกวประพาฬ 
ตองมีบัลลังกแกวมณี  ตองมีทะนานตักน้ําทําดวยทอง  เงิน  แกว มณี    และ 
แกวประพาฬ    และสระโบกขรณีตองดาดาษดวยปทุม  ๕  ชนดิ.    วิสสุกรรม 
เทพบุตรรับพระบัญชาทาวสักกเทวราชวา  ได  พระเจาขา   ดังน้ี แลว   ลงมา 
ตอนกลางคืนสรางสระโบกขรณีโดยทํานองนั้นนั่นแล      ในท่ีที่พระราชารับสั่ง 
ใหเลือกเอา. 
         ถามวา   ก็สระโบกขรณีเหลาน้ัน   ไมมีโคลนเลนมิใชหรือ   แลวปทุม 
ทั้งหลายบานในสระนี้ไดอยางไร.  ตอบวา  ไดยินวา   วิสสุกรรมเทพบุตรนั้น 
สรางเรือลําเล็ก ๆ ที่ทําดวยทอง เงิน แกว มณี และแกวประพาฬไวตามท่ีตาง ๆ 
ในสระโบกขรณีเหลาน้ัน   แลวอธิษฐานวา  เรือเหลาน้ีจงเต็มดวยโคลนเลนเถิด 
และขอบัว  ๕  ชนิด  จงบานในเรือน้ีเถิด.   บัว  ๕  ชนิด   ก็บานแลว  
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ดวยประการดังพรรณนามาฉะน้ี.  ละอองเกษรก็ฟุง. หมูภมร ๕ ชนิดก็พากนั 
บินเคลาคลึง.    วิสสุกรรมเทพบุตรสรางสระโบกขรณีเหลาน้ันเสร็จอยางน้ีแลว 
ก็กลับไปยังเทวบุรีตามเดิม.  
         ครั้นราตรีสวาง  มหาชนเห็นแลวก็คิดกันวา สระโบกขรณีคงจักมีใคร 
นิรมิตถวายพระมหาบุรุษเปนแน  จึงพากันไปกราบทูลใหพระราชาทรงทราบ. 
พระราชามีมหาชนหอมลอม   เสด็จไปทอดพระเนตรดูสระโบกขรณีก็ทรง 
โสมนัสวา     สระโบกขรณีเหลาน้ี    เทวดาคงจักนิรมิตข้ึนดวยบุญฤทธิ์แหง 
โอรสของเรา.  ต้ังแตนั้นมา  พระมหาบุรุษก็เสด็จไปทรงเลนน้ํา. 
         บทวา  ยาวเทว  ในบทวา ยาวเทว มมฺตถาย  นี้   เปนคํากําหนด 
ถึงเขตแดนแหงการประกอบ    อธิบายวา   เพียงเพ่ือประโยชนแกเราเทานั้น 
ไมมีเหตุอยางอ่ืนในเรื่องนี้.   บทวา  น โข ปนสฺสาห  ตัดบทเปน น โข 
ปนสฺส  อห.   บทวา   กาสิก  จนฺทน  ไดแกไมจันทนแควนกาสี   เนื้อ 
ละเอียดออน.   บทวา   กาสิก  ส ุ  เม  ต   ภิกฺขเว   เวน   ความวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แมผาโพกศีรษะของเรา  ก็เปนผาแควนกาสี.  ก็คําวา 
สุ  และ  ต    ในบทวา    กาสิก  สุ  เม  ต  เวน   นี้เปนเพียงนิบาต. 
บทวา  เม  เปนฉัฎฐีวิภัติ.    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา   ผาโพกศีรษะ 
ของเราตถาคตเน้ือละเอียดแท.  บทวา   กาสิกา  กฺจุกา  ไดแก  แมฉลอง 
พระองค ก็เปนฉลองพระองคชนิดละเอียดออน.๑  บทวา เสตจฺฉตฺต   ธาริยติ 
ความวา   ต้ังเศวตฉัตรของมนุษย   ทั้งเศวตฉัตรทิพย    กก็ั้นอยูเหนือศีรษะ 
ดวยเหมือนกัน.  บทวา   มา   น   สิต  วา   ความวา   ขอความหนาวหรือ 
ความรอนเปนตน   อยางใดอยางหน่ึง  อยาไดสัมผัสพระโพธิสัตวนั่นเลย. 
๑. ปาฐะวา  ปารุปนกฺจุโก  จ  สีสกฺจุโก  จ  ฉบับพมาเปน  ปารุปนกฺจุโกป  สณฺนกญจโก 
จ  แปลตามฉบับพมา.  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 176 

                              การสรางปราสาท ๓ ฤดู  
 
         บทวา   ตโย   ปาสาทา   อเหส    ความวา  ไดยินวา   เมื่อพระ- 
โพธิสัตวประสูติแลวมีพระขนมายุได ๑๖ พรรษา พระเจาสุทโธทนะทรงดําริวา 
จักใหสรางปราสาทสําหรับพระราชโอรสประทับอยู      จึงรับสัง่ใหชางไมมา 
ประชุมพรอมกัน  แลวรบัสั่งใหทําโครงรางปราสาท ๙ ชั้น  ตามฤกษยามดีแลว 
ใหสรางปราสาท ๓ หลัง  พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาปราสาทท้ัง ๓ หลัง 
นั้น จึงตรัสคําน้ีวา  ตโย  ปาสาทา  อเหสุ. 
         ในบทวา  เหมนฺติโก   เปนตน   มีอธิบายวา   ปราสาทหลังท่ีทรง 
ประทับอยูไดอยางสําราญในฤดูเหมันต  ชื่อวา เหมันติกปราสาท  (ปราสาท 
หลังท่ีประทับอยูในฤดูเหมันต).  แมในสองบทนอกน้ีก็มีนัย  นีแ้ล.   ก็ในบท 
เหลาน้ี   มีความหมายของคําดังน้ี   การอยูในฤดูเหมันต   ชื่อวา  เหมันตะ 
ปราสาทชื่อวา เหมันติกะ เพราะเหมาะสมกับฤดูเหมันต.  แมในสองบทนอกน้ี  
ก็มีนัย  นี้แล. 
 
                                ปราสาทฤดูหนาว 
 
         บรรดาปราสาทท้ัง  ๓ หลังน้ัน ปราสาทในฤดูเหมันตมี ๙ ชั้น  ก็แลชั้น 
(แตละชั้น)  ของปราสาทน้ัน  ไดตํ่าลงตํ่าลง  (ตามลําดับ)  ก็เพ่ือใหรับไออุน 
ประตูและหนาตางที่ปราสาทหลังน้ันก็มีบานติดสนิทดีไมมีชอง  ชางไมทั้งหลาย 
แมเม่ือทําจิตรกรรมก็เขียนเปนกองไฟลุกสวางอยูในชั้นนั้น ๆ ก็เครื่องลาดพ้ืน 
ในปราสาทน้ีทําจากผากัมพล.   ผามาน   เพดาน   ผานุง    ผาหม    และ 
ผาโพกศีรษะก็เหมือนกัน  (คือทําจากผากัมพล). หนาตางก็เปดในตอนกลางวัน 
แลวปดในตอนกลางคืน  เพ่ือใหรับความรอน.  
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                                    ปราสาทฤดูรอน    
 
         ปราสาทฤดูรอนมี ๕ ชั้น.  กช็ั้น   (แตละชั้น)   ในปราสาทน้ี   (ยก) 
สูง    ไมคับแคบเพ่ือใหรับไอความเย็น.     ประตูและหนาตางปดไมสนิทนัก 
มีชอง  และติดตาขาย.  ในงานจิตรกรรม  เขาไดเขียนเปนดอกอุบล  ดอกปทมุ 
และดอกบุณฑริกไว.  ก็เครื่องลาดพ้ืนในปราสาทน้ีทําจากผาเปลือกไม ผามาน 
เพดาน  ผานุง  ผาหม  และผาโพกศีรษะ  (ก็ทําจากเปลือกไม)   เหมือนกัน. 
และตรงท่ีใกลหนาตางในปราสาทน้ี  พวกชางไมก็ต้ังตุมไว๙ ตุม  ใสน้ําจนเต็ม 
แลว  เอาดอกบัวเขียวเปนตนคลุมไว. เขาทํานํ้าตกไวตามท่ีเหลาน้ัน  เปนเหตุให 
สายนํ้าไหลออกมาเหมือนเมื่อฝนตก ภายปราสาทเขาวางรางไมที่มีโคลนใสอยู 
เต็มไวในท่ีนั้น ๆ  แลวปลกูบัวเบญจวรรณไว.     บนยอดปราสาทก็ผูกเชือก 
หนังกระบือแหงไว    ใชเครื่องยนตยกกอนหินข้ึนสูงจนกระทั่งถึงหลังคาแลว 
เปนเหตุใหสายน้ําไหลออกเหมือนเมื่อคราวฝนตก   เสียงน้ําไหลจะเปนเหมือน 
เสียงฟารอง  ก็ประตูและหนาตางในปราสาทหลังน้ีปดไวในเวลากลางวันแลว 
เปดในเวลากลางคืน.                                                                               
 
                                         ปราสาทฤดูฝน 
 
         ปราสาทฤดูฝนมี ๗ ชั้น.  กช็ั้น  (แตละชั้น)  ในปราสาทหลังน้ีไมสูง 
เกินไปและไมตํ่าเกินไป เพ่ือตองการใหไดรับอากาศท้ัง ๒ ฤดู (เย็นและรอน) 
ประตูกับหนาตางลางบานก็ปดสนิทดี ลางบานก็หาง.  แมจิตรกรรมในปราสาท 
นั้น  ในท่ีลางแหงก็ทําเปนกองไฟลุกโชน  ในทีล่างแหงก็ทําเปนสระธรรมชาติ. 
ก็ผามีผาลาดพ้ืนเปนตนในปราสาทหลังน้ี    ก็ปนกันทั้งสองชนิด   คือ   ทั้งผา 
กัมพลและผาเปลือกไม.  ประตูกับหนาตางลางบานก็เปดตอนกลางคืนแลวปด 
ตอนกลางวัน   ลางบานก็เปดตอนกลางวัน แลวปดตอนกลางคืน.  ปราสาทท้ัง  



๓ หลัง  สวนสูงมีขนาดเทากัน.   แตมีความแตกตางกันในเรื่องชั้น.  
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                            พระโพธิสัตวแสดงศิลปะ  
 
         เมื่อสรางปราสาทสําเร็จลงอยางนี้แลว     พระราชาทรงดําริวา    โอรส 
ของเราเจริญวัยแลว  เราจักใหยกเศวตฉัตรข้ึนเพ่ือเขา  แลวคอยดูสิริราชสมบัติ. 
พระองคจึงทรงสงพระราชสาสน  ไปถึงเจาศากยะท้ังหลายวา   โอรสของหมอม 
ฉันเจริญวัยแลว  หมอมฉันจักสถาปนาเขาไวในราชสมบัติ ขอเจาศากยะท้ังปวง 
จงสงเจาหญิงผูเจริญวัยในวังของตน ๆ ไปยังราชมณเฑียรน้ีเถิด. 
         เจาศากยะเหลาน้ันไดสดับพระราชสาสนแลว ตางทรงดําริวา  พระ- 
กุมารสมบูรณดวยพระรูปนาทัศนาเทาน้ัน  (แตวา)  ไมทรงรูศลิปะอะไร ๆ เลย  
จักไมสามารถเลี้ยงดูพระวรชายาไดหรอก   พวกเราจักไมยอมยกลูกสาวให. 
         พระราชาทรงสดับขาวน้ัน     แลวไดเสด็จไปยังสํานักพระราชโอรส 
แลวตรัสบอก.   พระโพธสิัตวกราบทูลวา   ขาแตพระบิดา  หมอมฉันควรจะ 
แสดงศิลปะอะไร   
         พระราชาตรัสวา  ลกูควรยกสหัสสถามธนู   (ธนูที่หนักตองใชแรงคน 
๑,๐๐๐)  ข้ึนนะลูก.  ถาอยางนั้น  ขอพระองคจงทรงใหนํามา.  พระราชารับสั่ง 
ใหนําธนูมาใหพระราชโอรส.  ธนูนั้นใชคน  ๑,๐๐๐  คนยกข้ึน  ใชคน ๑,๐๐๐ 
คนยกลง.   พระมหาบุรุษใหนําธนูมาแลว   ประทับนั่งบนบัลลังก    ทรงเกี่ยว          
สายไวที่พระปาทังคุฏฐะ (นิ้วโปงพระบาท) แลวดึงมา ทรงเอาพระปาทังคุฎฐะ         
(นิ้วโปงพระบาท)   นั่นเองนําธนูมาแลว   จับคันธนูดวยพระหัตถซาย   ทรง 
เหน่ียวสายมาดวยพระหัตถขวา ทั่วท้ังพระนครถึงอาการตกตะลึง. และเม่ือมีใคร 
ถามวา   เสียงอะไร ?   เจาศากยะท้ังหลายก็ตอบกันวา   ฟาฝนคําราม.  ทีนัน้ 
คนอีกพวกหน่ึงก็ตอบวา พวกทานไมรูหรือ ไมใชฟาฝนคํารามหรอก  นั่นเปน  
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เสียงปลอยสายธนูของพระราชกุมาร  เผาอังคีรสผูทรงยกธนูที่ตองใชแรงคนถึง 
๑,๐๐๐ คน  แลวทรงข้ึนสาย.  เจาศากยะทั้งหลาย ตางก็มีพระทัยชื่นชมดวยการ 
แสดงศิลปะเพียงเทาน้ัน.  
         พระมหาบุรุษกราบทูลพระราชบิดาวา    หมอมฉันควรจะทําอะไร 
อยางอ่ืนอีกไหม  ? 
         พระราชาตรัสตอบวา     ลกูควรเอาลูกศรยิงแผนเหล็กหนาประมาณ 
๘  นิ้วใหทะลุ. 
         พระมหาบุรุษยิงทะลุแผนเหล็กนั้น  แลวกราบทูลวา  หมอมฉันควรจะ 
ทําอะไรอยางอ่ืนอีกไหม  ? 
         พระราชาตรัสตอบวา     ลกูควรยิงแผนกระดานไมประดูหนา  ๔  นิ้ว 
ใหทะลุ. 
         พระมหาบุรุษยิงทะลุแผนกระดานน้ัน   แลวกราบทูลวา หมอมฉันควร 
จะทําอะไรอยางอ่ืนอีกไหม ?                                     
         พระราชาตรัสตอบวา    ลูกควรยิงแผนกระดานไมมะเด่ือหนา  ๑  คืบ 
ใหทะลุ. 
         พระมหาบุรุษยิงแผนกระดานไมมะเดื่อน้ันแลว กราบทลูวาหมอมฉัน 
ควรจะทําอะไรอยางอ่ืนอีกไหม  ? 
         พระราชาตรัสตอบวา   ลกูควรยิงแผนกระดานที่ผูกติดไวที่เครื่องยนต 
๑๐๐  แผนใหทะลุ. 
         พระมหาบุรุษยิงทะลุแผนกระดาน  ๑๐๐ แผนนั้นแลว     กราบทูลวา 
หมอมฉันควรจะทําอะไรอยางอ่ืนอีกไหม ? 
         พระราชาตรัสตอบวา ลูกควรยิงหนังกระบือแหงหนา ๖๐ ชั้นใหทะล.ุ 
         พระมหาบุรุษยิงทะลุหนังกระบือแหงแมนั้นแลว กราบทูลวาหมอมฉัน 
ควรทําอะไรอยางอ่ืนอีกไหม ?  
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         ลําดับนั้น  เจาศากยะท้ังหลาย   ก็บอก  (ใหยิง) เกวียนบรรทุกทราย  
เปนตน. 
         พระมหาสัตวยิงทะลุทั้งเกวียนบรรทุกทรายทั้งเกวียนบรรทุกฟางแลว 
ยิงลูกศรลงไปในนํ้าลึกประมาณ ๑ อุสภะ  (และ)  ยิงข้ึนไปบนบกไกลประมาณ 
๘ อุสภะ. 
         ทีนั้น   เจาศากยะทั้งหลาย    ก็กราบทูลพระมหาสัตวนั้นวา    บัดนี้  
พระองคควรยิงขนทรายใหทะลุ  โดยมีมะเขือเปนเครื่องหมาย. 
         พระมหาสัตวตรัสวา  ถาอยางนั้น  ทานทั้งหลายจงใหผูก  (ขนทราย). 
         เจาศากยะท้ังหลายก็สั่งวา พอทั้งหลาย    พวกพอจงมาชวยกันใหผูก๑ 

(ขนทราย)   คือพวกหนึ่ง   จงผูกไว๒ในระยะทางระหวางเสียงกึกกอง     คือ 
พวกหน่ึงจงเดินทางลวงหนาไป  ผูกไว๓ในระยะทางคาวุตหน่ึง พวกหน่ึงจงเดิน 
ทางลวงหนาไป   ผูกไวในระยะทางกึ่งโยชน    พวกหน่ึงจงเดินทางลวงหนาไป 
ผูกไว๔ในระยะทาง ๑ โยชน. 
         พระมหาสัตวใหผูกขนทรายในระยะทางไกลประมาณ ๑ โยชน  โดยมี 
มะเขือเปนเครื่องหมาย   แลวยิงลูกศรไปในทิศทั้งหลาย  ซึ่งหนาแนนดวยแผน 
เมฆ  ในยามราตรีที่มืดสนิท.  ลูกศรว่ิงไปผาขนทรายในระยะทางไกลประมาณ 
๑ โยชน  แลว  (ตกลง)  แทงทะลุแผนดินไป   และไมใชวามีแตยิงลูกศรเพียง 
เทาน้ี   อยางเดียวเทาน้ัน.           
         ก็วันนัน้    พระมหาสัตวทรงแสดงศิลปะที่มีอยูในโลกครบทุกชนิด.๕ 

เจาศากยะทั้งหลาย  ตกแตงพระธิดาของตน ๆแลว  สงไปถวาย. นางระบําไดมี 
จํานวนถึง ๔๐,๐๐๐ นาง. พระมหาบุรุษประทับอยูในปราสาทท้ัง ๓ หลัง  ดุจ 
ดังเทพบุตร. 
๑.  ปาฐะวา  วชฺิฌตุ   ฉบันพมาเปน พชฺฌตุ  แปลตามฉบับพมา. 
๒.  ๓.  ๔.  ปาฐะวา  วิชฺฌตุ  ฉบับพมาเปน  พนฺธนฺตุ  แปลตามฉบับพมา. 
๕.  ปาฐะวา  โลเก  วตฺตมานิ  สิปฺป   ฉบับพมาเปน  โลเก  วตฺตมานสิปฺป.  
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                                 ในปราสาทไมมีผูชายเลย  

         บทวา   นิปฺปุริเสหิ  ตุริเยหิ   ความวา   ดนตรทีี่ปราศจากบุรุษ. 
และในปราสาทน้ี   ไมใชวาการดนตรีเทาน้ันที่ไมมีบุรุษ   (เลน)    ก็หามิได. 
แมวาสถานท่ีทุกแหงก็ไมมีบุรุษประจําดวยเหมือนกัน.  แมคนเฝาประตูก็เปน 
สตรีอีกเชนกัน.  พวกท่ีทํางานในคราวถวายการสรงสนานเปนตน    ก็เปนสตรี 
ดวยเหมือนกัน 
         เลากันวา   พระราชาทรงดําริวา  ความรังเกียจ   จะเกิดข้ึน    แก 
ลูกชายของเราผูเสวยสุขสมบัติจากอิสริยยศเห็นปานน้ันอยู   เพราะไดเห็นบุรุษ 
ขอความรังเกียจนั้นอยาไดมีแกลูกของเราเลย   ดังน้ีแลว   จึงทรงแตงต้ังสตรีไว 
ในทุกหนาท่ี.  บทวา  ปรจิารยมาโน  ความวา  บันเทิงใจอยู. 

                      พระโพธิสัตวมิไดเสด็จลงช้ันลางเลย 
         บทวา  น  เหฏาปาสาท  โอโรหามิ  ความวา   เราตถาคตมิได 
ลงจากปราสาทไปขางลางเลย  เพราะเหตุนั้น บุรุษสักคนหน่ึง  (แมกระทั่งเด็ก) 
ไวผมจุกก็ไมไดเห็นเราตถาคตเลยตลอด ๔ เดือน.    บทวา  ยถา  คือ  โดย  
นิยามใด.   บทวา  ทาสกมมฺกรโปริสสสฺ   ไดแก ทาส  กรรมกรที่ไดรับ 
การเลี้ยงดวยคาอาหารประจําวัน   และคนท่ีอาศัยอยูกิน  (ตลอดไป).   บทวา 
กณาชก ไดแกขาวปนปลายขาว.  บทวา วิลงฺคทุติย  ไดแก มีน้าํผักดอง 
เปนที่ ๒. บทวา เอวรูปาย อิทฺธิยา ไดแก ผูประกอบดวยบุญฤทธิ์  มีกําเนิด 
อยางนี้.  บทวา  เอวรูเปน จ  สุขมุาเลน  ไดแก  และผูประกอบดวยความ 
เปนผูไมมีทุกขมีกําเนิดอยางนี้.  ปาฐะเปน สุขุมาเลน  ดังน้ีก็มี.  
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                        เหตุผลท่ีตรัสสุขสมบัติของพระองค   
 
         พระตถาคตตรัสเลาถึงสิริสมบัติของพระองค    ดวยฐานะเพียงเทาน้ี  
ดังพรรณนามานี้   และเม่ือตรัสเลา  กห็าไดตรัสเลาเพ่ือความลําพองพระทัยไม. 
แตตรัสเลาเพ่ือทรงแสดงถึงลักษณะของความไมประมาทน่ันเองวา เราตถาคต 
สถิตอยูในสมบัติ แมเห็นปานน้ี ก็ยังไมประมาทเลย.  ดวยเหตุนั้นแล พระองค 
จึงตรัสคําวา   อสฺสุตวา   โข   ปุถุชฺชโน   เปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน 
บทวา ปร ไดแก บุคคลอ่ืน.  บทวา  ชณิฺณ  ไดแกทรุดโทรมเพราะชรา. 
บทวา อฎฎิยติ   ไดแก เปนผูเอือมระอา.  บทวา หรายติ  ไดแก ทําความ  
ละอาย  คือ ละอายใจ.  บทวา ชิคุจฺฉติ  ไดแก เกิดความรังเกียจข้ึนเหมือน 
ไดเห็นของไมสะอาด.  บทวา อตฺตานเยว อติสิตฺวา ความวา อึดอัด ระอา 
ลืมตนวามีชราเปนธรรมดา.   บทวา  ชราธมฺโม  ไดแก มีชราเปนสภาพ. 
บทวา   ชร อนตีโต   ความวา  เราตถาคตไมพนชราไปได   ยังคงเปนไปอยู. 
ภายในชรา.  บทวา  อิติ  ปฏิสฺจิกฺขโต  ไดแก ผูพิจารณาเห็นอยูอยางนี้. 
 
                                 ความเมา ๓ อยาง 
 
         ความเมาเพราะมานะท่ีอาศัยความเปนหนุมเกิดข้ึน ชื่อวาโยพพนมทะ. 
บทวา  สพฺพโส  ปหียิ  ความวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความเมาที่ละ 
ไดแลว   โดยอาการท้ังปวงใหเปนเหมือนวาละไดแลวดวยมรรค.  แตนักศึกษา 
พึงทราบวา  ความเมานี้ไมใชละไดดวยมรรค   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ละ 
ไดดวยการพิจารณา  (วิปสสนา).  เพราะวาเทวดาท้ังหลายแสดงบุคคลผูประสบ 
กับชรา   แกพระโพธิสัตว.   ต้ังแตนั้นมาจนกระท่ังไดเปนพระอรหันต   ชือ่วา  
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ความเมาในความเปนหนุม  ไมเกิดข้ึนแกพระมหาสัตวเลยในระหวาง.   แมใน  
สองบทท่ีเหลือก็มีนัย  นีแ้ล.   อน่ึง  ในสองบทท่ีเหลือน้ีมีอธิบายดังตอไปนี้  
ความเมาดวยอํานาจมานะท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยความไมมีโรควา  เราเปนคน 
ไมมีโรค ชื่อวา อโรคยมทะ. ความเมาดวยอํานาจมานะท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
ชีวิตวา  เราเปนอยูมาไดนาน  ชื่อวา  ชีวิตมทะ.  บทวา สิกฺข  ปจฺจกฺขาย 
ไดแก  บอกคืนสิกขา.  บทวา  หีนายาวตฺตติ  ไดแก เวียนมาเพ่ือภาวะที่เลว 
คือ  เพ่ือเปนคฤหัสถอันเปนภาวะที่ตํ่า. 
         บทวา  ยถาธมฺมา    ไดแก มีสภาวะเปนอยางใดดวยสภาวะทั้งหลาย 
มีความเจ็บปวยเปนตน .   บทวา    ตถาสนฺตา    มีอธิบายวา   เปนผูมีความ 
เจ็บปวยเปนตน       เปนสภาวะท่ีไมแปรผันเหมือนท่ีมีอยูนั่นแหละ.     บทวา 
ชิคุจฺฉนฺติ  ไดแก รังเกียจบุคคลอ่ืน.  บทวา  มม เอววิหาริโน  ความวา 
เมื่อเราตถาคตอยูดวยอาการอยางน้ี   คือ   ดวยการอยูอยางนารังเกียจ  ความ 
รังเกียจอยางน้ี   พึงเปนของไมเหมาะสมคือไมสมควร. 
         บทวา  โสห  เอว  วหิรนฺโต   ความวา   เราตถาคตน้ันอยูอยางนี้  
คือ  (อยูอยาง)   ไมรังเกียจบุคคลอ่ืน.   อีกอยางหนึ่ง   (เราตถาคตน้ัน)  อยู 
อยางนี้   คือ   อยูโดยมกีารพิจารณาเปนธรรมเครื่องอยูนี้.    บทวา    ตฺวา 
ธมฺม   นิรูปธ ึ    ความวา  ทราบธรรมคือพระนิพพานซึ่งเวนจากอุปธิทั้งปวง. 
บทวา สพฺเพ มเท อภิโภสฺมิ  ความวา  เราตถาคตครอบงํา  คือ  กาวลวง 
ความเมาหมดทั้ง ๓ อยาง. 
         บทวา  เนกฺขมฺเม  ทฏุ  เขมต   ความวา   เห็นภาวะที่เกษมใน 
พระนิพพาน.  ปาฐะเปน  เนกฺขมฺม   ทฏุ   เขมโต   ก็มี.  ความหมายก็ 
คือวา  เห็นเนกขัมมะโดยความเปนสภาวะท่ีเกษม.  
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         บทวา   ตสฺส   เม   อหุ    อุสฺสาโห   ความวา   เมื่อเรานั้นเห็น  
พระนิพพาน   กลาวคือเนกขัมมะน้ันอยางแจมแจง    จึงไดมีความอุตสาหะ 
หมายความวา  ไดมีความพยายาม. 
         บทวา  นาห  ภพฺโพ   เอตรห ิ  กามานิ   ปฏิเสวิตุ  ความวา 
บัดนี้ เราตถาคตไมควรท่ีจะเสพกามท้ังสองอยาง.  บทวา  อนิวตฺติ ภวิสฺสามิ 
ความวา  เราตถาคตจักไมหวนกลับ  คือ  จักไมถอยกลับจากบรรพชาและจาก 
สัพพัญุตญาณ. บทวา พฺรหฺมจริยปรายโน  ความวา เราตถาคตกลายเปน 
ผูมีมรรคพรหมจรรยเปนที่ไปในเบื้องหนาแลว. 
         พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสถึงความเพียรที่เปนเหตุใหพระองคไดบรรล ุ
ณ   บลัลังกใตตนมหาโพธิดวยคาถาเหลาน้ีดังวามานี้. 
                            จบอรรถกถาสุขุมาลสูตรที่  ๙ 
 
                                 ๑๐. อธิปไตยสูตร 
 
                                 วาดวยอธิปไตย  ๓  
 
         [๔๗๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อธิปไตย  ๓  นี้   ๓  คืออะไร   คือ 
อัตตาธิปไตย  โลกาธิปไตย  ธรรมาธิปไตย. 
         ก็อัตตาธิปไตย    เปนอยางไร    ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้    อยูปาก็ดี 
อยูโคนไมก็ดี  อยูในเรือนวางก็ดี   พิจารณาเห็นอยางนี้วา    ก็เราออกจาก 
เรือนบวชเปนบรรพชิต   มิใชเพ่ือจีวร  มิใชเพ่ือบิณฑบาต  มิใชเพ่ือเสนาสนะ 
เปนเหตุมิใชเพ่ือความมีและไมมีอยางนั้น     ที่แท  เราเปนผูอันความเกิด  
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ความแก     ความตาย     ความโศก     ความคร่ําครวญ     ความไมสบายกาย 
ความเสียใจ    ความคับแคนใจครอบงําแลว   ตกอยูในกองทุกข   มีความทุกข 
ทวมทับแลว    คิดวา  (ดวยการบวชนี้)  ลางทีความทําท่ีสุดแหงกองทุกข  
ทั้งมวลน้ี  จะพึงปรากฏได   ก็แลเราละทิ้งกามอยางใด    ออกจากเรือน 
บวชเปนบรรพชิตแลว     จะมาแสวงหากามอยางน้ันหรือกามท่ีเลวยิ่งกวาน้ัน  
นั่นไมสมควรแกเราเลย    ภิกษุนั้นจึงตกลงอยางน้ีวา   ความเพียร    เราตอง 
ทําไมยอหยอน   สติตองต้ังมั่นไมฟนเฟอน   กายตองระงับไมกระสับกระสาย 
จิตตองเปนสมาธิแนวแน    ดังน้ี     เธอทําตนเองใหเปนอธิปไตย  ละอกุศล 
บําเพ็ญกุศล ละธรรมที่มโีทษ บําเพ็ญธรรมที่ไมมโีทษ   บริหารตนใหหมดจด 
ได  นี่  ภิกษุทั้งหลาย  เราเรียกวา  อัตตาธิปไตย. 
         ก็โลกาธิปไตย  เปนอยางไร ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  อยูปาก็ดี ฯลฯ 
คิดวา   (ดวยการบวชนี้)    ลางทีความทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งมวลนี้   จะพึง 
ปรากฏได    ก็แลเราบวชอยูอยางนี้.    จะมาตรึกกามวิตก   พยาบาทวิตกและ 
วิหิงสาวิตก โลกสันนิวาสน้ีใหญนะ  ก็ในโลกสันนิวาสอันใหญนี้  สมณพราหมณ 
ทั้งหลาย   ผูมีฤทธ์ิมีทิพยจักษุรูจิตคนอ่ืนได   มีอยู   สมณพราหมณเหลาน้ัน 
เห็นไปไดไกลดวย   ทานเขามาใกลก็ไมเห็นตัว   ทานรูจิต   (ของผูอ่ืน) 
ดวยจิต   (ของทาน)   ดวย   ทานเหลาน้ันจะพึงรูจักเราอยางนี้วา    ดูกุลบุตร 
ผูนี้ชิ ทานผูเจริญท้ังหลาย  เขาลุกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธาแลว 
ยังวุนดวยธรรมอันเปนบาปอกุศลอยู     แมเทวดาทั้งหลายผูมีฤทธิ์   มีทิพยจักษุ 
รูจิตผูอ่ืนไดก็มี   เทวดาเหลาน้ัน  เห็นไปไดไกลดวย   เขามาใกลก็ไมเห็นตัว  
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ดวย  รูจิต  (ของผูอ่ืน)  ดวยจิต  (ของตน)  ดวย  แมเทวดาเหลานั้น  ก็จะ  
พึงรูจักเราอยางนี้วา  ดูกุลบุตรผูนี้ซิ  ทานผูเจริญท้ังหลาย   เธอออกจากเรือน 
บวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา     แลวยังวุนดวยธรรมอันเปนบาปอกุศลอยู 
ภิกษุนั้นจึงตกลงใจอยางนี้วา   ความเพียร   เราตองทําไมยอหยอน   สติตอง 
ต้ังม่ันไมฟนเฟอน  กายตองระงับไมกระสับกระสาย  จิตตองเปนสมาธิแนวแน 
ดังน้ี   เธอทําโลก   (คือผูอ่ืน)   นั่นแลใหเปนอธิปไตย   ละอกุศลบําเพ็ญกุศล 
ละธรรมท่ีมโีทษ  บําเพ็ญธรรมที่ไมมีโทษ  บริหารตนใหหมดจดได   นี่ภิกษุ 
ทั้งหลาย   เราเรียกวา  โลกาธิปไตย. 
         ก็ธรรมาธิปไตย   เปนอยางไร   ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   อยูปาก็ดี 
ฯลฯ  คิดวา   (ดวยการบวชนี้)    ลางทีความทําท่ีสุดแหงกองทุกขทั้งมวลน้ีจะ 
พึงปรากฏได  (สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม)   พระธรรมอันพระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสดีแลว   (สนทฺิฏ ิโก)   อันผูไดบรรลจุะพึงเห็นเอง   (อกาลิโก) 
ไมประกอบดวยกาล    (เอหิปสฺสิโก)     ควรเรียกใหมาดู    (โอปนยิโก) 
ควรนอมเขามา  (ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ  วิฺูหิ)   อันวิญูพึงรูเฉพาะตน 
เพ่ือนสพรหมจารีผูรูผูเห็น  (พระธรรมน้ัน)   อยูกม็ี   ก็แลเราบวชในพระ- 
ธรรมวินัยนีอั้นเปนสวากขาตะอยางนี้แลว จะมาเกียจครานประมาทเสีย นั่นไม 
สมควรแกเราเลย   ภิกษุนัน้จึงตกลงใจอยางนี้วา  ความเพียร   เราตองทํา 
ไมยอหยอน  สติตองต้ังม่ันไมฟนเฟอน  กายตองระงับไมกระสับกระสาย  จิต 
ตองเปนสมาธิแนวแน  ดงัน้ี   เธอทําธรรมนั่นแลใหเปนอธิปไตย   ละอกุศล 
บําเพ็ญกุศล    ละธรรมทีม่ีโทษ    บําเพ็ญธรรมท่ีไมมีโทษ    บริหารตนให 
หมดจดได  นี่   ภิกษุทั้งหลาย  เราเรยีกวา  ธรรมาธิปไตย.  
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นี้แล  ภิกษุทัง้หลาย  อธิปไตย ๓ 
                     ชื่อวาความลับ       ยอมไมมีในโลก 
          สําหรบัผูทําการบาป   แนะบุรษุ   ตัวของ  
          ทานยอมรูวาจริงหรือเปลา ผูเจริญ ทานดู 
          หมิ่นตัวเอง   ซึ่งเปนพยานอยางดีเสียแลว 
          เมื่อบาปมีอยูในตัว ไฉนทานจะปดซอนมัน 
          (ไมใหตัวเองรู)  ได 
                     เทวดาท้ังหลายและตถาคตท้ังหลาย 
          ยอมเห็นคนเขลาที่ประพฤติไมสมควรอยู 
          ในโลก   เพราะเหตุนั้นแหละ   บคุคลควร 
          ประพฤติเปนผูมีตนเปนใหญควรมีสติเปน 
          ผูมีโลกเปนใหญควรมีปญญารักษาตน  ม ี
          ความพินิจ    เปนผูมีธรรมเปนใหญ   ควร 
          ประพฤติตามธรรม 
                     พระมุนีผูบากบั่นจริง     ยอมไมเส่ือม 
          ผูใดมคีวามเพียร กําราบมารลามกเสียได 
          ถึงธรรมท่ีสิ้นชาติแลว      ผูเชนนั้นนั่นเปน 
          พระมนุี   รูแจงโลกมีปญญาดี   ไมมีความ 
          ทะเยอทะยานในธรรมท้ังปวง.        
                  จบอธิปไตยสูตรที่   ๑๐ 
                    จบเทวทูตวรรคที่  ๔  
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                       อรรถกถาอธิปไตยสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอธิปไตยสูตรท่ี ๑๐  ดังตอไปนี้:-  
 
                          อธบิายอธิปไตย  ๓       
     
         อธิปไตยท่ีเกิดจากเหตุที่สําคัญที่สุด    ชื่อวา  อธิปไตย.   ในบทวา 
อตฺตาธิปเตยฺย  เปนตน   พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้   คุณชาตท่ีเกิดโดยทํา 
ตนใหเปนใหญ  ชื่อวา  อัตตาธิปไตย.   คุณชาติที่เกิดโดยทําชาวโลกใหเปน 
ใหญ ชื่อวา  โลกาธิปไตย.  คุณชาติที่เกิดโดยทําโลกุตรธรรม ๙ ใหเปนใหญ 
ชื่อวา   ธมัมาธิปไตย. 
         บทวา   อิติภโว   ในคําวา  น  อิติภวาภวเหตุ   หมายถึงภายใน 
อนาคตอยางนี้   (เราตถาคตออกบวชเปนอนาคาริก)   ไมใชเพราะเหตุแหงภพ 
ในอนาคตนั้น  ไมใชเพราะเหตุแหงปจจุบันภพนั้น.  บทวา  โอติณฺโณ  คือ 
แทรกซอน.  ก็ชาติแทรกซอนอยูขางในของบุคคลใด  บุคคลน้ันชื่อวา  ถูกชาติ 
ครอบงํา. แมในชราเปนตน  ก็มีนัย นี้แล.  บทวา เกวลสฺส ทุกฺขกขฺนฺธสฺส 
ไดแก  กองวัฏทุกขทั้งหมด.   บทวา  อนฺตกิริยา  ปฺาเยถ   ความวา 
การทําท่ีสุด    คือ   การทําทาง  รอบดานใหขาดตอน  พึงปรากฏ.  ทํา 
โอหาย   แปลวา  ละ.  บทวา  ปาปฏตเร  แปลวา  ตํ่าชากวา. 
         บทวา  อารทฺธ  ความวา  (ความเพียร)  ที่ประคองไวแลว   คือให 
บริบูรณแลว   และชื่อวา  ไมยอหยอน  เพราะเริ่มแลว.    บทวา  อุปฏ ิตา 
ความวา สติ ชื่อวา ต้ังม่ันและไมหลงลืม เพราะต้ังมั่นดวยอํานาจสติปฏฐาน ๔.  
บทวา  ปสฺสทฺโธ   กาโย     ความวา    นามกายและกรชกายสงบ    คือ  
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มีความกระวนกระวายระงับแลว   และเพราะระงับแลว  จึงชื่อวา  ไมกระสับ  
กระสาย.  บทวา  สมาหติ  จิตฺต  ความวา  จิตที่ต้ังมั่นโดยชอบ  คือ ต้ังไว 
ดวยดีในอารมณ   (และ)   เพราะต้ังไวโดยชอบนั่นเอง   จึงชื่อวา   มีอารมณ 
เดียวเปนเลิศ. 
         บทวา   อธิปตึ   กรตฺิวา   ไดแก  ทําธรรมใหเปนใหญ   (สาํคัญ). 
บทวา  สุทฺธมตฺตาน   ปรหิรติ   ไดแก  ปริหาร   ความวา   ปฏิบติั   คือ 
คุมครองคนใหบริสุทธิ์   คือ   ใหหมดมลทิน.   และภิกษุนี้ชื่อวา   บริหารตน 
ใหบริสุทธิ์โดยออมจนกระทั่งถึงอรหัตมรรค.  สวนทานผูบรรลุผลแลว   ชือ่วา 
บริหารตนใหบริสุทธิ์โดยตรง.   บททัง้หลายมีบทวา   สฺวากฺขาโต   เปนตน 
ไดอธิบายไวพิสดารแลวในวิสุทธิมรรค. 
         บทวา  ชาน ปสฺส วหิรนฺติ  ความวา  เพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลาย  
รูอยูเห็นอยูซึ่งธรรมนั้นอยู. กใ็นบทวา อิมานิ  โข  ภกฺขเว  ตีณิ  อธิปเตยฺยานิ 
นี้มีความวา    อธิปไตย ๓ อยางเหลาน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวคละกัน 
ทั้งโลกิยะและโลกุตระ. 
         บทวา ปกุพฺพโต  ความวา  การทําอยู.  บทวา  อตฺตา  เต  ปุริส 
ชานาติ  สจฺจ  วา  ยทิ  วา   มุสา ความวา  เธอทําส่ิงใดไว  สิ่งนั้นจะมี 
สภาพเปนจริง หรือมีสภาพไมจริงก็ตาม  ตัวของเธอเองยอมรูสิ่งน้ัน   นักศึกษา 
พึงทราบตามเหตุ.   ชื่อวา   สถานที่ปดบังสําหรับผูทําบาปกรรมไมมีในโลก. 
บทวา   กลฺยาณ  แปลวา  ดี.  บทวา  อติมฺสิ  คือ  เธอสําคัญลวงเลย  
(ลืมตัว).  บทวา อถ  น   ปริคุยฺหสิ   ความวา   เธอพยายามอยูวา  เราจะ 
ปดบังไวโดยประการท่ีแมตัวของเราก็ไมรู.  
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         บทวา   อตฺตาธิปโก  ไดแก มีตนเปนอธิบดี คือ  มีตนเปนใหญ.  
บทวา   โลกาธิโป  ไดแกมโีลกเปนใหญ.  บทวา นปิโก  แปลวา มีปญญา. 
บทวา  ฌายี  แปลวา  เพงอยู.  บทวา  ธมฺมาธิโป ไดแกมีธรรมเปนใหญ. 
บทวา  สจฺจปรกฺกโม   ไดแก มีความบากบ่ันอยางมั่นคง   คือ   มีความ 
บากบ่ันอยางแทจริง.     บทวา   ปสยฺห   มาร  แปลวา  ขมมาร.   บทวา 
อภิยฺย  อนฺตก  นี้เปนไวพจนของบทวา  ปสยฺห  มาร  นั้นนั่นเอง. 
         บทวา  โย  จ  ผุสี  ชาติกฺขย  ปธานวา  ความวา   บุคคลใดมี 
ปกติเพง  มีความเพียรครอบงํามาร  แลวสัมผัสอรหัตผลอันเปนสภาวะที่สิ้นไป 
แหงชาติ.  บทวา  โส  ตาทิโส  ไดแก   บุคคลน้ัน  ชนิดนั้น   คือ  ดํารงอยู 
โดยอาการอยางนั้น.  บทวา  โลกวิทู  คือ   ทําโลก  ๓ ใหเปนอันรูแจง   คือ 
ใหปรากฏอยูแลว.   บทวา  สุเมโธ   แปลวา  ผูมีปญญาดี.   บทวา  สพฺเพสุ 
ธมฺเมสุ อตมมฺโย  มุนิ  ความวา  มุนี  คือ พระขีณาสพ  ชื่อวา อตัมมยะ 
เพราะไมมีตัมมยะ   กลาวคือตัณหาในธรรมท่ีเปนไปในภูมิ ๓ ทั้งหมด.   มีคํา  
อธิบายวา  ทานไมเสื่อม  ไมสูญไป  ในกาลไหน ๆ ในที่ไหน ๆ. 
                               จบอรรถกถาอธิปไตยสูตรที่  ๑๐ 
                                   จบเทวทูตวรรควรรณนาท่ี  ๔ 
 

                 รวมพระสตูรที่มีในเทวทูตวรรคน้ี   คือ 
         ๑. พรหมสูตร ๒. อานันทสูตร ๓. สารีปุตตสูตร ๔. นิพพานสูตร 
๕. หัตถกสูตร  ๖.  ทูตสูตร  ๗. ปฐมราชสูตร   ๘. ทุติยราชสูตร    ๙.  ส-ุ 
ขุมาลสูตร   ๑๐.  อธิปไตยสูตร  และอรรถกถา.  
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                                     จฬูวรรคท่ี  ๕ 
 
                                     ๑. สัมมุขีสูตร 
 
            วาดวยเหตุใหประสบบุญมาก  ๓  ประการ  
 
         [๔๘๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะความพรอมหนาแหงวัตถุ  ๓ 
กุลบุตรผูมีศรัทธายอมไดบุญมาก   วัตถุ  ๓  คืออะไร  คือ  ศรัทธาไทยธรรม 
และทักษิไณย    เพราะความพรอมหนาแหงวัตถุ ๓ นี้แล    กลุบตุรผูมศีรัทธา 
ยอมไดบุญมาก. 
                                            จบสัมมุขีสูตรที่   ๑ 
                                                
                                   จฬูวรรควรรณนาท่ี   ๕ 
 
                                    อรรถกถาสัมมุขีสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสัมมขุีสูตรท่ี   ๑   แหงจูฬวรรคที่  ๕    ดังตอ 
ไปน้ี:-                                   
         บทวา   สมมฺุขีภาวา  ความวา  เพราะความพรอมหนา    อธิบายวา 
เพราะความมีอยู.  บทวา  ปสวติ  แปลวา  ยอมกลับได.    บทวา  สทฺธาย 
สมฺมขุีภาโว  ความวา  เพราะถาไมมีศรัทธา  ไมมีไทยธรรม  (และ)  ไมม ี
บุคคลผูเปนปฏิคาหก    กลาวคือพระทักขิไณยบุคคลแลวไซร     จะพึงกระทํา 
บุญกรรมไดอยางไร ?  แตเพราะปจจัย ๓ อยางนั้นมีพรอมหนากัน  จึงสามารถ  
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กระทําบุญกรรมได   เพราะเหตุนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสดํามีอาทิวา  
สทฺธาย  สมมฺุขีภาวา  ดังน้ี.    และใน ๓ อยางนี้     ธรรม ๒ อยาง    คือ 
ไทยธรรม  ๑  ทักขิไณยบุคคล ๑ หาไดงาย    แตศรัทธาหาไดยาก.    เพราะ 
ปุถุชนมีศรัทธาไมมั่นคง    แตกตางกันไปตามบทตามบาท.    ดวยเหตุนั้นแล 
แมพระอัครสาวกเชนกับ  พระมหาโมคคัลลานะ   ไมอาจรับรองศรัทธานั้นได 
จึงกลาววา ดูกอนอาวุโส เรารับรองธรรมของทานได ๒ อยาง  คือ  โภคะ ๑ 
ชีวิต ๑  แตตัวทานเองตองรับรองศรัทธา  ดังนี้. 
                                   จบอรรถกถาสัมมุขีสูตรที่  ๑ 
 
                                        ๒. ฐานสูตร 
 
                 วาดวยลักษณะผูมีศรัทธา  ๓  ประการ 
 
         [๔๘๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ผูมีศรัทธาเลื่อมใส  พึงรูไดดวยสถาน 
๓  สถาน ๓ คืออะไร คือ  เปนผูใครในการเห็นผูมีศีลทั้งหลาย ๑  เปนผูใคร 
เพ่ือจะฟงธรรม ๑   มีใจปราศจากมลทิน    คือความตระหน่ีอยูครองเรือน   ม ี
การบริจาคอันปลอยแลว มีมืออันลางไว (คอยจะหยิบของใหทาน)  ยินดีในการ 
สละ   ควรแกการขอ   พอใจในการใหและการแบงปน ๑   ผูมีศรัทธาเลื่อมใส  
พึงรูไดดวยสถาน ๓ นี้แล 
                                   ผูใดใครในการเห็นผูมีศีล  ปรารถนา 
                   จะฟงพระสัทธรรม   กําจัดมลทินคือความ 
                   ตระหนี่เสียได      ผูนั้นชือ่วา     ผูมีศรัทธา. 
                                    จบฐานสูตรที่   ๒  
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                                         อรรถกถาฐานสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในฐานสูตรที่ ๒  ดังตอไปนี้:-  
         บทวา  วิคตมลมจฺเฉเรน ความวา ปราศจากมลทินคือความตระหน่ี. 
บทวา  มุตฺตจาโค  ความวา  มีการสละโดยไมของใจ.    บทวา  ปยตปาณี 
ความวา  มีมืออันลางแลว   อธิบายวา  ผูไมมีศรัทธา  แมจะลางมือถึง ๗ ครัง้ 
ก็จัดวา   ยังมีมือเปอนอยูนั่นแล  แตคนมีศรัทธา  ชื่อวามีมืออันลางสะอาดแลว 
ทีเดียว   เพราะเปนผูยินดียิ่งแลวในทาน.    บทวา    โวสฺสคฺครโต   ความวา 
ยินดีแลวในทาน  กลาวคือการเสียสละ.   บทวา ยาจโยโค  ความวา  สมควร 
ใหขอ.   อีกอยางหนึ่ง   ชือ่วา  ยาจโยโค   เพราะมีความเหมาะสมกับดวยยาจก 
ทั้งหลายบาง.  บทวา  ทานสวิราครโต  ความวา   เมื่อจะใหทานก็ดี  เมื่อจะ 
ทําการจัดแบงก็ดี   ยอมเปนผูชื่อวา    ยนิดีในทานและการจัดแบง. 
         บทวา  ทสฺสนกาโม  สีลวต   ความวา  มีความประสงคจะพบทาน 
ผูทรงศีล  ๑๐ โยชนก็ไป  ๒๐  โยชนก็ไป   ๓๐ โยชนก็ไป ๑๐๐  โยชนก็ไป ดุจ 
ปาฏลีปุตตกพราหมณและพระเจาสัทธาติสสมหาราช. 
 
                           เรื่องปาฏลีปุตตกพราหมณ  
 
         เลากันมาวา  ใกลประตูพระนครปาฏลีบุตร  มีพราหมณ ๒ คน   ได 
ทราบเกียรติคุณ    ของพระมหานาคเถระผูอยูในกาฬวัลลิมณฑป   คิดกันวา 
เรา ๒ คนควรจะไปหาภิกษุนั้น  ดังนี้  ทั้งสองคนจึงออกจากพระนคร. คนหน่ึง 
ถึงแกกรรมในระหวางทาง.   คนหน่ึงไปถึงฝงทะเล   ลงเรือท่ีทามหาดิตถมายัง 
อนุราธบุรี ถามวา กาฬวัลลิมณฑปอยูที่ไหน ไดรับคําตอบวา ที่โรหณชนบท 
เขาไปถึงท่ีอยูของพระเถระตามลําดับ        ยึดเอาที่พักในเรือนประกอบธุรกิจ  
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ใกลจุลลนครคาม     ไดปรุงอาหารถวายพระเถระ    ถามถึงท่ีอยูของพระเถระ  
เพ่ือจะเขาหาแตเชา ๆ   แลวไปยืนอยูทายประชาชน     เห็นพระเถระเดินมาแต 
ไกลทีเดียว    ยืนอยูตรงนั้นแหละครูหน่ึง    ไหวแลวเขาไปหาอีก    จับขอเทา 
(ของพระเถระ) ไวแนน  แลวเรียนวา  พระคุณเจาสูงมากขอรับ.   ก็พระเถระ 
ไมสูงเกินไป ไมตํ่าเกินไป  พอไดขนาดเทาน้ัน   ดวยเหตุนั้น   เขาจึงเรียนทาน 
อีกวา  พระคุณเจาไมไดสูงเกินหรอก   แตคุณความดีของพระคุณเจา    แผไป 
ตามนํ้าทะเลสีคราม   ทวมทนถึงพ้ืนชมพูทวีปทั้งหมด    แมผมนั่งอยูใกลประตู. 
พระนครปาฏลีบุตร  ก็ไดยินเกียรติคุณของพระคุณเจา.   เขาไดถวายภิกษาหาร 
แดพระเถระ     มอบไตรจีวรของตนบวชในสํานักของพระเถระ.     ดํารงอยูใน 
โอวาทของทานแลว   ไดบรรลุอรหัตผลโดย ๒-๓ วันเทาน้ัน. 
 
                        เรื่องพระเจาสัทธาติสสมหาราช 
 
         แมพระเจาสัทธาติสสมหาราช    ตรัสถามวา   ขาแตทานผูเจริญ    ขอ 
พระคุณเจาจงบอกพระผูเปนเจารูปหนึ่ง    ที่สมควรโยมจะกราบไหว.    ภิกษุ 
ทั้งหลายถวายพระพรวา   ทานกุชชติสสเถระ  ผูอยูในมังคลาราม.   พระราชา 
พรอมดวยบริวารเปนอันมาก    ไดเสด็จไปส้ินระยะทาง ๕ โยชน.    พระเถระ 
ถามภิกษุสงฆวา  นั่นเสียงอะไร.   ภิกษุสงฆเรียนวา  พระราชาเสด็จมาเพ่ือจะ 
นมัสการพระคุณทานขอรับ  พระเถระคิดวา  จะมีงานอะไรในพระราชวัง ใน       
เวลาท่ีเราแกเฒา  จึงนอนบนเตียง ณ ที่พักกลางวัน  (แลวลุกข้ึน)  ไปขีดรอย 
(ลากไปมา) บนแผนดิน. พระราชาตรัสถามวา  พระเถระไปไหน  ?  ทรงสดับ 
วา  พระเถระจําวัดอยูในที่พักกลางวัน  จึงเสด็จไปท่ีนั้น   เห็นพระเถระกําลังขีด 
แผนดินอยู   ทรงพระดําริวา   ธรรมดาพระขีณาสพจะไมคะนองมือ   ทานผูนี ้
ไมใชพระขีณาสพ จึงไมทรงไหวเลย แลวเสด็จกลับไป. ภิกษุสงฆเรียนพระเถระ  
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วา  ขาแตทานผูเจริญ   เหตุไฉน ใตเทาจึงกอความเดือดรอนพระทัย  แกพระ-  
ราชาผูมีพระราชศรัทธา    ทรงเลื่อมใสอยางนี้.    พระเถระกลาววา     อาวุโส 
ทั้งหลาย  การรักษาพระราชศรัทธา  ไมใชหนาที่ของทานท้ังหลาย  (แต) เปน 
หนาที่ของพระเถระผูเฒา    แลวเมื่อจะปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ 
ในกาลตอมา  จึงกลาวกะภิกษุสงฆวา  ทานทั้งหลายจงลาดบัลลังกแมอ่ืนไวบน 
กูฏาคารสําหรับเรา  เมื่อภิกษุสงฆปูลาดบัลลังกแลว   พระเถระอธิษฐานวา ใน 
ระหวางนี้  ขอกูฏาคารน้ีอยาเพ่ิงประดิษฐาน เฉพาะในเวลาที่พระราชาทรงเห็น 
แลว  จึงคอยประดิษฐานอยูที่พ้ืนดิน แลวปรินิพพาน.   กูฏาคารไดลอยไปทาง 
อากาศส้ินระยะทาง ๕ โยชน.  ตนไมที่พอจะปกธงได  ก็ไดถูกปกธงไว   ตลอด 
ระยะทาง ๕ โยชน  ทั้งกอไม  ทั้งพุมไม  ก็ไดเอนไปหากูฏาคารท้ังหมด. 
         ภิกษุทั้งหลาย     สงขาวไปทูลพระราชาวา   พระเถระปรินิพพาน 
เสียแลว     กฏูาคารกําลังลอยมาทางอากาศ.    พระราชาไมทรงเชื่อ.  กูฎาคาร 
ลอยมาทางอากาศ   กระทาํประทักษิณถูปาราม  แลวไดไปถึงศิลาเจดียสถาน. 
พระเจดียพรอมท้ังสิ่งของ      ไดลอยขึ้นไปประดิษฐานอยูเหนือยอดกูฏาคาร. 
เสียงสาธุการต้ังพัน  ก็ดังกระห่ึมข้ึน.  ในขณะนั้น   ทานมหาพยัคฆเถระน่ังอยู 
บนกูฏาคารชั้น ๗ ใกลโลหปราสาท   กําลังทําวินัยกรรมแกภิกษุทั้งหลายอยู๑ 

ฟงเสียง (สาธุการ) นั้น แลว  ซกัถามวา  นั่นเสียงอะไร ?  ภิกษุทั้งหลายเรียนวา 
ขาแตทานผูเจริญ    พระกุชชติสสเถระ   ผูอยูในมงัคลารามปรินิพพานแลว. 
กูฏาคารลอยมาทางอากาศส้ินระยะทาง ๕ โยชน    นั่นเปนเสียงสาธุการ    ใน 
เพราะกูฏาคาร  (ทีล่อยมา)  นั้น.    พระเถระกลาววา   อาวุโสท้ังหลาย  เราจัก 
อาศัยทานผูมีบุญ    แลว  (พลอย)  ไดรับสักการะ  ใหอันเตวาสิกขมาโทษแลว๒ 

๑. ปาฐะวา  นสิินฺโน  ต  สทฺท   สุตฺวา  ฉบับพมาเปน  นสิินฺโน  ภิกขูน  วินยกมฺม   กโรนฺโต  ต    
สทฺท  สุตฺวา  แปลตามฉบับพมา. 
๒. ปาฐะวา  ปรินิพฺพุโต    กฏูาคาร   ฉบับพมาเปน   ปรินิพฺพุโต   อนฺเตวาสิเก   ขมาเปตฺวา 
กูฏาคาร...แปลตามฉบับพมา  
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เหาะมาทางอากาศน่ันแล   เขาไปสูกูฏาคาร   นั่งบนเตียงที่สองแลวปรินิพพาน 
ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ.   พระราชาทรงถือเอาของหอม   ดอกไม   และ  
จุณจันทน  แลวเสด็จไปบูชากูฏาคารท่ีสถิตอยูในอากาศ. ในขณะนั้น  กูฏาคาร 
ไดลอยมาประดิษฐานท่ีพ้ืนดิน.   พระราชารับสั่งใหทําสรีรกิจดวยสักการะเปน 
อันมาก  แลวทรงรับเอาพระธาตุไปสรางเจดีย.  ทานผูทรงศีลเห็นปานน้ี  มีผู 
ประสงคจะพบเห็นเปนธรรมดา.    พระเจาสัทธาติสสมหาราชจักเปนอัครสาวก 
รูปที่  ๒  ของพระศรีอาริยเมตไตรย  (ตอไปในอนาคต). 
         บทวา   สทฺธมมฺ   โสตุมิจฺฉติ   ความวา   เปนผูประสงคจะสดับ 
พระสัทธรรม   ที่พระคถาคตเจาทรงประกาศแลว      ดุจพระปณฑปาติกเถระ 
เปนตน 
 
                             เรื่องพระปณฑปาติกเถระ 
 
         เลากันมาวา  ภิกษุ  ๓๐ รูป เขาจําพรรษาบนเนิน  ชื่อวา ควรวาฬะ 
ทุก ๆ กึ่งเดือน  ในวันอุโบสถ   จะพูดกันถึงมหาอริยวงศ   ที่พรรณนาถึงการ 
สันโดษดวยปจจัย ๔ และการยินดีในภาวนา. พระเถระผูถือบิณฑบาตเปนวัตร 
รูปหน่ึง  มาภายหลังน่ังในท่ีกําบัง   ลาํดับนั้น   งูขวางฆอนตัวหน่ึงไดกัดทาน 
(จนเนื้อหลุด)    เหมือนเอาคีมคีบเน้ือออกจากปลีแขง.   พระเถระมองดูเห็นงู 
ขวางฆอน  คิดวา  วันนี้   เราจักไมทําอันตรายแกการฟงธรรม   จับงูใสลงใน 
ยาม  ผูกปากยามไว  แลววางไวในท่ีไมไกล   นั่งฟงธรรมอยู.   อรุณข้ึนไป ๑ 
พิษงูสงบ พระเถระไดบรรลุผลทั้งสาม ๑ พิษงูไหลออกจากปากแผลลงดินไป ๑ 
พระเถระผูแสดงธรรม   จบธรรมกถา ๑    (อยางนี้)   ไดมีในขณะเดียวกัน 
นั่นแหละ.  ตอน้ันพระเถระไดพูดวา  อาวุโสท้ังหลาย   เราจับ โจรไดตัวหน่ึง 
แลวแกถุงยามออก     ปลอยงูขวางฆอนไป.   ภิกษุท้ังหลายเห็นแลวจึงถามวา 
มัน กัดทานเวลาไหนขอรับ.  
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         พระเถระ.  อาวุโสท้ังหลาย   เราถูกมันกัดตอนเย็นวันวาน.  
         ภิ.     ทานขอรับ  เพราะเหตุไร  ทานถึงทํากรรมหนักอยางนี้. 
         พระเถระ.   อาวุโสท้ังหลาย     ถาเราจะพึงบอกวา     เราถูกงูกัดไซร 
เราจะไมพึงไดอานิสงส  มีประมาณเทาน้ี.  นี้เปนเรื่อง   (ตัวอยาง)  ของพระ- 
ปณฑปาติกเถระกอน. 
 
                          เรื่องภิกษุหนุมชาวติสสมหาวิหาร 
 
         แมในเมืองทีฆวาป   มีภิกษุหนุมรูปหน่ึง   อยูประจําท่ีติสสมหาวิหาร 
ใกลบานหมูใหญ  ไดทราบวา  พระเถระผูเทศนมหาชาดก   จักเทศนคาถาพัน 
มหาเวสสันดร  จึงออกจากวัดมาส้ินระยะทาง ๑ โยชน  โดย  (เดิน)  วันเดียว 
เทาน้ัน.  ในขณะน้ันเอง   พระเถระ   เริ่มแสดงธรรมแลว.   ภิกษุหนุมกําหนด 
ไดเฉพาะคาถาสุดทายกับคาถาเริ่มตน  เพราะเกิดความกระวนกระวายทางกาย 
โดยการเดินทางไกล.  ตอจากนั้น  ในเวลาท่ีพระเถระกลาวคําวา  อิทมโวจ 
(จบ) แลวลุกออกไป   ภิกษุหนุมไดยืนรองไหเสียใจวา  การเดินทางมาของเรา 
กลายเปนของไรประโยชนไปแลว.  ชายคนหน่ึงไดยินถอยคําน้ันแลวไดไปบอก 
พระเถระวา  ทานขอรับ  ภิกษุหนุมรูปหน่ึงมาจากติสสมหาวิหารดวยหวังใจวา 
จักฟงธรรมกถาของพระคุณเจา     เธอไดยืนรองไห   เสียใจวา  การมาของเรา 
กลายเปนไรประโยชนไป  เพราะมีความกระวนกระวายทางกาย.   พระเถระ 
ตอบวา    ไปเถิด  ไปใหสญัญากับเธอวา  พรุงน้ี  เราจักแสดงธรรมน้ันซ้ําอีก. 
ในวันรุงข้ึน  เธอไดฟงธรรมกถาของพระเถระแลวไดบรรลโุสดาปตติผล. 
 
                          เรื่องหญิงชาวเมืองอุลลังคโกลิกัณณิ 
 
         ยังมีอีกเรื่องหน่ึง  หญิงชาวอุลลังคโกลิกัณณิชนบทคนหน่ึง  กําลังให 



ลูกดูดนม  ไดฟงขาววา พระมหาอภัยเถระผูกลาวคัมภีรทีฆนิกาย จะแสดงอริย-  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 198 

วังสปฏิปทาสูตร  จึงเดินทางไปส้ินระยะทาง ๕ โยชน  เขาไปยังวิหาร  ในเวลา 
ที่พระเถระผูเทศนตอนกลางวันนั่งเทศนอยู  ใหลกูนอนบนพ้ืนดิน ยืนฟงธรรม  
ของพระเถระผูเทศนในกลางวัน. แมพระเถระแสดงบทภาณ ก็ยืนฟงเหมือนกัน 
เมื่อพระเถระผูเทศนบทภาณลุกข้ึนแลว   พระมหาเถระผูกลาวทีฆนิกาย   ก็เริม่ 
แสดงมหาอริยวงศพรรณนาถึงการสันโดษดวยปจจัย ๔  และการยินดีดวยภาวนา. 
นางยืนประณมมือฟง   พระเถระแสดงปจจัย  ๓  แลว     ทําอาการจะลุกข้ึน 
นางจึงเรียนวา  พระคุณเจาท้ังหลายคิดวา  จักเทศนอริยวงศแลว  ฉันโภชนะท่ี 
อรอย  ดื่มน้ําท่ีมีรสหวาน  ปรุงยาดวยชะเอมเครือ   และน้ํามันเปนตน     แลว 
จึงข้ึนที่ที่ควรจะแสดง    (ธรรมาสน)     พระเถระกลาววา  ดีแลว  นองหญงิ  
แลวเริ่มธรรมอันเปนความยินดีในภาวนาตอไป.    อรุณข้ึนไป  ๑  พระเถระ 
กลาวคําวา  อิทมโวจ ๑  อุบาสิกาไดบรรลโุสดาปตติผล ๑  (๓ อยางนี้)  ไดมี 
ในขณะเดียวกัน. 
 
                             เรื่องหญิงชาวบานกาฬุมพระ 
 
         หญิงอีกคนหน่ึง เปนชาวบานกาฬุมพระ อุมลูกไปยังจิตตลบรรพต  
ดวยคิดวา    จักฟงธรรม   ใหลูกนอนพิงตนไมตนหนึ่ง   ตนเองยืนฟงธรรม. 
ในระหวางรัตติภาค    งูตัวหนึ่งกัดเด็กที่นอนอยูใกล ๆ  นาง    ทั้ง ๆ  ที่ดูอยู  
เขาสี่เข้ียว   แลวหนีไป.   นางคิดวา   ถาเราจักบอกวา    ลูกของเราถูกงูกัดไซร 
จักเปนอันตรายแกการฟงธรรม  เมื่อเรายังเวียนวายอยูในสังสารวัฏ  เด็กคนน้ี  
ไดเปนลูกของเรามาหลายครั้งแลว    เราจักประพฤติธรรมเทานั้น    แลวยืนอยู 
ตลอดทั้ง ๓ ยาม  ประคองธรรมไว  ไดบรรลโุสดาปตติผล  เมื่ออรุณข้ึนแลว 
ทําลายพิษ  (งู)  ในบุตรดวยการทําสัจกิริยา   แลวอุมบุตรไป   คนเห็นปานน้ี 
ยอมชื่อวา  เปนผูใครการฟงธรรม. 
                               จบอรรถกถาฐานสูตรที่   ๒     
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                             ๓.  ปจจยวัตตสูตร  
 
      วาดวยประโยชน  ๓  ที่ผูแสดงธรรมสมควรพิจารณา  
 
         [๔๘๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อเห็นอํานาจประโยชน ๓    ก็ควร 
เทียวท่ีจะแสดงธรรมแกคนอ่ืน    ประโยชน   คืออะไร   คือ ผูใดแสดงธรรม 
ผูนั้นยอมเปนผูไดรสอรรถไดรสธรรม ผูใดฟงธรรมผูนั้นยอมเปนผูไดรสอรรถ 
ไดรสธรรม     ผูแสดงธรรมและผูฟงธรรมยอมเปนผูไดรสอรรถไดรสธรรม 
ดวยกัน ทั้งสองฝาย ภิกษุทั้งหลายเม่ือเห็นอํานาจประโยชน ๓ นี้แล ควรเทียวท่ี  
จะแสดงธรรมแกคนอ่ืน. 
                                        จบปจจยวัตตสูตรที่   ๓      
 
                                  อรรถกถาปจจยวัตตสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปจจยวัตตสูตรที่  ๓  ดังตอไปนี้:-  
         บทวา    ตโย   ภิกขฺเว   อตฺถวเส    สปฺปสฺสมาเนน   ความวา 
เห็นประโยชน ๓ อยาง  คือเหตุ ๓ อยาง.   บทวา  อลเมว  แปลวา  ควรแลว 
ทีเดียว.  บทวา   โย  ธมมฺ  เทเสติ   ความวา   บุคคลใดประกาศสัจธรรม 
ทั้ง ๔.      บทวา   อตฺถปฏิสเวที   ความวา   แตกฉานอรรถกถาดวยญาณ. 
บทวา   ธมมฺปฏิสเวที   ความวา  แตกฉานธรรมท่ีเปนบาลี. 
                                  จบอรรถกถาปจจยวัตตสูตรที่   ๓                        
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                                 ๔.  ปเรสสูตร 
 
                   วาดวยเหตุใหเกิดการเจรจาธรรม  
 
         [๔๘๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    (ธรรม)    กถา   ยอมเปนไปไดดวย  
สถาน ๓ สถาน ๓ คืออะไร  คือ ผูใดแสดงธรรม  ผูนั้นยอมเปนผูไดรสอรรถ 
ไดรสธรรม    ผูใดฟงธรรม    ผูนั้นยอมเปนผูไดรสอรรถ    ไดรสธรรม   ผู  
แสดงธรรมและผูฟงธรรม ยอมเปนผูไดรสอรรถไดรสธรรมดวยกันทั้งสองฝาย  
ภิกษุทั้งหลาย  (ธรรม)  กถา  ยอมเปนไปไดดวยสถาน ๓ นี้แล. 
                                           จบปเรสสูตรที่  ๔ 
 
                                    อรรถกถาปเรสสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัย  ในปเรสสูตรที่ ๔  ดังตอไปนี้:- 
         บทวา าเนหิ  แปลวา โดยเหตุทั้งหลาย. บทวา  ปวตฺตนี ความวา 
ไมถูกคัดคาน  คือนําไปได. 
                                    จบอรรถกถาปเรสสูตรที่   ๔ 
 
                                        ๕.  ปณฑิตสตูร 
 
                        วาดวยส่ิงท่ีบัณฑิตบัญญัติไว  ๓  ประการ   
 
         [๔๘๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๓ ประการน้ี  บัณฑิตไดบัญญัติไว 
สัตบุรุษไดบัญญัติไว  ธรรม ๓ ประการ  คืออะไร  คือ ทาน ๑  บรรพชา ๑ 
มาตาปตุอุปฏฐาน  ๑  นีแ่ล  ภิกษุทั้งหลาย   บัณฑิตบัญญัติ   สัปปุริสบญัญัติ  



๓ ประการ  
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                            ทาน   อหิงสา   สัญญมะ  ทมะ  การ  
               บํารุงมารดาและบิดา     เปนขอท่ีสัตบุรุษ 
               ทั้งหลายต้ังขึ้นไว ขอเหลาน้ันเปนฐานะแหง 
               สัตบุรุษผูสงบระงับเปนพรหมจาร ี   ซึ่งเปน 
               ฐานะท่ีบัณฑิตพึงเสพ   บัณฑิต      (ผูเสพ 
               ฐานะเหลาน้ัน)   เปนอริยะ   ถึงพรอมดวย 
               ความเห็น  ยอมไปสูโลกอันเกษม. 
                        จบปณฑิตสูตรที่    ๕    
   
                      อรรถกถาปณฑิตสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัย  ในปณฑิตสูตรที่ ๕  ดังตอไปนี้:- 
         บทวา ปณฺฑิตปฺตฺตานิ   ความวา  อันบัณฑิตท้ังหลายบัญญัติไว 
คือกลาวไว  ไดแกสรรเสริญแลว.  บทวา   สปฺปุริสปฺตฺตานิ   ความวา 
อันสัตบุรุษท้ังหลาย  คือ  มหาบุรุษท้ังหลาย  บัญญติัไวแลว   คือกลาวไวแลว 
ไดแกสรรเสริญแลว. 
         ทั้งกรณุา  ทั้งธรรมท่ีเปนเบื้องตนของกรุณา   ชื่อวา  อหิงสา.  การ 
สํารวมในศีล  ชื่อวา สังยมะ. การสํารวมอินทรีย  หรือการฝกตนดวยอุโบสถ 
ชื่อวา   ทมะ.   สวนในปณุโณวาทสูตร   พระองคตรัสเรียกขันตวา    ทมะ. 
แมปญญาที่ตรัสไว  ในอาฬวกสูตร  กเ็หมาะสมในพระสูตรนี้เหมือนกัน.  
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         การรักษาคุมครองปรนนิบัติมารดาบิดา ชื่อวา การบํารุงมารดาบิดา. 
บทวา  สนฺตาน  ความวา   ในสูตรอ่ืน   พระพุทธเจา   พระปจเจกพุทธเจา  
และพระอริยสาวกท้ังหลาย ชื่อวา สัตบรุุษ  แตในพระสูตรนี้  ทรงประสงคเอา 
ผูบํารุงเลี้ยงมารดาบิดา.  เพราะเหตุนั้น  บุคคลเหลาน้ันชื่อวา  สัตบุรุษ  เพราะ 
หมายความวา   สูงสุด   ชือ่วา   พรหมจารี   เพราะหมายความวา   ประพฤติ 
ประเสริฐที่สุด.    การบํารงุมารดาบิดานี้   สัตบุรุษท้ังหลาย     บัญญัติไวแลว 
พึงทราบเน้ือความในเรื่องนี้    ดังพรรณนามานี้แล. 
         บทวา  สต  เอตานิ  านานิ  ความวา  ขอเหลาน้ีเปนฐานะ  คือ 
เปนเหตุของสัตบุรุษท้ังหลาย.   บุคคลผูทั้งประเสริฐ    ทั้งถึงพรอมดวยทัศนะ 
(ความเห็น)   เพราะเหตุ ๓ สถานเหลาน้ีแหละ  พึงทราบวาเปน อริยะและถึง 
พรอมดวยความเห็น  ในพระสูตรนี้   ไมใชพระพุทธเจาเปนตน   และไมใช 
พระโสดาบัน. 
         อีกนัยหนึ่ง   พึงทราบอรรถาธิบาย    แหงพระคาถานี้     ดวยสามารถ 
แหงการบํารุงมารดาบิดาอยางนี้วา  เหตุของสัตบุรุษท้ังหลาย   ไดแกอุดมบุรุษ 
ทั้งหลายเหลาน้ี   คือ  การบํารุงมารดา ๑  การบํารุงบิดา ๑   ชื่อวา ฐานะเหลานี้  
ของสัตบุรุษทั้งหลาย  จริงอยู  ผูบํารุงมารดาบิดาเทาน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกวา เปนอริยะและถึงพรอมดวยทัศนะ ในพระสูตรนี้.  บทวา  ส 
โลก  ภชเต  สิว  ความวา  ผูนั้นยอมไปสูเทวโลกอันเปนแดนเกษม. 
                              จบอรรถกถาปณฑิตสูตรที่    ๕  
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                                      ๖.  ศีลสูตร 
 
                              วาดวยบอเกิดของบุญ  
 
         [๔๘๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บรรพชิตผูมศีีล    เขาอาศัยหมูบาน 
หรือตําบลใดอยู    คนโนหมูบานหรือตําบลน้ัน  ยอมไดบุญมาก  ดวยสถาน ๓ 
สถาน ๓ คืออะไร     คือ   ดวยกาย    ดวยวาจา    ดวยใจ  บรรพชติผูมีศีล 
เขาอาศัยหมูบานหรือตําบลใดอยู  คนในหมูบานหรือตําบลน้ัน   ยอมไดบุญ 
มากดวยสถาน ๓ นี้แล. 
                                               จบศีลสตูรที่   ๖ 
 
                                         อรรถกถาศีลสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในศีลสูตรที่  ๖  ดังตอไปนี้:- 
         บทวา ตีหิ  าเนห ิความวา ดวยเหตุ ๓ อยาง.  ในบทวา  กาเยน 
เปนตน   มีอธิบายวา    คนทั้งหลายเห็นภิกษุทั้งหลายเดินมาจะทําการตอนรับ 
เมื่อไปก็ตามสง    กระทําการนวดและชโลม  (ดวยนํ้ามัน )  เปนตน   ปูอาสนะ 
ไวบนอาสนศาลา  ต้ังน้ําดื่มไว  ชื่อวา  ยอมไดบุญดวยกาย. 
         คนทั้งหลายเห็นภิกษุสงฆกําลังเดินบิณฑบาต   เมื่อกลาวคําเปนตนวา 
ทานท้ังหลายจงถวายขาวยาคู  ขาวสวย   เนยใสและเนยขนเปนตน   จงบูชาดวย 
ของหอมและดอกไมเปนตน  จงรักษาอุโบสถ  จงฟงธรรม  และจงไหวพระ- 
เจดียเถิด  ดังนี้   ชื่อวา  ไดบุญดวยวาจา.  
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         คนทั้งหลายเห็นภิกษุทั้งหลายกําลังเท่ียวบิณฑบาต  เมื่อคิดวา  ขอให  
ชาวบานจงถวายทานเถิดดังน้ี   ชื่อวา  ไดบุญดวยใจ. 
         บทวา  ปสวนฺติ   แปลวา  ไดเฉพาะ.    ก็ในพระสูตรนี้    พระองค 
ตรัสบุญท่ีเจือดวยโลกิยะและโลกุตระ.                            
                                  จบอรรถกถาศีลสูตรที่   ๖ 
 
                                      ๗.    สังขตสตูร 
 

                      วาดวยลักษณะแหงสังขตธรรม ๓ ประการ 
         [๔๘๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      สังขตลักษณะของสังขตธรรม ๓ นี ้
๓  คืออะไร   คือ ความเกิดข้ึน ( ในเบื้องตน )  ยอมปรากฏ  ความเส่ือมส้ินไป 
(ในที่สุด)   ยอมปรากฏ  เมื่อยังต้ังอยู  ความแปรไปยอมปรากฏ  ภิกษุทั้งหลาย 
สังขตลักษณะของสังขตธรรม ๓ ประการน้ีแล.  
                                      จบสังขตสูตรที่    ๗ 
 
                           อรรถกถาสังขตสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสังขตสูตรที่  ๗  ดังตอไปนี้:- 
         บทวา    สขตสฺส    ความวา    อันปจจัยทั้งหลายมารวมกันสราง 
(ปรุงแตง).   เครื่องหมายที่เปนเหตุใหหมายรูวา   สิ่งน้ี  อันปจจัยปรุงแตงแลว 
ชื่อวา  สังขตลักษณะ.  บทวา อุปฺปาโท  ไดแก ความเกิด. ความแตกดับ 
ชื่อวา   ความเสื่อม  ความแก   ชื่อวา  ความแปรไปของผูที่ดํารงอยูแลว  
         ธรรมท่ีเปนไปในภูมิ ๓ ชื่อวา สังขตะ  ในบทวา สงฺขตสฺส นั้น   
แตมรรคผลพระผูมีพระภาคเจาไมตรัสไวในพระสูตรนี้    เพราะไมเขาถึงการ  
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พิจารณา.  การเกิดข้ึนเปนตน   ชื่อวา   สังขตลักษณะ  บรรดาลักษณะท้ัง  ๓  
นั้น  ความเกิดข้ึน  มีในอุปปาทขณะ.   ความแกมีในขณะที่ต้ังอยู   (ฐิติขณะ). 
ความเสื่อมมีในภังคขณะ.   ลักษณะเครื่องหมายไมใชสังขตะ  (สิ่งท่ีถูกปรุงแตง) 
สังขตะ  (สิ่งท่ีถูกปรุงแตง)  ก็ไมใชลกัษณะ  (เครื่องหมาย).  แตสิ่งท่ีเปนสังขตะ 
ถูกกําหนดดวยลักษณะ.  ลักษณะของ  ชาง  มา   โค  และกระบือ  เปนตน 
ที่เปนเหตุใหจําไดหมายรูเชน หอก หลาว  เปนตน   ไมใช  (ตัว) ชางเปนตน 
ถึง (ตัว)  ชางเปนตน   ก็ไมใชลักษณะเหมือนกัน แตชาง  มา  โค  และกระบือ 
เปนตน   เหลาน้ัน   (เรา) รูกันวา  เปนชางของคนโนน   มาของคนโนน   หรือ 
ชางชื่อโนน   มาชื่อโนน  ก็ดวยลักษณะท้ังหลายฉันใด  ขออุปไมยน้ี  ก็พึงทราบ 
ฉันนั้น. 
                                 จบอรรถกถาสังขตสูตรที่    ๗ 
 
                                  ๘. อสังขตสูตร 
 
              วาดวยลักษณะแหงอสังขตธรรม ๓ ประการ 
 
         [๘๘๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อสังขตลักษณะของอสังขตธรรม ๓ นี้  
๓ คืออะไร  คือ  ความเกิดข้ึน  ไมปรากฏ  ความเส่ือมส้ิน  ก็ไมปรากฏ  เมื่อ 
ต้ังอยูความแปรไปก็ไมปรากฏ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อสังขตลักษณะของ 
อสังขตธรรม ๓ ประการน้ีแล. 
                                           จบอสังขตสูตรที่   ๘  
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                           อรรถกถาอสังขตสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอสังขตสูตรที่   ๘   ดังตอไปนี้:-  
         บทวา  อสงฺขตสฺส  ไดแก  ที่ปจจัยทั้งหลายไมไดประมวลมาสราง 
(ไมไดปรุงแตง).  เครื่องหมายที่เปนเหตุใหรูกันไดวา  สิ่งนี้ไมใชปจจัยปรุงแตง 
ชื่อวา  อสังขตลักษณะ.  ดวยบทวา  น  อุปฺปาโท  ปฺายติ  เปนตน 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึง  ความไมมีแหงความเกิดข้ึน ทั้งความแก  และความ 
แตกดับ.  ก็เพราะไมมีลักขณะ  มีการเกิดข้ึนเปนตน จึงปรากฏเปนอสังขตะ. 
                                      จบอรรถกถาอสังขตสูตรที่  ๘ 
 
                                      ๙.  ปพพตสูตร  
                                          
                     วาดวยการพ่ึงพาอาศัยเปนเหตุใหเจริญ 
         [๔๘๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตนไมใหญทั้งหลาย   ไดอาศัยขุนเขา 
หิมพานต  ยอมเจริญดวยความเจริญ ๓  ประการ  ดวยความเจริญ ๓  คืออะไร 
คือ เจริญดวยกิ่ง ใบออน ใบแก  เจริญดวยเปลือกและกะเทาะ เจริญดวยกระพ้ี  
และแกน  ภิกษุทั้งหลาย   ตนไมใหญทั้งหลายไดอาศัยขุนเขาหิมพานต    ยอม 
เจริญดวยความเจริญ ๓ นี้ 
         ฉันเดียวกันนั่นแล  ภิกษุทั้งหลาย   อันโตชนไดอาศัยกุลบดีบุคคลผูมี 
ศรัทธา   ยอมเจริญดวยความเจริญ ๓ ประการ   ดวยความเจริญ  ๓   คืออะไร 
คือ เจริญดวยศรัทธา  เจรญิดวยศีล เจริญดวยปญญา ภิกษุทั้งหลาย อันโตชน 
ไดอาศัยกุลบดีบุคคลผูมีศรัทธา   ยอมเจริญดวยความเจริญ ๓ นีแ้ล.  
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                         ตนไมใหญ ๆ   ไดอาศัยภูเขาหินใน 
                 ปาสูง  ยอมเจริญ   แมฉันใด  บุตรภริยา 
                 พวกพอง   เพ่ือน  หมูญาติ  และบาวไพร  
                 ไดอาศัยกุลบดีบุคคลผูมีศรัทธาถึงพรอม 
                 ดวยศีลยอมเจริญในโลกน้ี       ฉันนั้นแล 
                         ชนเหลาน้ัน  ผูที่มีสติปญญาเห็นอยู 
                 ซึง่ศีล  การบรจิาค    และสจุริตของกุลบดี 
                 บคุคลนั้น   ยอมประพฤติตาม 
                         ชนผูใครกาม       (เหลาน้ัน)    ครัน้ 
                 ประพฤติธรรมอันเปนบรรดาไปสูสุคติใน 
                 โลกนี้แลว   (ละโลกนี้ไปแลว)   ยอมเปน 
                 ผูมีความยินดีบันเทิงอยูในเทวโลก. 
                           จบปพพตสูตรที่  ๙ 
 
                       อรรถกถาปพพสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัย  ในปพพทสูตรที่ ๙  ดังตอไปนี้:- 
         ตนไมใหญ ๆ  ชื่อวา   มหาสาลา.   ผูเจริญท่ีสดุในตระกูล   ชื่อวา 
กุลปติบุคคล.  ภูเขาศิลา ชื่อวา เสโล. บทวา อรฺสฺมึ  ไดแกในสถานท่ี 
ไมใชบาน.  บทวา  พฺรหา  แปลวาใหญ.  บทวา  วเน ไดแก ดง.   ตนไม 
ที่ใหญที่สุดในปา ชื่อวา วนัปปตติ (เจา ไพร). บทวา อิธ   ธมฺม  จริตฺวาน 
มคฺค  สุคติคามิน  ความวา  ประพฤติธรรมกลาวคือ   มรรคท่ีจะใหดําเนิน 
ไปสูสุคติ. 
                                 จบอรรถกถาปพพตสูตรที่    ๙  
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                                ๑๐. อาตัปปสูตร  
 
                          วาดวยความเพียร ๓ ประการ 
 
         [๔๘๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ความเพียรพึงกระทําโดยสถาน  ๓ 
สถาน ๓ คืออะไร คือ ความเพียรพึงกระทําเพ่ือยังธรรมท่ีเปนบาปอกุศลอันยิ่ง 
ไมเกิดมิใหเกิดข้ึน ๑ เพ่ือยังธรรมที่เปนกุศลอันยงัไมเกิดใหเกิดข้ึน ๑  เพ่ืออด 
กลั้นซึ่งเวทนาที่เกิดในกาย   อันเปนทุกขกลาแข็งเผ็ดรอนขมข่ืนไมเจริญใจพอ 
จะคราชีวิตได ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุทําความเพียรเพื่อยังธรรมที่เปน 
บาปอกุศลอันยังไมเกิดมิใหเกิดข้ึน     เพ่ือยังธรรมที่เปนกุศลอันยังไมเกิดให 
เกิดข้ึน    เพ่ืออดกลั้นซึ่งเวทนาท่ีเกิดในกายอันเปนทุกขกลาแข็งเผ็ดรอน  ขม 
ข้ึนไมเจริญใจพอจะคราชีวิตได   ภิกษุนี้  เราเรียกวา  เปนผูมีความเพียร  มี 
ปญญา   มีสติ  เพ่ือทําท่ีสุดทุกขโดยชอบ. 
                                     จบอาตัปปสูตรที่  ๑๐ 
 
                              อรรถกถาอาตัปปสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัย  ในอาตัปปสูตรที่ ๑๐  ดังตอไปนี้:- 
         บทวา  อาตปฺป  กรณีย ความวา  ควรประกอบความเพียร.  บทวา 
อนุปฺปาทาย   ความวา   เพ่ือตองการไมใหเกิดข้ึน   อธิบายวา   ตองทําดวย  
เหตุนี้    คือ   ดวยคิดวา   เราจักตรวจตราไมใหกิเลสเกิดข้ึน.  แมตอจากนี้ไป 
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  
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         บทวา สารีริกาน ไดแก ที่เกิดในสรีระ. บทวา ทุกฺขาน ความวา 
(เวทนาท้ังหลาย) ที่เปนทุกข.  บทวา  ติปฺปาน  ไดแกหนาแนน  หรือกลา  
ดวยสามารถแหงการแผดเผา.  บทวา  ขราน  ไดแกหยาบ. บทวา กฏกาน 
ไดแกเผ็ดรอน.   บทวา   อสาตาน   ไดแกไมหวาน.   บทวา   อมนาปาน 
ไดแกไมสามารถใหเจริญใจได.  บทวา ปาณหราน  ไดแก ตัดชีวิต.  บทวา 
อธิวาสนาย    ไดแกเพ่ือตองการยับยั้ง    คือเพ่ือตองการอดทน    ไดแกเพ่ือ 
ตองการอดกลั้น. 
         พระศาสดาครั้นทรงบังคับ     คือทรงยังอาณัติสงฆใหเปนไปในฐานะ 
มีประมาณเทาน้ีแลว   บดันี้เมื่อจะทรงชักชวน    (ภิกษุทั้งหลาย)   จึงตรัสคํา 
มีอาทิวา  ยโต   โข   ภิกขฺเว  ดังนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ยโต   ไดแก  ยทา   แปลวาเมื่อใด. 
บทวา  อาตาป  ไดแกมีความเพียร.  บทวา นิปโก   ไดแกมีปญญา.  บทวา 
สโต  ไดแกประกอบดวยสติ.  บทวา  ทุกฺขสฺส   อนฺตกิริยาย   ไดแกเพ่ือ 
ทําทางรอบดานแหงวัฏทุกขใหขาดตอน. คุณธรรม ๓ อยางมีความเพียรเปนตน 
เหลาน้ี    พระผูมีพระภาคเจาตรัสคละกันทั้งโลกิยะ  และโลกุตระ. 
                                 จบอรรถกถาอาตัปปสูตรที่   ๑๐    
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                               ๑๑.  มหาโจรสูตร 
 
                    วาดวยองคของโจรและของภิกษุอลัชชี  
 
         [๔๙๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มหาโจรไดองค ๓  ยอมตัดชองยองเบา 
บาง  ปลนสะดมบาง  ทําการลอมบานหลังเดียวแลวปลนบาง   คอยดักชิงเอาที่  
ทางเปลี่ยวบาง องค ๓ คืออะไร คือ มหาโจรไดอาศัยที่อันขรุขระ ๑  ไดอาศัย 
ปาชัฏ  ๑  ไดพ่ึงพิงผูมีอํานาจ. 
         มหาโจรอาศัยที่อันขรุขระอยางไร  มหาโจรอาศัยแมน้ําเขินหรือหุบเขา 
อยางนี้  มหาโจร  ชื่อวา  อาศัยที่อันขรุขระ       
         มหาโจรอาศัยที่ปาชัฏอยางไร มหาโจรอาศัยพงหญาหรือดงไมหรือตลิ่ง 
หรือราวปาใหญ อยางนี้   มหาโจร  ชือ่วา  อาศัยที่ปาชัฏ 
         มหาโจรไดพ่ึงพิงผูมีอํานาจอยางไร  มหาโจรไดพ่ึงพิงทาวพญา  หรือ 
ราชมหาอํามาตย  มันมั่นใจอยางนี้วา  ถาใคร  ๆ จักวาอะไร ๆ มัน   ทาวพญา 
หรือราชมหาอํามาตยก็จักชวยกลบเกลือ่นคดีใหมัน   ถาใคร ๆ วาอะไร ๆ  มนั 
ทาวพญาหรือราชมหาอํามาตยเหลาน้ันก็ชวยกลบเกลื่อนคดีใหมัน อยางนี้ มหา- 
โจร  ชื่อวา  ไดพ่ึงพิงผูมีอํานาจ 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มหาโจรไดองค ๓ นี้แล    ยอมตัดชองยองเบา 
ปลนสะดมและตีชิง                                                                             
         ฉันเดียวกันนั่นแล    ภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุชั่วประกอบดวยธรรม ๓ 
ชื่อวาครองตนอันถูกกน  (ขุดรากคือความดี)  ถูกประหาร  (ตายจากคุณธรรม) 
แลว    เปนผูประกอบดวยโทษ    ผูรูติเตียน   และไดประสบสิ่งอันไมเปนบุญ 
มากดวย  ธรรม ๓ คืออะไร  คือ ภิกษุชั่วอาศัยที่อันขรุขระ  ๑ อาศัยที่ปาชัฏ ๑ 
พ่ึงพิงผูมีอํานาจ ๑.  
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         ภิกษุชัว่อาศัยที่อันขรุขระเปนอยางไร ภิกษุชั่วประกอบดวยกายกรรม...  
วจีกรรม ... มโนกรรมอันไมสมควร อยางนี้แล ภิกษุชั่วชื่อวาอาศัยที่อันขรุขระ 
         ภิกษุชัว่อาศัยที่ปาชัฏเปนอยางไร ภิกษุชั่วเปนผูมีความเห็นผิดประกอบ 
ดวยอันตคาหิกทิฏฐิ    (ความเห็นอันแลนเขาถึงท่ีสุด)    อยางนี้แล    ภิกษุชัว่ 
ชื่อวาอาศัยที่ปาชัฏ 
         ภิกษุชัว่พ่ึงพิงผูมีอํานาจอยางไร  ภิกษุชั่วไดพ่ึงพิงทาวพญา หรือราช- 
มหาอํามาตย     ภิกษุชั่วน้ันมั่นใจอยางนี้วา    ถาใคร ๆ  จักวาอะไร ๆ  เรา 
ทาวพญาหรือราชมหาอํามาตยเหลาน้ี   ก็จักชวยกลบเกลื่อนความใหเรา   ถา 
ใคร ๆ วาอะไร ๆ ภิกษุชัว่น้ัน  ทาวพญาหรือราชมหาอํามาตยเหลาน้ัน ก็ชวย 
กลบเกลื่อนความใหภิกษุชั่วน้ัน  อยางนี้แล   ภิกษุชั่วชื่อวาพ่ึงพิงผูมีอํานาจ 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุชั่วประกอบดวยธรรม ๓ นีแ้ล     ชื่อวา 
ครองตนอันถูกกน  (รากคือความดี)  ถูกประหาร  (ตายจากคุณธรรม)   แลว 
เปนผูประกอบดวยโทษ  ผูรูติเตียน  และไดประสบสิ่งอันไมเปนบุญมากดวย. 
                                    จบมหาโจรสูตรที่   ๑๑      
                                          จบจุฬวรรคที่  ๕ 
 
                          อรรถกถามหาโจรสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัย  ในมหาโจรสูตรที่ ๑๑  ดังตอไปนี้:- 
         โจรท่ีมกีําลัง   มีพวกมาก  ชื่อวา  มหาโจร.   บทวา   สนฺธ ึ ไดแก 
ที่ตอแหงเรือน.    บทวา    นลฺโลป     ไดแกปลนแบบมหาวินาศ.   บทวา 
เอกาคาริก  ไดแกปดลอมปลนเรือนหลังเดียวเทาน้ัน.   บทวา  ปริปนฺเถป  
ติฏติ  ไดแกดักจ้ีตามทาง.                   
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         บทวา นทีวิทุคฺค  ไดแกสถานที่ที่แมน้ําไหลไปไมสะดวก คือ เกาะ  
แกงท่ีพวกโจรสามารถจะซุมซอนอยูไดพรอมดวยบริวาร ๒,๐๐๐  บาง  ๓,๐๐๐ 
บาง.  บทวา  ปพฺพตวิสม  ไดแกที่ที่ภูเขาไมเสมอกัน  คือชองเขาที่พวกโจร 
สามารถจะซุมซอนอยูได  พรอมกับบริวารเจ็ดพันหรือแปดพันคน. 
         บทวา   ติณคหน   ไดแกสถานที่ประมาณ ๑ โยชน    ซึ่งหญาข้ึน 
คลุมไว.  บทวา  เคห  แปลวา เรือน.  ไพรสณฑที่กิ่งไมประสานกันติดเน่ือง 
กันไป  ชื่อวา  ไพรสณฑใหญ. 
         บทวา  ปริโยธาย  อตฺถ  ภณิสฺสนฺติ  ความวา   (พระราชาหรือ 
มหาอํามาตย)  จักกลาวขอความบิดเบือน  คือเพ่ิมเหตุนั้น ๆ เขาไป.  บทวา 
ตฺยาสฺส  ตัดบทเปน   เต  อสฺส.   บทวา   ปริโยธาย   อตฺถ   ภณนฺติ 
ความวา    เม่ือใคร ๆ  เริ่มกลาวตําหนิ   (เขา)    (พระราชาหรือมหาอํามาตย) 
จะบิดเบือนเหตุการณนั้น  ๆ    หลีกเลีย่งแมโทษหนัก     กลาวขอความน้ีวา 
พวกทานทั้งหลายอยาพูดอยางนี้  พวกเรารูจักคนผูนี้มาหลายชั่วตระกูล  คนผูนี้  
จักไมทําอยางนี้.  อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา  บทวา  ปริโยธาย  แปลวาปกปด. 
เพราะพระราชา  หรือมหาอํามาตยเหลาน้ัน   กลาวถอยคําปกปดโทษใหเขา. 
         บทวา   ขต   อุปหต   ความวา   ชือ่วา   ถูกเขากน   เพราะถูกขุด 
คุณงามความดีทิ้งไป  ชื่อวา  ถูกประหาร   เพราะเขาไปทําลายคุณความดีเสีย 
บทวา วิสเมน  กายกมฺเมน ความวา  ดวยกรรมท่ีทําทางกายทวาร  ที่ชื่อวา 
ไมเหมาะสม   เพราะหมายความวาพลาดพลั้ง.  แมในวจีกรรม   และมโนกรรม 
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  บทวา  อนฺตคาหิกาย  ความวา  ดวยทิฏฐิที่ยึดเอาท่ีสุด 
มีวัตถุ ๑๐.  ขอความท่ีเหลือในบททั้งปวง  มีเนื้อความงายทั้งน้ัน  ฉะนี้แล. 
                               จบอรรถกถามหาโจรสูตรที่  ๑๑ 
                                     จบจูฬวรรควรรณนาที่  ๕ 
                                            จบปฐมปณณาสก  
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                     รวมพระสูตรที่มีในจูฬวรรคน้ี   คือ 
         ๑.  สัมมุขีสูตร  ๒.  ฐานสูตร  ๓.  ปจจยวัตตสูตร   ๔.  ปเรสสูตร 
๕.  บัณฑิตสูตร  ๖.  ศีลสตูร ๗. สังขตสูตร ๘. อสังขตสูตร  ๙. ปพพตสูตร 
๑๐. อาตัปปสูตร  ๑๑.  มหาโจรสูตร  และอรรถกถา.   
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                                      ทุติยปณณาสก  
 
                                    พราหมณวรรคท่ี  ๑ 
 
                                      ๑.   ปฐมชนสูตร 
 
                                   วาดวยท่ีพ่ึงในภายหนา 
 
         [๔๙๑]  สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล พราหมณ 
๒ คน  เปนคนชรา  แกเฒา   ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ   มีอายุได ๑๒๐ ป 
แตกําเนิด   ไดชวนกันไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ   ไดปราศรัยกับ 
พระผูมีพระภาคเจา  ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ 
ควรสวนขางหนึ่ง   ครั้นแลวไดกราบทูลวา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ   พวกขา 
พระองคเปนพราหมณชรา   แกเฒา    ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ   มีอายุได 
๑๒๐  ปแตกาํเนิด   แตมิไดสรางความดี   มิไดทํากุศล    มิไดทํากรรมอันเปน 
ที่ตานทานความขลาดไว     ขอพระโคดมผูเจริญ    ทรงโอวาทส่ังสอนพวกขา 
พระองคถึงขอท่ีจะพึงเปนไป  เพื่อประโยชนและความสุขแกพวกขาพระองคสิ้น 
กาลนานเถิด. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนพราหมณ   ที่แท   พวกทานเปน 
คนชรา    แกเฒา    ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ  มอีายุได  ๑๒๐  ปแตกําเนิด 
แตมิไดสรางความดี  มิไดทํากุศล   มิไดทํากรรมอันเปนที่ตานทานความขลาด 
ไว  ดูกอนพราหมณ  โลกน้ีถูกชรา  พยาธิ  มรณะ  นําเขาไปอยูแล  เมื่อโลก 
ถูกชรา  พยาธิ  มรณะ  นาํเขาไปอยูเชนนี้    ความสํารวมทางกาย  ความสํารวม 
ทางวาจา  ความสํารวมทางใจในโลกน้ี  ยอมเปนทีต่านทาน  เปนที่เรน   เปน 



เกาะ  เปนที่พ่ึง   เปนที่ยดึหนวงของเขาผูละไปแลว.  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 215 

                                  ชีวติถูกชรานําเขาไปใกลความมีอายุ   
                  สัน้   ผูที่ถูกชรานําเขาไปใกลแลว   ยอมไม 
                  มทีี่ตานทาน เมื่อบุคคลเล็งเห็นภัยในความ 
                  ตายน้ี   ควรทําบุญท้ังหลายอันนําความสุข  
                  มาให  ความสาํรวมทางกาย ทางวาจาและ 
                  ทางใจ  ในโลกน้ี   ยอมเปนไปเพ่ือความสุข  
                  ไวผูที่ละโลกนี้ไปแลว       ผูซึ่งสรางสมบุญ    
                  ไวแตเมื่อยังมชีีวิตอยู.             
                               จบปฐมชนสูตรที่  ๑ 
 
                                     ทุติยปณณาสก 
 
                         พราหมณวรรควรรณนาที่   ๑ 
 
                              อรรถกถาปฐมชนสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัย ในปฐมชนสูตรท่ี ๑  แหงพราหมณวรรคดังตอไปนี้:- 
         บทวา ชณฺณา  ไดแก  แกคร่ําคราเพราะชรา.  บทวา วุฑฺฒา ไดแก 
เจริญวัย.   บทวา  มหลฺลกา ไดแก  แกเพราะเกิด   (มานาน).     บทวา 
อฑฺฒคตา  ไดแก ผานวัยครึ่งไปแลว.  บทวา  วโย   อนุปฺปตฺตา  ไดแก 
ยางเขาปจฉิมวัย.  บทวา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ  ความวา พราหมณ 
เห็นลูกเมียไมปฏิบัติตามคําของตน คิดวา เราจะไปเฝาพระสมณโคดมแสวงหา 
ทางที่จะนําออกจากทุกข  ดังนี้แลว   จึงเขาไปเฝา.  
         บทวา มยมสฺส ุ โภ  โคตม พฺราหฺมณ ความวา พราหมณทั้งสอง 
ประกาศขอที่ตนเปนพราหมณวา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ขาพระองคทั้งสอง  
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เปนพราหมณ ไมใชกษัตริย  ไมใชอมาตย  ไมใชคฤหบดี  ดังน้ีแลว  กราบทูล 
คําเปนตนวา ชิณฺณา  (ขาพระองคแกแลว) ดังน้ี. ดวยบทวา อกตภีรุตฺตาณา  
พราหมณทั้งสองแสดงวา  ขาพระองคทั้งสอง  ยังไมไดทําการปองกันภัย   คือ 
การงานอันเปนที่พ่ึง  เปนที่พํานัก.  บทวา ตคฺฆ    เปนนิบาต ลงในอรรถวา 
โดยสวนเดียวกัน   หรือลงในอรรถวา   รับรอง.   และพระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสดงไว   โดยท่ีสุดอยางเดียวกันวา   ทานท้ังหลายเปนอยางนี้   ถึงเราตถาคต  
ก็รับรองอยางเดียวกัน.    บทวา  อุปนียติ    ไดแก ถูกนําเขาไป  อธิบายวา 
สัตวโลกน้ี   ถูกชาตินําไปสูชรา   ถกูชรานําไปสูพยาธิ   ถกูพยาธินําไปสูมรณะ 
ถูกมรณะนําไปสูชาติอีก ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา อุปนียติ 
ดังน้ี. 
 
                                 เรื่องพราหมณรักษาศีล 
 
         บัดนี้    เพราะเหตุที่พราหมณเหลาน้ัน    แมบวชแลวก็ไมสามารถจะ 
บําเพ็ญวัตรใหบริบูรณได    เพราะเปนคนแก    ฉะน้ัน    พระผูมีพระภาคเจา 
เมื่อจะใหัพราหมณทั้งสองน้ัน   ดํารงอยูในศีล  ๕  จึงตรัสวา  โยธ   กาเยน 
สฺโม. บรรดาบทเหลานั้น การสํารวมทางกายทวาร  ชื่อวา  กายสัญญมะ 
แมในบทที่เหลือ  ก็มีนยันั้นเหมือนกัน.  ดวยบทวา  ต  ตสฺส  เปตสฺส  นี้ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา บุญน้ัน  ชื่อวา ตาณะ   เพราะหมายความวา 
เปนที่ตานทานของผูไปสูปรโลก  ชื่อวา  เลณะ  เพ่ือหมายความวา  เปนที่ 
ซอนเรน   ชือ่วา  ทีปะ  เพราะหมายความวา  เปนท่ีพํานัก   ชื่อวา   สรณะ 
เพราะหมายความวา เปนท่ีพ่ึงอาศัย และชื่อวา ปรายนะ เพราะสามารถจะให 
คติที่สูงได.   พระคาถา  มีเนื้อความ  งายทั้งน้ัน.   พราหมณเหลานั้น    อัน 
พระตถาคตเจาใหสมาทานศีล ๕ อยางน้ีแลว   รักษาศีล  ๕ ตลอดชีวิต   เกดิ 
แลวในสวรรค. 



                                จบอรรถกถาปฐมชนสูตรที่   ๑  
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                                      ๒.  ทุติยชนสูตร 
 
                           วาดวยท่ีพ่ึงในภพหนา 
 
         [๔๙๒]  ครั้งน้ัน  พราหมณ ๒ คน  แกเฒาเปนผูใหญลวงมัชฌิมวัย  
ถึงปจฉิมวัยอายุไค ๑๒๐ ปแลว   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    ครั้นเขา 
ไปถึงแลว ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลว    นั่ง  ณ  ที่ควรสวนหนึ่ง 
พราหมณทั้ง ๒ นั้น   นั่ง ณ ที่ควรสวนหนึ่งแลว   กราบทูลพระผูมีพระภาคเจา 
วา   ขาแตพระโคคมผูเจริญ    ขาพระเจาเปนพราหมณ   แกเฒาเปนผูใหญลวง 
มัชฌิมวัยถึงปจฉิมวัยอายุได ๑๒๐ ปแลว ยังมิไดทําความดี ยังไมไดสรางกุศล 
ยังไมทําท่ีปองกันภัย ขอพระโคดมผูเจริญทรงโอวาทขาพระเจา  ขอพระโคดม 
ผูเจริญทรงพรํ่าสอนขาพระเจา   ซึ่งจะพึงเปนเพ่ือประโยชน     เพ่ือความสุข 
แกขาพระเจา   สิ้นกาลนานเถิด. 
         จริงแลว   พราหมณ  ทานแกเฒา ฯลฯ   ยังไมทําท่ีปองกันภัย   แนะ 
พราหมณ  โลกน้ีอันชราพยาธิมรณะไหมแลว  เมือ่โลกอันชราพยาธิมรณะไหม 
อยูอยางนี้  ความสํารวมทางกาย ทางวาจา ทางใจ  อันใดในโลกน้ี  ความสํารวม 
อันนั้นเปนที่ตานทาน ที่เรน  (ภัย)  เปนที่เกาะท่ีอาศัย  เปนที่ไปในเบ้ืองหนา 
ของบุคคล   (ผูสํารวม)   ผูละ  (โลกน้ี)  ไปแลว. 
                                   ครัน้เมื่อเรือนถูกไฟไหม    เจาของ 
                   ขนของสิ่งใดออกได        ของสิ่งน้ันก็เปน 
                   ประโยชนแกเจาของ  สวนของที่ไมไดขน  
                   ออกก็ไหมอยูในน้ัน.  
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                       ฉันเดียวกัน    ครั้นเมือ่โลกอันชรา-    
              มรณะไหมอยูอยางน้ีแลว  ชาวโลกพึงขน 
              ออกดวยการใหทานเถิด   สิ่งท่ีใหเปนทาน 
              ไปแลว  จัดวาไดขนออกอยางดีแลว 
                       ความสํารวมทางกายทางวาจาทางใจ         
              อันใดในโลกน้ี  คือเมื่อยังเปนอยูบุคคลอยูได 
              ทําบุญอันใดไว    บุญอันนั้นยอมเปนไปเพ่ือ 
              ความสุขแกเขาผูละ  (โลกนี้)  ไป. 
                       จบทุติยชนสูตรที่   ๒ 
 
                     อรรถกถาทุติยชนสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในทุติยชนสูตรที่  ๒  ดังตอไปนี้:- 
         บทวา ภาชน ไดแก ภัณฑะอยางใดอยางหน่ึง.  บทที่เหลือพึงทราบ 
ตามนัยที่กลาวไวแลว   ในสูตรที่  ๑.     
                             จบอรรถกถาทุติยชนสูตรที่   ๒  
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                             ๓. พราหมณสูตร 
 
                               วาดวยธรรมคุณ 
 
         [๔๙๓]  ครั้งน้ัน    พราหมณผูหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  
ครั้นเขาไปถึงแลวชื่นชมกับพระผูมีพระภาคเจา ฯลฯ    พราหมณนั้นนั่ง ณ ที ่
ควรสวนหนึ่งแลว  กราบทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
ที่วา พระธรรมเปนสนฺทิฏ ิโก  สนฺทฏิ ิโก  ดวยเหตุเทาไร พระธรรมจึงเปน 
สนฺทิฏฐิโก  อกาลิโก  เอหิปสฺสิโก  โอปนยิโก   ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ วิญูหิ. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   พราหมณ   คนที่เกิดราคะแลว  อัน 
ราคะครอบงําแลว     มีจิตอันราคะกลุมรุมแลว    ยอมคิดเพ่ือทําตนใหลําบาก 
บาง    เพ่ือทําคนอ่ืนใหลําบากบาง    เพ่ือทําใหลําบากดวยกันทั้ง  ๒  ฝายบาง 
ยอมรูสึกทุกขโทมนัสในใจบาง  ครั้นละราคะเสียไดแลว   เขาก็ไมคิดเพ่ือทําตน 
ใหลําบาก ฯลฯ  ไมรูสึกทุกขโทมนัสในใจ  อยางนี้แล  พราหมณ  พระธรรม 
เปนสนฺทิฏ ิริโก... 
         คนที่เกิดโทสะแลว     อันโทสะครอบงําแลว    มีจิตอันโทสะกลุมรุม 
แลว ...คนที่เกิดโมหะแลว     อันโมหะครอบงําแลว      มีจิตอันโมหะกลุมรมุ 
แลว    ยอมคิดเพ่ือทําตนใหลําบากบาง ฯลฯ    ยอมรูสึกทุกขโทมนัสในใจบาง 
ครั้นละโทสะ...โมหะเสียไดแลว   เขาก็ไมคิดเพ่ือทําตนใหลําบาก ฯลฯ    ไม 
รูสึกทุกขโทมนัสในใจ  แมอยางนี้   พราหมณ  พระธรรมเปนสนฺทิฏ ิโก... 
         พราหมณนั้นกราบทูล   (สรรเสริญพระธรรมเทศนาและแสดงตนเปน 
อุบาสก)   วา  ดีจริง ๆ  พระโคดมผูเจริญ  พระโคคมผูเจริญบอกพระธรรม 
หลายปริยาย   เหมือนหงายของที่ควํ่า   เปดของท่ีปกปด   บอกทางแกคนหลง  
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สองตะเกียงในที่มืดเพ่ือใหคนตาดีเห็นรูปตาง  ๆ   ฉะน้ัน   ขาพระเจาถึงพระ- 
โคดมผูเจริญและพระธรรมพระภิกษุสงฆเปนสรณะ  ขอพระโคดมผูเจริญทรงจํา 
ขาพระเจาไววา  เปนอุบาสกถึงสรณะแลว   ตลอดชีวิตต้ังแตวันนี้ไป.  
                                   จบพราหมณสูตรที่  ๓ 
          
                             อรรถกถาพราหมณสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในพราหมณสูตรที่ ๓  ดังตอไปนี้:- 
         บทวา  สมฺโมทนีย ไดแก ใหเกิดการบันเทิงใจ.  บทวา สาราณีย 
ไดแก ที่สมควรใหระลึกถงึกัน.   บทวา  วีติสาเรตฺวา   แปลวา  ครั้น   (ให 
ระลึกถึงกัน )   เรียบรอยแลว.   บทวา  กิตฺตาวตา   แปลวา   โดยเหตุกี่อยาง. 
         บทวา  สนฺทิฏ ิโก  ธมฺโม  โหติ   ความวา   เปนธรรมท่ีจะพึง 
เห็นไดดวยตนเอง.    บทวา  อกาลิโก  ความวา  ไมใหผลในกาลอื่น    ดวย 
บทวา  เอหิปสฺสิโก   นี ้ พราหมณทูลถามถึงอาคมนียปฏิปทาวา   พระธรรม 
อันผูปฏิบัติสามารถ  เพ่ือจะชี้ไดอยางน้ีวา เอหิ ปสฺส (ทานจงมาดูเถิด) ดังน้ี   
บทวา  โอปนยิโก  ความวา  พึงนอมจิตของตนเขาไปหา.  บทวา ปจฺจตฺต 
เวทิตพฺโพ   ความวา   พึงทราบไดดวยตนเองนั่นแหละ.    บทวา   วิ ฺูหิ 
ไดแก บัณฑิตทั้งหลาย.   บทวา  ปริยาทินฺนจิตโต  ไดแก เปนผูมีจิตอัน 
ราคะถือเอาแลว    จับแลว    และลูบคลําแลว.  บทวา  เจเตติ   แปลวา   คิด.  
คําท่ีเหลือในพระสูตรงายทั้งน้ันแล.  แตในพระสูตรนี้    พราหมณทูลถามถงึ 
โลกุตรมรรค  แมพระบรมศาสดา  ก็ตรัสโลกุตรมรรคน้ันเหมือนกัน   ดวยวา 
โลกุตรมรรคน้ัน  ชื่อวา  สันทิฏฐิกะ.  เพราะจะตองเห็นดวยตนเอง  ฉะนี้แล  
                             จบอรรถกถาพราหมณสูตรที่  ๓  
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                                 ๔.  ปริพาชกสูตร 
 
                                    วาดวยธรรมคุณ 
 
         [๔๙๔]  ครั้งน้ันแล   พราหมณปริพาชกคนหนึ่งไดเขาไปเฝาพระผูมี  
พระภาคเจาถึงที่ประทับ ฯลฯ     ครั้นแลวทูลถามวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
พระองคยอมตรัสวา   ธรรมอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง  ธรรมอันผูไดบรรลุจะ 
พึงเห็นเอง  ดังนี้    ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล  ธรรม 
จึงเปนคุณชาติ  อันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง   ไมประกอบดวยกาล   ควรเรียก 
ใหมาดู    ควรนอมเขามา    อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนพราหมณ บุคคลผูกําหนัด ถูก 
ราคะครอบงํา    มีจิตอันราคะกลุมรุมแลว   ยอมคิดเพ่ือเบียดเบียนตนเองบาง 
ยอมคิดเพ่ือเบียดเบียนคนอ่ืนบาง     ยอมคิดเพ่ือเบียดเบียนตนเองและคนอ่ืน 
ทั้งสองฝายบาง    ยอมเสวยทุกขโทมนัสที่เปนไปทางจิตบาง    เมื่อละราคะ 
ไดแลวยอมไมคิด   แมเพ่ือจะเบียดเบียนตนเองเลย    ยอมไมคิดแมเพ่ือจะ 
เบียดเบียนคนอ่ืน  ยอมไมคิดแมเพ่ือจะเบียดเบียนตนเองและคนอ่ืนทั้งสองฝาย 
ยอมไมเสวยทุกขโทมนัสที่เปนไปทางจิต.    ดูกอนพราหมณ   บุคคลผูกําหนัด 
ถูกราคะครอบงํา  มีจิตอันราคะกลุมรุมแลว   ยอมพระพฤติทุจริตดวยกาย  ยอม 
ประพฤติทุจริตดวยวาจา   ยอมประพฤติทุจริตดวยใจ   เมื่อละราคะไดเด็ดขาด 
แลว  ยอมไมประพฤติทุจริตดวยกาย   ยอมไมประพฤติทุจริตดวยวาจา   ยอม 
ไมประพฤติทุจริตดวยใจ  ดูกอนพราหมณ  บุคคลผูกําหนัด  ถกูราคะครอบงํา 
มีจิตอันราคะกลุมรุมแลว    แมประโยชนของตนก็ไมรูชัดตามความเปนจริง 
แมประโยชนของคนอ่ืนก็ไมรูชัดตามความเปนจริง    แมประโยชนทั้งสองฝาย 
ก็ไมรูชัดตามความเปนจริง   เมื่อละราคะไดเด็ดขาดแลว   แมประโยชนของตน 
ก็รชัดตามความเปนจริง     แมประโยชนของคนอ่ืนก็รูชัดตามความเปนจริง 



แมประโยชนทั้งสองฝายก็รูชัดตามความเปนจริง  ดูกอนพราหมณ    แมดวย  
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เหตุดังกลาวมาฉะน้ีแล   ธรรมยอมเปนคุณชาติอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง...  
         ดูกอนพราหมณ  บุคคลท่ีโกรธ ฯลฯ  ดูกอนพราหมณ  บุคคลผูหลง 
ถูกโมหะครอบงํา  มีจิตอันโมหะกลุมรุมแลว  ยอมคิดเพ่ือเบียดเบียนตนเองบาง 
ยอมคิดเพ่ือเบียดเบียนคนอ่ืนบาง    ยอมคิดเพ่ือเบียดเบียนตนเองและคนอ่ืน 
ทั้งสองฝายบาง  ยอมเสวยทุกขโทมนัสที่เปนไปทางจิตบาง  เมื่อละโมหะได  
เด็ดขาดแลว   ยอมไมคิดแมเพ่ือจะเบียดเบียนตนเองเลย  ยอมไมคิดแมเพ่ือจะ 
เบียดเบียนคนอ่ืน  ยอมไมคิดแมเพ่ือจะเบียดเบียนตนเองและคนอ่ืนทั้งสองฝาย 
ยอมไมเสวยทุกขโทมนัสที่เปนไปทางจิต   ดูกอนพราหมณ  บุคคลผูหลง   ถกู 
โมหะครอบงํา  มีจิตอันโมหะกลุมรุมแลว   ยอมพระพฤติทุจริตดวยกาย  ยอม 
พระพฤติทุจริตดวยวาจา  ยอมประพฤติทุจริตดวยใจ   เมื่อละโมหะไดเด็ดขาด 
แลว   ยอมไมพระพฤติทุจริตดวยกาย  ยอมไมประพฤติทุจริตดวยวาจา   ยอม 
ไมประพฤติทุจริตดวยใจ   ดูกอนพราหมณ  บุคคลผูหลง  ถูกโมหะครอบงํา  
มีจิตอันโมหะกลุมรุมแลว    แมประโยชนของตนก็ไมรูชัดตามความเปนจริง 
แมประโยชนของคนอ่ืนก็ไมรูชัดตามความเปนจริง   แมประโยชนทั้งสองฝายก็ 
ไมรูชัดตามความเปนจริง   เมื่อละโมหะไดเด็ดขาดแลว  แมประโยชนของตน 
ก็รูชัดตามความเปนจริง     แมประโยชนของคนอ่ืนก็รูชัดตามความเปนจริง 
แมประโยชนทั้งสองฝายก็รูชัดตามความเปนจริง  ดูกอนพราหมณ  แมดวยเหตุ 
ดังกลาวมาฉะน้ีแล   ธรรมยอมเปนคุณชาติอันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง    ไม 
ประกอบดวยกาล  ควรเรยีกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน. 
         พราหมณปริพาชกนั้นกราบทูลวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ภาษิตของ  
พระองคแจมแจงนัก ฯลฯ   ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา  เปน 
อุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต  จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป. 
                                      จบปริพาชกสูตรที่    ๔  
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                              อรรถกถาปริพาชกสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปริพาชกสูตรที่ ๔  ดังตอไปนี้:-  
         บทวา  พฺราหฺมณปรพฺิพาชโก   ไดแก  ปริพาชกผูเปนพราหมณ 
โดยกําเนิด ไมใชกษัตริยเปนตน   โดยกําเนิด.  บทวา อตฺตตฺถมป  ความวา 
ประโยชนของตน  ทั้งในปจจุบันและสัมปรายภพ ที่เจือดวยโลกิยะและโลกุตระ. 
                             จบอรรถกถาปริพาชกสูตรที่   ๔ 
 
                                    ๕.  นิพพุตสูตร* 
 
                                  วาดวยพระนิพพาน 
 
         [๔๙๕]  ครั้งน้ัน    พราหมณชื่อชานุสโสณี    เขาไปเฝาพระผูม-ี 
พระภาคเจา  ฯลฯ  พราหมณชานุสโสณีนั่ง  ณ  ที่ควรสวนหนึ่งแลวกราบทูล 
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ที่วาพระนิพานเปนสนฺทิฏ ิก 
สนฺทิฏ ิก    ดวยเหตุเทาไร  พระนิพพานจึงเปนสนฺทิฏ ิก     อกาลิก 
เอหิปสฺสิก   โอปนยิก  ปจฺจตฺต  เวทิตพฺพ  วิฺูห.ิ 
         พราหมณ  คนที่เกิดราคะ    โทสะ    โมหะแลว    ยอมคิดเพ่ือทําตัว 
ใหลําบากบาง  ฯลฯ    ยอมรูสึกทุกขโทมนัสในใจบาง    ครั้นละราคะ   โทสะ 
โมหะเสียไดแลว     เขายอมไมคิดเพ่ือทําตนใหลําบาก  ฯลฯ    ไมรูสึกทุกข 
โทมนัสในใจเลย  อยางนี้แล  พราหมณ  พระนิพพานเปนสนฺทิฏ ิก... 
         พราหมณ   เมื่อบุคคลไดรสความสิ้นราคะ   โทสะ   โมหะไมมีเหลือ  
นั่นแล  พระนิพพานจึงเปนสนฺทิฏก...      
*    ความพิสดาร  เหมือนขอ  ๔๙๔  
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         ดีจริง ๆ พระโคดมผูเจริญ ฯลฯ ขอพระโคดมผูเจริญทรงจําขาพระเจา  
ไววา   เปนอุบาสกถึงสรณะแลว   ตลอดชีวิตต้ังแตวันนี้ไป. 
                                       จบนิพพุตสูตรที่   ๕ 
 
                                 อรรถกถานิพพุตสูตร       
                             
         พึงทราบวินิจฉัยใน   นิพพุตสูตรที่   ๕  ดังตอไปนี้:-                         
         บทวา    อกาลิก    ความวา    ไมใชจะพึงบรรลุในเวลาอ่ืน.   บทวา        
โอปนยิก  ไดแก ควรเขาถึงดวยขอปฏิบัติ. 
                                จบอรรถกถานิพพุตสูตรที่  ๕ 
 
                                     ๖. ปโลภสูตร  
 
                  วาดวยเหตุที่ทําใหมนษุยมจีํานวนนอยลง 
 
         [๔๙๖]  ครั้งน้ัน       พราหมณมหาศาลผูหน่ึง     เขาไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจา ฯลฯ พราหมณมหาศาลน้ันนั่ง ณ ที่ควรสวนหนึ่ง แลวกราบทูล 
พระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ขาพระเจาไดยินพราหมณ          
ผูเฒาผูใหญแตกอน ๆ ซึง่เปนอาจารยสืบ ๆ กันมา เลาวา แตกอน โลกน้ีเต็มไป 
ดวยคน ราวกะอเวจีมหานรก  คามนิคมชนบทและราชธานี  มหีลังคาเรือนต้ัง 
(เรียงรายกัน)    อยูชั่วระยะไกบินตก   ดังน้ี  เหตุอะไรปจจัยอะไรเลาหนอ 
พระโคดมผูเจริญ  เดี๋ยวน้ี   คนจึงดูหมดไปเมาบางไป   ที่เคยเปนคาม   นิคม  
นคร  ชนบท  ก็ไมเปนคาม  นิคม  นคร  ชนบท.  
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         พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   พราหมณ  คนเดี๋ยวน้ีกําหนัด  ยินด ี
ไมเปนธรรม   โลภเกินสมควร  มุงไปแตทางมิจฉาธรรม  เขาทั้งหลายกําหนัด  
ยินดีไมเปนธรรม  โลภเกินสมควร    มุงไปแตทางมิจฉาธรรมแลวก็จับศาสตรา 
อันคมฆากันและกัน คนเปนอันมากตายไป เพราะเหตุนั้น  นี่เปนเหตุเปนปจจัย 
อันหน่ึง   ซึ่งทําใหคนเดี๋ยวนี้ดูหมดไปเบาบางไป    ที่เคยเปนคาม  นิคม 
นคร  ชนบท  จึงไมเปนคาม  นิคม  นคร  ชนบท. 
         อีกขอหนึ่ง  พราหมณ  คนเดี๋ยวน้ี   กําหนัดยินดีไมเปนธรรม   โลภ 
เกินสมควร มุงไปแตทางมิจฉาธรรม เมื่อเขาท้ังหลายกําหนัดยินดีไมเปนธรรม 
โลภเกินสมควร  มุงไปแตทางมิจฉาธรรม   ฝนจึงไมตกตามฤดูกาล  ดวยเหตุ 
นั้นจึงเกิดทุพภิกขภัย   ขาวเสีย   เปนขยอก   ตายฝอย   คนเปนอันมากตายไป 
เพราะเหตุนั้น    นี่ก็เปนเหตุเปนปจจัยอันหน่ึง    ซึ่งทําใหคนเด๋ียวน้ีดูหมดไป 
เบาบางไป    ที่เคยเปนคาม    นิคม   นคร   ชนบท     จึงไมเปนคาม  นิคม 
นคร ชนบท. 
         อีกขอหนึ่ง    พราหมณ    คนเดี๋ยวน้ีกําหนัดยินดีไมเปนธรรม  โลภ 
เกินสมควร มุงไปแตทางมิจฉาธรรม เมื่อเขาท้ังหลายกําหนัดยินดีไมเปนธรรม 
โลภเกินสมควร   มุงไปแตทางมิจฉาธรรม   ยกัษทั้งหลายจึงปลอยอมนุษยราย  
คนเปนอันมากตายไปเพราะเหตุนั้น นี่ก็เปนเหตุเปนปจจัยอันหน่ึง ซึ่งทําใหคน 
เดี๋ยวน้ีดูหมดไปเบาบางไป  ที่เคยเปนคาม นิคม นคร  ชนบท  จึงไมเปนคาม 
นิคม  นคร  ชนบท. 
         ดีจริง ๆ พระโคดมผูเจริญ ฯลฯ   ขอพระโคคมผูเจริญทรงจําขาพระ- 
องคไววา   เปนอุบาสกถึงสรณะแลว   จนตลอดชวิีตต้ังแตวันนี้ไป.  
                                          จบปโลภสตูรที่   ๖  
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                             อรรถกถาปโลภสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยใน  ปโลภสูตรที ่๖  ดังตอไปนี้:- 
         บทวา  อาจริยปาจริยาน  ความวา ทั้งอาจารยทั้งหลาย  ทั้งอาจารย 
ของอาจารยทั้งหลาย.   บทวา    อวีจ ิ   มฺเ    ผุฏโ    โหติ    ความวา 
เต็มเปยมไปดวยมนุษยทั้งหลาย   เหมอืนอเวจีมหานรกที่สัตวสัมผัสแลว     คือ 
เต็มเปยมไปดวยเหลาสัตวนรกชั่วนิรนัดร. บทวา   กุกฺกุฏสมฺปาติกา ความวา 
การบินตกของไก    กลาวคือ   การท่ีไกบินไปจากหลังคาของหมูบานแหงหนึ่ง 
ไปตกลงท่ีหลังคาหมูบานอีกหมูหน่ึง    มีอยูในหมูบานเหลาน้ี    เพราะเหตุนั้น 
หมูบานเหลานี้ จึงชื่อวา  กุกกุฏสัมปาติกะ    (มีอยูชั่วไกบินตก)    ปาฐะวา 
 กุกฺกุฏสมฺปาทิกา ก็มี.  มีอธิบายวา  การตกของไก   กลาวคือการยางเดินไป 
ของไกจากละแวกหมูบาน   สูละแวกหมูบาน   มีอยูในหมูบานเหลาน้ี.  แมทัง้ 
สองบทน้ี   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงถึงการอยูกันอยางหนาแนนทั้งน้ัน.  
         บทวา  อธมฺมราครตฺตา   ความวา   ราคะเปนอธรรมโดยสวนเดียว 
เทาน้ัน แตราคะท่ีเกิดข้ึนในบริขารของตน ไมทรงหมายเอาวาเปนอธรรมราคะ  
ราคะท่ีเกิดข้ึนในบริขารของคนอ่ืน  จึงทรงประสงคเอาความเปนอธรรมราคะ.               
         บทวา วิสมโลภาภิภูตา ความวา ข้ึนชื่อวาโลภะ  จะมีเวลาสมํ่าเสมอ          
ไมมี.  โลภะนี้ไมสม่ําเสมอโดยสวนเดียวเทาน้ัน   แตวาเมื่อเกิดข้ึนในวัตถุที่ตน 
หวงแหน ชื่อวา สมโลภะ ที่เกิดข้ึนในวัตถุที่ผูอ่ืนหวงแหนเทาน้ัน  ทรงประสงค 
เอาวา วิสมโลภะ.  บทวา  มิจฺฉาธมฺมปเรตา ความวา ประกอบดวยธรรม 
ฝายผิด  กลาวคือการซองเสพสิ่งท่ีไมใชวัตถุ.                       
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         บทวา  เทโว น สมฺมา  ธาร อนุปฺปเวจฺฉติ  ความวา  ฝนไมตก  
ในเวลาท่ีควรจะตก.    บทวา    ทุพฺภกิฺข    ไดแกภิกษาที่หาไดยาก.    บทวา 
ทุสฺสสฺส ความวา ชื่อวา ขาวกลาเสียหาย  เพราะขาวกลานานาชนิดไมเผล็ดผล. 
บทวา  เสตฏ ิก   ความวา   เมื่อขาวกลากําลังออกรวง   หมูหนอนจะลงกิน 
รวงขาวที่ออกแลว    จะมีสีขาว   ไมมีเนื้อ    เพราะถูกหนอนเหลาน้ันชอนไช. 
ทรงหมายเอาขาวลีบนั้นตรัสวา   เสตฏ ิก    ดังน้ี.     บทวา    สลากวุตฺต    
ความวา     ขาวกลาท่ีหวานแลว  ๆ    งอกงามเพียงต้ังลําตนเทานั้น   อธิบายวา 
ไมออกรวง.  บทวา ยกฺขา ไดแกยักษผูเปนอธิบดี. บทวา วาเฬ  อมนุสฺเส 
โอสฺสชฺชนฺติ    ความวา    ปลอยยักษรายไปในถิ่นมนุษย.     ยักษเหลาน้ัน 
ไดโอกาส  ยอมทําใหมหาชนถึงความส้ินชีวิต. 
                                    จบอรรถกถาปโลภสูตรที่  ๖ 
 
                                      ๗.  ชัปปสูตร 
 
                        วาดวยผูรบัท่ีทําใหทานมีผลมาก 
 
         [๔๙๗]  ครั้งน้ัน    ปริพาชกวัจฉโคตร    เขาไปเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   ฯลฯ     ปริพาชกวัจฉโคตรนั่ง  ณ   ที่ควรสวนหนึ่งแลวกราบทูล 
พระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ขาพระเจาไดยินเขาวา  พระ- 
สมณโคดมตรัสอยางนี้วา  ทานควรใหแกเราเทานั้น   ไมควรใหแกคนอ่ืน ๆ 
ควรใหแกสาวกของเราเทาน้ัน    ไมควรใหแกสาวกของคนอ่ืน ๆ ทานท่ีใหแก 
เราเทานั้นมีผลมาก  ใหแกคนอ่ืน ๆ  ไมมีผลมาก  ใหแกสาวกของเราเทาน้ัน 
มีผลมาก  ใหแกสาวกของคนอ่ืน ๆ ไมมีผลมาก ดังน้ี   ขาแตพระโคดมผูเจริญ  
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ชนเหลาท่ีกลาววา    พระสมณโคดมตรัสวา   ทานควรใหแกเราเทานั้น  ฯลฯ  
ใหแกสาวกของคนอ่ืน ๆ ไมมีผลมาก  ดังน้ี    ชนเหลาน้ันกลาวตามคําท่ีพระ- 
โคดมผูเจริญไดตรัสไวจริงละหรือ     เขาไมใสความพระโคดมผูเจริญดวยเรื่อง 
อันไมจริงละหรือ เขากลาวแกธรรมสมควรแกธรรมละหรือ  การถือตามถอยคํา 
ที่ชอบแกเหตุอยางใดอยางหน่ึง จะไมตกอยูในฐานที่นาตําหนิละหรือความจริง 
พวกขาพระเจาไมประสงคจะใสความพระโคดมผูเจริญเลย 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  วัจฉะ  ชนเหลาท่ีกลาววา  พระ- 
สมณโคดมตรัสวา  ทานควรใหแกเราเทานั้น  ฯลฯ    ใหแกสาวกของคนอ่ืน ๆ 
ไมมีผลมาก ดังน้ี   ชนเหลาน้ันมิไดกลาวตามคําท่ีเรากลาว อน่ึง ชนเหลาน้ัน 
ใสความเราดวยเรื่องอันไมมีไมเปนจริง วัจฉะ ผูใดหามคนอ่ืนที่ใหทาน ผูนั้น 
ชื่อวาทําอันตรายตอคน ๓ คน  ทํารายตอคน ๓ คน  ๓  คนคือใคร    คือทํา 
อันตรายตอบุญของทายก  ทําอันตรายตอลาภของปฏิคาหก อน่ึง  ตัวของผูนั้น 
ชื่อวาถูกกน (ขุดรากคือความดี) และถูกประหาร (ตายไปจากความดี) เสียกอน 
แลว  วัจฉะ  ผูใดหามคนอ่ืนที่ใหทาน  ผูนั้นชื่อวาทําอันตรายตอคน ๓ คน 
ทํารายตอคน ๓ คนนี้  
         เราตถาคตกลาวอยางนี้ตางหาก   วัจฉะ  วา  แมสัตวทั้งหลายท่ีอยูใน 
หลุมโสโครกหรือทอโสโครก  ผูใดเทนํ้าลางหมอก็ดี  น้ําลางชามก็ดี  ลงไปใน 
หลุมและทอโสโครกนั้น  ดวยเจตนาใหสัตวในน้ันไดเลี้ยงชีพ อยางนี้เราตถาคต  
ยังกลาวการไดบุญอันมีกิริยาที่ทําอยางนั้นเปนมูล จะกลาวอะไร (ถึงการใหทาน) 
ในผูที่เปนมนุษยเลา 
         แตนั่นแหละ  วัจฉะ  เราตถาคตกลาววา ทานที่ใหแกผูมีศีลมีผลมาก 
หาไดกลาวอยางนั้นในผูทุศีลไม  และผูมีศีลน้ันเปนผูละองค ๕   ประกอบดวย  
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องค  ๕  ละองค  ๕  คืออะไร    คือ  ละกามฉันทะ    พยาบาท    ถีนมิทธะ  
อุทธัจจกุกกุจจะ    วิจิกิจฉา    ผูมีศีลนั้นเปนผูละองค ๕ นี้  ประกอบดวยองค 
๕ คืออะไร   คือ ประกอบดวยสีลขันธ  (กองศีล)  สมาธิขันธ   (กองสมาธิ) 
ปญญาขันธ  (กองปญญา)  วิมุตติขันธ  (กองวิมุตติ)  วิมุตติญาณทัสสนขันธ 
(กองวิมุตติญาณทัสนะ)   อันเปนอเสขะ   ผูมีศีลนั้นเปนผูประกอบดวยองค 
         เราตถาคตกลาววา ทานท่ีใหในผูมีศีล ที่ละองค ๕ ประกอบดวยองค ๕ 
อยางนี้   มีผลมาก 
                           ในโคเมยีท้ังหลาย   เชน   แมโคสีดํา 
                   สีขาว   สีแดง  สีเขียว  สดีาง   สีปกติ  หรือ 
                   สีนกพิราบก็ตาม    โคผู   ซึ่งฝกแลวเปนโค 
                   ทนงาน  มีกําลัง  ฝเทาดี  ยอมเกิดในแมโค 
                   เหลาน้ันไดทุกเหลา   คนทั้งหลายใชมนัใน 
                   การหนักเทาน้ัน  หาไดพิถีพิถันสีของมันไม 
                           ฉันเดียวกันนั่นแล          ในหมูมนษุย  
                   ในชนชาติใดชาติหน่ึง    จะเปนชาติกษัตริย 
                   พราหมณ   แพศย     ศูทร   จัณฑาล   หรือ 
                   ปุกกุสะ     บคุคลผูซึ่งฝกตนแลว      มพีรต 
                   อันดี    ต้ังอยูในธรรม   ถึงพรอมดวยศีลพูด 
                   เปนสัจ  มใีจประกอบดวยหิริ   ละชาติและ 
                   มรณะแลว  จบพรหมจรรยแลว   ปลงของ 
                   หนักแลว  ปลอดโปรงแลว  เสร็จกิจ  ไมม ี   
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                   อาสวะ  ถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง ดับกิเลส  
                   ไดเพราะไมยึดถือแลว  ยอมเกิดในชาติ 
                   เหลาน้ันไดทุกชาติ ทักษณิาทานท่ีใหใน 
                   บุคคลนั้นอันเปนเน้ือนาท่ีปราศจากโทษ 
                   ยอมมีผลไพบูลย  
                           สวนคนเขลาทรามปญญา มิไดสดับ 
                   ไมรูจัก    (บญุเขต)   ใหทานไปภายนอก 
                   (เขต)  ไมเขาใกลสัตบุรุษท้ังหลายเลย 
                           ฝายคนเหลาใดเขาใกลสัตบุรุษผูม ี 
                   ปญญานับวาเปนปราชญ และศรัทธาของ 
                   เขามีรากฐานมั่นคงในองคพระสุคต   คน 
                   เหลาน้ันยอมไปเทวโลก  มิฉะนั้น  เกดิใน 
                   สกุล ณ  โลกนี้  ก็จะเปนบัณฑิตไดบรรล ุ
                   พระนิพพานโดยลําดับ. 
                                 จบชปัปสูตรที่   ๗ 
 
                           อรรถกถาชัปปสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในชัปปสูตรที่ ๗  ดังตอไปนี้:- 
         บทวา   มหปฺผล   แปลวา   มีผลมาก.    ในบทวา    ธมฺมสฺส   จ 
อนุธมฺม  พฺยากโรนฺติ  นี้   พึงทราบอธิบายดังตอไปน้ี     ถอยคําท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสแลว   ชือ่วา  พระธรรม.  การตรสัทบทวนซ่ึงขอความท่ีตรัส 
แลว   ชื่อวา  อนุธรรม.  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 231 

         บทวา สหธมมฺิโก  ไดแก  พรอมดวยการณ  พรอมดวยเหตุ.  การ 
ถือตาม   คือการคลอยตาม    อธิบายวา    การประพฤติตามถอยคํา  ชื่อวา  
วาทานุปาตะ.  บทวา  คารยฺห  าน   ไดแกเหตุที่ควรตําหนิ.  ทานกลาว 
อธิบายไววา  การคลอยตามถอยคําท่ีมีเหตุผล อันพระโคดมผูเจริญตรัสไวแลว 
ไมนาจะถึงเหตุที่ควรตําหนิไร ๆ เลย.  อีกอยางหน่ึง  พราหมณถามวา  การ 
คลอยตามพฤติการณของวาทะที่มีเหตุ   ซึ่งคนเหลาน้ันกลาวแลว  จะถึงเหตุที่ 
นาตําหนิอะไร ๆ ไหม. 
         บทวา  อนฺตรายกโร  โหติ  ความวา   กระทําอันตราย  คือความ 
พินาศ    คือใหไดรับความลําบาก    ไดแกใหเกิดความเดือดรอน.   บทวา 
ปาริปนฺถิโก   ไดแก โจรท่ีดักจ้ีปลนคนเดินทาง.   บทวา  ขโต  จ   โหติ 
ไดแกถูกขุด    โดยขุดคุณความดีทิ้งไป.    บทวา  อุปหโต  ไดแก  ถูกขจัด 
โดยการทําลายคุณงามความดี.   บทวา  จนฺทนิกาย  ไดแก ในบอนํ้าโคลน 
ที่ไมสะอาด.  บทวา  โอฬิคลฺเล  ไดแก (ทอ) ที่ยังไมไดลางโคลน.  บทวา 
โส จ ไดแก  พระขีณาสพที่ทานกลาวไววา  ทานผูมีศีลนั้น.  บทวา  สีลก-ฺ 
ขนฺเธน    แปลวา    ดวยกองศีล.    แมในบทที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  ก ็
ปจจเวกขณญาณ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา วิมุตติญาณทัสสนะ ในคําวา 
วิมุตฺติาณทสฺสกนกฺขนเฺธน นี้.  ปจจเวกขณญาณน้ัน  พระผูมพีระภาคเจา 
ตรัสวา  อเสขะ   เพราะเปนไปแลวแกพระอเสขะ.   ญาณนอกนี้   แมตัวเองก็ 
เปนอเสกขะอยูแลว   เพราะบรรลแุลวในท่ีสุดแหงสิกขา.   อีกทั้งญาณเหลาน้ัน 
ก็เปนโลกุตระ  ปจจเวกขณญาณเปนโลกิยะ. 
         บทวา  โรหิณึสุ  ไดแกมีสีแดง.  บทวา  สรูปาสุ  ไดแก มีสเีสมอ 
ดวยลูกโคของตน.  บทวา   ปเรวตาสุ  ไดแก  มีสีเหมือนนกพิราบ.    บทวา  
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ทนฺโต ไดแก หมดพยศแลว.  โคตัวผู  ชื่อวา  ปุงฺคโว.  บทวา โธรยฺโห 
ไดแก โคใชงาน.  บทวา  กลฺยาณชวนกิฺกโม  ไดแก  ประกอบดวยเชาวไว 
ไหวพริบดี  คือซ่ือตรง.  บทวา นาสฺส วณฺณ ปริกฺขเร   ความวา ไมสนใจ  
ถึงสีรางกายของโคนั้น แตสนใจเฉพาะงาน  คือการประกอบธุระของมันเทาน้ัน. 
         บทวา ยสฺมึ  กิสฺมิจฺิ  ชาติเย  ความวา  เกิดแลวในตระกูลใด ๆ 
บทวา  ยาสุ    กาสุจิป   เอตาสุ   ไดแก  ในกําเนิดอยางใดอยางหน่ึง   แยก 
ประเภทเปนกษัตริยเปนตนเหลาน้ี.  บทวา พฺรหฺมจริยสฺส เกวลี   ความวา 
ประกอบดวยการอยูจบพรหมจรรย    อธิบายวา    ประกอบดวยความเปนผู 
บริบูรณดวยพรหมจรรย.  เพราะวา  พระขีณาสพ   ชื่อวา  เปนผูประพฤติ 
พรหมจรรยทั้งส้ิน  ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาวคําน้ีไว.              
         บทวา  ปนฺนภาโร  ไดแก   วางภาระแลว  อธิบายวา  วางภาระคือขันธ 
ภาระคือกิเลส   และภาระคือกามคุณลงไดแลว.  บทวา   กตกจิฺโจ  คือ  กระทํา 
กิจดวยมรรคทั้ง ๔ เสร็จแลว.  บทวา   ปารคู   สพฺพธมฺมาน    ความวา 
เบญจขันธ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ ตรสัเรียกวา สรรพธรรม.  ชือ่วา ปารคู 
เพราะถึงฝง. ๖  อยาง   คือ  ฝงคืออภิญูา ๑  ฝงคือปหานะ ๑  ฝงคือ 
ฌาน ๑  ฝงคือภาวนา ๑  ฝงคือสัจฉิกิริยา  ๑ ฝงคือสมาบัติ  ๑   แหง 
สรรพธรรมน้ัน.    บทวา  อนุปาทาย  ไดแกไมยึดถือ.   บทวา  นิพฺพุโต  
ไดแก  เวนจากความเรารอนเพราะกิเลส.   บทวา   วิรเช   ไดแก  เวนจากธุลี  
คือ   ราคะ   โทสะ   และโมหะ. 
         บทวา  อวิชานนฺตา  ไดแก  ไมรูจักบุญเขต.    บทวา   ทุมฺเมธา 
ไดแกไมมีปญญา.  บทวา อสฺสุตาวิโน  ไดแก เวนจากการไดยินขอวินิจฉัย  
เกี่ยวกับบุญเขต.  บทวา พหิทฺธา ไดแก ภายนอกจากพระศาสนานี้.  บทวา   
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น หิ สนฺเต อปุาสเร ความวา ไมเขาไปหาพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา  
และพระขีณาสพทั้งหลาย    ผูเปนบุรษุสูงสุด.    บทวา    ธรีสมมฺเต  ไดแก 
บัณฑิตยกยองแลว   ชมเชยแลว.   ดวยบทวา มูลชาตา ปติฏ ิตา นี้   ทรง 
แสดงถึงศรัทธาของพระโสดาบัน.   บทวา  กุเล  วา  อิธ   ชายเร  ความวา 
หรือเกิดในตระกูลกษัตรยิ  ตระกลูพราหมณ  ตระกูลแพศย  ในมนุษยโลกนี้. 
บุคุคลนี้นี่แหละชื่อวา มีกุลสมบัติ ๓ ประการ. บทวา อนุปุพฺเพน นิพฺพาน 
อธิคจฺฉนฺติ   ความวา   บําเพ็ญคุณธรรมเหลาน้ี   คือ  ศีล  สมาธิ   ปญญา 
ใหสมบูรณแลวบรรลุพระนิพพาน  ตามลําดับฉะน้ีแล. 
                                     จบอรรถกาชปัปสูตรที่   ๗ 
 
                                   ๘.  ติกัณณสูตร 
 
              วาดวยวิชชา  ๓  ของพราหมณและของพุทธ 
 
         [๔๙๘]  ครั้งน้ัน  พราหมณชื่อติกัณณะ   เขาไปเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจา ฯลฯ  พราหมณติกัณณะน่ัง ณ ที่ควรสวนหนึ่งแลว  กลาวสรรเสรญิ 
พวกพราหมณผูไดวิชชา ๓ เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาวา พราหมณ 
ผูไดวิชชา ๓ เปนอยางนั้นอยางนี้                             
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา   ดูกอนพราหมณ  พราหมณทั้งหลาย 
บัญญัติพราหมณผูไดวิชชา ๓ อยางไรกัน. 
         พราหมณติกัณณะกราบทูลตอบวา    ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
พราหมณเปนผูไดกําเนิดดีทั้ง ๒ ฝาย  คือท้ังฝายมารดาทั้งฝายบิดามีครรภที่ 
ถือปฏิสนธิหมดจดดี     ไมถูกคัดคานติเตียนเพราะเรื่องกําเนิดถึง  ๗  ชั่วปู  
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เลาเรียนจํามนตได  เจนจบไตรเพทพรอมท้ังนิฆัณฑุศาสตร  และเกฏภศาสตร 
กับอักษรประเภท  เปนหาท้ังคัมภีรอิติหาส รูตัวบท รูคําแก  (ในไตรเพทน้ัน)  
ปราดเปรื่องในโลกายตศาสตร  และมหาบุรุษลักษณศาสตร๑   ขาแตพระโคดม 
ผูเจริญ  พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติพราหมณผูไดวิชชา ๓ อยางนี้แล. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   พราหมณ   พราหมณทั้งหลายบัญญัติ 
พราหมณผูไดวิชชา ๓ อยางหน่ึง  แตผูไดวิชชา ๓ ในวินัยของพระอริยะเปน 
อยางหน่ึง. 
         ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ก็ผูไดวิชชา  ๓  ในวินัยของพระอริยะเปน 
อยางไร  สาธุ  ผูไดวิชชา ๓ ในวินัยของพระอริยะเปนอยางใด  ขอพระโคดม 
ผูเจริญทรงแสดงธรรมอยางนั้นแกขาพระองคเถิด. 
         พราหมณ  ถากระนั้นทานจงฟง  ทําในใจใหดี  เราตถาคตจักกลาว. 
         พราหมณติกัณณะรับพระพุทธพจนแลว     พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
พระธรรมเทศนานี้วา 
         พราหมณ  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  สงัดจากกาม    จากอกุศลธรรม 
ทั้งหลาย  เขาปฐมฌานอันประกอบดวยวิตก  วิจาร   มีปติ  และสุขอันเกิดแต 
วิเวกอยู 
๑. ไตรเพท  พระเวทท้ัง ๓   (ความรู ๓ อยาง)   เปนช่ือคัมภีรแสดงลัทธิไสยศาสตรดั้งเดิมของ 
พราหมณ  คือ  อิรุพเพท  (ฤคเวท) ๑  ยชุพเพท   (ยชุรเวท) ๑   สามเพท  (สามเวท) ๑  
    นิฆัณฑุศาสตร  วาดวยช่ือส่ิงของมีตนไมเปนตน.  เกฏภศาสตรวาดวยกิริยาเปนประโยชน 
แกกว,ี   อักษรประเภท   ทานวาไดแก "ศึกษา"  และ "นิรุกฺติ"   (ภาค  ๑ ๆ  แหงเวทางค  ๖ 
เวทางค  ตําราประกอบพระเวท  สําหรับชวยใหเขาใจพระเวทชดัเจนข้ึน  แบงเปน ๖ ภาค   คือ 
กัลป,  วฺยากรณ   (ไวยากรณ),  โชฺยติศาสตร  (ตําราดาว), ศึกษา,  นิรุกฺติ  (อธิบายคําท่ียาก), 
ฉันโทวิจิติ  (ตาํราฉันท)                                                     
      อิติหาส  วาดวยพงศาวดารยืดยาว  มีภารตยุทธเปนตน อันกลาวประพันธไวแตกาลกอน, 
ท่ีวา  "เปนหาท้ังคัมภีรอิติหาส"  นั้น  ทานวา  พระเวท ๓ เติมอาถรรพณเวทเปน ๔ กบัอิติหาส 
เปน  ๕ 



โลกายตศาสตร   วาดวยเร่ืองราวอันไมนาเช่ือ    ถาบุคคลอุปกรณนี้ไมคิดทําบุญ   มหา 
บุรุษลักษณศาสตร วาดวยลักษณะของมหาบุรุษ  
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         เพราะวิตกวิจารสงบไป    เขาทุติยฌานอันเปนเครื่องผองใสในภายใน 
ประกอบดวยความใจเปนหน่ึงผุดข้ึน  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร  มีปติและสุขอัน 
เกิดแตสมาธิอยู  
         เพราะปติคลายไปดวย ภิกษุเพงอยูดวย  มีสติสัมปชัญญะดวย เสวยสุข 
ทางกายดวย   เขาตติยฌานซ่ึงพระอริยะกลาว (ผูไดตติยฌานน้ี)  วา ผูมีสติ 
เพงอยูเปนสุข 
         เพราะละสุข   (กาย)   ไดดวย  เพราะละทุกข   (กาย)   ไดดวยเพราะ 
โสมนัส  (สขุใจ)  และโทมนัส  (ทุกขใจ) ดับไปกอน  เขาจตุตถฌาน  ไมทุกข 
ไมสุข  มีความบริสุทธิ์ ดวยสติอันเกิดเพราะอุเบกขาอยู*  
         ภิกษุนั้น     เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์สะอาดไมมีมลทิน    ปราศจาก 
อุปกิเลส   เปนจิตออน   ควรแกงาน   ต้ังอยูไมหว่ันไหวอยางนี้แลว   นอมจิต 
ไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสติญาณ   (วิชชาระลึกชาติได)    เธอก็ระลึกชาติได 
อยางอเนก   คืออยางไร   คือแต ๑ ชาติ  ๒ ชาติ   ๓ ชาติ   ๔ ชาติ   ๕ ชาติ 
ถึง  ๑๐ ชาติ ๒๐ ชาติ  ๓๐ ชาติ ๔๐ ชาติ ๕๐ ชาติ  กระทั่ง ๑๐๐ ชาติ ๑,๐๐๐ 
ชาติ  ๑๐,๐๐๐ ชาติ   จนหลายสังวัฏฏกัป   หลายวิวัฏฏกัป    และหลาย 
สังวัฏฏวิวัฏฏกัป    วา    ในชาติโนนเรามีชื่ออยางนั้น      มีนามสกุลอยางนั้น 
มีผิวพรรณอยางนั้น    มีอาหารอยางนั้น    ไดเสวยสุขทุกขอยางนั้น   มีกําหนด 
อายุเทาน้ัน    จุติจากชาตินั้นเกิดในชาติโนน    ในชาตินั้นเรามีชื่อมีนามสกุลม ี
ผิวพรรณมีอาหารอยางนั้น  ๆ  ไดเสวยสุขทุกขอยางนั้น   มีกําหนดอายุเทานั้น  
จุติจากชาตินั้นมาเกิดในชาตินี้   เธอระลึกชาติไดอยางอเนกพรอมท้ังอาการ 
(คือรูปรางทาทางและความเปนไปท่ีตาง ๆ  กัน    มีผิวพรรณตางกันเปนตน) 
พรอมท้ังอุทเทส (คือส่ิงสําหรับอางสําหรับเรียก  ไดแกชื่อและโคตร)  อยางนี้ 
* ฌาน ๔ นี้   ถาอานตามพระบาลีนี้   ยังไมพอจะใหเขาใจชัด  จงดูอธิบายในหนังสือวิสุทธิมรรค  
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นี่วิชชาที่ ๑  อันภิกษุนั้นไดบรรล ุ  อวิชชาหายไป   วิชชาเกิดข้ึน   ความมืด   
หายไป  ความสวางเกิดข้ึน  (เปนผล)   สมแกที่ภิกษุเปนผูไมประมาทมีความ 
เพียร  มีตนอันสงไปอยู๑  (เด็ดเด่ียว) 
         ภิกษุนั้น    ครั้นจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์สะอาด   ไมมีมลทิน   ปราศจาก 
อุปกิเลส  เปนจิตออนควรแกงาน   ต้ังอยูไมหว่ันไหวอยางน้ีแลว   นอมจิตไป 
เพ่ือจุตูปปาตญาณ๒   (วิชชากําหนดรูความตายความเกิด) แหงสัตวทั้งหลาย 
เธอก็เห็นสัตวทั้งหลายกําลังจุติ    กําลงัอุปบัติ    เลว    ดี    ผิวพรรณงาม 
ผิวพรรณทราม  ไดดี  ตกยาก  ดวยจักษุทิพยอันแจมใสเกินจักษุมนุษยสามัญ 
รูชัดวาสัตวทั้งหลายเปนตามกรรม   (ชี้ได)   วา  สตัวเหลาน้ี  เจาขา   ประกอบ 
ดวยกายทุจริต    วจีทุจริต   มโนทุจริต   ติเตียนพระอริยเจา   มีความเห็นผิด 
กระทํากรรมไปตามความเห็นผิด  สัตวเหลาน้ันเพราะกายแตกตายไปก็ไปอบาย 
ทุคิติ  วินิบาต  นรก   หรอืวา   สัตวเหลาน้ี   เจาขา   ประกอบดวยกายสุจริต 
วจีสุจริต    มโนสุจริต   ไมติเตียนพระอริยะ   มีความเห็นชอบ  กระทํากรรม 
ไปตามความเห็นชอบ   สตัวเหลาน้ัน   เพราะกายแตกตายไป  ก็ไปสูสุคติโลก 
สวรรค   เธอเห็นสัตวทั้งหลายกําลังจุติ   กําลังอุปบัติ   เลว   ดี  ผิวพรรณงาม 
ผิวพรรณทราม  ไดดี  ตกยาก  ดวยจักษุทิพยอันแจมใสเกินจักษุมนุษยสามัญ 
รูชัดวาสัตวทั้งหลายเปนตามกรรม  อยางนี้   นี่วิชชาที่ ๒ อันภิกษุนั้นไดบรรล ุ
อวิชชาหายไป  วิชชาเกิดข้ึน  ความมืดหายไป  ความสวางเกิดข้ึน   (เปนผล) 
สมแกที่ภิกษุเปนผูไมประมาทมีความเพียร  มีตนอันสงไปอยู 
         ภิกษุนั้น     ครั้นจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์สะอาดไมมีมลทินปราศจาก 
อุปกิเลส  เปนจิตออนควรแกงาน  ต้ังอยูไมหว่ันไหวอยางน้ีแลว   นอมจิตไป 
เพ่ืออาสวักขยญาณ   (วิชชาทําอาสวะใหสิ้น)   เธอรูชัดตามจริงวา   นี้ทุกข 
๑.  เปนสํานวนอยางหนึ่ง  หมายความวา  อุทิศรางกายและชีวิตเพื่อทําการอันนั้นใหสําเร็จจงได 
๒.  ทิพจกัษุญาณ  ก็เรียก  
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นี้ทุกขสมุทัย   นี้ทุกขนิโรธ    นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา     รูชดัตามจริงวา 
เหลาน้ีอาสวะ    นี้อาสวสมุทัย   (เหตุเกิดอาสวะ)    นี้อาสวนิโรธ    (ความ  
ดับอาสวะ)    นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา  (ทางไปถึงความดับอาสวะ)  เม่ือ 
เธอรูอยางนี้เห็นอยางนี้    จิตก็พันทั้งกามาสวะ   ทั้งภวาสวะ    ทัง้อวิชชา 
สวะ   ครั้นพนแลวก็มีญาณ   (รู)  วาพนแลว   รูชัดวา  ชาติสิ้นแลว   พรหม- 
จรรยไดอยูจบแลว    กิจท่ีควรทําไดทําแลว  กิจอ่ืน (อันจะตองทํา) เพ่ือความ 
เปนอยางนี้ไมมีอีก   นี่วิชชาที่ ๓ อันภิกษุนั้นไดบรรลุ  อวิชชาหายไป  วิชชา 
เกิดข้ึน  ความมืดหายไป  ความสวางเกิดข้ึน   (เปนผล)   สมแกที่ภิกษุเปนผู 
ไมประมาทมีความเพียรมีตนอันสงไปอยู 
                        จิตของพระโคดมองคใด   ผูมีศีลไม 
              ขึ้นลง*  มีปญญา  เพงพินิจ เปนจิตต้ังมั่น 
              แนวแนเปนวสี บัณฑิตทั้งหลายกลาวพระ 
              โคดมน้ันผูเปนปราชญขจัดความมืดเสียผู 
              ไดวิชชา   ๓    ละมฤตยูละเลิกบาปธรรม 
              ทั้งปวงเสียไดวาเปนผูมีประโยชนสําหรับ 
              เทวดา  มนุษยทัง้หลาย 
*   ศัพทนี้ขาพเจาแปลตามอรรถกถา   ดวยเห็นวามีบท "นิปกสฺส"  แสดงปญญา"ฌายิโน" แสดง 
    สมาธิอยูในลําดับ  พอครบไตรสิกขา  และท่ีวา "มีศีลไมข้ึนลง"  นั้น  ทานอธิบายวา   มีศีล 
    เต็มบริบูรณเสมอ  อันเปนคุณของพระขีณาสพ  ไมเดีย๋วเต็มเดีย๋วพรองอยางปุถุชน 
    ถาไมมุงความอยางนี้  จะแปลศัพทนี้วา "ผูมีปกติไมข้ึนลง"  ก็ได  และอธิบายวา  เปนผูคงท่ี 
    แสดงอาการฟูข้ึนดวยความยินดแีละหอเหี่ยวลงดวยความยินราย  ในเมื่อประสบอิฎฐารมณ 
    และอนิฏฐารมณ ดังพระบาลีในธรรมบทวา" น อุจจฺาวจ  ปณฺฑิตา ทสฺสยนติ บัณฑิตท้ังหลาย  
    ยอมไมแสดงอาการข้ึนลง"  เปนคุณของพระขีณาสพเหมือนกนั  
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                        บณัฑิตท้ังหลายยอม  นอบนอมพระ- 
              โคดมผูถึงพรอมดวยวิชชา๓ไมลุมหลงอยู  
              เปนพระพุทธะมีพระสรีระเปนครั้งท่ีสุด  
                        ผูใดรู   (ระลึก)  ชาติได   เห็นสวรรค  
              และอบาย     และถึงธรรมที่สิน้ชาติแลว 
              เปนมุนีสําเร็จดวยความรูยิ่ง โดยวิชชา ๓ 
              นี ้พราหมณจึงเปนเตวิชฺโช (ผูไดวิชชา ๓) 
              เรากลาวผูเชนนั้นวา     ผูไดวชิชา ๓   หา 
              กลาวตามคําท่ีพูดกันอยางอ่ืนไม. 
         พราหมณ  ผูไดวิชชา ๓ ในวินยัของพระอริยะเปนอยางน้ีแล. 
         ขาแตพระโคดมผูเจริญ ผูไดวิชชา ๓ ของพวกพราหมณเปนอยางหน่ึง 
สวนผูไดวิชชา ๓ ในวินยัของพระอริยะเปนอยางหนึ่ง    แตผูไดวิชชา ๓ ของ 
พวกพราหมณไมถึงเสี้ยวท่ี ๑๖ แหงผูไดวิชชา ๓ ในวินัยของพระอริยะ ดีจริง ๆ 
พระโคดมผูเจริญ ฯลฯ ขอพระโคคมผูเจริญทรงจําขาพระองคไววา เปนอุบาสก 
ถึงสรณะแลว  จนตลอดชีวิตต้ังแตวันนี้ไป. 
                                         จบติกัณณสูตรที่   ๘  
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                                 อรรถกถาติกัณณสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัย ในติกัณณสูตรที่    ๘  ดังตอไปนี้:- 
         คําวา   ติกณฺโณ   เปนชื่อของพราหมณนั้น.   บทวา  อุปสงฺกมิ 
ความวา  พราหมณคิดวา  ไดขาววา พระสมณโคดมเปนบัณฑิต  เราจักไปยัง 
สํานักของทาน  ดังนี้   รบัประทานอาหารเชาแลว   มีมหาชนหอมลอม  เขาไป 
เฝา  พระผูมีพระภาคเจา.  บทวา  ภควโต สมฺมุขา ความวา  นั่งเบื้องหนา 
พระทศพล. 
         บทวา  วณฺณ  ภาสติ  ความวา  ถามวา  เพราะเหตุไร  จึงกลาว- 
สรรเสริญ.  ตอบวา   ไดทราบวา   กอนแตนี้   พราหมณนั้นไมเคยไปสํานัก 
ของพระตถาคตเลย    พราหมณจึงมีความคิดอยางนี้วา   ธรรมดาพระพุทธเจา 
ทั้งหลายเขาเฝาไดยาก  เราทูลกอนแลว   จักตรัสหรือไมตรัสก็ได   ถาพระองค 
จักไมตรัสคราวนั้น คนทั้งหลายจักตอวา เราผูพูดในที่สมาคมอยางนี้วา เหตุไร 
ทานจึงพูดในที่นี้  เพราะวาทานไปยังสํานักของพระสมณโคดมแลว ก็ยังไมได 
แมเพียงการดํารัสดวย  เพราะเหตุนั้น   พราหมณ เมื่อสําคัญอยูวา  เราจักพน 
ขอครหาไปไดดวยอุบายอยางน้ี  จึงทูลข้ึน   พราหมณพูดสรรเสริญพราหมณ 
ทั้งหลายก็จริง  แตพูดถึงวิชชาสามดวยความประสงคอยางเดียววา  เราจักตอ 
(ลองเชิง)  พระญาณของพระตถาคต. 
         บทวา  เอวมฺป เตวิชฺชา  พฺราหมฺณา  ความวา  พราหมณผูทรง 
วิชชา ๓ เปนบัณฑิตอยางน้ี   คือเปนนักปราชญอยางนี้ คือเปนผูฉลาดอยางน้ี 
คือเปนพหูสูตอยางนี้ หมายความวาเปนผูมีปกติกลาวอยางนี้ อธิบายวา เปนผู 
ไดรับสมมติอยางนี้. ดวยบทวา อิติป พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงการกําหนด  
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อาการของบัณฑิตเปนตน แหงพราหมณเหลาน้ัน. ก็ในขอน้ีมีอธิบายอยางนี้วา 
เปนบัณฑิต  ดวยเหตุเทานี้  ฯลฯ  เปนผูไดรับสมมติดวยเหตุเทาน้ี.  
         บทวา  ยถา   นบทวา  ยถา  กถ  ปน  พฺราหมฺณา นี้  เปนคํา 
แสดงเหตุ.  บทวา  กถ ปน เปนคําถาม.  ขอน้ีสมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจา         
ตรัสไววา  ดูกอนพราหมณ  พราหมณทั้งหลายบัญญัติพราหมณผูไดวิชชา ๓ 
ไวอยางไร.  ทานจงบอกเหตุที่จะใหรูจักพราหมณผูไดวิชชา ๓ นั้น. 
         พราหมณครั้นไดฟงดังน้ันแลว  ดีใจวา พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสถาม 
ในธรรมท่ีมฐีานะพอรูได ไมใชมีฐานะที่รูไมได จึงทูลคําเปนตนวา  อิธ   โภ 
โคตม  ดังนี้.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา อุภโต  ไดแกทั้งสองฝาย.  บทวา 
มาติโต   จ  ปติโต  จ  ความวา  ผูใดมีมารดาเปนพราหมณี    มยีายเปน 
พราหมณี  แมยายชวดก็เปนพราหมณี มีบิดาเปนพราหมณ  มีปูเปนพราหมณ 
แมปูชวดก็เปนพราหมณ  ผูนั้นชื่อวาเกิดดีแลว  ทั้งสองฝาย   คือท้ังฝายมารดา 
และฝายบิดา. 
         บทวา  สสุทฺธคหณิโก   ความวา  ผูใดมีที่ถือกําเนิด   คือทองของ 
มารดาบริสุทธิ์แลว  ผูนัน้ชื่อวา สังสุทธเคราหณี.  แตในคําวา สมเวปากินิยา 
คหณิยา  นี ้  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสเรียกวา  การถือเอาเตโชธาตุที่เกิดแต 
กรรม.  ในคําวา  ยาว   สตฺตมา   ปตามหยุคา  นี้   มีความวา   บิดาของ 
บิดาชื่อวา  ปตามหะ. ยุค (ชั้น) แหงปู    ชื่อวา ปตามหยุค (ชั้นปู). ประมาณ 
แหงอายุ  ทานเรียกวา  ยคุ.    ก็คําวา  ยุค  นี้  เปนเพียงคําเรียกกันเทาน้ัน. 
แตโดยความหมายแลวปตามหะนั่นเอง  ชื่อวา  ปตามหยุค.  บรรพบุรุษแม 
ทั้งหมด ตอจากปตามหยุคลงไป ก็เปนอันหมายเอาดวยศัพทวา ปตามหะนั่นเอง 
เมื่อเปนเชนน้ี  ผูที่ชื่อวา สังสุทธเคราหณี จะมีเพียง ๗ ชั่วคน (เปนอยางตํ่า).  
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         อีกอยางหนึ่ง    ทรงแสดงวา    พราหมณผูอุภโตสุชาตนั้น   จะไมถูก  
คัดคาน  ถูกตําหนิ  ดวยการกลาวอางถึงชาติ.   บทวา   อกขฺิตฺโต    ความวา 
ไมถูกตามคัดคานอยางนี้วา   ทานท้ังหลายจงนําคนผูนี้ออกไป    คนผูนี้จะมี 
ประโยชนอะไร.  บทวา  อนุปกฺกุฏโ  ความวา  จะไมถูกติเตียน   ไมเคย 
ถูกดา  หรือไมเคยถูกนินทา.  ถามวา  ดวยเหตุไร.   ตอบวา   ดวยการกลาว 
อางถึงชาติ.  อธิบายวา   ดวยการกลาวเห็นปานน้ีวา   คนนี้ชาติเลว   แมดวย 
ประการนี้. 
         บทวา  อชฺฌายโก  นี ้ พึงทราบความดังตอไปน้ี    คําครหาเกิดข้ึน 
แกพราหมณผูเวนจากฌาน๑  ในกาลแหงปฐมกัป   อยางนี้วา  ดูกอนวาเสฏฐะ 
และภารทวาชะ  บัดนีช้นเหลาน้ีไมเพงอยู    บัดนีพ้วกชนเหลาน้ี    ไมเพงอยู 
อยางนี้แล  อักขระวา   อชฺฌายกา  อชฌฺายกา  (ผูไมเพง  หมายถึง ผูแตง 
และสอนคัมภีร)  จึงอุบัติข้ึนเปนครั้งที่  ๓.๒  แตในปจจุบันนี้  พราหมณชื่อวา 
อชฺฌายโก   เพราะศึกษาพระเวทน้ัน.  คนท้ังหลายกลาวคําสรรเสริญ  ดวย 
อรรถาธิบายน้ีวา  พราหมณรายมนต (พระเวท). พราหมณชื่อวา  มนฺตธโร 
เพราะทรงจํามนต   (พระเวท)   ไวได.    บทวา   ติณฺณ   เวทาน   ไดแก 
อิรุพเพท  ยชพุเพท  และสามเพท.  พราหมณ   ชื่อวา   ปารคู  เพราะถึงฝง 
ดวยสามารถแหงการเลิกทองบน   (คือทรงจําไดแลว).             
         (ไตรเพท)  พรอมดวยนิฆัณฺศาสตร  และเกฏภศาสตร   ชื่อวา 
สนิฆัณฑุเกฏภะ. บทวา นิฆัณฑุ ไดแกศาสตรที่จําแนกชื่อ (สิ่งของตาง ๆ) 
คือ   ศาสตรที่วาดวยชื่อของตนไมเปนตน.   บทวา   เกฏภ    ไดแกศาสตรที่ 
กําหนดอากัปกิริยา    คือศาสตรที่เปนอุปการะแกกวี.    พระเวท   พรอมดวย 
ประเภทของอักษร ชื่อวาสากขรปเภท. สิกขา และนิรุตติ ชื่อวา อักขรัปป- 
๑.   ปาฐะวา  ฐานวิรหติาน ฉบับพมาเปน  ฌานวิรหิตน  แปลตามฉบับพมา 
๒.   อักขระท่ี  ๑ วา  พราหมณาท่ี ๒ วา  ฌายิกา  ฌายิกา ท่ี  ๓ วา  อชฺฌายิกา  อชฺฌายกิา  
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เภทะ.  บทวา  อิติหาสปฺจมาน     ความวา   พระเวท   ชื่อวามอิีติหาส 
เปนที่ ๕    เพราะมีอิติหาสที่ประกอบดวยคําเชนน้ี วา  อิติ-ห-อาส,  อิติ-ห-  
อาส   กลาวคือ  คัมภีรปุราณะ    หรือกลาวคือ    คัมภีรวาดวยวิชาของกษัตริย 
(นักรบ)  เปนที่ ๕.  โดยนับเอาอาถัพพนเวทเปนท่ี  ๔  แหงพระเวทเหลานั้น 
ซึ่งมีอิติหาสเปนที่ ๕. ชื่อวา รูบท รูไวยากรณ เพราะจําทรง  คือ รูทั้งตัวบท 
ทั้งพยากรณ  (คําอธิบาย)  ตัวบทท่ีเหลือน้ัน. 
         วิตัณฑวาทศาสตร  (พูดกันเลนสนุกๆ)  ทานเรียกวา โลกายตะ 
บทวา   มหาปริสลกฺขณ  ไดแกศาสตรที่มีบทรอยกรองประมาณ   ๑๒,๐๐๐ 
คัมภีร ที่แสดงลักษณะของมหาบุรุษ  มีพระพุทธเจาเปนตน   ชือ่วา พุทธมนต 
ประมาณ  ๑๖,๐๐๐ บทคาถา  มีความสามารถเปนเหตุใหรูความแตกตางกัน 
ดังน้ีวา  ผูประกอบดวยลักษณะน้ี   ชือ่วาเปนพระพุทธเจา    ดวยลักษณะน้ี  
ชื่อวาเปนพระปจเจกพุทธเจา  ดวยลักษณะน้ีชื่อวาเปนพระอัครสาวกท้ังสอง 
ดวยลักษณะน้ีชื่อวา  เปนพระอสีติมหาสาวก  ดวยลักษณะน้ีชื่อวา   เปนพระ- 
พุทธมารดา  ดวยลักษณะน้ี   ชื่อวาเปนพระพุทธบิดา   ดวยลกัษณะน้ีชื่อวา 
เปนอรรคอุปฏฐาก   ดวยลักษณะน้ี   ชื่อวาเปนอรรคอุปฏฐายิกา   และดวย 
ลักษณะน้ี   ชื่อวาเปนพระเจาจักรพรรดิ. 
         บทวา  อนวโย  ไดแก   เปนผูไมบกพรอง    คือเปนผูบริบูรณใน        
คัมภีรโลกายตะ และคัมภีรมหาปุริสลกัษณะเหลานี้  มีคําอธิบายวา ไมใชเปน 
ผูยอหยอน. คนผูไมสามารถจะจําทรงศาสตรเหลาน้ันไวได  ทั้งโดยอรรถาธิบาย 
และโดยคัมภีร ผูนั้น  ชื่อวา  ยอหยอน.  อยางหน่ึง บทวา อนวโย  ตัดบท 
เปน  อนุ  อวโย  ดวยอํานาจสนธิ  ลบอุอักษรออก  (ฉะน้ัน)   อนุ - อวโย 
จึงเปนอนวโย  อธิบายวา  มีศิลปบริบรูณ.                                 
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         พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นพราหมณนั้นทูลอาราธนาอยู      ทรงรูวา  
บัดนี้  เปนเวลาสมควรที่เราจะกลาวแกปญหาของพราหมณนั้น จึงตรัสคํานี้วา 
เตนหิ  ดังนี้.  บทวา เตนหิ นั้น  มีความหมายวา  เพราะเหตุที่ทานขอรอง 
เราไว ฉะน้ัน   ทานจงฟง.  บทวา วิวิจฺเจว  กาเมหิ  เปนตน  ไดอธิบายไว 
อยางพิสดารในคัมภีรวิสุทธิมรรคแลวทีเดียว.   แตในที่นี้    คําวา   วิวิจฺเจว 
กาเมหิ   เปนตนนี้    พึงทราบวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว    เพ่ือทรง 
แสดงถึงขอปฏิบัติที่เปนบุพภาคของวิชชาทั้ง ๒.  บรรดาวิชชาทั้ง ๓ นั้น   การ 
พรรณนาวิชชาทั้ง ๒ ไปตามลําดับบทก็ดี   นัยแหงการเจริญวิชชาทั้ง ๒ กด็ี 
ไดใหพิสดารแลว   ในคัมภีรวิสุทธิมรรคเหมือนกัน. 
 
                    กถาพรรณนาปุพเพนิวาสานุสติญาณ 
 
         บทวา  ปมา  วิชชฺา ความวา  วิชชา  ชื่อวา ปฐมา  เพราะเกิดข้ึน 
ครั้งแรก.   ทีช่ื่อวา   วิชชา   เพราะอรรถวา   กระทําใหแจมแจงแลว.    ถามวา 
กระทําอะไรใหแจมแจง.    ตอบวา    กระทําขันธที่เคยอาศัยในชาติกอนให 
แจมแจง.   โมหะท่ีปดบังปุพเพนิวาสานุสติญาณนั้น      เพราะความหมายวา 
ทําปุพเพนิวาสานุสติญาณน้ันนั่นแหละไมใหแจมชัด     ตรัสเรยีกวา  อวิชชา. 
บทวา  ตโม  ความวา  โมหะนั้นแล  เรยีกวา  ตมะ  เพราะอรรถวา  เปนเหตุ 
ปกปด.    บทวา  อาโลโก    ความวา  วิชชานั่นแหละตรัสเรียกวา  อาโลกะ 
เพราะหมายความวา  ทําความสวางไสว. ก็ในพระสูตรนี้มุงความวา  ไดบรรล ุ
วิชชา ๓ แลว.  คําท่ีเหลือ  เปนคํากลาวสรรเสริญ. ก็ในขอน้ี ประกอบความวา 
เธอไดบรรลวิุชชานี้แลว   ลําดับนั้น  อวิชชาก็เปนอันเธอผูบรรลุวิชชาแลว 
กําจัดแลว  อธิบายวา  ใหพินาศแลว.   ถามวา  เพราะเหตุไร.  ตอบวา  เพราะ 
วิชชาเกิดข้ึนแลว.  ในบทท้ัง ๒ แมนอกนี้  ก็มีนยัอยางนี้แหละ.  
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         บทวา  ยถา ในคําวา ยถา  ต นี้ เปนอุปมา.  บทวา ต  เปนเพียง  
นิบาต.  ชื่อวาไมประมาทแลว   เพราะไมขาดสติ.  ชื่อวา มีความเพียร  เพราะ 
มีความเพียรเครื่องเผากิเลส.  ชื่อวา  มตีนอันสงไปแลว  เพราะไมอาลัยใยดีใน 
รางกายและชีวิต. ทานอธิบายไวดังนี้  ผูไมประมาท มีความเพียร สงใจไปแลว 
อยู  อวิชชา จะจางหายไป วิชชา  จะเกิดข้ึน  ความมืดจะจางหายไป  ความ         
สวางจะพึงเกิดข้ึน   ฉันใด   อวิชชากฉั็นนั้นเหมือนกัน    เปนอันพราหมณนี้  
ขจัดแลว   วิชชาเกิดข้ึนแลว  ความมืดเปนอันถูกขจัดแลว   ความสวางเกิดข้ึน 
แลว.   พราหมณนั้นจึงไดรับผลอันสมควรแกการประกอบความเพียรน้ันแลว 
ฉะน้ีแล. 
                       จบอรรถกถาพรรณนาปุพเพนิวาสานุสติญาณ 
 
                               กถาพรรณนาจุตูปปาตญาณ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในกถาพรรณนาจุตูปปาตญาณ  ดังตอไปนี้      
         วิชชาคือ  ทิพจักขุญาณ   ชื่อวา  วิชชา.  ความไมรูที่ปกปดจุติและ 
ปฏิสนธิของสัตวทั้งหลาย    ชื่อวา   อวิชชา.  คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวมาแลว     
นั่นแล. 
                                 จบกถาพรรณนาจุตูปปาตญาณ 
 
                              กถาพรรณนาอาสวักขญาณ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในวิชชาที่  ๓  ดังตอไปนี้ 
         ในบทวา   โส  เอว   สมาหิเต  จตฺิเต   พึงทราบวา  ไดแกจตุตถ- 
ฌานจิต   อันเปนบาทแหงวิปสสนา.  บทวา อาสวาน   ขยาณาย  ความวา 
เพ่ือประโยชนแกอรหัตมัคคญาณ    เพราะอรหัตมรรค  ทานเรียกวา   ชื่อวา 



ธรรมเปนที่สิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย เพราะยังอาสวะท้ังหลายใหพินาศ.  และ  
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อรหัตมัคคญาณ  ในบทวา อาสวาน ขยาณาย  นัน้เรียกวา ชื่อวา ญาณ  
เพราะนับเนื่องในพระอรหัตมรรคนั้น. บทวา จิตฺต อภินินฺนาเมติ ความวา 
นอมจิตไปในวิปสสนา.  ในคํามีอาทิอยางนี้วา โส อิท ทุกข  พึงทราบความ 
อยางนี้วา  เขายอมรู   คือ   ยอมแทงตลอดทุกขสัจแมทั้งหมด   ตามเปนจริง  
โดยการแทงตลอดลักษณะพรอมดวยกิจ วา ทุกขมีเพียงเทาน้ี  ไมมากไปกวานี้  
และรูคือแทงตลอดตัณหา.  อันใหเกิดทุกขนั้น  วา  นี้เปนเหตุใหเกิดทุกขนั้น 
ตามความเปนจริง   โดยการแทงตลอดลักษณะพรอมท้ังกิจ    รูคือแทงตลอด 
สถานที่ใดถงึแลว  ทุกขและสมุทัยทั้งสองน้ันดับไปที่นั้น  คือ นิพพานท่ีทุกขและ 
สมุทัยทั้งสองน้ันไมเปนไปตามความจริง   โดยการแทงตลอดลักษณะพรอมท้ัง 
กิจ วา นี้เปนความดับทุกข และรูคือแทงตลอดอริยมรรค ที่ใหถึงนิพพานน้ัน 
ตามความจริง   โดยการแทงตลอดลักษณะพรอมท้ังกิจวา   นี้เปนขอปฏิบัติให 
ถึงความดับทุกข. 
                            จบอรรถกถาพรรณนาอาสวักขยญาณ  
 
         พระผูมีพระภาคเจา  ครั้นทรงแสดงสัจจะทั้งหลายโดยสรุปอยางนี้แลว 
ตอน้ี   เมื่อจะทรงแสดงสัจจะท้ังหลายโดยออม  ดวยสามารถแหงกิเลส  จึงตรัส 
คํามีอาทิวา  อิเม  อาสวา  ดังน้ี.               
         บทวา  ตสฺส  เอว  ชานโต   เอว  ปสฺสโต    ความวา  ของภิกษุ 
นั้นผูรูอยูเห็นอยูอยางนี้.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสมรรคอันถึงท่ีสุด  พรอมดวย 
วิปสสนาไว  (ในที่นี้).   บทวา   กามาสวา  แปลวา  จากกามาสวะ.    ดวย 
บทวา  จิตฺต  วิมุจฺจติ   พระผูมีพระภาคเจา  ทรงแสดงถึงมัคคขณะ  (ขณะจิต 
ที่สัมปยุตดวยมรรค)  อธิบายวา  ในขณะแหงมรรคจิต  จิตกําลังหลุดพน. ใน 
ขณะแหงจิตผล  จิตเปนอันหลุดพนแลว.  ดวยบทวา  วิมตตสมึ  วิมตตมิติ  
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าณ  นี้   พระผูมีพระภาคเจา  ทรงแสดงปจจเวกขณญาณ. ดวยคําท้ังหลาย  
มีอาทิวา  ขีณา  ชาติ  ทรงแสดงภูมิของพระขีณาสพนั้น.   เพราะวา  พระ- 
ขีณาสพน้ัน   เมื่อพิจารณาดวยญาณน้ัน   ยอมทราบขอความเปนตนวา   ชาติ 
สิ้นแลวดังน้ี. 
         ถามวา  ก็ชาติชนิดไหนของพระขีณาสพน้ันสิ้นไปแลว   และทานจะรู 
วา  ชาตินั้นสิ้นไปไดอยางไร. 
         ตอบวา  กอนอ่ืนอดีตชาติของทานไมไดสิ้นไปแลว  เพราะอดีตชาติ 
นั้นสิ้นไปกอนแลว   ชาติอนาคตก็ไมสิ้น    เพราะไมมีการพยายามในอนาคต. 
ชาติปจจุบันก็ยังไมสิ้น  เพราะชาติปจจุบันนั้นยังมีอยู  แตชาติใดท่ีแยกประเภท 
เปนขันธ ๑  ขันธ ๔ และขันธ ๕ จะพึงเกิดข้ึน ในเอกโวการภพ จตุโวการภพ 
และปญจโวการภพ  เพราะไมไดอบรมมรรค  ชาตินั้นชื่อวา  สิน้ไปแลว  โดย 
การถึงความไมเกิดข้ึนเปนธรรมดา   เพราะไดอบรมมรรคแลว.   ทานครั้น  
พิจารณากิเลสที่ละไดแลว   ดวยมัคคภาวนา  เมื่อรูวา กรรมถึงจะมีอยู  ก็ไม 
แตงปฏิสนธิตอไป  เพราะไมมีกิเลสดังน้ี   ชื่อวา  รูชาตินั้น.   
         บทวา  วุสิต  ไดแกอยูจบแลว   คืออยูเสร็จส้ินแลว   อธิบายวา  ทํา 
สําเร็จเสร็จส้ินไปแลว.  บทวา  พฺรหฺมจริย  ไดแก มัคคพรหมจรรย  พระเสขะ 
๗ จําพวก พรอมดวยกัลยา ปุถุชนท้ังหลาย ชื่อวา ยงัประพฤติพรหมจรรยอยู 
(สวน)  พระขีณาสพ  ชื่อวา  อยูจบพรหมจรรยแลว   เพราะฉะนั้น   ทานเมื่อ 
พิจารณาการอยูประพฤติพรหมจรรยของตน  ยอมรูชัดวา พรหมจรรยเราอยู 
จบแลว.  บทวา  กต  กรณยี  มีอธิบายวา  กิจท้ัง ๑๖  อยาง  ดวยสามารถ 
แหงการบรรลุ  โดยปริญญากิจ ปหานกิจ สัจฉิกิริยากิจ และภาวนากิจ 
ดวยมรรคทั้ง  ๔  ในสัจจะท้ัง ๔   อันทานใหสําเร็จเสร็จส้ินแลว.  เพราะวา 
กัลยาณปุถุชนเปนตน   กาํลังกระทํากิจน้ันอยู  สวนพระขีณาสพกระทํากิจเสร็จ  
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แลว   เพราะฉะนั้น   ทานเมื่อพิจารณากิจท่ีตนจะตองทํา   ยอมรูชัดวา   กิจท่ี 
ควรทําเราทําเสร็จแลว.  บทวา  นาปร  อิตฺถตฺตาย  ความวา  ทานยอมรู 
ชัดวา  กิจคือการบําเพ็ญมรรค  เพ่ือความเปนอยางน้ีอีก  คือเพ่ือความเปนกิจ  
๑๖ อยาง   หรือเพ่ือความส้ินกิเลสอยางน้ี   ไมมีแกเรา. 
         อีกอยางหนึ่ง    บทวา  อิตฺถตฺตาย ความวา  รูชัดวา   การสืบตอ 
แหงขันธ  อ่ืนจากความเปนอยางนี้   คือจากการสืบตอแหงขันธ    ที่มีอยูใน 
ปจจุบันมีประการอยางนี้   นี้ไมมีแกเรา  เบญจขันธเหลาน้ี   ที่เรากําหนดรูแลว 
ยังดํารงอยู    (แตเปน)   เหมือนตนไมที่มีรากขาดแลว    เบญจขันธเหลาน้ัน 
จักดับไปเพราะวิญญาณดวงสุดทายดับ  เหมือนเปลวไฟท่ีหมดเชื้อแลวดับไป 
ฉะนั้น.   วิชชา  คือ  อรหตัมัคคญาณ  ชื่อวา  วิชชาในท่ีนี้.  อวิชชา  ที ่
ปดบังอริยสัจ ๔ ไว  ชื่อวา  อวิชชา.  คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลว. 
         บทวา  อนุจฺจาวจสีลสฺส    ความวา  ผูที่มีศีล  บางเวลาเส่ือม  บาง 
เวลาเจริญ    ชื่อวา   มีศลีลุม ๆ ดอน ๆ.    สวนพระขีณาสพมีศีลเจริญ   โดย 
สวนเดียวเทาน้ัน.  เพราะฉะนั้น ทานจึงชื่อวา  มีศีลไมลุม ๆ ดอน ๆ   บทวา 
วสีภูต  ไดแก ถึงความชํานาญ.  บทวา  สุสมาหิต  ไดแกต้ังไวดวยดี  คือ 
ต้ังไวดีแลวในอารมณ.   บทวา   ธีร  ไดแก ผูสมบูรณดวยปญญาที่จําทรง. 
บทวา มจฺจุหายิน ไดแกละทิ้งมัจจุราชแลวดํารงอยู. บทวา สพฺพปฺปหายิน 
ไดแก  ละบาปธรรมท้ังหมดแลวดํารงอยู.   บทวา  พุทฺธ  ไดแก  ตรัสรูสัจจะ 
ทั้ง ๔.    บทวา   อนฺติมเทหธาร  ความวา  ทรงไวซึ่งรางกายคร้ังหลังสุด. 
บทวา  ต  นมสฺสนติ   โคตม   ความวา   สาวกของพระพุทธเจาทั้งหลาย 
นมัสการพระองคผูโคตมโคตร.  อีกอยางหน่ึง  มีอธิบายวา  แมสาวกของ 
พระพุทธเจา   ทรงพระนามวา  โคตมะ  ก็ชื่อวา  โคตมะ  เทวดาและมนุษย 
ทั้งหลาย  นมัสการสาวกผูชื่อวา  โคตมะนั้น.  
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         บทวา ปุพฺเพนิวาส  ไดแก ขันธที่อยูอาศัยในชาติกอนสืบตอกันมา   
บทวา   โยเวติ   ความวา  ผูใดไมเสื่อม คือไมตกตํ่า.  ปาฐะวา โยเวทิ ดังน้ี  
ก็มี   อธิบายวา   ผูใดไดรูแลว  คือทําส่ิงท่ีรูแลวใหปรากฏดํารงอยู    บทวา 
สคฺคาปายฺจ  ปสฺสติ   ความวา   ผูนั้นเห็นสวรรคชั้นกามาวจร  ๖  ชั้น        
พรหมโลก ๙ ชั้น   และอบายท้ัง ๔.   บทวา  ชาติกฺขย  ปตฺโต   ความวา 
บรรลุอรหัตผล.    บทวา   อภิฺาโวสิโต   ความวา   อยูดวยการส้ินสุดกิจ 
เพราะรู.  มุน ีคือพระขีณาสพ   ผูประกอบดวยความเปนผูรู   ชื่อวา   มุน.ี 
บทวา เอตาหิ  ความวา  ดวยญาณท้ังหลาย  มีปุพเพนิวาสานุสติญาณเปนตน           
ที่ทรงแสดงไวแลว   ในหนหลัง.   บทวา  นาฺ  ลปตลาปน   ความวา    
แตเราตถาคตไมเรียกคนอ่ืน  ที่เรียกเอาอยาง  ที่คนอ่ืนเรียกวา เตวิชฺโช   (ผูมี    
วิชชา ๓)   วาเปน  เตวิชฺโช.  อธิบายวา  เราตถาคตเรียกผูรู  โดยประจักษ         
แกตนแลวบอกวิชชา ๓ แกผูอ่ืนดวย วาเปนผูมีวิชชา ๓. บทวา  กล แปลวา 
สวน. บทวา นาคฺฆติ แปลวา ไมถึง. บัดนี้ พราหมณเลื่อมใสพระพุทธพจน 
แลว   เมื่อจะแสดงอาการของผูเลื่อมใส    จึงไดกลาวคํามีอาทิวา    อภิกฺกนฺต 
ดังน้ี. 
                              จบอรรถกถาติกัณณสูตรที่  ๘.  
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                            ๙. ชานุสโสณีสูตร 
 
           วาดวยวิชชา ๓  ของพราหมณและพุทธะ  
 
         [๔๙๙]  ครั้งน้ันแล  ชานุสโสณีพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจาถึงท่ีประทับ ฯลฯ    ครั้นแลวไดกราบทูลวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
ผูใดมียัญสิ่งท่ีพึงใหดวยศรัทธา  อาหารท่ีจะพึงใหแกคนอ่ืน  หรือไทยธรรม 
ผูนั้นควรใหทานในพราหมณผูไดวิชชา   ๓   พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา 
ดูกอนพราหมณ ก็พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติพราหมณวาไดวิชชา ๓ อยางไร. 
         ชา.  ขาแตพระโคดมผูเจริญ    พราหมณในโลกน้ี    เปนอุภโตสุชาต 
ทั้งขางฝายมารดาและฝายบิดา   มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิ   สะอาดดีตลอด  ๗ 
ชั่วบรรพบุรษุ  ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดดวยอางถึงชาติ   เปนผูเลาเรียน 
ทรงจํามนต  รูจบไตรเพท  พรอมท้ังคัมภีรนิฆัณฑุ  คัมภีรเกฏภะ  พรอมท้ัง 
ประเภทอักษรมีคัมภีรอิติหาสเปนที่ ๕ เปนผูเขาใจตัวบท เปนผูเขาใจไวยากรณ 
ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ   ขาแตพระโคดม- 
ผูเจริญ  ก็พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติพราหมณวาไดวิชชา ๓ อยางนี้แล. 
         พ.   ดกูอนพราหมณ   พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติพราหมณวาได 
วิชชา ๓ อยางหน่ึง   ก็แหละผูไดวิชชา ๓ ในอรยิวินัยเปนอยางหน่ึง.  
         ชา.  ขาแตพระโคดมผูเจริญ     ผูไดวิชชา ๓  ในอรยิวินัย    ยอมมี 
อยางไร     ขอประทานพระวโรกาส   ขอพระองคโปรดทรงแสดงธรรมแกขา 
พระองคตามท่ีผูไดวิชชา ๓ มีในอริยวินัย. 
         พ.  ดูกอนพราหมณ   ถากระน้ันจงฟง   จงใสใจใหดี    เราจักกลาว 
ชานุสโสณีพราหมณทูลรบัพนระผูมีพระภาคเจาแลว   พระผูมีพระภาคเจาจึงได  
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ตรัสวา    ดกูอนพราหมณ    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    สงัดจากกาม  ฯลฯ  บรรล ุ 
จตุตถฌานอยู    ภิกษุนั้นเมื่อจิตเปนสมาธิ   บริสุทธิ์ผองแผว    ไมมีกิเลส 
ปราศจากกิเลส   ออน   ควรแกการงาน   ต้ังม่ัน    ไมหว่ันไหวอยางนี้    ยอม 
โนมนอมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสติญาณ   เธอยอมระลึกถึงชาติกอน ๆ ได 
เปนอันมาก ฯลฯ  วิชชาขอแรกเปนอันเธอไดบรรลุแลว   ดังน้ี  อวิชชาสูญไป 
วิชชาเกิดข้ึน   ความมืดสูญไป   แสงสวางเกิดข้ึน   เชนเดียวกันกับของภิกษุผู 
ไมประมาท มีความเพียร  สงตนไปแลวอยู   ฉะน้ัน. 
         ภิกษุนั้น  เมื่อจิตเปนสมาธิบริสุทธิ์ผองแผว   ไมมีกิเลส ปราศจากอุป 
กิเลส  ออน  ควรแกการงาน   มั่นคงไมหว่ันไหวอยางนี้    ยอมโนมนอมจิตไป 
เพ่ือรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย  เธอยอมเห็นหมูสัตว ฯลฯ   ดวยทิพยจักษุ 
อันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย    วิชชาขอที่สองยอมเปนอันเธอไดบรรลุแลว 
ดังน้ี  อวิชชาสูญไป วิชชาเกิดข้ึนความมืดสูญไป แสงสวางเกิดข้ึน เชนเดียวกัน 
กับของภิกษุผูไมประมาท  มีความเพียร  สงตนไปแลวอยู   ฉะน้ัน. 
         ภิกษุนั้น   เมื่อจิตเปนสมาธิ  บรสิุทธิ์ผองแผว   ไมมีกิเลส   ปราศจาก 
อุปกิเลส  ออน ควรแกการงาน ต้ังม่ันไมหว่ันไหวอยางน้ี ยอมโนมนอมจิตไป 
เพ่ืออาสวักขยญาณ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ  นีทุ้กขนิโรธคา- 
มินีปฏิปทา   เหลาน้ีอาสวะ ฯลฯ   นีข้อปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ   เมื่อเธอ  
รูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพนแมกามาสวะ. แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ 
เมื่อจิตหลุดพนแลว  ก็มญีาณหย่ังรูวาหลุดพนแลว  รูชัดวา ชาติสิ้นแลว  พรหม- 
จรรยอยูจบแลว   กิจท่ีควรทํา  ทําเสร็จแลว   กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี 
วิชชาขอท่ีสาม  ยอมเปนอันเธอไดบรรลุแลว  ดังนี ้อวิชชาสูญไป วิชชาเกิดข้ึน 
ความมืดสูญไป     แสงสวางเกิดข้ึน    เชนเดียวกันกับของท่ีภิกษุผูไมประมาท 
มีความเพียร  สงตนไปแลวอยู  ฉะนั้น.  
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                       ผูใดสมบรูณดวยศีลวัตร  สงตนไป 
             แลว  มีจิตเปนสมาธิ  ผูใดมีจิตมีความชํา-  
             นาญ เปนเอกัคคตา ต้ังมั่นดีแลว ผูใดตรสัรู 
             ปุพเพนิวาสญาณ    เห็นสวรรคและอบาย 
             บรรลุถึงธรรมเปนที่สิ้นไปแหงชาติเปนมุนี 
             ผูอยูจบพรหมจรรย   เพราะรูดวยปญญา 
             อันยิง่      และเปนพราหมณผูไดวิชชา  ๓ 
             เรายอมกลาวผูเชนนั้นวา     ผูไดวิชชา  ๓ 
             หากลาวตามคําท่ีพูดกันอยางอื่นไม. 
         ดูกอนพราหมณ  ผูไดวิชชา ๓  ในอริยวินัยเปนอยางนี้แล. 
         ชา.  ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ผูไดวิชชา ๓  ของพวกพราหมณเปน 
อยางหน่ึง  กแ็หละผูไดวิชชา ๓  ในอริยวินัยเปนอยางหน่ึง   ขาแตพระโคดม 
ผูเจริญ  ผูไดวิชชา ๓ ของพวกพราหมณไมถึงสวนที่  ๑๖  ซึ่งจําแนกเปน ๑๖  
ครั้ง  ของผูไดวิชชา ๓  ในอริยวินัยนี้   ขาแตพระโคคมผูเจริญ    ภาษิตของ 
พระองคแจมแจงนัก ฯสฯ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา   เปน 
อุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต  จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป.  
                                        จบชานุโสณีสูตรที่   ๙   
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                            อรรถกถาชานุสโสณีสูตร   
 
         พึงทราบวินิจฉัยใน  ชานุสโสณีสูตรที่ ๙  ดังตอไปนี้:- 
         บทวา ยสฺสสฺสุ  เทากับ ยสฺส ภเวยฺยุ   (ของผูใดพึงมี).  ในบทวา 
ยฺโ  เปนตน   มีอธิบายวา  ไทยธรรมชื่อวายัญ  เพราะตองบูชา.  คําวา 
ยัญนี้เปนชื่อของไทยธรรม.  บทวา  สทฺธ  ไดแกภัตตาหารท่ีอุทิศเพ่ือผูตาย. 
บทวา    ถาลปิาโก  ไดแก   ภัตตาหารท่ีจะพึงใหแกบริษัทอ่ืน.    ข้ึนชื่อวา 
ไทยธรรมทกุอยาง  ที่เหลือจากที่กลาวแลว  ชื่อวา  ไทยธรรม. 
         บทวา  เตวิชฺเชสุ  พฺราหฺมเณสุ  ทาน   ทเทยยฺ    ความวา 
ทานท้ังหมดนี้ ควรใหในผูมีวิชชา ๓. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวาพราหมณ 
ผูมีวิชชา ๓ เทาน้ัน  ควรไดรับ (ทาน).  บทที่เหลือในพระสูตรนี้ มีนัยดังกลาว 
แลวในหนหลัง. 
                                จบอรรถกถาชานุสโสณีสูตรที่  ๙ 
 
                                   ๑๐. สังคารวสูตร 
   
                           วาดวยบุญปฏิปทาท่ีมีผลมาก  
 
         [๕๐๐]  ครั้งน้ันแล สังคารวพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ  ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา    ครั้นผานการปราศรัยพอให 
ระลึกถึงกันไปแลว   นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหนึ่ง   ครั้นแลวไดกราบทูลวา 
ขาแตพระโคดมผูเจริญ  พวกขาพระองคชื่อวาพราหมณ  ยอมบูชายัญเองบาง 
ใหคนอ่ืนบูชาบาง  ขาแตพระโคดมผูเจริญ ในบรรดาบุคคลเหลาน้ัน ผูที่บูชา  
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ยัญเองและผูที่ใชใหคนอ่ืนบูชาทุกคน   ชื่อวา   เปนผูปฏิบัติปฏิปทาเปนเหตุให 
เกิดบุญ   อันมียัญเปนเหตุ  ซึ่งมีกําเนิดแตสรีระเปนอันมาก อน่ึง ผูใดออกจาก  
สกุลใด  บวชเปนบรรพชิตฝกแตคนเดียว  ทําตนใหสงบแตคนเดียว   ทําตน 
ใหดับไปแตคนเดียว  เมื่อเปนเชนนี้   ผูนั้นชื่อวามีปฏิปทาเปนเหตุใหเกิดบุญ 
อันมีบรรพชาเปนเหตุ  ซึ่งมีกําเนิดแตสรีระอันเดียว.                               
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนพราหมณ   ถากระน้ันเราจักขอถาม 
ทานในขอน้ี  ทานจงเฉลยปญหานั้นตามท่ีทานเห็นควร  ดูกอนพราหมณ  ทาน 
จะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี ้ เปนพระอรหันต 
ตรัสรูเองโดยชอบ  ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ  เสด็จไปดีแลว  ทรงรูแจงโลก 
เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา   เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย 
ทั้งหลายทรงเบิกบานแลวเปนผูจําแนกธรรม พระตถาคตอรหัตสัมมาสัมพุทธ- 
เจาพระองคนั้นไดตรัสไวอยางนี้วา เราดําเนินไปแลวตามมรรคน้ี  ตามปฏิปทาน้ี  
ทําธรรมอันยอดเยี่ยมซึ่งเปนที่สุดแหงพรหมจรรย  ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่ง 
เองแลว  สอนประชาชนใหรูตาม  มาเถิด  ถึงทานท้ังหลายก็จงปฏิบัติตามอาการ 
ที่ทานท้ังหลายปฏิบัติไดแลว  ก็จักทําธรรมอันยอดเย่ียมซึ่งเปนที่สุดแหงพรหม- 
จรรยใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งของตนแลว   เขาถึงอยู   พระศาสดาพระองคนี้  
ทรงแสดงธรรมไวดังน้ี   ทั้งผูอ่ืนตางปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น    ก็ผูแสดง 
และผูปฏิบัตินั้น    มีมากกวารอย มีมากกวาพัน   มมีากกวาแสน  ดูกอนพราหมณ 
ทานจะสําคัญ ความขอน้ันเปนไฉน เมื่อเปนดังท่ีไดกลาวมาแลวน้ี  บุญปฏปิทา 
ซึ่งมีบรรพชาเปนเหตุนั้น   ยอมจะมีกําเนิดแตสรีระเดียว  หรือมีกําเนิดแตสรีระ 
เปนอันมาก.           
         สัง.  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  เมื่อเปนเชนดังตรัสมาฉะน้ี  บุญปฏิปทา 
ที่มีบรรพชาเปนเหตุนี้   ยอมมีกําเนิดแตสรีระเปนอันมาก.  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 254 

         เมื่อสังคารวพราหมณกราบทูลอยางน้ีแลว      ทานพระอานนทไดถาม  
สังคารวพราหมณวา ดูกอนพราหมณ  บรรดาปฏปิทา ๒ อยางนี้ ทานชอบใจ 
ปฏิปทาอยางไหนซ่ึงมีความตองการนอยกวา มีความริเริ่มนอยกวา  แตวามีผล 
และอานิสงสมากมาย  เมื่อทานพระอานนทถามอยางนี้   สังคารวพราหมณได 
กลาววา    ทานพระโคดมฉันใด   ทานพระอานนทก็ฉันนั้น  ทานท้ัง ๒  นี้ 
เราควรบูชา   เราควรสรรเสริญ   แมครัง้ท่ี  ๒  ทานพระอานนทไดถามวา 
ดูกอนพราหมณ  เรามิไดถามทานอยางนี้วา  ทานควรบูชาใคร    หรือวาทาน 
ควรสรรเสรญิใคร   แตเราถามทานอยางนี้วา  ดูกอนพราหมณ บรรดาปฏิปทา 
๒ อยางนี้  ทานชอบปฏิปทาอยางไหน  ซึ่งมีความตองการนอยกวา    มีความ 
ริเริ่มนอยกวา   แตวามีผลและอานิสงสมากมาย   ถึงครั้งท่ี ๒ สังคารวพราหมณ 
ก็ไดกลาววา  ทานพระโคดมฉันใด  ทานพระอานนทก็ฉันนั้น    ทานท้ัง ๒  นี ้
เราควรบูชา     เราควรสรรเสริญ     แมครั้งท่ี ๓ ทานพระอานนทไดกลาววา 
ดูกอนพราหมณ    เรามิไดถามทานอยางนี้วา    ทานควรบูชาใคร    ทานควร 
สรรเสริญใคร   แตเราถามทานอยางน้ีวา  ดูกอนพราหมณ   บรรดาปฏิปทา ๒ 
อยางนี้   ทานชอบปฏิปทาอยางไหน  ซึ่งมีความตองการนอยกวา  มีความริเริ่ม 
นอยกวา   แตวามีผลและอานิสงสมากมาย   ถึงครั้งท่ี ๓ สังคารวพราหมณก็ได 
กลาววา  ทานพระโคดมฉันใด  ทานพระอานนทก็ฉันนั้น   ทานท้ัง ๒ นี้   เรา 
ควรบูชา   เราควรสรรเสริญ. 
         ลําดับนั้นแล    พระผูมีพระภาคเจาไดทรงดําริวา    สังคารวพราหมณ 
ถูกอานนทถามปญหาที่ชอบแลว   นิ่งเสีย   ไมเฉลยถึง  ๓  ครั้งแล   ถากระไร 
เราควรจะชวยเหลือ  จึงไดตรัสถามสังคารวพราหมณวา  ดูกอนพราหมณ วันนี้  
พวกท่ีมานั่งประชุมกันในราชบริษัทในราชสํานัก   ไดพูดสนทนากันข้ึนใน 
ระหวางวาอยางไร  สังคารวพราหมณกราบทูลวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ วันนี้   
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พวกท่ีมานั่งประชุมกันในราชบริษัทในราชสํานัก    ไดพูดสนทนากันข้ึนใน 
ระหวางวา   เขาวาเมื่อกอนภิกษุที่แสดงอิทธิปาฏิหาริยไดมีนอยมาก   และอุตริ- 
มนุษยธรรมมีมากมาย ทุกวันนี้  ภิกษุที่แสดงปาฏิหาริยไดมีมากมาย  และอุตริ- 
มนุษยธรรมมีนอยมาก  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ทกุวันนี้   พวกท่ีมานั่งประชุม 
กันในราชบริษัทในราชสํานักไดพูดสนทนากันข้ึนในระหวางวาดังนี้แล.  
 
                             วาดวยปาฏิหาริย ๓ อยาง 
 
         พ.  ดูกอนพราหมณ  ปาฏิหาริย  ๓  อยางนี้   ๓ อยางเปนไฉน  คือ 
อิทธิปาฏิหาริย ฤทธิ์เปนอัศจรรย๑ อาเทสนาปาฏิหาริย ดักใจเปนอัศจรรย๑ 
อนุสาสนีปาฏิหาริย คําสอนเปนอัศจรรย๑ ดูกอนพราหมณ ก็อิทธิปาฏิหาริย 
เปนไฉน  ดูกอนพราหมณ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  ยอมแสดงฤทธ์ิไดเปน 
อันมาก   คือ  คนเดียวเปนหลายคนก็ได   หลายคนเปนคนเดียวก็ได   ทําให 
ปรากฏก็ได   ทําใหหายไปก็ได  ทะลฝุากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปใน 
ที่วางก็ได   ผุดข้ึนดําลง   แมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได    เดินบนน้ําไมแตก 
เหมือนเดินบนดินก็ได   เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได   ลูบคลําพระจันทร 
พระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอด 
พรหมโลกกไ็ด  ดูกอนพราหมณ  นี้เรยีกวา  อิทธิปาฏิหาริย. 
         ดูกอนพราหมณ ก็อาเทสนาปาฏิหาริยเปนไฉน ดูกอนพราหมณ ภิกษุ 
บางรูปในธรรมวินัยนี้    พูดดักใจไดโดยนิมิตวา  ใจของทานเปนอยางนี้บาง 
ใจของทานเปนเชนนี้บาง   จิตของทานเปนดวยประการฉะน้ีบาง     ถึงหาก 
เธอจะพูดดักใจกะคนเปนอันมากก็ดี   คําท่ีเธอพูดนั้นก็เปนเชนนั้น   หาเปน 
อยางอ่ืนไปไม   ดูกอนพราหมณ  ก็ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  พูดดักใจโดย  
นิมิตไมไดเลย   ก็แตวาพอไดยินเสียงมนุษย    อมนุษย    หรือเทวดาเขาแลว 
ยอมพูดดักใจไดวา  ใจของทานเปนอยางนี้บาง    ใจของทานเปนเชนนี้บาง  
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จิตของทานเปนดวยประการฉะน้ีบาง  ถึงหากเธอจะพูดดักใจกะคนเปนอันมาก 
ก็จริง คําท่ีเธอพูดนั้นก็เปนเชนนั้น หาเปนอยางอ่ืนไม ดูกอนพราหมณ ก็ภิกษุ 
บางรูปในธรรมวินัยนี้   พูดดักใจโดยนิมิตไมไดเลย     ถึงไดยินเสียงมนุษย 
อมนุษย    หรือเทวดาเขาแลว   ก็พูดดกัใจไมไดเลย แตวาพอไดยินเสียงวิตก  
วิจารของบุคคลผูตรึกตรองเขาแลว  ยอมพูดดักใจไดวา ใจของทานเปนอยางนี้  
บาง   ใจของทานเปนเชนน้ีบาง   จิตของทานเปนดวยประการฉะน้ีบาง    ถึง 
หากเธอจะพูดดักใจกะคนเปนอันมากก็จริง คําท่ีเธอพูดนั้นก็เปนเชนนั้น หาเปน 
อยางอ่ืนไปไม ดูกอนพราหมณ ก็ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พูดดักใจโดยนิมิต  
ไมไดเลย   ถงึไดยินเสียงมนุษย   อมนุษยหรือเทวดาเขาแลว   ก็พูดดกัใจไมได 
ถึงไดยินเสียงวิตกวิจารของบุคคลผูตรึกตรองเขาแลว  ก็พูดดกัใจไมได  กแ็ตวา 
กําหนดรูใจของผูที่เขาสมาธิ  อันไมมีวิตกวิจาร   ดวยใจของตนวา  ทานผูนี้ต้ัง 
มโนสังขารไวดวยประการใด  จักตรึกวิตกชื่อโนนในลําดับจิตนี้ดวยประการนั้น 
ถึงหากเธอจะพูดดักใจกะคนเปนอันมากก็จริง   คําท่ีเธอพูดนั้นก็เปนเชนนั้น 
หาเปนอยางอ่ืนไปไม  ดกูอนพราหมณ  นี้เรียกวา  อาเทสนาปาฏิหาริย 
         ดูกอนพราหมณ ก็อนุสาสนีปาฏิหาริยเปนไฉน ดูกอนพราหมณ ภิกษุ 
บางรูปในธรรมวินัยนี้ พร่าํสอนอยูอยางนี้วา จงตรึกอยางนี้  อยาไดตรึกอยางนี้  
จงมนสิการอยางนี้  อยาไดมนสิการอยางนี้ จงละส่ิงน้ี จงเขาถึงส่ิงน้ีอยู  ดูกอน 
พราหมณ   นี้เรียกวา  อนุสาสนีปาฏิหาริย. 
         ดูกอนพราหมณ  ปาฎิหาริย ๓ อยางนี้แล   ดกูอนพราหมณ  บรรดา 
ปาฏิหาริยทั้ง ๓ อยางนี้ ทานชอบปาฏิหาริยอยางไหนซ่ึงดีกวาและประณีตกวา 
         สัง.  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  บรรดาปาฏิหาริย ๓ อยางนั้น  ปาฏิหาริย 
ที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  ฯลฯ    ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได   
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ดังน้ีนั้น  ผูใดแสดงอิทธิปาฏิหาริยนี้ได แสดงฤทธิ์เปนอันมาก ผูนั้นยอมชอบใจ 
ปาฏิหาริยนั้น   ปาฏิหาริยที่ผูใดแสดงได   และเปนของผูนั้นนี้  ยอมปรากฏแก 
ขาพระองค  เหมือนกับรูปลวง ปาฏิหาริยที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พูดดักใจ  
ไดยินโดยนิมิตวา   ใจของทานเปนอยางนี้บาง   ใจของทานเปนเชนนี้บาง 
จิตของทานเปนดวยประการฉะน้ีบาง  ถึงเธอจะพูดดักใจกะชนเปนอันมากก็ดี 
คําท่ีเธอพูดนั้นก็เปนเชนนั้นหาเปนอยางอ่ืนไม  ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ภิกษุ 
บางรูปในธรรมวินัยนี้    พูดดักใจโดยนิมิตไมไดเลย ...  แตวาพอไดยินเสียง 
มนุษย  อมนุษยหรือเทวดาเขาแลว   กพู็ดดักใจได ... แมวาไดยินเสียงมนุษย 
อมนุษย   หรอืเทวดาเขาแลว   พูดดักใจไมได  แตวาไดยินเสียงวิตกวิจารของ 
บุคคลผูตรึกตรองเขาแลว   ก็พูดดักใจได ... ถึงไดยินเสียงวิตกวิจารของบุคคล 
ผูตรึกตรองเขาแลว   ก็พูดดักใจไมได   แตวากําหนดรูใจของผูอ่ืนที่เขาสมาธิ 
อันไมมีวิตกวิจารดวยใจของตนวา   ทานผูนี้ต้ังมโนสังขารดวยประการใด  จัก 
ตรึกวิตกชื่อโนนในลําดับจิตน้ีดวยประการนั้น     ถึงหากเธอจะพูดดักใจกะคน 
เปนอันมากก็ดี   คําท่ีเธอพูดนั้นก็เปนเชนนั้น    หาเปนอยางอ่ืนไปไม    ผูใด 
แสดงปาฎิหาริยนี้ได  ผูนัน้ยอมชอบใจปาฎิหาริยนั้น  ปาฏิหาริยที่ผูใดแสดงได 
และเปนของผูนั้นนี้   ยอมปรากฏแกขาพระองคเหมือนกับรูปลวง   ขาแตพระ- 
โคดมผูเจริญ    บรรดาปาฏิหาริยทั้ง  ๓  อยางนี้  ปาฏิหาริยที่ภิกษุบางรูปใน 
ธรรมวินัยนี้   พร่ําสอนอยูอยางนี้วา   จงตรึกอยางนี้   อยาไดตรึกอยางนี้  จง 
มนสิการอยางนี้    อยาไดมนสิการอยางนี้   จงละสิ่งน้ีเสีย   จงเขาถึงส่ิงน้ีอยู 
ควรแกขาพระองค   ทั้งดีกวาและประณีตกวา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
นาอัศจรรย  ไมเคยมี  ที่ทานพระโคดมตรัสดีแลว   และขาพระองคจะจําไววา 
ทานพระโคดมประกอบดวยปาฏิหาริย ๓ อยางนี้   เพราะทานพระโคดมแสดง 
ฤทธิ์ไดเปนอันมาก ฯลฯ    ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได    เพราะ  
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ทานพระโคดมกําหนดรูใจของผูที่เขาสมาธิ      อันไมมีวิตกวิจารดวยใจของ  
พระองควา   ทานผูนี้ต้ังมโนสังขารไวดวยประการใด   จักตรึกวิตกชื่อโนนใน 
ลําดับจิตน้ีดวยประการนั้น     เพราะทานพระโคดมทรงพร่ําสอนอยูอยางนี้วา 
จงตรึกอยางนี้   อยาไดตรึกอยางนี้  จงมนสิการอยางนี้   อยามนสิการอยางนี้ 
จงละสิ่งน้ีเสีย   จงเขาถึงสิ่งน้ีอยู. 
         พ.  ดูกอนพราหมณ    ทานไดกลาววาจาที่ควรนําไปใกลเราแนแท 
เทียวแล    เออก็เราจักพยากรณแกทานวา  เพราะเราแสดงฤทธ์ิไดเปนอันมาก 
ฯลฯ  ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได   ดูกอนพราหมณ   เพราะเรา 
กําหนดรูใจของผูที่เขาสมาธิ   อันไมมวิีตกวิจารดวยใจของตนวา   ทานผูนี้ต้ัง 
มโนสังขารไวดวยประการใด   จักตรกึวิตกชื่อโนนในลําดับจิตน้ีดวยประการนั้น 
เพราะเราพร่ําสอนอยูอยางนี้วา   จงตรึกอยางนี้   อยาตรึกอยางนี้  จงมนสิการ 
อยางนี้  อยามนสิการอยางน้ี   จงละสิ่งน้ีเสีย   จงเขาถึงส่ิงน้ีอยู. 
         สัง.  ขาแตพระโคดมผูเจริญ   กแ็มภิกษุอ่ืนรูปหน่ึงผูประกอบดวย 
ปาฏิหาริย ๓ อยางนี้   นอกจากทานพระโคดม  มีอยูหรือ. 
         พ.   ดกูอนพราหมณ ไมใชมีรอยเดียว ไมใชสองรอย ไมใชสามรอย 
ไมใชสี่รอย  ไมใชหารอย  ที่แทภิกษุผูประกอบดวยปาฏิหาริย ๓ อยางนี้  มีอยู 
มากมายทีเดียว. 
         สัง.   ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ก็บดันี้   ภิกษุเหลาน้ันอยูไหน. 
         พ.     ดกูอนพราหมณ  อยูในหมูภิกษุนี้เองแหละ. 
         สัง.   ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก  ขาแต 
พระโคดมผูเจริญ  ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก   พระองคทรงประกาศธรรม 
โดยอเนกปรยิาย  เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า  เปดของท่ีปด  บอกทาง  
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แกผูหลงทาง   หรือสองประทีปในที่มืดดวยต้ังใจวา    คนมีจักษุจักมองเห็นรูป  
ฉะน้ัน     ขาแตพระโคคมผูเจริญ   ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดม    กบัทั้ง 
พระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะ      ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขา 
พระองควา  เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต  จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป. 
                                      จบสังคารวสูตรที่   ๑๐          
                                      จบพราหมณวรรคที่  ๓ 
 
                              อรรถกถาสังคารวสูตร        
               
         พึงทราบวินิจฉัยในสังคารวสูตรที่  ๑๐  ดังตอไปนี้:- 
         บทวา  สงฺคารโว    ไดแก    พราหมณผูดูแล    ผูทําการปฏิ- 
สังขรณของเกาในกรุงราชคฤห  มีชื่ออยางนี้.   บทวา  อุปสงฺกม ิ ความวา 
พราหมณรับประทานอาหารเชาแลว     มีมหาชนหอมลอม  เขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคเจา.  บทวา อสฺสุ  ในคําวา มยมสฺสุ นี ้  เปนเพียงนิบาต   คือเปน 
บทแสดงความน้ีวา    ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ขาพระองคทั้งหลาย    ชื่อวา 
พราหมณ. 
         บทวา  ยฺ   ยชาม  ความวา  ข้ึนชื่อวา  ยัญประกอบไปดวยการ 
ฆาสัตวอยางนี้    ชุดละ ๔ ตัว  ชุดละ ๘ ตัว  ชุดละ ๑๖ ตัว   ชุดละ ๓๒ ตัว 
ชุดละ ๖๔ตัว   ชุดละ  ๑๐๐ ตัว  และชุดละ  ๕๐๐ ตัว    มีอยูในลัทธิภายนอก 
(พระพุทธศาสนา).   พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอายัญนั้นนั่นแหละ.  บทวา 
อเนกสารีริก  ไดแก เนื่องดวยคนมาก.  บทวา  ยทิท  เทากับ  ยา เอสา 
แปลวา   นี้ใด.   บทวา  ยฺาธิกรณ   ความวา  มีการบูชายัญเปนเหตุ   และ  
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มีการใหผูอ่ืนบูชาเปนเหตุ  ความจริง บุญปฏิปทา  (ขอปฏิบัติเนื่องดวยบุญ) 
ในไทยธรรมอยางเดียว ที่บุคคลใหเองก็ดี ใชใหผูอ่ืนใหก็ดี แกคนจํานวนมาก 
ถึงในไทยธรรมมากอยาง  ที่บุคคลใหเองก็ดี  ใชใหผูอ่ืนใหก็ดี  แกคนจํานวน 
มาก  ชื่อวา    เปนปฏิปทาเนื่องดวยคนมาก.   คําน้ี   พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
หมายเอา  บุญปฏิปทาน้ัน.    และบุญปฏิปทา  ของผูกลาวอยูวา เราบูชาทาน 
เราบูชาทาน ดังน้ีก็ดี ผูบังคับผูอ่ืนวา ทานจงบูชา ทานจงบูชา  ดังนี้ก็ดี ชื่อวา 
เปนปฏิปทาเน่ืองดวยคนหมูมากเหมือนกัน.    คําน้ี    พระผูมพีระภาคเจาตรัส 
หมายเอา  บุญปฏิปทาแมนั้น. 
         บทวา  ยสฺส  วา  ตสฺส  วา   เทากบั   ยสฺมา   วา   ตสฺมา  วา 
แปลวา จากตระกูลใดๆ ก็ตาม.  บทวา เอกมตฺตาน ทเมติ  ความวา ฝกตน 
คนเดียว ดวยสามารถแหงการฝกอินทรียของตน. บทวา เอกมตฺตาน สเมติ 
ความวา  สงบตนคนเดียวนั่นแหละ  ดวยการสงบราคะเปนตนของตน.  บทวา 
ปรินิพฺพาเปติ   ความวา   ปรินิพพานดวยการดับสนิท   ซึ่งราคะเปนตน 
นั่นแหละ.  บทวา  เอวมสฺสาย   ความวา  แมเมื่อเปนเชนนี้  เรือ่งการบรรพชา 
นี้  ก็เทากับบญุปฏิปทาน้ี.  
         พระศาสดาทรงสดับถอยคําของพราหมณ    อยางนี้แลว  ทรงดําริวา 
พราหมณนี้  กลาวถึงมหายัญท่ีประกอบดวยการฆาสัตว วาเปนบุญปฏิปทาท่ี 
เนื่องดวยคนหมูมาก  แตกลาวถึงปฏปิทาท่ีเปนเหตุใหเกิดบุญ  มีบรรพชาเปน 
พ้ืนฐานวา  เปนบุญปฏิปทาเนื่องดวยคน ๆ เดียว  พราหมณนี้ไมรูจักปฏิปทา 
ที่เนื่องดวยคน ๆ  เดียวเลย  ไมรูจักปฏปิทาท่ีเนื่องดวยคนจํานวนมากดวย 
เอาเถิด  เราจักแสดงปฏิปทาท่ีเนื่องดวยคน ๆ เดียว  ทั้งท่ีเนื่องดวยคนจํานวน 
มากแกเขา   ดังน้ีแลว   เมือ่จะทรงขยายพระธรรมเทศนาออกไปอีก  จึงตรัสคํา  
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มีอาทิวา  เตนหิ  พฺราหฺมณ  ดังนี้.  บรรดาบทเหลานั้น  บทวา  ยถา เต 
ขเมยฺย   ความวา  ทานชอบใจอยางไร.    บทวา  อธิ   ตถาคโต   โลเก 
อุปฺปชฺชติ  ไดใหพิสดารแลวในคัมภีรวิสุทธิมรรค.  
         บทวา  เอถาย๑  มคฺโค  ความวา มาเถิดทานท้ังหลาย  เราตถาคต  
จักพร่ําสอน  นี้เปนทาง.  บทวา อย ปฏิปทา  นี้ เปนไวพจนของ มคฺโค 
นั้น.  บทวา ยถา ปฏิปนฺโน ความวา ดําเนินไปแลว  โดยมรรคใด.  บทวา  
อนุตฺตร  พฺรหฺมจริโยคธ  ความวา  ธรรมอันถึงท่ีสุด  ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา 
คือพระนิพพาน   อันเปนที่พ่ึงสูงสุดของพรหมจรรย  กลาวคือ  อรหัตมรรค. 
บทวา  อิจฺจาย  ตัดบทเปน  อิติ  อย. 
         บทวา  อปฺปตฺถตรา  ความวา  เปนปฏิปทาท่ีไมตองการความชวย- 
เหลือหรือไมตองการอุปกรณจํานวนมาก.  บทวา อปฺปสมารมฺภตรา ความวา 
เปนปฏิปทาท่ีไมมีการแขงดี     กลาวคือ  การกดโดยตัดรอนกรรม  (ความดี) 
ของคนเปนอันมาก. 
         บทวา  เสยฺยถาป  ภว  โคตโม  ภวฺจ  อานนฺโท  เอเต   เม 
ปุชฺชา    ความวา  พราหมณกลาวคํานั้น  หมายถึงความขอน้ีวา  บุคคลเชน 
พระโคดมผูเจริญ   และพระอานนทผูเจริญ   เปนผูอันขาพเจาบูชาแลว   ไดแก 
พวกทานนั่นแหละ คือท้ังสองคนเปนผูอันขาพเจาบูชาและสรรเสริญ. ไดยินวา 
พราหมณนั้นมีความคิดอยางนี้วา      พระอานนทเถระตองการใหเราเทานั้น 
ตอบปญหาน้ี   แตเม่ือเรากลาวสรรเสริญคุณของตน  ชื่อวา  ผูจะไมยินดีไมมี. 
เพราะฉะนั้น   พราหมณเมื่อไมประสงคจะตอบปญหา  จึงกลาวอยางนี้   ให 
เพ้ียนไป  ดวยสามารถแหงการกลาวสรรเสริญ.  บทวา  น  โข  ตฺยาห  ตัด 
บทเปน น โข  เต  อห. 
๑.  ปาฐะวา  เอตฺถาย  ฉบับพมาเปน  เอถาย    แปลตามฉบับพมา.  
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         ไดยินวา  แมพระเถระก็คิดวา   พราหมณนี้ไมประสงคจะตอบปญหา  
จึงเสความ  เราจักใหพราหมณนี้   ตอบปญหานี้ใหจงได  เพราะฉะนั้น  ทาน 
จึงกลาวอยางนี้ กะพราหมณนั้น.  บทวา   สหธมฺมกิ  แปลวา มีเหตุ.  บทวา 
สสาเทติ  แปลวา   ขยาด.  บทวา   โน  วิสชฺเชติ  แปลวา  จะไมตอบ. 
         บทวา  ยนฺนูนาห  ปริโมจย     ความวา  อยากระนั้นเลย   เราจะ 
ปลดเปลื้องคนท้ังสองใหพนจากความลําบากใจ.       เพราะวาพราหมณเมื่อไม 
ตอบปญหาท่ีพระอานนทถาม    ยอมลําบากใจ    ฝายพระอานนท  เมื่อจะให 
พราหมณผูไมยอมตอบ   ตอบใหได  ก็ลําบากใจ  ดังน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงพระดําริวา   เราจักปลดเปลื้องคนท้ังสองน้ี    จากความลําบากใจ   จึงตรัส 
อยางนี้.  บทวา กานฺวชฺช    ตัดบทเปน กา นุ อชฺช.  บทวา อนฺตรากถา 
อุทปาทิ  ความวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา  ในระหวางท่ีสนทนากันถึง 
เรื่องอ่ืน  มีเรื่องอะไรเกิดข้ึนบาง.  พระศาสดาตรัสอยางนี้   โดยมีพุทธประสงค 
วา  ไดยินวา  ครั้งน้ันในพระราชวัง มีกถาปรารภปาฏิหาริย ๓ เกดิข้ึน   เรา         
จะถามความขอน้ัน. 
         ลําดับนั้น    พราหมณคิดวา  บัดนี้   เราสามารถจะพูดได   เมื่อจะกราบ 
ทูลขอความท่ีเกิดข้ึนในพระราชวัง   จึงกลาวคํามีอาทิวา  อย   ขฺวชฺช   โภ  
โคตม  ดังนี้.  บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  อย  ขวชฺฺช  ตัดบทเปน  อย 
โข   อชฺช.  บทวา  สุท  ในคําวา  ปุพฺเพ  สุท  เปนเพียงนิบาต.  บทวา 
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา ไดแกมนุษยธรรมชั้นสูง กลาวคือ  กุศลกรรมบถ  ๑๐. 
ดวยบทวา  อิทฺธิปาฏิหาริย  ทสฺเสสุ   พราหมณกลาวหมายเอาการเหาะข้ึน 
ไปบนอากาศ    ที่เปนไปแลวในสมัยกอนอยางนี้  คือ  ภิกษุทั้งหลาย   เมื่อไป  
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ภิกษาจาร ทั้งไปท้ังกลับ  จะเหาะไปโดยทางอากาศท้ังน้ัน.  ดวยบทวา เอตรหิ 
ปน  พหุตรา  จ  ภิกฺข ุ นี ้  พราหมณกลาวอยางนี้ตามลัทธิวา    เมื่อกอน  
ภิกษุทั้งหลาย  ชะรอยจะคิดวา  พวกเราจักยังปจจัย ๔ ใหเกิดข้ึน    จึงกระทํา 
อยางนี้    แตบัดนี้   รูวาปจจัยเกิดข้ึนแลว   จึงปลอยเวลาใหลวงไป   ดวยโมหะ 
และความประมาท. 
         บทวา   ปาฏิหาริยานิ   ไดแก  ปาฏิหาริย   โดยมุงขจัดลัทธิที่เปน 
ปฏิปกษ.   บทวา    อิทฺธิปาฏิหาริย    ความวา    ปาฏิหาริยดวยอํานาจการ 
แสดงฤทธิ์  ชื่อวา อิทธิปาฏิหาริย. แมในปาฏิหาริยนอกน้ี   ก็มนีัยนี้เหมือนกัน. 
อรรถาธิบาย    วิชชา ๘ ประการ    มีอิทธิวิธิตาง ๆ วิธีก็ดี   นัยแหงการเจริญ 
(วิชชา  ๘  ประการน้ัน)  ก็ดี   ไดใหพิสดารในคัมภีรวิสุทธิมรรคแลวทีเดียว. 
บทวา  นิมิตฺเตน  อาทิสติ  ความวา  ทํานายวา  ชื่อวา   สิ่งน้ีจักมีโดยนิมิต 
ที่ผานมาแลว  โดยนิมิตที่ผานไปแลว หรือโดยนิมิตท่ียังคงอยู. ในขอน้ีมีเรือ่ง 
ดังตอไปนี้  
         เลากันมาวา   พระราชาพระองคหน่ึง    ทรงกาํแกวมุกดา ๓ ดวงไว 
แลวตรัสถามปุโรหิตวา    ทานอาจารยอะไรอยูในมือของเรา.  ปโุรหิตตรวจดู 
ขางโนน  ขางนี้   และเวลานั้น  มีตุกแกตัวหนึ่ง  ว่ิงไปโดยต้ังใจวาจักจับแมลงวัน 
ในเวลาจับ  แมลงวันหนีไปได.   เขาจึงกราบทูลวา  ขาแตมหาราช แกวมุกดา 
พระเจาขา เพราะความท่ี (ถือนิมิต) แมลงวันหนีรอดไปได. พระราชาตรัสถาม- 
ตอไปวา  ถูกละ  แกวมุกดา  แตวา  มีกี่ดวง.  ปุโรหิตตรวจดูนิมิตอีก  เวลาน้ัน 
ไกขันข้ึน ๓ ครั้ง ในที่ไมไกล. พราหมณกราบทูลวา   ขาแตมหาราชมี ๓ ดวง 
พระเจาขา.  บางคนทํานายนิมิตท่ีผานมาแลว  ดังพรรณมาน้ี.  แมโดยนิมิต 
ที่ผานไปแลว   และยังคงอยู   ก็พึงทราบการทํานายโดยอุบายน้ี.  
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         บทวา   เอวมฺป  เต   มโน  ความวา   ใจของทานเปนอยางนี้คือ  
อาศัยโสมนัส  อาศัยโทมนัส    หรือประกอบดวยกามวิตกเปนตน.  คําท่ี ๒ 
(อิตฺถมฺป  เต  มโน) เปนไวพจนของคําวา  เอวมฺป เต มโน นั้นนัน่เอง  
บทวา อิติป เต จิตฺต  ความวา จิตของทานเปนไปดวยประการนี้  อธิบายวา 
ทานกําลังคิดถึงความขอนี้   และขอน้ีอยู   จิตเปนไปแลว.   บทวา  พหฺุเจป 
อาทิสติ  ความวา  หากเขาจะพยากรณแมมากไซร.  บทวา  ตเถว  ต โหติ 
ความวา(เรื่องตางๆ) จะเปนเหมือนท่ีทํานายไวนั่นแหละ.  บทวา อมนุสฺสาน 
ไดแก อมนุษยมียักษและปศาจเปนตน.  บทวา เทวตาน ไดแกเทวดาทั้งหลาย 
มีเทวดาชั้นจาตุมมหาราชเปนตน.  บทวา สทฺท สุตฺวา  ความวา ไดยินเสียง 
ของเขาผูกําลังกลาวอยูจึงทํานาย เพราะรูจิตของผูอ่ืน. บทวา วติกฺกวิจารสทฺท 
ความวา   เสียงของคนท่ีหลับและประมาทเปนตน   ละเมอถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนดวย 
สามารถแหงวิตก  และวิจาร.   บทวา  สุตฺวา  ไดแกไดยินเสียงนั้น.  อธิบายวา 
ทํานายเสียงท่ีเกิดข้ึนดวยอํานาจอารมณเธอกําลังตรึกนั้น วาใจของทานเปน 
อยางนี้.ในขอน้ัน  มีเรื่องดังตอไปนี้  
         เลากัน วา  ชายผูหน่ึง   คิดวา   เราจะไปแกคดี  ออกจากบานไปสูนคร 
นับแตที่ ๆ ออกเดินทางไป  ก็ครุนคิดอยูวา ในศาล เราจักทําส่ิงนี้ จักพูดคําน้ี  
แดพระราชา  ราชมหาอมาตย ไดเปนเสมือนวา ไปสูราชสกุลแลว  เหมือนกบั 
ไดยืนตอพระพักตรของพระราชาแลว     และเหมือนกับกําลังใหการอยูกับผู- 
พิพากษา.  บุรุษผูหน่ึงไดยินเสียงนั้นของเขาที่เปลงออกไป   ดวยสามารถแหง 
วิตกและวิจาร จึงถามวา   ทานจะไปดวยเรื่องอะไร.  เขาตอบวา  จะไปแกคดี.  
บุรุษน้ันจึงพูดวา ไปเถิด ทานจะมีชัยชนะ.  เขาไปแกคดีแลว  ประสบชัยชนะ. 
         แมพระเถระชาวโปลิยคาม  อีกรูปหน่ึง   ไดเขาไปบิณฑบาตในบาน. 
ขณะนั้น  เด็กหญิงคนหนึ่งสงใจไปท่ีอ่ืนจึงไมเห็นทานผูเดินออกไป. ทานยืนอยู  
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ที่ประตูบานแลวกลับออกไปมองดู   เห็นเด็กหญิงน้ันแลว  ไดเดินตรึกไป และ 
เมื่อเดินไปก็ไดกลาววา   แมหนูทําอะไรอยูหรือ    จึงไมเห็นเรา.  ชายคนหน่ึง 
ยืนอยูขาง ๆ   ไดยินแลว     ก็พูดข้ึนวา  ทานผูเจริญ   นิมนตทานไปบาน 
โปลิยคามเถิด. 
         บทวา  มโนสงฺขารา ปณิหิตา   ความวา  จิตสังขารที่ต้ังไวดีแลว.  
บทวา    วิตกเฺกสฺสติ   ความวา   รูชัดวา   จักตรึก  คือจักยังจิตใหเปนไป. 
ก็เม่ือเธอรูชัดอยู  ชื่อวา  ยอมรูชัด โดยนิมิตผานมาน่ันแหละ.  ยอมรูโดยนมิิต  
อันเปนสวนเบ้ืองตน.   ยอมรูโดยยกจิตข้ึนภายในสมาบัติ. 
         ในเวลาบริกรรมกสิณเหลาน้ันแหละ   ภิกษุรูวา   พระโยคาวจรน้ี 
ปรารภการเจริญกสิณโดยอาการใด   จักยังปฐมฌาน  ฯลฯ   จตุตถฌาน  หรอื 
สมาบัติ  ๘  ใหเกิดข้ึนโดยอาการน้ัน  ชื่อวา  รูโดยนิมิตผานมา. 
         เมื่อปรารภสมถวิปสสนาแลว    ภิกษุรูอยู   คือรูวา   พระโยคาวจรน้ี  
ปรารภวิปสสนาแลว  โดยอาการใด จักยังโสดาปตติมรรคฯลฯ หรืออรหัตมรรค 
ใหเกิดข้ึน  โดยอาการน้ัน  ชื่อวา  รูนิมติโดยสวนเบื้องตน. 
         ภิกษุรูวา   มโนสังขารของพระโยคาวจรน้ี  ต้ังไวดีแลว    เธอจะตรึก- 
วิตกชื่อน้ี   ในลําดับแหงจิตชื่อน้ี   โดยอาการใด   สมาธิของพระโยคาวจรน้ี 
ผูออกจากสมาบัตินี้แลว    ที่เปนหานภาคิยะ    (เปนสวนแหงการละ)    ที่เปน 
ฐิติภาคิยะ   (เปนสวนแหงความดํารงอยู)    ที่เปนวิเสสภาคิยะ  (เปนสวนแหง 
คุณธรรมพิเศษ)  หรือเปนนิพเพธภาคิยะ  (เปนสวนแหงการแทงตลอด)  จักมี 
หรือการทําใหแจงดวยอภิญญา    จักเกิดข้ึนแกเธอ    โดยอาการน้ัน    ชื่อวา 
รูโดยตรวจดูจิตในภายในสมาบัติ.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน   ปถุุชนผูไดเจโตปริยญาณ   ยอมรูจิตของปุถุชน 
ดวยกัน แตไมรูจิตของพระอริยเจา. ถึงในพระอริยเจาท้ังหลาย  พระอริยบุคคล 
ชั้นตํ่า  ยอมไมรูจิตของพระอริยบุคคลชั้นสูง  แตพระอริยบุคคลชั้นสูง    รูจิต 
ของพระอริยบุคคลชั้นตํ่า.   อน่ึง   บรรดาพระอริยเจาเหลาน้ี   พระโสดาบัน          
เขาโสดาปตติผลสมาบัติ      พระสกทาคามี...พระอนาคามี... พระอรหันต           
เขาอรหัตผลสมาบัติ.   พระอริยบุคคลชั้นสูง  จะไมเขาสมาบัติชั้นตํ่า.  เพราะวา 
สมาบัติชั้นตํ่าๆของพระอริยบุคคลชั้นตํ่าเหลาน้ัน จะเปนไปในพระอริยบุคคล 
ชั้นตํ่าเหลาน้ัน. บทวา  ตเถว  ต  โหติ  ความวา  คําทํานายน้ัน   ยอมเปน 
อยางนั้นนั่นแหละโดยสวนเดียว     เพราะคําพยากรณที่ทานรูดวยสามารถแหง 
เจโตปริยญาณ  ชื่อวา  จะเปนอ่ืนไปไมมี  (คือไมผิดพลาด). 
         บทวา  เอว  วิตกฺเกถ  ความวา  เธอท้ังหลายจงตรึก  ใหเนกขัมม- 
วิตกเปนตนเปนไปอยางนี้.  บทวา  มา  เอว   วิตกกฺยิตฺถ    ความวา  เธอ 
ทั้งหลายอยาตรึกใหกามวิตกเปนตนเปนไปอยางนี้.  บทวา  เอว  มนสิกโรถ 
ความวา  เธอท้ังหลาย  มนสิการถึงอนิจสัญญาน่ันแหละ   หรอืสัญญาอยางอ่ืน 
ในบรรดาทกุขสัญญาเปนตนอยางนี้.  บทวา  มา  เอว ความวา  เธอทั้งหลาย 
อยาใสใจ  โดยนัยเปนตนวา  เที่ยง  ดังน้ี.  บทวา  อิท  ความวา   เธอทั้งหลาย 
จงละความกําหนัดในเบญจกามคุณน้ี.  บทวา อิท ปน อุปสมฺปชฺช    ความวา 
(แต)  ทานทั้งหลายจงเขาถึง  คือบรรลโุลกุตรธรรม    แยกประเภทเปนมรรค 
๔ ผล ๔ นี้นัน่แหละ  ไดแกใหสําเร็จแลวอยู. 
         บทวา  มายาสหธมมฺรูป   วิย   ขายติ   ความวา   ยอมปรากฏเปน 
เหมือนรูปที่เกิดจากเหตุอันเสมอดวยมายา. จริงอยู  นักแสดงกล  ยอมแสดงกล 
ไดหลายแบบอยางนี้คือ หยิบน้ํามา  ทําใหเปนน้ํามันก็ได   หยบิน้ํามันมาทําให 
เปนน้ําก็ได  ถึงปาฏิหาริยนี้ก็เปนแบบน้ันเหมือนกัน   ดังน้ี.  
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         พราหมณกลาวอยางนี้วา    ขาแตพระโคดมผูเจริญ  แมปาฏิหาริยนี้  
ปรากฏแกขาพระองคเหมือนเลนกล   หมายเอาความที่ปาฏิหาริยคลายกับวิชชา-  
จินดามณีมนต. เพราะผูที่รูวิชชาจินดามณีมนตนี้ เห็นคนกําลังเดินมานั่นแหละ 
ยอมรูวา  คนผูนี้เดินตรึกเรื่องนี้มา  อนึ่ง  ยอมรูวา  คนผูนี้ยืนตรึกเรื่องชื่อน้ี  
นั่งตรึกเรื่องชื่อน้ี  นอนตรึกเรื่องชื่อน้ี   ดังน้ี. 
         บทวา อภิกฺกนฺตตร ไดแกดีกวา. บทวา  ปณีตตร  ไดแกสูงกวา. 
ในบทวา  ภวฺหิ  โคตโม   อวิตกฺก   อวิจาร  นี ้ พราหมณมิไดถือเอา 
อาเทสนาปาฏิหาริยที่เหลือวา  เปนลัทธิภายนอก  (พระพุทธศาสนา)  ก็แล 
พราหมณนั้น   เมื่อจะกลาวสรรเสรญิพระตถาคต   จึงกลาวขอความน้ีทั้งหมด. 
บทวา  อทฺธา    โข    ตฺยาห    ความวา  วาจานี้   ทานกลาวถูกตองแลว 
โดยสวนเดียวแท.   บทวา   อาสชฺช   อปุนิยฺย  วาจา   ภาสิตา   ความวา 
วาจาที่ทานกลาวพาดพิงถึงเรา  ทานกลาวถูกตองแลว.   บทวา  อปจ   ตฺยาห 
พฺยากริสฺสามิ   ความวา   อีกทั้งเราแหละจักพยากรณแกทาน.  บทที่เหลือมี 
เนื้อความต้ืนท้ังน้ัน   ฉะน้ีแล. 
                                จบอรรถกถาสังคารวรสูตรที่   ๑๐ 
                                  จบพราหมณวรรควรรณนาที่  ๑     
 

                    รวมพระสูตรที่มีในพราหมวรรคนี้  คือ 
         ๑. ปฐมชนสูตร ๒. ทุติยชนสูตร ๓. พราหมณสูตร  ๔. ปริพาชกสูตร 
๕.  นิพพุตสูตร  ๖. ปโลภสูตร  ๗.  ชปัปสูตร  ๘.  ติกัณณสูตร  ๙.  ชา-  
นุสโสณีสูตร   ๑๐.   สังคารวสูตร  และอรรถกถา.  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 268 

                                  มหาวรรคที่ ๒       
    
                                   ๑. ติตถสูตร  
 
              วาดวยอกิริยาทิฏฐิ - ลัทธิเดียรถีย ๓ อยาง 
 
         [๕๐๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลัทธิของเดียรถีย๓นี้  ซึ่งบัณฑิตทั้งหลาย 
ซักไซไลเลียงสืบไป   (เทาไร ๆ)  ก็คงยืนตัวอยูใน   หลักอกริิยา   ลัทธิของ          
เดียรถีย ๓ คืออะไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้  
มีทิฏฐิอยางนี้วา บุคคลไดรับสุขหรือทุกข หรือไมทุกขไมสุข อยางใดอยางหนึ่ง 
ไดรับ  เพราะกรรมท่ีทําไวในปางกอนทั้งส้ินเปนเหตุ 
         สมณพราหมณพวกหนึ่ง    มีวาทะอยางนี้    มทีิฏฐิอยางนี้วา   บุคคล 
ไดรับ สุขหรอืทุกขหรือไมทุกขไมสุขอยางใดอยางหนึ่งเพราะพระผูเปนเจา 
(พระอิศวร)  สรางสรรคใหทั้งส้ินเปนเหตุ                                                   
         สมณพราหมณพวกหนึ่ง   มีวาทะอยางนี้   มีทิฏฐิอยางนี้วา  ไดรับสุข            
หรือทุกขหรือไมทุกขไมสุขอยางใดอยางหน่ึงโดยไมมีเหตุไมมีปจจัยทั้งสิ้น 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ในสมณพราหมณ ๓ พวกน้ัน    พวกท่ีมีวาทะ           
อยางนี้  มีทิฏฐิอยางนี้วา  บุคคลไดรับสุขหรือทุกขหรือไมทุกขไมสุข  อยางใด 
อยางหน่ึง   ไดรับเพราะกรรมที่ทําไวในปางกอนทั้งส้ิน    เราเขาไปถามสมณ- 
พราหมณพวกนั้นอยางนี้วา ทานท้ังหลาย ไดยินวา ทานท้ังหลายมีวาทะอยางนี้             
มีทิฏฐิอยางนี้วา  บุคคลไดรับสุข ฯลฯ ไดรับเพราะกรรมที่ทําไว   ในปางกอน 
ทั้งส้ิน   จริงหรือ   เราถามอยางนี้แลว    หากเขายังยืนยันอยู  เราก็กลาวกะเขาวา  
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ถากระน้ัน คนฆาสัตว คนลักทรัพย และคนเสพกาม ก็ตองเปนเพราะกรรมที่ทํา  
ไวในปางกอน   คนพูดเท็จ   คนพูดสอเสียด   คนพูดคําหยาบ   คนพูดสําราก 
ก็ตองเปนเพราะกรรมท่ีทาํไวในปางกอน    คนมักได  คนมีใจพยาบาท   คนมี 
ความเห็นผิด   ก็ตองเปนเพราะกรรมที่ทําไวในปางกอน  เมื่อถือเอาบุรพกรรม 
มาเปนสาระ  (คือ เปนขอสําคัญ)   ฉันทะ   (ความพอใจคือความใครที่จะทํา) 
หรือความพยายาม     (เพ่ือจะทํา)    กรณียกิจ     หรือ      อกรณียกิจ 
ก็ไมมี    เมื่อกรณียกิจและอกรณียกิจ ไมมีเปนล่ําเปนสัน   เชนนี้  การอางตน 
วาเปนสมณะอยางชอบแกเหตุยอมมีไมได    สําหรบับุคคลท้ังหลายผูขาดความ 
สํานึกตน    ปลอยปละตนอยู    (ดวยสุดแตบุรพกรรม)  นี้     ภิกษุทั้งหลาย 
เปนนิเคราะห    (การขม   การลบลาง)    อยางชอบแกเหตุขอแรกของเรา   ใน 
สมณพราหมณเหลาท่ีมีวาทะอยางนี้  มีทิฏฐิอยางนี้. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สมณพราหมณเหลาที่มีวาทะอยางนี้   มีทฏิฐิ 
อยางนี้วา  บุคคลไดรับสุขหรือทุกขหรือไมทุกขไมสุขอยางใดอยางหน่ึง ไดรับ 
เพราะพระเปนเจาสรางสรรคใหทั้งส้ิน    เราเขาไปถามสมณพราหมณเหลานั้น 
อยางนี้วา  ทานทั้งหลาย ไดยินวา  ทานทั้งหลาย  มีวาทะอยางนี้มีทิฏฐิอยางนี้วา 
บุคคลไดรับสุข ฯลฯ  ไดรับเพราะพระเปนเจาสรางสรรคใหทั้งส้ิน  จริงหรอื 
เราถามอยางน้ีแลวหากเขายังยืนยันอยู  เราก็กลาวกะเขาวา  ถากระน้ัน คนฆา 
สัตว ฯลฯ  คนมีความเห็นผิด  ก็ตองเปนเพราะพระเปนเจาสรางสรรคใหทั้งส้ิน 
เมื่อถือเอาการสรางสรรคแหงพระเปนเจามาเปนสาระ ฉันทะ หรือความพยายาม 
(เพ่ือจะทํา)  กรณียกิจ   หรือ   อกรณียกิจก็ไมมี   เม่ือกรณียกิจและอกรณียกิจ  
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ไมมีเปนล่ําเปนสันเชนนี้   การอางตนวาเปนสมณะอยางชอบแกเหตุยอมมีไมได 
สําหรับบุคคลท้ังหลายผูขาดความสํานึกตน  ปลอยปละตน   (ดวยถือวาสุดแต 
พระเปนเจาจะสรางสรรคให) นี้ ภิกษุทั้งหลาย เปนการลบลางอยางชอบแกเหตุ 
ขอสองของเรา ในสมณพราหมณเหลาท่ีมีวาทะอยางนี้มีทิฏฐิอยางนี้.  
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาท่ีมีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้. 
วา   บุคคลไดรับสุขหรือทุกขหรือไมทุกขไมสุขอยางใดอยางหนึ่ง    ไดรบัโดย 
ไมมีเหตุไมมีปจจัยทั้งสิ้น  เราเขาไปถามสมณพราหมณเหลาน้ันอยางนี้วา  ทาน 
ทั้งหลาย ไดยินวา ทานท้ังหลายมีวาทะอยางนี้มีทิฏฐิอยางนี้วา บุคคลไดรับสุข 
ฯลฯ   โดยไมมีเหตุไมมีปจจัยทั้งสิ้น    จริงหรือ   เราถามอยางนี้    หากเขายัง 
ยืนยันอยู  เราก็กลาวกะเขาวา  ถากระน้ัน  คนฆาสัตว ฯลฯ  คนมีความเห็นผิด 
ก็ตองเปนโดยไมมีเหตุปจจัย    เมื่อถือเอาความไมมีเหตุมาเปนสาระ    ฉันทะ 
หรือความพยายาม   (เพ่ือจะทํา)   กรณียกิจ    หรอื    อกรณียกิจก็ไมมี 
เมื่อกรณียกิจและอกรณียกิจไมมีเปนล่ําเปนสันเชนน้ี  การอางตนวาเปนสมณะ 
อยางชอบแกเหตุ   ก็มีไมไดสําหรับบุคคลท้ังหลายผูขาดความสํานึกตน ปลอย 
ปละตนอยู   (ดวยถือวาสุดแตคราวเคราะหดีหรือราย)  นี้   ภิกษุทั้งหลาย  เปน 
การลบลางอยางชอบแกเหตุขอสามของเรา   ในสมณพราหมณเหลาท่ีมีวาทะ 
อยางนี้มีทิฏฐิอยางนี้. 
         นี้แล   ภิกษุทั้งหลาย   ลัทธิของเดียรถีย  ๓   ซึ่งบัณฑิตทั้งหลายซักไซ 
ไลเลียงสืบไป  (เทาไร ๆ)   ก็คงยืนตัวอยูในหลักอกิริยา. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สวนวาธรรมท่ีเราแสดงน้ี   ใคร ๆ ลบลางไมได 
เปนธรรมไมหมองมัว  สมณพราหมณผูรูไมติไมคาน  ธรรมท่ีเราแสดง  ฯลฯ 
ไมคานคืออะไร    คือ  ธาตุ ๖  ผัสสายตนะ ๖    มโนปวิจาร  ๑๘  อริยสัจ ๔ 
เหลาน้ี...  
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         ก็แลคําท่ีเรากลาววา   ธรรมที่เราแสดง  ฯลฯ    ไมคาน   คือ   ธาตุ ๖  
ดังน้ีนี่   เราอาศัยอะไรกลาว   ภิกษุทั้งหลาย ธาตุ ๖ นี้  คือ ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ 
เตโชธาตุ   วาโยธาตุ   อากาสธาตุ   วิญญาณธาตุ   คําที่เรากลาววา   ธรรมท่ีเรา 
แสดง ฯลฯ  ไมคาน  คือ   ธาตุ ๖   ดังน้ีนี่   เราอาศัยธาตุมีปฐวีธาตุเปนตนนี้ 
แลกลาว.                                           
         อน่ึง คําท่ีเรากลาววา ธรรมที่เราแสดง ฯลฯ ไมคาน คือ ผัสสายตนะ ๖ 
ดังน้ีนี่   เราอาศัยอะไรกลาว    ภิกษุทั้งหลาย    ผัสสายตนะ ๖ นี้    คือ     ตา 
หู   จมูก   ลิน้   กาย   ใจ     คําท่ีเรากลาววา   ธรรมท่ีเราแสดง ฯลฯ  ไมคาน 
คือผัสสายตนะ ๖  ดังน้ีนี ่เราอาศัยผัสสายตนะคือตาเปนตนนี้แลกลาว. 
         อน่ึง    คําท่ีเรากลาววา    ธรรมท่ีเราแสดง ฯลฯ  ไมคาน    คือมโน- 
ปวิจาร ๑๘   ดังน้ีนี่    เราอาศัยอะไรกลาว     บุคคลเห็นรูปดวยตา   ฟงเสียง 
ดวยหู     ดมกลิ่นดวยจมูก     ลิ้มรสดวยลิ้น    ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย 
รูธรรมารมณดวยใจแลว   (ใจของบุคคลน้ัน)    ยอมเคลารูป    เสียง    กลิ่น 
รส    โผฏฐัพพะ    ธรรมารมณ    อันเปนที่ต้ังแหงโสมนัส    ๑     เปนที่ต้ัง 
แหงโทมนัส   ๑     เปนที่ต้ังแหงอุเบกขา   ๑   คําท่ีเรากลาววา   ธรรมที่เรา 
แสดง ฯลฯ  ไมคาน   คือมโนปวิจาร ๑๘   ดังน้ีนี่    เราอาศัยมโนปวิจารมีรูป 
อันเปนที่ต้ังแหงโสมนัสเปนตนนี้แลกลาว. 
         อน่ึง   คําท่ีเรากลาววา  ธรรมที่เราแสดง ฯลฯ ไมคาน คือ อริยสัจ ๔ 
ดังน้ีนี่   เราอาศัยอะไรกลาว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยธาตุ ๖ (ประกอบ 
พรอมกันเขา)    ความต้ังครรภยอมมี    เมื่อความต้ังครรภมี   นามรูปยอมมี 
เพราะนามรูปเปนปจจัย  สฬายตนะยอมมี  เพราะสฬายตนะเปนปจจัย  ผัสสะ 
ยอมมี    เพราะผัสสะเปนปจจัย    เวทนายอมมี    ภิกษุทั้งหลาย   เราบัญญัติ 
(อริยสัจคือ)  ทุกข  ทกุขสมุทัย  ทุกขนิโรธ ทกุขนิโรธคามินีปฏิปทาน้ี  สําหรับ 
บุคคลผูเสวยเวทนาน่ันแล.  
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         ก็ทุกขอริยสัจเปนอยางไร (ชาติป ทุกฺขา) แมความเกิด  ก็เปนทุกข  
(ชราป  ทุกขฺา)  แมความแก  กเปนทกุข (มรณมฺป ทุกฺข) แมความตาย  
ก็เปนทุกข  (โลกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสปุายาสาป  ทุกฺขา)  แมความโศก 
ความคร่ําครวญ  ความไมสบายกาย ความเสียใจ และความตรอมใจ ก็เปนทุกข 
(อปฺปเยหิ  สมฺปโยโค  ทุกโฺข)  ความประจวบกับสิ่งท่ีไมรัก   ก็เปนทุกข 
(ปเยหิ  วปฺปโยโค   ทุกฺโข)    ความพลัดพรากจากสิ่งท่ีรัก  ก็เปนทุกข 
(ยมฺปจฺฉ น ลภติ  ตมฺป ทุกฺข)  แมความไมไดสมปรารถนา   ก็เปนทุกข 
(สงฺขิตฺเตน ปฺจุปาทานกฺ ขนฺธา  ทุกขฺา)  ยอเขาแลว   อุปาทานขันธ ๕ 
เปนทุกข  นี่  ภิกษุทั้งหลาย  เราเรียกวา  ทุกขอริยสัจ. 
         ทุกขสมุทัยอริยสัจ   เปนอยางไร. 
อวิชฺชาปจฺจขา  สงฺขารา     เพราะอวิชชาเปนปจจัย         จึงมี  สังขาร 
สงฺขารปจฺจยา  วิฺาณ     เพราะสังขารเปนปจจัย         จึงมี  วิญญาณ 
วิฺาณปจฺจยา  นามรูป    เพราะวิญญาณเปนปจจัย      จึงมี  นามรูป 
นามรูปปจฺจยา  สฬายตน   เพราะนามรูปเปนปจจัย        จึงมี  สฬายตนะ 
สฬายตนปจฺจยา  ผสฺโส     เพราะสฬายตนะเปนปจจัย   จึงมี   ผัสสะ 
ผสฺสปจฺจยา  เวทนา            เพราะผัสสะเปนปจจัย         จึงมี  เวทนา 
เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา         เพราะเวทนาเปนปจจัย         จึงมี  ตัณหา 
ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทาน     เพราะตัณหาเปนปจจัย          จึงมี  อุปาทาน 
อุปาทานปจฺจยา  ภโว         เพราะอุปาทานเปนปจจัย     จึงมี  ภพ 
ภวปจฺจยา  ชาติ                   เพราะภพเปนปจจัย               จึงมี  ชาติ  
ชาติปจฺจยา   ชรามรณ        เพราะชาติเปนปจจัย              จึงมี  ชรามรณะ 
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺส-ุ     โสกะ  ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส  อุปายาล 
ปายาสา  สมภฺวนฺติ  
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เอวเมตสฺส   เกวลสฺส   ทุกฺขกขนฺธสฺส   สมุทโย   โหติ    เปนอันวา 
กองทุกขทั้งมวลนั่นเกิดข้ึน  ดวยประการอยางนี้  
         นี่  ภิกษุทั้งหลาย  เราเรียกวา  ทุกขสมุทัยอรยิสัจ. 
         ทุกขนิโรธอริยสัจเปนอยางไร. 
อวิชฺชาย  เตฺวว  อเสสวิราคนิโรธา 
         สงฺขารนิโรโธ                          เพราะอวิชชาดับไมเหลือ  สงัขารก็ดับ 
สงฺขารนิโรธา  วิฺาณนิโรโธ      เพราะสังขารดับ               วิญญาณก็ดับ 
วิฺาณนิโรธา  นามรูปนิโรโธ     เพราะวิญญาณดับ            นามรูปก็ดับ 
นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ     เพราะนามรูปดับ              สฬายตนะก็ดับ 
สฬายตนนิโรธา  ผสฺสนิโรโธ        เพราะสฬายตนะดับ         ผัสสะก็ดับ 
ผสฺสนิโรธา  เวทนานิโรโธ            เพราะผัสสะดับ                เวทนาก็ดับ 
เวทนานิโรธา  ตณฺหานิโรโธ         เพราะเวทนาดับ                ตัณหาก็ดับ 
ตณฺหานิโรธา  อุปาทานนิโรโธ     เพราะตัณหาดับ                 อุปาทานก็ดับ 
อุปาทานนิโรธา  ภวนิโรโธ           เพราะอุปาทานดับ            ภพก็ดับ 
ภวนิโรธา  ชาตินิโรโธ                   เพราะภพดับ                      ชาติก็ดับ 
ชาตินิโรธา  ชรามรณ                     เพราะชาติดับ                     ชรา  มรณะ 
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺส-ุ           โสกะ  ปริเทวะ  ทุกขะ โทมนัส 
ปายาสา  นิรชฺุฌนติ                         อุปายาส  ก็ดับ 
เอวเมตสฺส   เกวลสฺส                     กองทุกขทั้งมวลนั่นดับไป 
ทุกฺขกขนฺธสสฺ  นิโรธ   โหติ          ดวยประการอยางนี้  
         นี่  ภิกษุทั้งหลาย  เราเรียกวา  ทุกขนิโรธอริยสัจ. 
         ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ   เปนอยางไร  ?   อริยมรรคมีองค   ๘  
นี้เทาน้ัน   คือ   สัมมาทิฏฐิ  (ความเห็นชอบ)    สมัมาสังกัปปะ    (ดําริชอบ)  
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สัมมาวาจา    (วาจาชอบ)    สัมมากัมมันตะ   (การงานชอบ)    สมัมาอาชีวะ  
(เลี้ยงชีพชอบ)  สัมมาวายามะ (เพียรชอบ) สัมมาสติ  (สติชอบ)  สัมมาสมาธิ 
(สมาธิชอบ) นี่  ภิกษุทั้งหลาย เราเรียกวาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ. 
         คําท่ีเรากลาววา     ธรรมที่เราแสดง ฯลฯ    ไมคาน   คือ  อริยสัจ  ๔ 
ดังน้ีนี่    เราอาศัยความจริง   อยางมีทุกขเปนตนนี้แลกลาว. 
                                        จบติตถสูตรที่   ๑ 
 
                         อรรถกถามหาวรรคที ่ ๒ 
 
                          อรรถกถาติตถายตนสูตร* 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในติตถายตนสูตรที่ ๑ แหงมหาวรรคท่ี๒ ดังตอไปนี้ :- 
 
                               ผูไดชื่อวาเปนเดียรถีย 
 
         บอเกิด  (อายตนะ)   ที่เปนเหมือนติตถะ  (ทา)  หรือ บอเกิดของ 
เดียรถียทั้งหลาย   ชื่อวา  ติตถายตนะ  แปลวา  ลัทธิเดียรถีย. 
         ในบทวา  ติตฺถายตนานิ  นั้น   นกัศึกษาควรรูจักติตถะ   ควรรูจัก         
ติตถกร (เจาลัทธิ) ควรรูจักเดียรถีย (และ) ควรรูจักสาวกของเดียรถีย (กอน). 
         ทิฏฐิ ๖๒ ชื่อวา ติตถะ  (ลัทธิ).  บุคคลผูใหเกิดทิฏฐิ ๖๒ เหลาน้ัน 
ชื่อวา ติตถกร. บุคคลผูพอใจ ชอบใจ  ทิฏฐิ ๖๒ เหลาน้ัน     ชื่อวา  เดียรถีย  
บุคคลผูถวายปจจัยแกเดียรถียเหลาน้ัน    ชื่อวา  สาวกของเดียรถีย. 
*   พระสูตรเปน  ติตถสูตร  
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                           อธิบายศัพทวา  อายตนะ 
         บทวา  อายตน  ความวา  ถิ่นเกิดชื่อวา  อายตนะ  (ดุจดัง)   ใน 
ประโยคน้ีวา    แควนกัมโพชะเปนถิ่นเกิดของมาท้ังหลาย    ทักขิณาปถชนบท 
เปนถิ่นเกิดของโคท้ังหลาย.  
         สถานที่สโมสร  ชือ่วา  อายตนะ  เชน  ในประโยคน้ีวา 
                             ในอายตนะ   (สโมสร)   ที่นาเรงิใจ            
              นกทั้งหลาย   ยอมใชอายตนะนั้น   ฝูงนก 
              ที่ตองการรมเงา     ก็พากันไป    ฝูงนกท่ี  
              ตองการผลไมก็กินผลไม. 
         เหตุ ชือ่วา อายตนะ (เชน) ในประโยคน้ีวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
วิมุตตายตนะ  (เหตุแหงวิมุตติ) ๕ ประการเหลานี้. 
         อายตนะทั้งหมดน้ัน   (มีความหมาย)  ใชไดในท่ีนี้.  เพราะวา  มิจฉา- 
ทิฏฐิกบุคคลท้ังหมด   เมือ่เกิดก็เกิดในฐานะ ๓ นี้เทาน้ัน   แมเมื่อรวมลง  ยอม 
รวมลง  คือ  ประชุมลง  ตกลงในฐานะ ๓ นี้เชนกนั.    ก็เม่ือบุคคลเหลาน้ัน 
เปนมิจฉาทิฏฐิ   เหตุทั้ง ๓ เหลาน้ีนั่นแล   ชื่อวา  อายตนะ   เพราะความหมาย 
มีอาทิวา  เปนเสมือนทาน้ํา  คือเปนถิ่นที่เกิดข้ึน    (แหงลัทธิทั้งหลาย)    แม 
เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  ติตถายตนะ.  อนึ่ง  ชื่อวา  ติตถายตนะ  เพราะ 
อรรถวาเปนบอเกิดของเดียรถียทั้งหลาย   ดวยความหมายน้ันน่ันแล. 
         บทวา  สมนุยฺุชิยมานานิ  ไดแก ถูกบัณฑิตถามอยางนี้วา  ทิฏฐิ 
เหลาน้ันคืออะไร.   บทวา  สมนุคฺคาหิยมานานิ  ความวา   ถูกถามดวยดี  
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อยางนี้วา  ทิฏฐิเหลาน้ันเกิดข้ึนเพราะเหตุไร.    บทวา   สมนุภาสิยมานานิ 
ความวา  ถูกบอกดวยดีอยางนี้วา   เธอท้ังหลายจงสละคืนทิฏฐิอันลามกเหลาน้ัน  
เสีย.  อนึ่ง  บททั้ง ๓ เหลาน้ี  (สมนุยุชฺิยมานานิ สมนุคฺคาหิยมานานิ 
สมนุภาสิยมานานิ)    เปนไวพจนของการซักถาม    และการถามเหมือนกัน. 
ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาวไวในอรรถกถาวา  บทวา สมนุยฺุชติ  ก็ดี  บทวา 
สมนุคฺคาหติ ก็ดี  บทวา สมนุภาสติ ก็ดี นี้เปนอันเดียวกัน มีความหมาย      
อยางเดียวกัน   เทากัน   มีสวนเทากัน  เกิดจากส่ิงนั้น   (เหมือนกัน)   เปนอยาง 
เดียวกันนั่นแหละ. 
         บทวา  ปรมฺป  คนฺตฺวา  ความวา   ถึงการสืบตออยางใดอยางหน่ึง 
ในบรรดาการสืบตอท้ัง ๓ เหลาน้ี คือ  อาจริยปรมัปรา  (การสืบตออาจารย) 
ลัทธิปรัมปรา  (การสืบตอลัทธิ)  อัตตภาวปรัมปรา  (การสืบตออัตภาพ). 
บทวา  อกิริยาย  สณฺหนติฺ  คือ  ดํารงอยูในฐานะมาตรวาเปนอกิริยทิฏฐิ. 
 
                                ปรมัปรา  ๓ อยาง 
 
         ก็  ติตถายตนะเหลาน้ี     ที่ดําเนินไปอยูอยางนี้คือ    อาจารยของเรา 
ทั้งหลาย  เปนปุพเพกตวาที   (เปนผูมีวาทะวา  กรรมที่ทําไวในชาติกอนเปน         
เหตุ) ปาจารย  (อาจารยของอาจารย)  ของเราท้ังหลายเปนปุพเพกตวาที  (ลทัธิ 
ที่ถือวา  สุดแตกรรมเกา)   อาจริยปาจารย   (ปาจารยของอาจารย)   ของเรา 
ทั้งหลายเปนปุพเพกตวาที.    อาจารยของเราท้ังหลายเปนอิสสรนิมมานวาที 
(เปนผูมีวาทะวา  การนิรมิตของพระอิศวรเปนเหตุ)   ปาจารยของเราท้ังหลาย 
เปนอิสสรนิมมานวาที    อาจริยปาจารยของเราทั้งหลายเปนอิสสรนิมมานวาที, 
อาจารยของเราทั้งหลาย   เปนอเหตุกอปจจยวาที   (เปนผูมีวาทะวา  ไมมีเหตุ  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 277 

ไมมีปจจัย)   ปาจารยของเราท้ังหลายเปนอเหตุกอปจจยวาที    ปาจารยของ 
อาจารยของเราทั้งหลายเปนอเหตุกอปจจยวาที ชื่อวา  ดําเนินไปตามการสืบ 
ตออาจารย.  
         ติตถายตนะที่ดําเนินไปอยางนี้   คือ   อาจารยของเราทั้งหลาย     เปน 
ปุพเพกตลัทธิกบุคคล   (บุคคลผูมีลัทธิวา  กรรมทีท่ําไวในชาติกอนเปนเหตุ) 
ปาจารยของเราท้ังหลาย ฯ ล ฯ  ปาจารยของอาจารยของเราทั้งหลาย  เปนอเหตุก- 
อปจจยลัทธิกบุคคล  (บคุคลผูมีลัทธิวา ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย)  ชื่อวา  ดําเนิน 
ไปตามการสืบตอลัทธิ. 
         ติตถายตนะที่ดําเนินไปอยางนี้    คือ   อัตภาพของอาจารยเราทั้งหลาย 
มีกรรมท่ีทําไวในชาติกอนเปนเหตุ     อัตภาพของปาจารยเราทั้งหลาย ฯลฯ 
อัตภาพของปาจารยของอาจารยของเราทั้งหลาย   ไมมีเหตุ   ไมมีปจจัย    ชือ่วา 
ดําเนินไปตามความสืบตออัตภาพ. 
         ก็  ติตถายตนะเหลาน้ัน  ยอมดําเนินไปแมสุดแสนไกลอยางนี้   ยอม 
ดํารงอยูในฐานะมาตรวา     เปนอกิริยทิฏฐินั่นเอง.    ผูสรางหรือผูใหสราง 
ของมิจฉาทิฏฐิกบุคคลเหลาน้ัน  ก็ไมปรากฏแมแตคนเดียว. 
                                  สัตว - บุรุษ - บคุคล 
         บทวา  ปุริสปุคฺคโล  ไดแก สัตว.   อันที่จริง   เมื่อพระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสวา  บุรุษบาง ตรัสวา  บุคคลบาง  ก็เปนอันตรัส  (หมายถึง)  สตัว 
นั่นแหละ.   แตกถานี้จัดเปนสมมติกถา.   บุคุคลใดจะเขาใจไดอยางใด   ก็ตรสั 
แกบุคคลน้ันอยางนั้น.    บทวา   ปฏิสเวเทติ    ความวา   ยอมรูจักสุขเวทนา 
ทุกขเวทนา  หรือ  อทุกขมสุขเวทนา   ที่เกิดข้ึนในสันดานของตน   คือ   ทํา 
สุขเวทนา   ทุกขเวทนา  หรือ   อทุกขมสุเวทนา   ใหเปนอันตนรูแจง 
แลวหรือยอมเสวย.  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 278 

                           อธิบายปุพเพกตเหตุวาทะ  
         บทวา   ปุพฺเพกตเหตุ   แปลวา   เพราะกรรมที่คนทําไวในชาติกอน 
เปนเหตุ  อธิบายวา  บุรุษบุคคลเสวย  (สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือทุกขม- 
สุขเวทนา)  เพราะกรรมที่คนทําไวในชาติกอนเปนปจจัยเทาน้ัน.    ดวยบทวา 
ปุพฺเพกตเหตุ นี้   มิจฉาทิฏฐิกบุคคลท้ังหลายปฏิเสธ  กรรมเวทนา  (เวทนา 
เกิดแตกรรม)   และกิริยเวทนา   (เวทนาเกิดแตกิริยา)   ยอมรับแตเฉพาะวิปาก 
เวทนา   (เวทนาท่ีเกิดจากวิบาก)   อยางเดียวเทาน้ัน. 
 
                             วาดวยโรค ๘ อยางเปนตน 
 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสโรคไว๘อยางเหลานี้ คืออาพาธมีน้ําดี(กําเริบ) 
เปนสมุฏฐาน ๑  อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน ๑   อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน ๑ 
อาพาธท่ีเกิดจากโรคดี  โรคเสมหะ  โรคลม  มาประชุมกัน ๑   อาพาธท่ีเกิดจาก 
เปลี่ยนฤดู  ๑   อาพาธท่ีเกิดจากการบริหาร   (รางกาย)   ไมถกูตอง ๑   อาพาธ 
ที่เกิดจากการพยายาม  (ทําใหเกิดข้ึน) ๑  อาพาธท่ีเกิดจากวิบากกรรม ๑.  ใน 
โรคทั้ง ๘ อยางนั้น. มิจฉาทิฏฐิกบุคคลปฏิเสธโรค ๗  อยางขางตนแลวยอมรับ 
แตเฉพาะโรคชนิดที่ ๘ เทาน้ัน. 
         ในบรรดากองแหงกรรม ๓ ชนิด   ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว   คือ 
ทิฏฐธรรมเวรทนียกรรม  (กรรมใหผลในภพปจจุบัน) ๑  อุปปชชเวทนีย- 
กรรม  (กรรมใหผลในภพถัดไป) ๑  อปรปริยายเวทนียกรรม   (กรรมให 
ผลในภพตอ ๆ ไป) ๑    มจิฉาทิฏฐิกบุคคลปฏิเสธกรรม ๒ ชนดิ    (ขางตน ) 
ยอมรับแตเฉพาะอปรปริยายกรรม อยางเดียวเทาน้ัน.   แมในกองวิบาก ๓ ชนิด 
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว  คือ ทิฏฐธรรม เวทนียวิบาก (วิบากของกรรม 
ที่ใหผลในปจจุบัน)  ๑  อปุปชชเวทนียวิบาก (วิบากของกรรมท่ีใหผลในภพ 
ถัดไป) ๑ อปรปริยายเวทนียวิบาก (วิบากของกรรมท่ีใหผลในภพตอๆไป)๑.  
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มิจฉาทิฏฐิกบุคคลปฏิเสธวิบาก ๒ อยาง   (ขางตน)   ยอมรับแตเฉพาะอปร- 
ปริยายวิบากอยางเดียวเทาน้ัน.  
         แมในกองเจตนา ๔ ชนิด   ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว  คือ กุศล 
เจตนา ๑    อกุศลเจตนา ๑    วิปากเจตนา ๑   กิริยเจตนา ๑  มิจฉาทิฏฐิก 
บุคคลปฏิเสธเจตนา ๓ ชนิด  ยอมรับแตเฉพาะวิปากเจตนาอยางเดียวเทาน้ัน. 
 
                                อธบิายอิสสรนิมมานเหตุ 
         บทวา  อิสฺสรนิมฺมานเหตุ  แปลวา  เพราะการนิรมิตของพระอิศวร 
เปนเหตุ.   อธิบายวา   บุรษุบุคคลเสวยสุขเวทนา  ทุกขเวทนา   หรือทุกขม- 
สุขเวทนา  ก็เพราะถูกพระอิศวรนิรมิต  (บันดาล). ดวยวา มิจฉาทิฏฐิกบุคคล 
เหลาน้ันมีความเขาใจดังน้ีวา  เวทนาท้ัง ๓ นี้    บุรษุบุคคลไมสามารถเสวยได 
เพราะมีกรรมท่ีตนทําไวในปจจุบัน เปนมูลบาง เพราะสั่งบังคับ  (ของคนอ่ืน) 
เปนมูลบาง  เพราะกรรมที่ตนทําไวในชาติกอนบาง  เพราะไมมีเหตุไมมีปจจัย 
(คือ  โดยบังเอิญ)  บาง  แตบุรุษบุคคลเสวยเวทนาเหลาน้ีได   เพราะการนิรมิต  
ของพระอิศวรเปนเหตุอยางเดียว. 
         ก็มิจฉาทิฏฐิกบุคคลเหลาน้ีมีวาทะอยางนี้     จึงไมยอมรับโรคแมชนิด 
หน่ึงในบรรดาโรค   อยางท่ีกลาวไวแลวในตอนตน    ปฏิเสธท้ังหมด  และไม 
ยอมรับกรรมชนิดหน่ึงในบรรดากองกรรม ๓ ชนดิ   วิบากชนดิหน่ึงในบรรดา 
กองวิบาก ๓ ชนิด   และเจตนาชนิดหน่ึงในบรรดากองเจตนา ๔ ชนิด  ทีก่ลาว 
ไวแลวในตอนตน   ปฏิเสธท้ังหมด. 
                             อธิบายอเหตุปจจยา 
         บทวา   อเหตุอปจฺจยา   ไดแก  เวนจากเหตุและปจจัย.   อธิบายวา 
บุรุษบุคคลเสวยสุขเวทนา    ทกุขเวทนา   หรืออทุกขมสขุเวทนา   โดย 
ไมมีเหตุเลย.  ดวยวา มิจฉาทิฏฐิกบุคคลเหลาน้ันมีความเขาใจดังน้ีวา  เวทนา  
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ทั้ง ๓ นี้   ใครๆ ไมสามารถจะเสวยได เพราะกรรมที่ตนทําไวในปจจุบันเปน  
มูลบาง   เพราะการส่ังบังคับ   (ของคนอ่ืน)   เปนมูลบาง   เพราะกรรมท่ีทําไว 
ในชาติกอนบาง   เพราะการนิรมิตของพระอิศวรเปนเหตุบาง  บุรุษบุคคลเสวย 
เวทนาเหลานี้   โดยไมมีเหตุไมมีปจจัยเลย.  ก็มิจฉาทิฏฐิกบุคคลเหลาน้ันมีวาทะ 
อยางนี้    จึงไมยอมรับเหตุทั้งหลายท่ีกลาวไวแลวในตอนตน     มีโรคเปนตน 
แมสักอยางหน่ึง   ปฏิเสธท้ังหมด. 
 
                              พระพทุธเจาทรงต้ังลัทธิ 
 
         พระศาสดา ครั้นทรงยกมาติกาอยางนี้ข้ึนแลว บัดนี้  เพ่ือจะทรงจําแนก 
แสดงมาติกานั้น  จึงตรัสคําวา   ตตฺร  ภิกฺขเว  เปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน 
ดวยบทวา   เอว   วทามิ   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา  เราตถาคตกลาว 
อยางนี้    ก็เพ่ือต้ังลัทธิ   เพราะวา พระผูมีพระภาคเจาไมต้ังลัทธิแลว  ยอมกาว 
เขาสูลัทธิจากลัทธิที่ถูกขมไว.   มิจฉาทิฏฐิกบุคคลท้ังหลายจะกลาวคําเปนตนได  
วา    พระโคดมผูเจริญ   ขาพเจาท้ังหลายกลาวปุพเพกตวาทะหรือ.  แตเมื่อต้ัง 
ลัทธิแลว  มจิฉาทิฏฐิกบุคคลท้ังหลายกาวเขาหาลัทธิไมได ก็จะถูกขมไดโดยงาย.  
พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสวา  เอว  วทามิ  ดังนี้.  แกมิจฉาทิฏฐิกบุคคลเหลาน้ัน 
ก็เพ่ือยังลัทธิใหต้ังไว   ดวยประการฉะน้ี. 
         บทวา  เตนหายสฺมนฺโต  ติดบทเปน เตนหิ อายสฺมนฺโต.  มีคํา 
อธิบายอยางไร.    มีคําอธิบายวา   ถาขอนั้นเปนจริง   เมื่อเปนอยางนั้น  ตาม 
วาทะของทานทั้งหลายน้ัน. บทวา  ปาณาติปาติโนภวิสฺสนฺติปุพฺเพ กตเหตุ  
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ความวา  บุรษุบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งในโลกฆาสัตว    บุรุษบุคคลเหลาน้ัน 
ทั้งหมดจักเปนปาณาติบาต    เพราะกรรมที่ทําไวในชาติกอนเปนเหตุ.   เพราะ  
เหตุไร   เพราะทานท้ังหลายมีลัทธิดังน้ีวา  เขาสามารถเสวยกรรม  คือ ปาณา- 
ติบาต  เพราะกรรมท่ีตนทําไวเปนมูลก็หามิได เพราะการสั่งบังคับ   (ของผูอ่ืน)  
เปนมูลก็หามิได   เพราะการนิรมิตของพระอิศวรเปนเหตุก็หามิได  เพราะไมมี 
เหตุไมมีปจจัยก็หามิได  เขาเสวยเพราะกรรมที่ทําไวในภพกอนเปนเหตุเทานั้น. 
ก็บุรุษบุคคลเปนปาณาติบาต   โดยอาการใด  แมเมื่องดเวนจากปาณาติบาต  
ก็จักงดเวนโดยอาการน้ัน  คือ เพราะกรรมที่ทําไวในชาติกอนเปนเหตุเหมือนกัน. 
พระผูมีพระภาคเจาทรงจับลัทธิของมิจฉาทิฏฐิกบุคคลเหลาน้ันนั่นแลไดแลว 
จึงทรงขมมิจฉาทิฏฐิกบุคคลเหลาน้ัน    ดวยประการดังพรรณนามา  ฉะนี้. 
พึงทราบถอยคําขยายความ  แมในบทวา  อทินฺนาทายิโน  เปนตนโดยนัยนี้. 
         บทวา  สารโต   ปจจฺาคจฺฉต   ไดแก   ยึดถือโดยความเปนสาระ. 
บทวา  ฉนฺโท  ไดแก  กตัตุกัมยตาฉันทะ    (ความพอใจความเปนผูใคร 
เพ่ือจะทํา).  ในบทวา  อทิ  วา   กรณยี  อิท  วา  อกรณีย นี้   มอีธิบาย 
ดังน้ี วา  ไมมีความเปนผูใครเพ่ือจะทํา    หรือความบากบ่ันของบุรุษเฉพาะตัว 
เพ่ือตองการทําส่ิงท่ีควรทํา ดวยคิดวา สิ่งน้ีควรทํา  หรือเพ่ือไมตองการทําสิ่ง 
ที่ไมควรทํา  ดวยคิดวา  สิ่งนี้ไมควรทํา.  อีกอยางหน่ึง เมื่อฉันทะและวายามะ 
ไมมี  ก็ไมมคีวามคิดวา  สิ่งนี้ควรทํา  สิ่งนี้ไมควรทํา.  บทวา  อิติ  กรณียา 
กรณีเย  โข  ปน   สจฺจโต   เถตโต  อนุปลพฺภิยมาเน  ความวา   เมื่อ 
สิ่งท่ีควรทําและไมควรทํา  ไมปรากฏ   คือ  ไมไดโดยความเปนจริง  โดยเปน  
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ของถองแทอยางนี้.    กถ็าบุคคลจะพึงไดที่สิ่งท่ีควรทํา   จะพึงไดเวนจากส่ิงท่ี  
ไมควรทําไซร    สิ่งท่ีควรทําและไมควรทํา   เขาก็จะพึงไดโดยความเปนของ 
จริง โดยเปนของแท.  แตเพราะเหตุที่ไมไดทั้ง ๒ อยาง  อยางนี้   ฉะน้ัน   กิจที่ 
ควรทําและไมควรทําน้ัน  เขาจึงไมไดโดยความเปนของจริง  โดยเปนของแท 
คือวาไมไดสิ่งท่ีควรทําและไมควรทําน้ันดวยอาการอยางนี้. 
         บทวา  มุฏสฺสตีน  ไดแก   มีสติเลือนหายไป  คือ  ปลอยสติไป. 
บทวา อนารกฺขาน วิหรต ไดแกปราศจากอารักขา  (ในทวารทั้ง   ๖) อยู 
บทวา  น  โหติ  ปจฺจตฺต  สหธมมฺิโก  สมณวาโท  ความวา   วาทะวา 
เปนสมณะ  พรอมท้ังเหตุเฉพาะตัว  วาเราท้ังหลายเปนสมณะ  ยอมไมมี  คือ 
ไมสําเร็จ   แกทานท้ังหลายหรือบุคคลเหลาอ่ืน  ผูเปนอยางนี้.  เพราะวา   แม 
สมณะทั้งหลายก็เปนผูมีกรรมที่ทําไวในชาติกอนเปนเหตุเหมือนกัน  แมผูมใิช 
สมณะก็เปนผูมีกรรมท่ีทาํไวในชาติกอนเปนเหตุเหมือนกันแล.  บทวา สหธม-ฺ 
มิโก   ไดแก พรอมท้ังเหตุ.  บทวา  นคฺิคโห โหติ ไดแก การขมของเรา 
ตถาคตมีอยู.  ก็มิจฉาทิฏฐิกบุคคลเหลานั้นเปนอันถูกขมแลวแล.   ครั้นทรงขม 
ปุพเพกทวาทีบุคคลอยางนี้แลว   บัดนี้  เพ่ือจะทรงขมอิสสรนิมมานวาทีบุคคล 
จึงตรัสคําวา  ตตฺร  ภิกขฺเว  เปนตน.   ความหมายของคําน้ัน     พึงทราบ 
ตามนัยที่กลาวแลวในปุพเพกตวาทะ    ในอเหตุวาทะก็เหมือนกัน. 
 
                                  กระตายต่ืนตูม 
 
         พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดง    ความท่ีลัทธิเดียรถียเหลาน้ีวาง 
เปลาแลวอยางนี้    เพราะถึงการสืบตอกันมาดํารงอยูในฐานะเปน  อกิรยิทฏิฐิ  
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ก็ดี    ความท่ีลัทธิเดียรถียเหลาน้ีไมใชคุณธรรมเครื่องนําออกจากทุกขก็ดี  
ความท่ีบุคคลผูเธอถือในลัทธิเดียรถีย     เปนเหมือนกับแมลงคอมทอง 
ที่สงเสียงรอง  ดวยความสําคัญในไฟ   เพราะถึงความเปนสภาพเหมือนกับการ 
ตําแกลบ     เน่ืองจากไมมีแกนสารก็ดี   ความท่ีบุคคลผูมีลัทธิเดียรถียนั้น 
เปนทิฏฐิอุปมาเหมือนชางสานตาบอด   เพราะไมมีการมองเห็นควานหมายของ 
ลัทธิเดียรถีย  ทั้งเบื้องตน   ทั้งทามกลาง  ทั้งสุดทายก็ดี  ความที่บุคคลผูยึดถือ 
ลัทธิเดียรถียเหลาน้ัน   ดวยเหตุเพียงเสียงเทาน้ัน แลวมีความเห็นวาเปนแกนสาร 
มีสภาพคลายกับกระตายที่ไดฟงเสียงนากลัวของผลตาลสุกท่ีหลนลงบนพ้ืนดิน 
แลวหนีไปดวยสําคัญวา  แผนดินถลมก็ดี บัดนี้  เพ่ือจะทรงแสดงความท่ีธรรม 
ที่พระองคแสดงเปนธรรมมีแกนสาร       และความเปนธรรมเครื่องนําออก 
จากทุกข  จึงตรัสคําวา อย โข ปน  ภกิฺขเว  แปลวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สวนวาธรรมที่เราแสดงน้ี   เปนตน.     
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา อนิคฺคหิโต คือ  ไมถูกคนอ่ืนขม ไดแก 
ไมมีใครสามารถจะขมได. บทวา อสกิลิฏโ คือ เปนธรรมไมหมองมัว ไดแก 
บริสุทธิ์   คือ อันบุคคลแมคิดวา  จักทําธรรมนั้นใหเศราหมอง  แลวประพฤติ  
ก็ไมสามารถจะทําใหเปนอยางนั้นได.  บทวา อนูปวชฺโช   ไดแกพนจากการ 
ถูกวาราย.   บทวา  อปฺปฏิกุฏโ   ความวา  ไมถูกปฏิเสธหรือไมถูกคัดคาน 
อยางนี้วา    ประโยชนอะไรดวยธรรมน้ี    ทานท้ังหลายจงนําธรรมน้ันไปเสีย. 
บทวา  วิฺูหิ  ไดแก บณัฑิตทั้งหลาย.  เพราะคําพูดของคนท่ีไมใชบัณฑิต 
พูดโดยไมรู ไมเปนประมาณ  ฉะนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  วิฺหูิ 
ดังน้ี. 
         บัดนี้   เพ่ือจะแสดงธรรมน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาจึงต้ังปญหาถามวา 
กตโม จ ภิกขเว  แลวต้ังมาติกาโดยนัยเปนตนวา  อิมา ฉ  ธาตุโย    เมื่อจะ 
ทรงจําแนกแสดงตามลําดับ  จึงตรัสคําเปนตนวา  อิมา ฉ   ธาตุโย  อีก.  
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                                      อธิบายธาตุ  
 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ธาตุโย   ไดแก   สภาวะทั้งหลาย 
ความหมายวา สภาวะที่ประกาศถึงความไมใชชีวะไมใชสัตว ชือ่วา ความหมาย 
ของธาตุ.  บทวา ผสฺสายตนานิ ไดแก  ชื่อวา  อายตนะ เพราะหมายความ 
วาเปนบอเกิดของวิปากผัสสะท้ังหลาย.    บทวา  มโนปวิจารา  ไดแก  การ 
ทองเท่ียวไปของใจในฐานะ ๑๘ ดวยเทา คือ วิตกและวิจาร. บทวา ปฐวีธาตุ 
ไดแก ธาตุที่ต้ังมั่น.  บทวา อาโปธาตุ  ไดแก   ธาตุทําหนาท่ีเชื่อมประสาน  
บทวา   เตโชธาตุ   ไดแก   ธาตุทําหนาที่ใหอบอุน.     บทวา   วาโยธาตุ 
ไดแก ธาตุทําหนาท่ีใหเคลื่อนไหว.     บทวา   อากาสธาตุ   ไดแก  ธาตุที่ 
ถูกตองไมได.  บทวา  วิฺาณธาตุ   ไดแก   ธาตุทําหนาท่ีรูแจง. 
 
                                      ธาตุกัมมัฏฐาน 
 
         ธาตุกัมมัฏฐานน้ีมาแลวอยางนี้.   ก็แลกัมมัฏฐานน้ีนั้น   ในท่ีมาโดยยอ 
ควรกลาวท้ังโดยยอท้ังโดยพิสดาร   แตในที่มาโดยพิสดาร    จะกลาวโดยยอ 
ไมควร    ควรกลาวแตโดยพิสดารอยางเดียว.    สวนในติตถายตนสูตรนี้   กมั- 
มัฏฐานน้ีมาแลว  ดวยอํานาจธาตุ ๖โดยยอ.  จะกลาวกัมมัฏฐานน้ันทั้งสองอยาง 
(ทั้งโดยยอทั้งโดยพิสดาร)  ก็ควร. 
 
                                     กาํหนดโดยยอ 
 
         พระโยคาวจรแมเม่ือกําหนดกัมมัฏฐานดวยอํานาจธาตุ ๖ โดยยอก็ยอม 
กําหนดอยางนี้.  รูป ๕ เหลาน้ีคือ ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ 
จัดเปนมหาภูตรูป  อากาสธาตุ   จัดเปนอุปาทารูป  และเม่ือเห็นอุปาทารูป  



ประเภทเดียว  อุปาทารูป ๒๓ ที่เหลือ   พึงกําหนดวา  ถูกเห็นดวยเหมือนกัน.  
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         บทวา  วิฺาณธาตุ   ไดแก จิต. จิตน้ันไดแก  วิญญาณขันธ 
เวทนาท่ีเกิดรวมกับวิญญาณขันธนั้น   ชื่อวา  เวทนาขันธ  สัญญาที่เกิดรวมกับ  
วิญญาณขันธนั้น   ชื่อวา  สัญญาขันธ  ผัสสะและเจตนาท่ีเกิดรวมกับวิญญาณ 
ขันธนั้น  ชื่อวา สังขารขันธ  ขันธทั้ง ๔  ดังวามานี้  ชื่อวา อรูปขันธ. อน่ึง 
มหาภูตรูป ๔  และรูปทีอ่าศัยมหาภูตรูป ๔  ชื่อวา  รูปขันธ. บรรดารูปขันธ 
และอรูปขันธนั้น  อรูปขันธ ๔ เปนนาม รูปขันธเปนรูป. มีธรรมอยู ๒ อยาง 
เทาน้ันคือ  นาม ๑    รูป ๑.    ไมมีสัตวหรือชีวะนอกจากธรรม ๒ อยางนั้น. 
พึงทราบกัมมัฏฐานท่ีทาํใหบรรลุอรหัตผลตัวอํานาจธาตุ  ๖   โดยยอของภิกษุ 
รูปหน่ึง  ดังวามานี้. 
 
                                   กําหนดโดยพิสดาร 
 
         แตพระโยคาวจร เมื่อจะกําหนดโดยพิสดาร ครั้นกําหนดมหาภูตรูป ๔ 
แลวจึงกําหนดอุปาทารูป  ๒๓   ตามแนวแหงการกําหนดอากาสธาตุ.    ตอมา 
เมื่อจะกําหนดปจจัยของรูปเหลาน้ัน     ก็พิจารณาดูมหาภูตรูป  ๔  นั่นแลอีก 
แลวประมวลลงเปนโกฏฐาสะ. (สวน) คือ  บรรดามหาภูตรูป ๔ นั้น  ปฐวีธาตุ 
มี ๒๐ สวน  อาโปธาตุมี ๑๒ สวน  เตโชธาตุมี ๔ สวน   วาโยธาตุมี ๖ สวน 
(รวมเปน)  กาํหนดมหาภูตรูป ๔๒ สวน.  เพ่ิมอุปาทารูป ๒๓ เขาไป   (รวม 
เปน)    กําหนดรูป ๖๕ พระโยคาวจร    พิจารณาเห็นรูป ๖๕ เหลาน้ัน    และ 
รวมวัตถุรูปเขาดวยเปนรูป ๖๖. 
         สวน   วิญญาณธาตุ   ไดแก  จิต   ๘๑   โดยเปนโลกิยจิต  จิต ๘๑ 
ทั้งหมดน้ัน  ชื่อวา  วิญญาณขันธ    แมเวทนาเปนตนที่เกิดพรอมกับจิต  ๘๑ 
นั้น ก็มีจํานวนเทาน้ันเหมือนกัน  รวมความวา เวทนา ๘๑ ชื่อวา เวทนาขันธ    
สัญญา ๘๑  ชื่อวา สัญญาขันธ เจตนา  ๘๑ ชื่อวา สังขารขันธ  รวมความวา 
อรูปขันธทั้ง ๔ เหลาน้ี เมือ่กําหนดดวยอํานาจธรรมท่ีเปนไปในภูมิ ๓ ก็ไดแก 



ธัมมายตนะ  ๓๒๔.  
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                        ไมมีสัตวหรือชีวะมแีตธรรม  ๒  
 
         ธรรมท้ังหมด  คือ  อรูปธรรมเหลาน้ี    และรูปธรรม ๖๖ ดังวามานี้ 
ครั้นประมวลแลว   ก็มีธรรมอยู ๒ อยาง คือ    นาม ๑   รูป ๑  ไมมีสัตวหรือ 
ชีวะนอกไปจากธรรม ๒ อยางนั้น. 
 
                          กําหนดปจจัยของนาม - รูป 
 
         พระโยคาวจรครั้นกําหนดเบญจขันธ    โดยเปนนามรูป    ดังวามานี้ 
เมื่อแสวงหาปจจัยของนามรูปเหลาน้ัน ก็เห็นปจจัยอยางนี้   คือ เพราะมีอวิชชา 
เปนปจจัย   เพราะมีตัณหาเปนปจจัย   เพราะมีกรรมเปนปจจัย   เพราะมีอาหาร 
เปนปจจัย   แลวขามพนความสงสัยในกาลทั้ง ๓ ไดคือ  แมในอดีต  นามรูปนี้ 
ก็เปนไปแลวดวยปจจัยเหลาน้ี       แมในอนาคตก็จักเปนไปดวยปจจัยเหลาน้ี  
แมในปจจุบันก็เปนไปอยูดวยปจจัยเหลาน้ีเหมือนกัน  (จากน้ัน)    ก็ปฏิบติัไป 
ตามลําดับ  (จนกระทั่ง)  ไดบรรลุอรหัตผล.  พึงทราบกัมมัฏฐานท่ีเปนเหตุให 
บรรลุอรหัตผลดวยอํานาจธาตุ   ๖   แมโดยพิสดาร   ดังวามานี้. 
 
                                     ผัสสายตนะ  ๖ 
 
         บทวา  จกฺขุ  ผสฺสายตน  ความวา  จักษุ  ชื่อวา  อายตนะ เพราะ 
หมายความวา    เปนบอเกิด    โดยอรรถวาเปนสมุฏฐานแหงผัสสะ  ๗  ที่เกิด 
พรอมกับวิญญาณ ๗ เหลาน้ี  คือ   จักขุวิญญาณ  ๒  สัมปฏิจฉันนวิญญาณ ๒ 
สันตีรณวิญญาณ ๓ เปรยีบเหมือนทองคําเปนตนเปนบอเกิดของทองคําเปนตน. 
แมในบทวา    โสต   ผสฺสายตน    เปนตนก็มีนัย    นี้แล.  
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         สวนในบทวา มโน ผสฺสายตน นี้ พึงทราบวาไดแกวิบากผัสสะ ๒๒ 
กัมมัฏฐานน้ีมาดวยอํานาจผัสสายตนะ ๖  ดังวามาน้ี.   กัมมัฎฐานน้ันควรกลาว  
ทั้งโดยยอ  ทัง้โดยพิสดาร.  วาโดยยอกอน  ก็ในอายตนะ  ๖  นี ้ อายตนะ ๕ 
ขอแรก ชื่อวา อุปาทารูป   เมื่อเห็นอายตนะ ๕ นั้นแลวก็เปนอันเห็นอุปาทารูป 
ที่เหลือดวย.  อายตนะที่ ๖  คือ  จิต  เปนวิญญาณขันธ.  ธรรม ๓ ที่เหลือมี 
เวทนาเปนตน   ที่เกิดพรอมกับวิญญาณขันธนั่น  เปนอรูปขันธ.    พึงทราบ 
กัมมัฏฐานท่ีเปนเหตุใหบรรลุอรหัตผล   ทั้งโดยยอ   ทั้งโดยพิสดาร  ตามนัยที่ 
กลาวมาแลวในตอนตนนั่นแล. 
 
                                        มโนปวิจาร  ๑๘ 
 
         บทวา  จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวา  ความวา  เห็นรูปดวยจักษุวิญญาณ. 
บทวา    โสมนสฺสฏานิย   ไดแก  เปนเหตุแหงโสมนัส.    ภิกษุเมื่อสงใจ 
เที่ยวไป   ชื่อวา   เที่ยวไปอยางใกลชิด    ในบทวา   อุปวิจรติ  นี้.   แมใน 
บทที่เหลือก็มีนัยนี้แล.    ในบทวา จกฺขุนา รูป  ทิสวฺา  นี้   พึงทราบวา 
รูปจะเปนที่นาปรารถนาหรือไมนาปรารถนาก็ตาม เห็นรูปใดแลวโสมนัสเกิดข้ึน 
รูปนั้นชื่อวา  เปนที่ต้ังแหงโสมนัส.  เห็นรูปใดแลวโทมนัสเกิดข้ึน  รูปนั้น 
ชื่อวา  เปนที่ต้ังแหงโทมนัส   เห็นรูปใดแลวอุเบกขาเกิดข้ึน รูปนั้น  ชื่อวา 
เปนที่ต้ังแหงอุเบกขา.    แมในเสียงเปนตนก็นัยนี้    นี้แล.     กัมมัฏฐานน้ี  
มาแลวโดยยอ  ดวยประการดังพรรณนามาฉะน้ี.  สวนกัมมัฏฐานน้ัน   ในท่ีท่ี 
มาแลวโดยยอ  ควรกลาวท้ังโดยยอ  ทัง้โดยพิสดาร.    ในที่มาแลวโดยพิสดาร.  
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ไมควรกลาวโดยยอ.    แตในติตถายนสูตรนี้     กมัมัฏฐานน้ีมาแลวดวยอํานาจ 
มโนปวิจาร ๑๘ โดยยอ.  กัมมัฏฐานน้ันควรกลาวทั้งโดยยอทั้งโดยพิสดาร.  
         ในกัมมัฏฐานน้ัน   วาโดยยอกอน   รูป ๙ เหลาน้ีคือ   จักขุ  โสตะ 
ฆานะ  ชิวหา  กาย  รูป  เสียง กลิ่น รส   เปนอุปาทารูป เมื่อเห็นอุปาทารูป 
ทั้ง  ๙  เหลาน้ันแลว   อุปาทารูปที่เหลือก็เปนอันเห็นดวยเหมือนกัน.    โผฏ- 
ฐัพพะ  คือ   มหาภูตรูป ๓ เมื่อเห็นมหาภูตรูปทั้ง  ๓  เหลาน้ันแลว  มหา 
ภูตรูปท่ี  ๔    ก็เปนอันเห็นดวยเหมือนกัน.    มโน   เปนวิญญาณขันธ. 
ธรรมทั้งหลายมีเวทนาเปนตนที่เกิดพรอมกับวิญญาณขันธนั้นเปน  อรูปขันธ. 
พึงทราบกัมมัฏฐานท่ีเปนเหตุใหบรรลุอรหัตผล    ทั้งโดยยอ   ทั้งโดยพิสดาร 
ตามนัยที่กลาวแลวในตอนตนนั่นแล.     บทวา  อรยิสจฺจานิ   ไดแก   สัจจะ 
ทั้งหลายท่ีทําใหเปนพระอริยะ    หรือที่พระอริยเจาแทงตลอดแลว.   ในที่นีม้ี 
ความยอเพียงเทาน้ี.    แตเมื่อวาโดยพิสดารแลว    บทนี้ไดประกาศไวแลวใน 
วิสุทธิมรรค. 
 
                                            ธาตุ  ๖ 
 
         ถามวา  บทวา   ฉนนฺ  ภิกขฺเว   ธาตูน  นี้  พระผูมีพระภาคเจา 
เริ่มไวเพ่ืออะไร.   ตอบวา   เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจไดงาย.  จริงอยู  พระตถาคตเจา 
ประสงคจะตรัสปจจยวัฏฏกะ  ๑๒  บทแกบุคคลใด  ก็ทรงแสดงวัฏฏะคือ  การ 
กาวลงสูครรภแกบุคคลน้ัน.    เพราะวา  เมื่อทรงแสดงวัฏฏะคือ  กาวลงสู 
ครรภแลว    ก็ทรงมีความสะดวกท่ีจะตรัสเองท้ังท่ีจะสอนผูอ่ืนใหรู.  (ฉะน้ัน) 
จึงควรทราบวา     พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่มบทน้ีไว    ก็เพ่ือสอนผูอ่ืนให 
รูไดงาย.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา ฉนฺน  ธาตูน ไดแก ปฐวีธาตุเปนตน 
ที่กลาวแลวในตอนตนนั่นแล.  บทวา  อุปาทาย  แปลวา อาศัย.  ดวยบทวา 
อุปาทาย  นั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแตเพียงปจจัย.   มคํีาอธิบายดังน้ี 
วา   การกาวลงสูครรภมารดา  มีเพราะธาตุ ๖ เปนปจจัย.  เพราะธาตุ ๖  ของ  
สัตวผูเกิดในครรภนั้นเปนปจจัย.  ถามวา ของมารดาหรือวาของบิดา    ตอบวา 
ไมใชของมารดา  ไมใชของบิดา    เพราะธาตุ ๖   ของสัตวผูถือปฏิสนธินั่นแล 
เปนปจจัย   จึงมีการกาวลง   (สูครรภมารดา)    ของสัตวผูเกิดในครรภ   ก็ข้ึน 
ชื่อวา คัพภสัตว  (สัตวผูเกิดในครรภ)  นี้มีประการตาง ๆ    คือ คัพภสัตวใน 
นรก   คัพภสัตวในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน   คัพภสัตวในปตติวิสัย   คัพภสัตวใน 
กําเนิดมนุษย   คัพภสัตวในกําเนิดเทวดา.   แตในที่นี้ประสงคเอาคัพภสัตวใน 
กําเนิดมนุษย.                
         บทวา    อวกฺกนติ   โหติ    ความวา    มกีารกาวลง   การบังเกิด 
ความปรากฏ.    ถามวา  มไีดอยางไร ?   ตอบวา  มีเพราะการประชุมพรอม 
แหงองค  ๓  สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดังน้ีวา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ก็เพราะการประชุมพรอมแหงองค  ๓   แล   จึงมีการกาวลง 
(สูครรภมารดา)   ของสัตวผูเกิดในครรภ                       
         องคประกอบ ๓ ประการ  คือ  อะไรบาง ? 
         คือ มารดาบิดาในโลกน้ีอยูรวมกัน  ๑ มารดาไมใชหญิงอยูในวัยที่มีรอบ 
เดือน ๑   คันธัพพสัตวยังไมปรากฏ ๑   การกาวลง   (สูครรภมารดา)  ของ 
สัตวผูเกิดในครรภยังไมมีกอน  
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         มารดาบิดาในโลกนี้อยูรวมกัน   และมารดาเปนหญิงท่ีอยูในวัยที่มีรอบ 
เดือน   แตวาคันธัพพสัตวไมปรากฏ  (อยางนี้)   การกาวลง  (สูครรภมารดา) 
ของสัตวผูเกิดในครรภก็ยงัไมมีกอน  
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แตวา   เม่ือใดแล   มารดาบิดาอยูรวมกัน  ๑ 
มารดาเปนหญิงอยูในวัยที่มีรอบเดือน ๑  คันธัพพสัตวปรากฏ ๑   เพราะความ 
ประชุมพรอมแหงองค ๓  ดังวามานี้   การกาวลง  (สูครรภมารดา)  ของสัตว 
ผูเกิดในครรภจึงมี. 
         บทวา  โอกฺกนติยา  สติ  นามรูป     ความวา   ในที่ที่ตรัสไววา 
เพราะวิญญาณเปนปจจัย     จึงมีนามรูป     พระผูมีพระภาคเจาทรงมุงถึงธรรม 
๓๓ ประการ  คือ วัตถุทสกะ  กายทสกะ ภาวทสกะ (และ) อรูปขนัธ ๓. 
แตในที่ที่ตรัสไววา   เมื่อมีการกาวลง  นามรูปจึงมี  นี้   พึงทราบวา  พระผูมี 
พระภาคเจาทรงมุงถึงธรรม ๓๔ ประการ  (ที่เกิด)   ในขณะปฏสินธิของคัพภ- 
เสยยกสัตวโดยทรงเพิ่มวิญญาณขันธเขาดวย.    ความท่ีสฬายตนะปรากฏในเมื่อ 
มีนามรูป  ความท่ีผัสสะปรากฏในเมื่อมีสฬายตนะ  ความที่เวทนาปรากฏในเม่ือ 
มีผัสสะ   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวดวยบทท้ังหลายมีอาทิวา  นามรูปป- 
จฺจยา  สฬายตน  เหมือนทรงแสดงความท่ีนามรูปปรากฏในเมื่อมีการกาวลง 
(สูครรภมารดา)  ดวยบทวา   โอกฺกนติฺยา   สติ   นามรูป   ฉะน้ัน.    
           
                                       เสวยเวทนา 
 
         ในบทวา  เวทิยมานสฺส  นี้มีอธบิายดังตอไปน้ี   ผูเสวยเวทนาอยูก็ดี 
ผูรูเวทนาอยูก็ดี   เรียกวา    ผูเสวย   (ทัง้น้ัน)   อธิบายวา   ผูกําลังเสวยอยู 
ชื่อวา ผูเสวย  (ดัง)  ในประโยคน้ีวา  ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจากําลังเสวยอยู  
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ขอสงฆจงทรงจําขาพเจาไววา   กําลังเสวยอยู  ผูรูอยู  ชื่อวา   ผูเสวย  (ดัง)  ใน 
ประโยคน้ีวา    บุคคลเมื่อเสวยสุขเวทนา    ก็รูชัดวา     เรากําลังเสวยสุขเวทนา. 
แมในท่ีนี้     พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงประสงคเอาผูที่รูอยูนั่นแลวาผูเสวย.  
         บทวา อิท ทุกฺขนฺติ   ปฺาเปมิ  ความวา  เราตถาคตบัญญัติวา 
นี้ทุกข  ทุกขมีเทาน้ี  ไมมีทุกขนอกเหนือไปจากนี้  แกสัตวผูรูอยูอยางนี้   คือ 
สอนใหเขารู  ไดแก  สอนใหเขาทราบ.    แมในบทวา   อย   ทกฺุขสมุทโย 
เปนตน   ก็มนีัย  นี้แล.  บรรดาสัจจะมีทุกขเปนตนในสูตรนั้น    สันนิฏฐานกถา 
ดังน้ี  ก็เวนตัณหาเสียแลว   ขันธ  ๕  ทีเ่ปนไปภูมิ ๓  ชื่อวา  ทุกข   ตัณหา 
ในกาลกอนท่ีเปนเหตุใหเกิดทุกขนั้นนั่นแล  ชื่อวา ทุกขสมุทัย  การดับสัจจะ 
ทั้งสองนั้นโดยไมใหเกิดข้ึนอีก ชื่อวา ทุกขนิโรธ   อริยมรรคมีองค ๘  ชื่อวา 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
 
                             ตรัสปฏิจจสมุปบาทแกใคร  ? 
 
         พระผูมีพระภาคเจา  แมเมื่อจะตรัสวา เมื่อมีการกาวลง (สูครรภมารดา) 
นามรูปจึงมี  ก็ตรัสแกบุคคลผูเสวยอยู   ผูรูอยูเทาน้ัน   แมเม่ือจะตรัสวา เพราะ 
มีนามรูปเปนปจจัย  สฬายตนะ  จึงมี  ก็ตรัสแกบคุคลผูเสวยอยูผูรูอยูเทาน้ัน  
แมเม่ือจะตรัสวา   เพราะมี ีสฬายตนะเปนปจจัย   ผัสสะ   จึงมี   ก็ตรัสแก 
บุคคลผูเสวยอยูผูรูอยูเทานั้น    แมเม่ือจะตรัสวา     เพราะมีผัสสะเปนปจจัย 
เวทนาจึงมี  ก็ตรัสแกบุคคลผูเสวยอยู  ผูรูอยูเทาน้ัน     แมเม่ือจะตรัสวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย ก็แล  เราตถาคตบัญญัติวา  นี้ทุกข  แกบุคคลผูเสวยอยู  ก็ตรัส  
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แกผูเสวยอยู   ผูรูอยูเทาน้ัน      แมเม่ือจะตรัสวา   เราตถาคตบัญญัติวา  นี้ทกุข 
สมุทัย  ก็ตรสัแกผูเสวยอยู ผูรูอยูเทาน้ัน   แมเม่ือจะตรัสวา  เราตถาคตบัญญัติวา  
นี้ ทุกขนิโรธ   ก็ตรัสแกผูเสวยอยู  ผูรูอยูเทาน้ัน   แมเมื่อจะตรัสวา  เราตถาคต  
บัญญัติวา   นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   ก็ตรัสแกผูเสวยอยู   ผูรูอยูเทาน้ัน 
ดวยประการดังพรรณนามานี้. 
         บัดนี้     เมื่อจะทรงขยายสัจจะเหลาน้ันที่วางไวตามลําดับใหพิสดาร 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา  กตมฺจ  ภิกขฺเว เปนตน.   ทุกขทั้งหมด 
นั้นในคําน้ัน  ขาพเจา   (พระพุทธโฆสาจารย)   ไดอธิบายไวแลวอยางละเอียด 
ทุกแงทุกมุมในวิสุทธิมรรคทีเดียว.    พึงทราบตามนัยที่กลาวไวในวิสุทธิมรรค 
นั้นเถิด.   สวนที่แปลกกันมีดังตอไปนี้.    บรรดาอรยิสัจเหลาน้ัน     อริยสัจคือ 
ทุกขสมุทัยมาแลว   ตามแบบน้ีคือ ยาย ตณฺหา โปโนพฺภวิกา ในท่ีนี้มาแลว 
ดวยอํานาจปจจยาการวา  อวิชฺชาปจฺจยา  สขารา  เปนตน.  อน่ึง  บรรดา 
อริยสัจเหลานั้น อริยสัจคือทุกขนิโรธมาแลว  ตามแบบน้ี  คือ โย  ตสฺสาเยว 
ตณฺหาย    อเสสวิราคนิโรโธ      ในที่นีม้าแลวดวอํานาจการดับปจจยาการ 
คือ    อวิชฺชายเตฺวว  อเสสวิราคนิโรธา  เปนตน.    บรรดาบทเหลาน้ัน 
บทวา   อเสสวิราคนิโรธา    ความวา  บททั้ง ๒ นั้น  (วิราคะกับนิโรธะ) 
เปนไวพจนของกันและกันนั่นเอง  เพราะสํารอกไมเหลือและเพราะดับไมเหลือ 
(เหมือนกัน ). 
         บทวา    สขารนิโรโธ     ไดแก  มีการดับสังขารทั้งหลายโดยไม 
เกิดข้ึนอีก.    แมในบทที่เหลือก็มีนัย  นี้แล.    อน่ึง   กิเลสทั้งหลายมีอวิชชา  
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เปนตน    มาถึงฐานะใดยอมดับไป    ฐานะนั้น     เมื่อวาโดยความหมายก็คือ  
นิพพาน  เปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวแลวดวย บทเหลาน้ี.  จริงอยู 
นิพพาน     พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยนามวา     ความดับสนิทแหงธรรม 
เหลาน้ันอยางนี้คือ    อวิชชฺานิโรโธ     (ความดับสนิทแหงอวิชชา)  บาง 
สขารนิโรโธ   (ความดับสนิทแหงสังขาร)  บาง. 
         บทวา  เกวลสฺส  แปลวา  ทั้งหมด.  บทวา  ทกฺุขกฺขนธสฺส คือ 
กองแหงวัฏทุกข.    บทวา นิโรโธ  โหติ  คือ  มีความไมเปนไป.  ในบทวา 
นิโรโธ   โหติ  นั้น      พึงทราบวา   เพราะเหตุที่ดับสนิทแหงกิเลสทั้งหลายมี 
อวิชชาเปนตน  เรียกวา อาการที่สิ้นไปแหงกิเลสทั้งหลายมีอวิชชาเปนตนบาง 
วา   อรหัตผลบาง   วา  นพิพานบาง   ฉะน้ัน   ในท่ีนี้พระผูมีพระภาคเจาจึง 
ตรัสอรหัตผลไวในฐานะ ๑๒ ดวยอํานาจการเห็นอาการท่ีกิเลสมีอวิชชาเปนตน 
สิ้นไปแลว   (และ)  ตรัสนิพพานไวในฐานะ ๑๒ เชนกัน. 
         ในบทวา   อิท   วุจจฺติ  นี้  มีอธิบายวา   บทวา   อิท   พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสหมายเอานิพพาน    อยางเดียวหามิได.    บทวา  อฏงฺคิโก 
ความวา  ชื่อวา  มรรคอ่ืนที่พนไปจากองค  ๘ ไมม.ี  เปรียบเหมือนวา  เมื่อ 
กลาววา  ดนตรีประกอบดวยองค ๕  ก็เปนอันกลาววา   ดนตรมีีเพียงองค ๕ 
เทาน้ัน    ฉันใด  แมในทีน่ี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน    คือ  เมื่อพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา  มรรคประกอบดวยองค  ๘    ก็พึงทราบวา  เปนอันตรสัวา  มรรคม ี
องค ๘ เทาน้ัน.  
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         บทวา  อินคฺคิโต   คือ ไมถูกขม. อธิบายวา บุคคลเมื่อขม ธรรม 
ยอมแสดงอริยสัจ   ลดจํานวนลงบาง  เพิ่มจํานวนข้ึนบาง  เปลี่ยนแปลงอริยสัจ  
นั้นบาง.  ขอนั้น ๆ  อันใคร ๆ  ไมสามารถจะแสดงอริยสัจ  ๔  ลดจํานวน 
ลงอยางนี้คือ    อริยสัจ  ๔ เหลาน้ัน    ไมมี    มีเพียง  ๒  หรือ   ๓  เทาน้ันบาง 
ไมสามารถจะแสดงเพ่ิมจํานวนข้ึนอยางนี้คือ  อริยสัจมี ๕  หรอื   อริยสัจมี ๖ 
บาง  ไมสามารถจะแสดงเปลี่ยนแปลงวา   อริยสัจไมใช  ๔ ขอน้ี    อริยสัจ   ๔ 
เปนอยางอ่ืน    ฉะน้ัน    ธรรมน้ีจึงชื่อวา  ไมถูกขม.    บทที่เหลือในที่ทุกแหง 
งายทั้งน้ันแล. 
                               จบอรรถกถาติตถายตนสูตรที่   ๑  
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                                         ๒.  ภยสูตร 
  
                        วาดวยอมาตาปุตติกภัย  ๓  อยาง  
 
         [๕๐๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปุถุชนผูมิไดสดับ   ยอมกลาวภัย ๓ 
อยางนี้วาเปน อมาตาปุตติกภัย  ๓  อยาง คืออะไร  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
สมัยที่เกิดไฟไหมใหญมีอยู   เมื่อเกิดไฟไหมใหญ   หมูบานบาง   ตําบลบาง 
นครบาง   กถ็ูกไฟน้ันไหม   เมื่อหมูบานบาง    ตําบลบาง  นครบางไหมอยู 
มารดายอมพลัดบุตรบาง บุตรพลัดมารดาบาง ในเพราะอัคคีภัยนั้น   อัคคีภัยนี่ 
ภิกษุทั้งหลาย  ปถุุชนผูมไิดสดับกลาววาเปน  อมาตาปุตติกภัยขอหนึ่ง. 
         อีกขอหนึ่ง    ภิกษุทั้งหลาย    สมัยที่เกิดฝนตกใหญมีอยู.   เมื่อเกิด 
ฝนตกใหญ   ก็เกิดน้ําบาใหญ   เมื่อเกิดน้ําบาใหญ   หมูบานบาง   ตําบลบาง  
นครบาง  ถูกนํ้าน้ันพัดไป  เมื่อหมูบานบาง   ตําบลบาง   นครบางถูกพัดไป 
มารดายอมพลัดบุตรบาง    บุตรยอมพลัดมารดาบาง   ในเพราะอุทกภัยนั้น 
อุทกภัยนี่  ภิกษุทั้งหลาย   ปถุุชนผูมิไดสดับกลาววา   เปนอมาตาปุตติกภัย 
ขอสอง. 
         อีกขอหนึ่ง    ภิกษุทั้งหลาย    สมัยที่เกิดภัยมีอยู.    คือโจรปากําเริบ 
(ยกเขาปลนบานเมือง)   ชาวชนบทผูข้ึนอยูใน  (อาณา)   จักร   แตกกระจัด 
กระจายกันไป   เมื่อเกิดภัยคือโจรปากําเริบ    ชาวชนบทผูข้ึนอยูใน  (อาณา) 
จักร  แตกกระจัดกระจายกันไปน่ันแล    มารดายอมพลัดบุตรบาง   บุตรพลดั 
มารดาบาง  ในเพราะโจรภัยนั้น   โจรภัยนี่   ภิกษุทั้งหลาย    ปถุุชนผูมิไดสดับ 
กลาววา  เปนอมาตาปุตติกภัยขอสาม.  
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         ภัย  ๓  อยางนี้แล     ภิกษุทั้งหลาย    ปถุุชนผูมิไดสดับกลาววาเปน 
อมาตาปุตติกภัย                                               
         แตวา    ภัย  ๓  อยางน้ี   ยังเปนสมาตาปุตติกภัยแท ๆ ปถุุชนผูมีได 
สดับกลาววาเปนอมาตาปุตติกภัย  ภัย  ๓ อยางคืออะไร  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
มีอยูสมัยที่เกิดไฟไหมใหญ ฯลฯ เมื่อหมูบานบาง  ตําบลบาง  นครบางไหมอยู 
ยังมีคราวที่ลางทีลางหน   มารดากลับพบบุตรบาง     บุตรกลับพบมารดาบาง 
อัคคีภัยนี้   ภิกษุทั้งหลาย   ยังเปนสมาตาปุตติกภัยแท ๆ ขอหน่ึง   ปถุุชน 
ผูมิไดสดับกลาววาเปนอมาตาปุตติกภัย 
         อีกขอหนึ่ง   ภิกษุทั้งหลาย   มอียู  สมัยที่เกดิฝนตกใหญ ฯ    เมื่อ 
หมูบานบาง   ตําบลบาง   นครบางถูกพัดไป    ยังมีคราวที่ลางทีลางหน 
มารดากลับพบบุตรบาง   บุตรกลับพบมารดาบาง   อุทกภัยนี้  ภิกษุทั้งหลาย 
ยังเปนสมาตาปุตติกภัยแท  ๆขอสอง   ปุถชุนผูมิไดสดับกลาววาเปน 
อมาตาปุตติกภัย 
         อีกขอหนึ่ง  ภิกษุทั้งหลาย มีอยู  สมัยที่เกิดภัย  คือโจรปากําเริบ ฯลฯ 
ชาวชนบทผูข้ึนอยูใน  (อาณา)  จักร  แตกกระจัดกระจายกันไป  ยังมีคราวที่ 
ลางทีลางหน    มารดากลบัพบบุตรบาง    บุตรกลับพบมารดาบาง    โจรภัยนี้   
ภิกษุทั้งหลาย   ยังเปนสมาตาปุตติกภัยแท ๆ ขอสาม    ปถุุชนผูมิไดสดับ 
กลาววาเปนอมาตาปุตติกภัย 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภัย ๓ นี้เปนอมาตาปุตติกภัยแท   อมาตาปุตติก 
ภัย  ๓ คืออะไร  คือ   ชราภัย  พยาธิภยั   มรณภัย 
         ภิกษุทั้งหลาย    เมื่อบุตรแก     มารดาก็ขอรองไมไดวา  ขาพเจาจะ 
แกเอง  ขอขาพเจาอยาแกเลย   หรือเม่ือมารดาแก   บุตรก็ขอรองไมไดวา 
ขาพเจาจะแกเอง    ขอมารดาขาพเจาอยาแกเลย.  
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         เมื่อบุตรเจ็บ   มารดาก็ขอรองไมไดวา  ขา ฯ จะเจ็บเอง ขอบุตรขา ฯ 
อยาเจ็บเลย    หรือเมื่อมารดาเจ็บ    บุตรก็ขอรองวา   ขา ฯ  จะเจ็บเอง   
ขอมารดาขา  ฯ   อยาเจ็บเลย 
         เมื่อบุตรตาย  มารดาก็ขอรองไมไดวา  ขา ฯ จะตายเอง ขอบุตรขา ฯ 
อยาตายเลย    หรือเมื่อมารดาตาย    บตุรก็ขอรองไมไดวา   ขา ฯ  จะตาย 
ขอมารดาขา ฯ  อยาตายเลย 
         ภัย ๓ นี้แล  ภิกษุทัง้หลาย  เปนอมาตาปุตติกภัยแท 
         มีอยู   ภิกษุทั้งหลาย มรรคา  มอียูปฏิปทา  เปนไปเพ่ือละเสีย  เพ่ือ 
ลวงเสียซึ่งสมาปุตติกภัย ๓ นี้   และอมาตาปุตติกภัย  ๓ นี้ดวย  ก็มรรคาไหน 
ปฏิปทาอะไร  เปนไปเพ่ือละเสีย   เพ่ือลวงเสียซึ่งสมาตาปุตติกภัย ๓ นี ้  และ 
อมาตาปุตติกภัย ๓ นี้ดวย.  อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทาน้ัน คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ 
สัมมาสมาธิ  นี้แล  ภิกษุทั้งหลาย  มรรคา  นี้ปฏิปทา  เปนไปเพ่ือละเสีย เพ่ือ 
ลวงเสียซึ่งสมาตาปุตติกภัย ๓ นี้   และอมาตาปุตติกภัย ๓ นี้ดวย. 
                                       จบภยสูตรที่   ๒ 
 
                              อรรถกถาภยสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในภยสูตรที่ ๒  ดังตอไปนี้ :-  
 
                      ภัยท่ีมารดาและบุตรชวยกันไมได 
 
           บทวา  อมาตาปุตฺติกานิ   ความวา  มารดาและบุตร ชื่อวา  มาตา- 
ปุตตะ   มารดาและบุตร      ชื่อวา  ไมมีในภัยเหลาน้ี   โดยสามารถจะ 
ปองกันซึ่งกันและกันได  เหตุนั้น   ภัยเหลาน้ี  จึงชื่อวา  ไมมีมารดาและบุตร.  
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บทวา  ย  คือในสมัยใด.    บทวา  ตตฺถ  มาตาป    ปุตฺต   น   ปฏลิภติ  
ความวา   เมื่ออัคคีภัยนั้นเกิดข้ึนแลว   แมมารดาก็ไมไดเห็นบุตร   แมบุตรก็ 
ไมไดเห็นมารดา. 
         บทวา ภย โหติ ความวา  มีภัยคือความหวาดสะดุงแหงจิต.  บทวา 
อฏวีสงฺโกโป   ไดแก ความกําเริบของโจรผูซุมซอนอยูในดง.    ก็ในบทวา 
อฏวี  นี ้   พึงทราบวา  ไดแกโจรท่ีซุมซอนอยูในดง.    อธิบายวา    เม่ือใด 
โจรเหลาน้ันออกจากดงลงสูชนบท เที่ยวปลนทําลาย  คาม  นิคม  และราชธานี 
เมื่อน้ัน  ชื่อวา มีความกําเริบของโจรอยูในดง. พระผูมีพระภาคเจา  ทรงหมาย 
ถึงความกําเริบของโจรท่ีอยูในดงน้ัน   จึงตรัสคําน้ีวา  อฏวีสงฺโกโป. 

                                                 คนขึน้ลอ 
         ในบทวา  จกฺกสมารุฬฺหา  นี ้  มอีธิบายวา  หมุนไปท้ังจักร  คือ 
อิริยาบถ ทั้งจักรคือยาน.  เพราะวาเมื่อภัยมาถึง คนเหลาใดมียาน คนเหลาน้ัน  
ก็ยกสิ่งของบริขารของตนข้ึนยานเหลาน้ัน  แลวขับหนีไป    คนเหลาใดไมมี 
คนเหลาน้ันก็ใชหาบ หรอืใชศีรษะเทินหนีไปจนได. คนเหลาน้ันชื่อวา ข้ึนลอ. 
บทวา  ปริยายนฺติ  ไดแก ไปขางโนน   ขางน้ี. 
         บทวา   กทาจิ    คือในกาลบางครั้งน่ันแล.    บทวา   กรหจิ  เปน 
ไวพจนของบทวา   กทาจิ   นั่นเอง.   บทวา   มาตาป  ปุตฺต  ปฏิลภติ 
ความวา  (แมมารดา)  ยอมไดเห็นบุตรผูมาอยู  ผูไปอยู   หรือผูหลบแอบอยู 
ในที่แหงหน่ึง. บทวา อุทกวาหโก คือ เต็มแมน้ํา.   บทวา มาตาป  ปุตฺต 
ปฏิลภติ   ความวา   บุตรลอยน้ําติดอยูบนทุนหรือแพ  ในภาชนะดินหรือบน 
ทอนไม  มารดาก็ไดเห็น.   ก็หรือวา  มารดาไดเห็นบุตรวายขามไปโดยปลอด 
ภัยแลว   ยืนอยูในหมูบานหรือในปา.  
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                                           ภัย  ๓ อยาง 
 
         พระผูมีพระภาคเจา    ครั้นทรงแสดงภัยที่มารดาและบุตรไมไดพบกัน  
ที่ทรงประสงคเอาอันมาโดยออมอยางนี้แลว  บัดน้ี   เมื่อจะทรงแสดงภัยโดยตรง 
จึงตรัสคําวา   ติณีมาน ิ  เปนตน.   บรรดาบทเหลานั้น   บทวา  ชราภย 
ไดแก   ภัยทีอ่าศัยชราเกิดข้ึน.    แมในภัย  ๒  อยางนอกน้ี     ก็มนีัย   นี้แล. 
สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดังน้ีวา  ภัย  สิ่งที่นากลัว  ความหวาด 
เสียว   ขนชชูัน   ความสะดุงกลัวแหงจิตเกิดข้ึน   เพราะอาศัยชรา. . .   เพราะ 
อาศัยพยาธิ  ภัย  สิ่งที่นากลัว   ความหวาดเสียว  ขนชูชัน   ความสะดุงกลัวแหง 
จิตเกิดข้ึนเพราะอาศัยมรณะ.  บทที่เหลือในทุกแหงงายท้ังน้ันแล. 
                                    จบอรรถกถาภยสูตรที่    ๒ 
 
                                           ๓. เวนาคสูตร 
 
                วาดวยพระพุทธองคไดที่นั่งท่ีนอนสูงใหญ  ๓ อยาง 
 
         [๕๐๓]  สมัยหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในประเทศ 
โกศล    พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ    ถึงหมูบานพราหมณชื่อเวนาคปุระ 
พราหมณและคฤหบดีชาวบานเวนาคปุระไดยินขาววา  พระสมณโคดม 
พระโอรสกษัตริยสักยะ   ทรงผนวชจากตระกูลกษัตริยสักยะ   เสด็จถึงหมูบาน 
เวนาคปุระแลว   ก็แลพระโคคมผูเจริญน้ันมีพระเกียรติศัพทอันดีฟุงเฟองไป 
อยางนี้วา  
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อิติป   โส  ภควา                         แมเพราะอยางนี้ๆ พระผูมีพระภาคเจาน้ัน  
อรห                                            เปนพระอรหันต  
สมฺมาสมฺพุทโธ                           เปนผูตรัสรูเองโดยชอบ 
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน                   เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ 
สุคโต                                         เปนผูเสด็จไปดีแลว 
โลกวิทู                                       เปนผูรูโลก 
อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ          เปนสารถีฝกคนท่ีพึงฝกได    ไมมีผูอ่ืน 
                                                 ยิ่งกวา 
สตฺถา  เทวมนุสฺสาน                 เปนพระศาสดาของเทวดาและมนุษย 
                                                  ทั้งหลาย 
พุทฺโธ                                        เปนผูต่ืนแลว    เปนผูเบิกบานแลว 
ภควา                                         เปนผูมีโชค 
โส อิม โลก  สเทวก สมารก        พระผูมีพระภาคเจาน้ัน    ทรงกระทํา 
สพฺรหฺมก  สสฺสมณพฺราหมฺณึ    ใหแจงดวยพระปญญาอันยิ่งดวยพระ- 
ปช  สเทวมนุสฺส  สย อภิฺา    องคแลว    ทรงประกาศใหโลกน้ีกับทั้ง 
สจฺฉิกตฺวา  ปเวเทติ                    เทวโลกมารโลกพรหมโลก     คือประ- 
                                                   ชาชนรวมท้ังสมณพราหมณ  ทั้งเทวดา 
                                                   และมนุษยใหรูทั่ว 
โส  ธมมฺ  เทเสติ อาทิกลฺยาณ      พระผูมีพระภาคเจาน้ันทรงแสดงธรรม 
มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ  อันงามในเบ้ืองตน     งามในทามกลาง 
                                                   งามในท่ีสุด 
สาตฺถ  สพฺยฺชน                        ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ 
เกวลปริปุณฺณ   ปริสุทฺธ               ทั้งพยัญชนะบริสทุธิ์บริบูรณ    สิ้นเชิง  
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พฺรหฺมจริย  ปกาเสติ 
สาธุ   โข   ตถารูปาน อรหต       ก็แลการไดพบเห็นพระอรหันตทั้งหลาย 
ทสฺสน  โหติ                               ผูทรงคุณวิเศษเห็นปานนั้น    ยอมเปน 
                                                  การดีแล  
         ครั้งน้ัน พราหมณและคฤหบดีชาวบานเวนาคปุระ พากันไปเฝา พระ- 
ผูมีพระภาคเจา ครั้นไปถงึแลว  บางพวกถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา 
บางพวกแสดงความยินดีกับพระผูมีพระภาคเจา   กลาวถอยคําท่ีทําใหเกิด 
ความชื่นชมตอกันใหระลึกถึงกัน  บางพวกประคองอัญชลีไปทางพระผูมีพระ- 
ภาคเจา บางพวกรองทูลชื่อและนามสกุล บางพวกนิ่ง (ไมทําอะไรท้ังน้ัน) ตาง 
นั่งลง  ณ  ทีค่วรสวนหนึ่ง 
         พราหมณวัจฉโคตรชาวบานเวนาคปุระ นั่ง ณ ที่ควรสวนหนึ่งแลว 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรยพระโคดม 
ผูเจริญไมเคยมี พระอินทรียของพระโคดมผูเจริญแจมใสยิ่งนัก   พระฉวีวรรณ 
บริสุทธิ์ ผุดผอง ดังพุทราสุกในฤดูสารท ... ดังผลตาลสุก ที่เพ่ิงหลุดจากข้ัว๑ ... 
ดังทองชมพูนท๒ ที่บุตรชางทองผูมีฝมือตกแตงดีแลว ขัดอยางดีแลว  วางไวบน 
ผาบัณฑุกัมพลสุกปลั่งอรามจาอยูฉะนั้น ... ขาแตพระโคคมผูเจริญ อุจจาสยนะ 
(ที่นั่งท่ีนอนสูง)  และมหาสยนะ  (ที่นั่งท่ีนอนใหญ)  ทั้งหลาย   คือ 
          อาสนทฺิ          มาหรือเกาอ้ีสําหรับนั่ง 
          ปลฺลงฺโก          แทนหรือเตียงมีรูปสัตวรายที่เทา 
๑.  เห็นจะหมายเอาตรงบริเวณข้ัวเทานัน้  หรือมิฉะนั้นกเ็นื้อใน 
๒.  ชมพูนท  ทองท่ีเกิดอยูตามแมน้ําชมพูในอินเดีย แตคร้ังกระโนน  
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         โคณโก       เครื่องลาดทําดวยขนแกะสีดําขนยาวมาก 
         จิตฺติกา             "           "            "       ปกหรือทอเปนลาย  
         ปฏิกา               "           "            "        สีขาว 
         ปฎลิกา             "           "            "        ปกเปนสัณฐานพวงดอกไม 
         ตูลิกา          ฟูกยัดนุนหรือสําลี 
         วิกติกา        เครื่องลาดทําดวยขนแกะวิจิตรดวยรูปสีหและเสือเปนตน 
         อุทฺธโลมิ            "           "            "         มีขนต้ัง 
         เอกนฺตโลมิ        "           "             "         มีขนลมไปขางเดียวกัน 
         กฏ ิสฺส        เครื่องลาดทอดวยดายทองแกมไหม 
         โกเสยฺย        เครื่องลาดทอดวยไหมลวน 
          กุตฺตก          เครื่องลาดทําดวยขนแกะ กวางพอนางระบํายืนฟอนรําได 
                               ๑๖  คน 
          หตฺถตฺถร                             เครื่องลาดหลังชาง 
          อสฺสตฺถร                                    "          หลังมา 
           รถตฺถร                                       "          บนรถ 
           อชินปฺปเวณิ                        เครื่องลาดทําดวยหนังอชิน๑ 

           กาทลิมิคปวรปจฺจตฺถรณ     ทีน่อนอยางดีหุมดวยหนังกทลิมฤค๒ 

           สอุตฺตรจฺฉท                        ประกอบดวยผาดาดเบื้องบน 
           อุภโตโลหิตกุปธาน๓            มหีมอนสีแดงสองขาง 
๑.     อชิน  เคยแปลกันวาเสือ  ในคํามณกิณัฐนาคราชพอดาบสวา  กินเฺต  อชินสาฎิยา  แปลกันวา 
" ประโยชนอะไรของทานดวยผาหนังเสือ " 
๒.     กทลิมฤค   แปลวา  กวาง  หรือชะมด 
๓.     สองบทน้ีลางทีทานแยกออกเปนประเภทหนึ่ง ๆ สอุตฺตรจฺฉท  ไดแกท่ีนอนมีเพดาน  อุภโต- 
โลหิตถุปธาน  ไดแกหมอนขาง 
เคร่ืองลาดเหลานี้เกี่ยวดวยวนิัย   ลางอยางแกไขแลวใชไดก็มี ท่ีอนุญาตใหใชในภายหลังก็มี  
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อุจจาสยนมหาสยนะชนิดนี้ ๆ   พระโคดมผูเจริญ  เห็นจะมีอยูพอการ  หาได 
ไมยาก   ไดอยางไมฝดเคืองเปนแน  
         พราหมณ อุจจาสยนมหาสยนะท้ังหลาย  คือมาน่ัง  ฯ ลฯ  หมอนสีแดง 
สองขาง    อุจจาสยนมหาสยนะเหลาน้ัน    เปนของหาไดยากสําหรับบรรพชติ 
และไดมาก็ไมควร  อุจจาสยนมหาสยนะ ๓ นี้สิ  ทีเ่รามีพอการ   หาไดไมยาก 
ไดอยางไมฝดเคือง   อุจจาสยนมหาสยนะ ๓ คืออะไร  คืออุจจาสยนมหาสยนะ 
ทิพย  อุจจาสยนมหาสยนะพรหม   อุจจาสยนมหาสยนะอริยะ นี้แล  พราหมณ 
อุจจาสยนมหาสยนะ ๓ ที่เรามีพอการ  หาไดไมยาก  ไดอยางไมฝดเคือง 
         ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็อุจจาสยนมหาสยนะทิพย ที่พระโคดมผูเจริญ 
มีพอการ  หาไดไมยาก  ไดอยางไมฝดเคือง  เปนไฉน. 
         พราหมณ   เราอาศัยหมูบานหรือตําบลใด   (เปนที่โคจรบิณฑบาต) 
อยู   ตอนเชาเราครองสบงแลว   ถือบาตรและจีวรเขาสูหมูบาน  หรือตําบลน้ัน 
เพ่ือบิณฑบาต    เวลาหลงัอาหาร   กลบัจากบิณฑบาตแลวก็เขาปา   สิ่งใดมีอยู 
ในที่นั้น     หญาหรือใบไมก็ตาม     กวาดมันมารวมกันเขา     นั่งคูบัลลังก 
ต้ังกายตรง    ดํารงสติไวจําเพาะหนา   เราสงัดจากกาม    จากอกุศลกรรม 
ทั้งหลาย   เขาปฐมฌานอันประกอบดวยวิตก   วิจาร    มีปติและสุขอันเกิดแต 
วิเวกอยู ฯลฯ เขาจตุตถฌานไมทุกขไมสุข มีความบริสุทธิ์ดวยสติอันเกิดเพราะ 
อุเบกขาอยู   ดูกอนพราหมณ เราเปน (ผูเขาฌาน)  อยางนี้แลว  ถาเราจงกรม 
ที่จงกรมในสมัยนั้น  นั่น   เปนที่จงกรมทิพยของเรา  ถาเรายืน  ที่ยืนในคราว 
นั้นนั่น  เปนที่ยืนทิพยของเรา  ถาเรานั่ง ที่นั่งในครั้งน้ัน  นั่น  เปนอาสนะทิพย 
ของเรา  ถาเรานอน  ที่นอนในคราวน้ัน  นั่น    เปนอุจจาสยนมหาสยนะทิพย 
ของเรา นี้แล พราหมณ   อุจจาสยนมหาสยนะทิพย  ซึ่งเรามีพอการ หาได 
ไมยาก  ไดอยางไมฝดเคืองในบัดนี้  
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         นาอัศจรรย  พระโคดมผูเจริญ   ไมเคยมี... อันอุจจาสยนมหาสยนะ- 
ทิพยเชนนี้     คนอ่ืนใครเลาจักมีพอการ   หาไดไมยาก   ไดอยางไมฝดเคือง 
เวนแตพระโคดมผูเจริญ    ก็อุจจาสยนมหาสยนะพรหม    ซึ่งพระโคดมผูเจริญ 
มีพอการ ฯลฯ  ในบัดนี้เปนไฉน.  
         พราหมณ   เราอาศัยหมูบานหรือตําบลใด   (เปนที่โคจรบิณฑบาต) 
อยู ฯลฯ   ดํารงสติไวจําเพาะหนา    เรามีใจไปกับเมตตา. . .กรณุา. . .มุทิตา 
. . .อุเบกขา  แผไปตลอด ๑  ทิศ  ทิศที่ ๒. . .ทิศที ่๓. . .ทิศที่ ๔ กอ็ยางนั้น  
โดยวิธีนี้  เรามีใจไปกับเมตตา   เปนใจกวางใหญ    ไมมีประมาณ    ไมมีเวร 
ไมมีความเบียดเบียน    แผไปท้ังทิศเบ้ืองบน  ทิศเบ้ืองลาง  ทิศขวาง  ทุกทิศ 
เสมอท่ัวหนากันหมดทั้งโลก   ดูกอนพราหมณ  เราเปน  (ผูมีใจอยูในพรหม- 
วิหารภาวนา) อยางนี้แลว  ถาเราจงกรมท่ีจงกรมในสมัยนั้น  นัน่  เปนที่จงกรม- 
พรหมของเรา    ถาเรายืน   ที่ยืนในคราวน้ัน     นั่น    เปนที่ยืนพรหมของเรา 
ถาเราน่ัง  ที่นั่งในครั้งน้ันนั่น   เปนอาสนะพรหมของเรา   ถาเรานอน ที่นอน 
ในคราวน้ัน  นั่น     เปนอุจจาสยนมหาสยนะพรหมของเรา   นี้แล   พราหมณ 
อุจจาสยนมหาสยนะพรหม ซึ่งเรามีพอการ หาไดไมยาก ไดอยางไมฝดเคือง  
ในบัดนี้  
         นาอัศจรรย  พระโคคมผูเจริญ ไมเคยมี... อันอุจจาสยนมหาสยนะ- 
พรหมเชนนี้     คนอ่ืนใครเลาจักมีพอการ    หาไดไมยาก   ไดอยางไมฝดเคือง 
เวนแตพระโคดมผูเจริญ    ก็อุจจาสยนมหาสนะอริยะ    ซึ่งพระโคดมผูเจริญ 
มีพอการ ฯลฯ  ในบัดนี้เปนไฉน. 
         พราหมณ   เราอาศัยหมูบานหรือตําบลใด   (เปนที่โคจรบิณฑบาต) 
อยู  ฯลฯ    ดาํรงสติไวจําเพาะหนา     เรารูทั่วอยางนี้วา   ราคะเราละแลว 
มีมูลอันขาดแลว  ทําใหเหมือนตอตาลแลว   ทําใหไมมีในภายหลังแลว    มีอัน  
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ไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา โทสะ. เราละแลว  ฯลฯ   มีอันไมเกิดข้ึนอีกตอไป  
เปนธรรมดา  โมหะ   เราละแลว  ฯลฯ    มีอันไมเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา 
ดูกอนพราหมณ  เราเปน  (ผูรูทั่วถึง)  อยางนี้แลว   ถาเราจงกรม   ที่จงกรม 
ในสมัยนั้น    นั่น    เปนที่จงกรมอริยะของเรา  ถาเรายืน  ที่ยืนในคราวนั้น นั่น 
เปนที่ยืนอริยะของเรา    ถาเรานั่ง   ที่นั่งในครั้งน้ัน    นั่น     เปนอาสนะอริยะ 
ของเรา  ถาเรานอน ที่นอนในคราวนั้น  นั่น  เปนอุจจาสยนมหาสยนะของเรา 
นี้แลพราหมณ    อุจจาสยนมหาสยนะอริยะ    ซึ่งเรามีพอการ     หาไดไมยาก 
ไดอยางไมฝดเคืองในบัดนี้  
         นาอัศจรรย  พระโคดมผูเจริญ  ไมเคยมี. . .อันอุจจาสยนมหาสยนะ 
อริยะเชนนี้  คนอ่ืนใครเลาจักมีพอการ  หาไดไมยาก  ไดอยางไมฝดเคือง  เวน 
แตพระโคดมผูเจริญ ดีจริงๆ พระโคดมผูเจริญ  ฯลฯ ขอพระโคดมผูเจริญ ทรง 
จําขาพระองคทั้งหลายไววาเปนอุบาสกถึงสรณะแลว   ตลอดชวิีตต้ังแตวันนี้ไป. 
                                            จบเวนาคสูตรที่  ๓ 
 
                                   อรรถกถาเวนาคสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในเวนาคสูตรที่ ๓  ดังตอไปนี้ :- 
 
                                   จาริกมี  ๒  อยาง 
 
         บทวา    โกสเลสุ  ไดแก  ในชนบทท่ีมีชื่ออยางนั้น.  บทวา  จาริก 
จรมาโน    ไดแก  (พระผูมีพระภาคเจา )   เสด็จพุทธะดําเนินไปสูทางไกล. 
ธรรมดาวา การเสด็จจาริกของพระผูมีพระภาคเจามีอยู ๒ อยางคือ   การเสด็จ 
จาริกอยางรีบดวน ๑  การเสด็จจาริกอยางไมรีบดวน  ๑.  บรรดาการ  
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เสด็จจาริก  ๒  อยางนั้น     การท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นบุคคลผูควรจะ  
แนะนําใหรูไดแมในท่ีไกลแลว    ดวนเสด็จไปเพ่ือประโยชนในอันที่จะสอน 
บุคคลน้ันใหรู    ชื่อวา   การเสด็จจาริกอยางรีบดวน.     การเสด็จจาริก 
อยางรีบดวนนั้น     พึงเห็นในเวลาที่เสด็จไปตอนรับพระมหากัสสปะเปนตน. 
สวนการท่ีพระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงอนุเคราะหโลกดวยพุทธกิจ   มีการ 
เที่ยวบิณฑบาตเปนตน   เสด็จไปตามลําดับหมูบานวันละหนึ่งโยชน  สองโยชน 
ชื่อวา การเสด็จจาริกอยางไมรีบดวน.  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงหมายเอา 
การเสด็จจาริกอยางไมรีบดวนน้ีจึงตรัสคําน้ีวา   จาริกฺจรมาโน.   ก็กถาวา 
ดวยการเสด็จจาริก    ไดกลาวไวแลวโดยพิสดารในอัมพัฏฐสุตตวรรณนา  ใน 
อรรถกถาทีฆนิกาย  ชื่อ  สุมังคลวิลาสินี. 

                                          บานพราหมณ 
         บทวา พฺราหฺมณคาโม ความวา หมูบานที่พราหมณทั้งหลายมาสโมสร 
กันก็ดี  หมูบานท่ีพราหมณทั้งหลายมาบริโภคก็ดี  เรียกวา   หมูบานพราหมณ 
(ทั้งน้ัน).  ในท่ีนี้  หมูบานที่พราหมณทั้งหลายมาสโมสรกัน  ประสงคเอาวา 
เปนหมูบานพราหมณ.  บทวา  ตทวสริ คือ เสด็จไปในหมูบานพราหมณนั้น 
อธิบายวา เสด็จถึงแลว. สวนการประทับอยูมิไดกําหนดไวในที่นี้.  เหตุนั้น จึง    
ควรทราบวา ในที่ไมไกลหมูบานพราหมณนั้น    มีไพรสณฑแหงหน่ึงซ่ึงสมควร 
แกพระพุทธเจาท้ังหลาย  พระศาสดาเสด็จไปยังไพรสณฑนั้น. 
         บทวา  อสฺโสสุ   ความวา  (พราหมณคหบดีทั้งหลาย) ฟง คือ ได 
เขาไป ไดแกทราบตามกระแสเสียงที่เปลงออกเปนคําพูดที่ถึงโสตทวาร. ศพัท 
วา  โข  เปนนิบาต ใชในความหมายแหงอวธารณะ  (หามความอ่ืน)  หรือใน  
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ความหมายเพียงทําบทใหเต็ม. บรรดาความหมาย ๒ อยางนั้น   ดวยความหมาย 
แหงอวธารณะ พึงทราบเนื้อความดังน้ีวา  พราหมณคหบดีทั้งหลายไดยินแลว 
ทีเดียว    พราหมณคหบดีเหลาน้ันมิไดมีอันตรายแหงการฟงอะไรเลย.  และ 
ในการทําบทใหเต็ม  (ปทปูรณะ)  พึงทราบแตเพียงวาเปนความสละสลวยแหง 
พยัญชนะเทาน้ัน.  
 
                                    ความหมายของสมณะ 
 
         บัดนี้    เพ่ือจะประกาศเน้ือความท่ีพราหมณคหบดีทั้งหลายไดฟงแลว 
พระสังคีติกาจารยจึงกลาวคําวา   สมโณ   ขล ุ  โภ   โคตโม    เปนตนไว. 
ในบทเหลาน้ัน    พึงทราบความวา   บุคคลชื่อวาเปนสมณะ   เพราะมีบาปอัน 
สงบแลว.   ศพัทวา   ขล ุ  เปนนิบาตใชในความหมายวา  ไดฟงสืบ ๆ มา. 
บทวา   โภ   เปนเพียงพราหมณคหบดีเหลาน้ันรองเรียกกันและกัน.    บทวา 
โคตโม   เปนบทแสดงถึงพระผูมีพระภาคเจาดวยอํานาจโคตร.    เหตุนั้น 
ในบทวา   สมโณ    ขลุ    โภ    โคตโม นี้  พึงเห็นเนื้อความอยางนี้วา 
ผูเจริญ   ไดยนิวา   พระสมณะผูโคตมโคตร.   สวนบทวา  สกฺยปุตฺโต   นี้ 
เปนบทแสดงถึงตระกูลอันสูงสงของพระผูมีพระภาคเจา.    บทวา   สกฺยกุลา 
ปพฺพชิโต  เปนบทแสดงวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงผนวชดวยศรัทธา.  มีคํา 
อธิบายวา พระผูมีพระภาคเจาไมถูกความเส่ือมอะไรเลยครอบงํา  ทรงละตระกูล 
นั้นที่ยังไมเสื่อมส้ินเลย  ทรงผนวชดวยศรัทธา. 
         บทวา   ต  โข  ปน  เปนทุติยาวิภัติใชในความหมายบงบอกวาเปน 
อยางนี้.    อธบิายวา   ก็ของพระโคดมผูเจริญน้ันแล.    บทวา  กลฺยาโณ 
ไดแก   ประกอบดวยคุณอันงาม    มีคําอธิบายวา  ประเสริฐที่สุด.  บทวา  
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กิตฺติสทฺโท   ไดแก  เกียรตินั่นเองหรือเสียงชมเชย.    บทวา  อพฺภุคฺคโต 
ไดแก  ระบือไปถึงเทวโลก.   ถามวา  กิตติศัพทระบือไปอยางไร.   ตอบวา   
ระบือไปวา  อิติป   โส   ภควา  ฯ  เป ฯ  พุทฺโธ   ภควา.  ในพระบาลีนั้น 
มีบทสัมพันธดังน้ี   พระผูมีพระภาคเจาน้ันเปนพระอรหันต   แมเพราะเหตุนี้ 
เปนพระสัมมาสัมพุทธเจาแมเพราะเหตุนี้  ฯลฯ   เปนพระผูมีพระภาคเจา   แม 
เพราะเหตุนี้.    มีคําอธิบายวา  เพราะเหตุนี้ดวย  เพราะเหตุนี้ดวย.  ในพระ- 
พุทธคุณน้ัน    ทานต้ังมาติกาไวโดยนัยเปนตนวา   พระผูมีพระภาคเจานั้นพึง 
ทราบวา  เปนพระอรหันต  ดวยเหตุเหลาน้ีคือ 
         ๑.   เพราะเปนผูไกล   (จากกิเลส) 
         ๒.   เพราะทรงทําลายขาศึกทั้งหลาย 
         ๓.   เพราะทรงหักซี่กําท้ังหลาย 
         ๔.   เพราะเปนผูควรแกปจจัยเปนตน 
         ๕.   เพราะไมมีความลับในการทําบาป 
ดังน้ี     แลวขยายบทเหลาน้ีทุกบททีเดียว    ใหพิสดารในพุทธานุสตินิเทศ 
ในปกรณพิเศษชื่อวิสุทธิมรรค.   นกัศกึษาพึงถือเอาความพิสดารของบท 
เหลาน้ันจากปกรณพิเศษ  ชื่อวิสุทธิมรรคน้ันเทอญ. 
         บทวา  โส  อิม   โลก  ความวา   พระโคดมผูเจริญน้ัน ... โลกน้ี. 
ตอไปนี้   จะแสดงคําท่ีจะพึงกลาว.   บทวา   สเทวก   ไดแก  (สัตวโลก) 
พรอมท้ังเทวดาท้ังหลาย  ชื่อวา  สเทวกะ  (สัตวโลก)  พรอมท้ังมารอยางนี้ 
ชื่อวา  สมารกะ  (สัตวโลก)  พรอมท้ังพรหม  ชื่อวา  สพรหมกะ หมูสัตว 
พรอมท้ังสมณพราหมณ    ชื่อวา  สัสสมณพราหมณี    หมูสัตวที่ชื่อวา  ปชา  
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เพราะมีตัวตนเกิดจากนํ้า  ซึ่งปชาน้ัน   ปชาพรอมท้ังเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  
ชื่อวา  สเทวมนุสสะ.  บรรดาคําเหลานั้น   ดวยคําวา  สเทวกะ  พึงทราบวา 
มุงถึงเทวดาชั้นกามาจร ๕ ชั้น  ดวยคําวา  สมารกะ  พึงทราบวา มุงถึงเทวดา   
ชั้นกามาวจรชั้นที่ ๖.  ดวยคําวา สพรหมกะ  พึงทราบวา มุงถึงพรหม.  ดวย 
คําวา  สัสสมณพรามณี  พึงทราบวา   มุงถึงสมณพราหมณผูเปนขาศึกศัตรู 
ตอพระศาสนา   และมุงถึงสมณพราหมณผูมีบาปอันสงบแลว    ผูลอยบาปแลว. 
ดวยคําวา  ปชา    พึงทราบวา  มุงถึงสัตวโลก.    ดวยคําวา  สเทวมนุสสะ 
พึงทราบวา   มุงถึงสมมติเทพและมนุษยที่เหลือ.     ในที่นี ้  สัตวโลกพรอมทั้ง 
โอกาสโลก  พึงทราบวาทานถือเอาแลวดวย  ๓  บท   สัตวโลกคือหมูสัตว  พึง 
ทราบวาทานถือเอาแลวดวย ๒ บท    ดังพรรณนามาฉะน้ี. 
         อีกนัยหนึ่ง  โลกชัน้อรูปาวจร  ทานถือเอาแลวดวยศัพทวา   สเทวกะ 
เทวโลกชั้นกามาวจร ๖ ชัน้    ทานถือเอาแลวดวยศัพทวา   สมารกะ  โลกของ 
รูปพรหม  ทานถือเอาแลวดวยศัพทวา สพรหมกะ  มนุษยโลกพรอมท้ังบริษัท 
๔   หรือสมมติเทพ  หรือสัตวโลกทั้งหมดท่ีเหลือ   ทานถือเอาแลวดวยศัพทวา 
สัสมณพราหมณะ  เปนตน.  ฝายพระโบราณาจารยทั้งหลายกลาววา   บทวา 
สเทวก ไดแก โลกท่ีเหลอืพรอมท้ังเทวดาท้ังหลาย.   บทวา สมารก  ไดแก 
โลกที่เหลือพรอมท้ังมาร.    บทวา   สพฺรหฺมก  ไดแก โลกท่ีเหลือพรอมท้ัง 
พรหม.  เพ่ือจะประมวลสัตวที่เขาถึงภพ ๓ ทั้งหมดไวใน ๓ บท    ดวยอาการ 
๓ แลวกําหนดถือเอาอีกดวย ๒ บท    ทานจึงกลาววา   สสฺสมณพฺราหฺมณ ึ
ปช  สเทวมนุสฺส   ดังพรรณนามาน้ี.    ทานกําหนดถือเอาธาตุ ๓ นั่นแล 
โดยอาการนั้น  ๆ  ดวยบท ๕ อยางนี้แล.  
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         บทวา  สย   ในคําวา  สย  อภิฺา   สจฉฺิกตฺวา    ปเวเทติ  มี 
ความวา  ดวยพระองคเอง คือ ไมมีคนอ่ืนแนะนํา.   บทวา อภิฺา  แปลวา 
ดวยอภิญญา  อธิบายวา  ทรงรูดวยพระญาณอันยิ่ง.  บทวา  สฺจฉิกตฺวา  คือ 
ทรงทําใหประจักษชัด.    ทานทําการปฎิเสธการคาดคะเนเปนตน    ดวยบทวา  
สจฺฉิกตฺวา  นั้น.  บทวา ปเวเทติ  คือ  ทรงใหรู  ไดแกทรงใหทราบ  คือ 
ทรงประกาศ. 
 
                                เบื้องตน - ทามกลาง - ที่สุด 
 
         บทวา  โส ธมฺม เทเสติ อาทิกลฺยาณ  ฯ ล ฯ ปริโยสานกลฺยาณ 
ความวา  พระผูมีพระภาคเจาน้ัน  ทรงอาศัยพระกรุณาในสัตวทั้งหลาย  ถึงจะ 
ทรงงด  (พระธรรมเทศนาไวชั่วคราว)  แลวทรงแสดงความสุขอันเกิดจากวิเวก 
อยางยอดเยี่ยม.๑   ก็แล   พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงแสดงความสุขอันเกิด 
จากวิเวกนั้นนอยบาง    มากบาง    ก็ทรงแสดงเฉพาะประการท่ีมีความงามใน 
เบื้องตน   เปนตนเทาน้ัน    มีคําอธิบายวา   ทรงแสดงทําใหงามคือดี   ไดแก 
ไมใหมีโทษเลย ทั้งในเบ้ืองตน  ทรงแสดงทําใหงามคือดี ไดแกไมใหมีโทษเลย 
ทั้งในทามกลางทั้งในท่ีสุด. ในขอน้ันมีอธิบายวา เบื้องตน  ทามกลาง และที่สุด 
ของเทศนามีอยู  เบื้องตน   ทามกลาง  และที่สุดของศาสนา (คําสอน) ก็มีอยู. 
         สําหรับเทศนากอน  ในคาถา ๔ บท  บทที ่๑  ชื่อวา  เปนเบื้องตน 
สองบทจากน้ันชื่อวา  เปนทามกลาง  บาทเดียวในตอนทายชื่อวา  เปนที่สุด. 
๑.  ปาฐะวา   หิตฺวาป อนตฺุตร  วิเวกสุข  เทเสติ  ฏิกาจารยไดขยายความออกไปวา   พระผูมีพระ- 
ภาคเจา  กําลังทรงแสดงธรรม  ขณะท่ีบริษทัใหสาธุการ   หรือพิจารณาธรรม   ตามท่ีไดฟงแลว 
จะทรงงดแสดงธรรม   ช้ันตนไวช่ัวคราวกอน  ทรงเขาผลสมาบัติ   และทรงออกจากสมาบัติ  ตาม 
ท่ีทรงกําหนดไวแลว  จึงจะทรงแสดงธรรม  ตอจากท่ีไดหยุดพักไว.  
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สําหรับพระสูตรที่มีอนุสนธิเดียว คําข้ึนตนเปนเบื้องตน  คําลงทายวา อิทมโวจ 
เปนที่สุด    ระหวางคําข้ึนตนและคําลงทายทั้งสองเปนทามกลาง.     สําหรับ  
พระสูตรหลายอนุสนธิ    อนุสนธิแรกเปนเบื้องตน     อนุสนธิสุดทายเปนท่ีสุด 
อนุสนธิเดียวบาง   สองอนุสนธิบาง   อนุสนธิมาก   (กวา  ๑  หรือ ๒)   บาง 
ในตอนกลางเปนทามกลางท้ังหมด. 
         สําหรับศาสนา  (คําสอน)   ศีล  สมาธิ  และวิปสสนา   ชื่อวา   เปน 
เบื้องตน.   สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   ก็อะไรเปน 
เบื้องตนแหงกุศลธรรมทัง้หลาย   ศลีท่ีบริสุทธิ์ดี    และทิฏฐิที่ตรง    (สัมมา- 
ทิฎฐิ)  เปนเบื้องตนแหงกุศลธรรมทัง้หลายเปนตนดังนี้.  สวนอริยมรรคทีต่รัส 
ไวอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มัชฌมิาปฏิปทาท่ีตถาคตตรัสรูแลวมีอยู  ดังน้ี  
ชื่อวา  เปนทามกลาง  ผลและนิพพาน  ชื่อวา  เปนที่สุด.  ผล  ทานกลาววา 
เปนที่สุด    ในประโยคน้ีวา   ดูกอนพราหมณ    เพราะเหตุนั้นแล    ทานจง 
ประพฤติพรหมจรรย นั่นเปนฝง นั่นเปนที่สุด. นพิพาน ทานกลาววาเปนท่ีสุด 
ในประโยคน้ีวา   ดูกอนวิสาขะผูมีอายุ  ทานอยูประพฤติพรหมจรรย  ที่หยั่งลง 
ในนิพพาน   มีนิพพานเปนที่ไปในเบื้องหนา มีนิพพานเปนที่สุด. 
         ในที่นี้    ทานประสงคเอาเบ้ืองตน    ทามกลางและที่สุดของเทศนา. 
เพราะวา  พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงธรรม  ก็ทรงแสดงศีลในเบ้ืองตน 
ทรงแสดงมรรคในทามกลาง   แลวทรงแสดงนิพพานในที่สุด.   ดวยเหตุนั้น 
พระสังคีติกาจารยจึงกลาววา    พระผูมีพระภาคเจาน้ันทรงแสดงธรรมงามใน 
เบื้องตน   งามในทามกลาง   (และ)  งามในท่ีสุด. เพราะเหตุนั้น    พระธรรม 
กถึกแมรูปอ่ืน ๆ  เมื่อจะกลาวธรรม  
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                                ก็พึงแสดงศีลในเบื้องตน    พึงแสดง  
              มรรคในทามกลาง        พึงแสดงนิพพานใน  
              ที่สดุ        นี้         ชื่อวา       เปนหลักท่ีดีของ  
              พระธรรมกถึก. 
         บทวา  สาตฺถ  สพฺยฺชน   ความวา   ก็เทศนาของพระธรรมกถึก 
รูปใด  อาศัยการพรรณนาถึงขาวตม   ขาวสวย   หญิงและชายเปนตน   (อาศัย 
สิ่งเหลาน้ีเปนเหตุจูงใจจึงแสดง)    พระธรรมกถึกน้ัน    ไมชื่อวาแสดงธรรมท่ี 
พรั่งพรอมไปดวยอรรถ   (ประโยชน)   แต  พระผูมีพระภาคเจาทรงละเทศนา 
เห็นปานน้ันเสีย  ทรงแสดงเทศนาท่ีอาศัยสติปฏฐาน ๔ เปนตน  เพราะเหตุนั้น  
พระสังคีติกาจารยจึงกลาววา ทรงแสดงธรรมท่ีพรั่งพรอมดวยอรรถ(ประโยชน). 
สวนเทศนาของพระธรรมกถึกรูปใด   ประกอบไปดวยพยัญชนะประการ 
เดียวเปนตนบาง     มีพยัญชนะหายไปทุกตัวบาง   ทิ้งพยัญชนะท้ังหมดและ 
นิคหิตเปนพยัญชนะไปหมดบาง   เทศนาพระธรรมกถึกรูปนั้น       ชื่อวา 
ไมมีพยัญชนะ   เพราะมีพยัญชนะไมครบเหมือนภาษาของพวกชาวปา  มีชาว 
ทมิฬ  ชาวกริายตกะ   และชาวโยนกเปนตน.   แตวา  พระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสดงธรรม    การทําพยญัชนะใหบรบิูรณ   ไมทรงลบลางพยัญชนะท้ัง  ๑๐ 
ชนิดที่กลาวไวอยางนี้วา 
                               ความรูเรื่องพยัญชนะมี  ๑๐ ประการ 
              คือ    สิถิล   ๑    ธนิต   ๑     ทฆีะ   ๑   รัสสะ  ๑ 
              ลหุ  ๑      คร ุ ๑       นิคหิต  ๑         สัมพันธ   ๑ 
              ววัฎ ิตะ    ๑    วิมุตตะ    ๑ 
เพราะเหตุนั้น    พระสังคีติกาจารยจึงกลาววา  ทรงแสดงธรรมพรั่งพรอมไป 
ดวยพยัญชนะ.  
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         คําวา  เกวล   ในบทวา  เกวลปริปุณฺณ    นี ้  เปนคําใชแทนคําวา 
สกล หมายถงึท้ังหมด. บทวา ปริปุณฺณ   หมายถึงไมขาดไมเกิน. มีคําอธิบาย 
ดังน้ีวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมบริบรูณทั้งหมดทีเดียว  แมเทศนา  
เรื่องเดียวท่ีไมบริบูรณก็ไมมี.    บทวา   ปริสุทฺธ    ไดแก   ไมมีอุปกิเลส. 
อธิบายวา   พระธรรมกถึกรูปใดแสดงธรรมดวยหวังวา    เราจักไดลาภหรือ 
สักการะเพราะอาลัยธรรมเทศนาน้ี    เทศนาของพระธรรมกถึกรูปนั้น     ชื่อวา 
ไมบริสุทธิ์.  แตวา  พระผูมีพระภาคเจาไมทรงมุงหวังโลกามิส   ทรงมีพระทัย 
ออนโยนดวยการแผประโยชนเกื้อกูลดวยการเจริญเมตตา  ทรงแสดงธรรมดวย 
พระทัยที่ดํารงอยูในการยกยอง   เพราะเหตุนั้น    พระสังคีติกาจารยจึงกลาววา 
ทรงแสดงธรรมบริสุทธิ์.  บทวา พฺรหฺมจริย. ในคําวา พฺรหฺมจรยิ  ปกาเสติ 
นี้   ไดแก ศาสนา  (คําสอน)  ทั้งหมดท่ีสงเคราะหลงในไตรสิกขา    เพราะ 
เหตุนั้น  พระสังคีติกาจารยจึงกลาววา  ทรงประกาศพรหมจรรย. 
         พึงเห็นเน้ือความในบทนี้อยางนี้วา    พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน  ฯลฯ บริสุทธิ์  และเมื่อทรงแสดงอยางนี้  ชือ่วา 
ทรงประกาศศาสนพรหมจรรยทั้งส้ินที่สงเคราะหลงในไตรสิกขา.     บทวา 
พฺรหฺมจริย    ความวา    จริยาที่ชื่อวา   เปนพรหม    เพราะหมายความวา 
ประเสริฐที่สุด   อีกอยางหน่ึง มีคําอธิบายวา  จริยาของทานผูประเสริฐทั้งหลาย 
มีพระพุทธเจาเปนตน   ชือ่วา  พรหมจรรย. 
         บทวา สาธุ   โข   ปน  ความวา  ก็แล  การเห็นพระอรหันตทั้งหลาย  
เปนของดี.     มีคําอธิบายวา  นําประโยชนมาให  นําความสุขมาให.    บทวา 
ตถารูปาน  อรหต  ความวา  พระอรหันตทั้งหลาย  เชน พระโคดมผูเจริญ 
เปนบุคคลท่ีเห็นไดยาก     โดยใชเวลานานถึงหลายแสนโกฏิกัป     (จึงจะได 
เห็น)  มีสรีระดึงดูดใจแพรวพราวดวยมหาปุริสลักษณะอันงามเลิศ ๓๒ ประการ  
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ประดับประดาดวยรัตนะ   คือ อนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ แวดวงดวยพระรัศมี  
ที่แผซานออกไปประมาณหนึ่งวา  นาทัศนาไมนอย   มกีระแสเสียงแสดงธรรม 
ไพเราะยิ่งนัก  ไดเสียงเรียกขาน  (นาม)  วา  เปนพระอรหันตในโลก  เพราะ 
ไดบรรลุคุณตามเปนจริง.  บทวา ทสฺสน โหติ  ความวา  แมเพียงลืมนัยนตา 
ที่เปนประกายดวยความเลื่อมใสเปนตนข้ึนดูก็ยังเปนการดี  เพราะทําอัธยาศัย 
อยางนี้วา ก็ถาวา เมื่อพระพุทธเจา  เชน พระโคดมผูเจริญแสดงธรรมอยู.  ดวย 
พระสุรเสียงดุจเสียงพรหมซ่ึงประกอบดวยองค ๘   เราทั้งหลายจักไดฟงสักบท 
หน่ึงไซร  กจั็กเปนการดียิ่งข้ึนไปอีกทีเดียว. 
         บทวา    เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ    ความวา  ชาวเวนาคปุระ 
ทั้งหลายละทิ้งการงานทุกอยางมีใจยินดี.  ในบทวา  อฺชลิมฺปณาเมตฺวา  นี ้ 
มีอธิบายวา   ชนเหลาใดเขากันไดกับท้ังสองฝาย   คือ   ทั้งฝายสัมมาทิฏฐิและ 
มิจฉาทิฏฐิ   ชนเหลาน้ันคิดอยางนี้วา   ถาพวกมิจฉาทิฏฐิจักทักทวงพวกเราวา 
เพราะเหตุไร  ทานทั้งหลาย  จึงกราบพระสมณโคดม  เราทั้งหลายจักตอบพวก 
มิจฉาทิฏฐินั้นวา  แมดวยเหตุเพียงทําอัญชล ีก็จัดเปนการกราบดวยหรือ ?  ถา 
พวกสัมมาทิฏฐิจักทวงพวกเราวา   เพราะเหตุไร    ทานท้ังหลายจึงไมกราบ 
พระผูมีพระภาคเจา   เราทั้งหลายจักตอบวา  เพราะศีรษะกระทบพ้ืนดินเทาน้ัน 
หรือจึงจัดเปนการกราบ   แมการประนมมือก็ถือเปนการกราบเหมือนกันมิใช  
หรือ  ? 

                                  ประกาศช่ือและโคตร 
         บทวา   นามโคตฺต   ความวา   ชาวเวนาคปุระท้ังหลายเม่ือกลาววา 
ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ขาพเจาชื่อทัตตะเปนบุตรของคนโนน  ชื่อมิตตะ  เปน  
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บุตรของคนโนน    มาในท่ีนี้ดังน้ี   ชื่อวา   ประกาศชื่อ   เมื่อกลาววา   ขาแต 
พระโคดมผูเจริญ  ขาพเจาชื่อ วาเสฏฐะ ขาพเจาชื่อ กัจจายนะ มาในท่ีนี้ ดังน้ี  
ชื่อวา ประกาศโคตร.  
         เลากันวา   ชาวเวนาคปุระเหลานั้นยากจน   เปนคนแก  ทําอยางนั้นก็ 
ดวยหวังวา   เราทั้งหลายจักปรากฏดวยอํานาจชื่อและโคตรในทามกลางบริษัท. 
ก็แล    ชาวเวนาคปุระเหลาใดน่ังน่ิง   ชาวเวนาคปุระเหลาน้ันเปนคนตระหน่ี 
เปนคนโง.   บรรดาชนเหลาน้ัน   พวกท่ีตระหน่ีคิดวา  เมื่อเราทําการสนทนา 
ปราศัยคําหน่ึง   สองคํา  พระสมณโคดมก็จะคุนเคยดวย  เมื่อมีความคุนเคยจะ 
ไมใหภิกษาหน่ึง สองทัพพี ก็จะไมเหมาะ ดังน้ี  เมื่อจะปลีกตัวจากการสนทนา 
ปราศัยนั้นจึงน่ังน่ิง.  พวกคนโงนั่งน่ิงอยูในท่ีแหงหนึ่งเหมือนกอนดินที่ขวางลง 
เพราะความท่ีตนเปนคนไมรู. บทวา เวนาคปุริโก  ไดแกชาวเมืองเวนาคบุรี. 
บทวา    เอตทโวจ     ความวา   ชาวเมืองเวนาคบุรีมองดูพระสรีระของพระ- 
ตถาคตเจา    ต้ังแตปลายพระบาทข้ึนไปจนถึงปลายพระเกศา   ก็เห็นพระสรีระ 
ของพระตถาคตเจาประดับประดาดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ซึ่งรุงเรือง 
ดวยอนุพยัญชนะ  ๘๐  แวดลอมดวยพระพุทธรัศมีสีเขม ๖ สี  ซึ่งเปลงออกจาก 
พระสรีระไปครอบคลุมประเทศ   โดยรอบได  ๘๐  ศอก   จึงเกิดความพิศวง 
งงงวย  เมื่อจะกลาวสรรเสริญคุณจึงไดกลาวอยางนี้   คือ  ไดกลาวคํามี  อาทิวา 
อจฺฉริย  โภ  โคตม. 
 
                      จิตผองใสทําใหอินทรีย   ๕  ผองใส 
 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ยาวฺจิท  นี้  เปนคําบงถึงการกําหนด 
ประมาณย่ิง.  บทวา  ยาวฺจิท  นั้น   สัมพันธเขากับบทวา  วิปฺปสนฺน.  
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และ(อินทรียทั้งหลาย) ผองใสเพียงใด ชื่อวา ผองใสอยางยิ่ง อธิบายวา ผองใส  
ยิ่งนัก.  บทวา  อินฺทฺริยานิ    ไดแก อินทรีย  ๖ มีจักษุเปนตน   กค็วามท่ี 
อินทรีย  ๖  นั้นผองใสไดปรากฏแลวแกพราหมณวัจฉโคตร    เพราะไดเห็น 
ความท่ีโอกาสที่อินทรีย  ๕  ต้ังอยูผองใส.   ก็เพราะเหตุที่ความผองใสน้ันยอม 
ผองใสท่ีใจนั่นเอง เพราะสําหรับบุคคลผูมีจิตไมผองใส ก็จะมีอินทรียไมผองใส 
ฉะน้ัน    แมความผองใสแหงมนินทรียก็ไดปรากฏแกพราหมณวัจฉโคตรน้ัน. 
พราหมณวัจฉโคตรมุงเอาความท่ีอินทรีย  ๖  ผองใส  อยางนี้นั้น  จึงกลาววา 
วิปฺปสนฺนานิ  อินฺทฺริยานิ. 
         บทวา  ปริสุทธฺโธ  ไดแก ไมมีมลทิน. บทวา ปริโยทาโต ไดแก 
ผุดผอง.  บทวา   สารท   พทรปณฺฑฺ   ไดแก ผลพุทราสุกเต็มที่ซึ่งเกิดใน 
สรทกาล.   แทจริง    ผลพุทราสุกจัดนั้น   มีทั้งใสท้ังผุดผอง.    บทวา 
ตาลปกฺก   ไดแก  ผลตาลสุกจัด.    บทวา  สมฺปติ   พนฺธนา  ปมตฺุต 
ไดแก หลุดจากข้ัวในขณะน้ันนั่นเอง.  อธิบายวา  เนื้อท่ีเพียง  ๔  องคุลีของ 
ผลตาลสุกนั้นที่บุคคลปลิดออกจากข้ัวทะลาย  แลวหงายหนาข้ึนวางไวบนแผน- 
กระดาน  ยอมปรากฏเปนสีสดใสผุดผองแกบุคคลผูแลดู.  พราหมณวัจฉโคตร 
หมายเอาผลตาลสุกน้ันแล   จึงกลาวอยางนี้. 
         บทวา  เนกฺข ชมฺโพนท  ไดแก แทงทองชมพูนุทซึ่งมีสีแดงกล่ํา. 
บทวา ทกฺขกมฺมารปุตฺตสุปริกมฺมกต  ไดแก อันบุตรนายชางทองผูฉลาด 
ตกแตงไวดีแลว. บทวา อกฺุกามุเข  สุกลุสมฺปหฏ  ความวา  ทองชมพูนุท 
อันนายชางทองผูมีฝมือ  หลอมในเตาของนายชางทองแลวขัดอยางดี   ดวยการ 
ตี   การรีด  และการบุนวด  อธิบายวา  ขัดใหนวดไดที่.  บทวา  ปณฺฑุกมฺพเล 
นิกฺขิตฺต   ความวา   อันนายชางทองผูมีฝมือ   ใชไฟลน  ขัดถูดวยเข้ียวเสือ-  
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เหลือง   เอายางไมทาแลววางไวบนผากัมพลสีแดง.   บทวา    ภาลเต   ไดแก 
เปลงแสงเพราะมีแสงเกิดเอง.   บทวา   ตปเต    ไดแก  สองสวาง  เพราะกําจัด  
ความมืด.   บทวา  วิโรจติ  ไดแก แผไพโรจนโชติชวง  อธิบายวา  สงางาม. 
         ในบทวา  อุจฺจาสยนมหาสยนานิ  นี ้  มีอธิบายดังตอไปนี้  ที่นอน 
(สูง)   เกินขนาด ชื่อวา ที่นอนสูง.  ทีน่อนท่ีเปนอกัปปยภัณฑ  (ของท่ีไมควร 
แกสมณะ)    ทั้งยาวและกวาง    ชื่อวา   ที่นอนใหญ.    บัดนี ้  เมื่อจะแสดง 
ที่นอนสูง  และที่นอนใหญนั้น   พราหมณวัจฉโคตรจึงกลาวคําวา   เสยฺยถีท 
อาสนฺทิ  เปนตน. 
 
                         อธิบายเรือ่งอาสนะเปนตน 
 
         ในคําวา    อาสนฺทิ    เปนตนนั้นมีอธิบายดังตอไปนี้     ทีช่ือ่วา 
อาสันทิ   ไดแก  อาสนะ  (ที่นั่ง )  เกินขนาด   ที่ชื่อวา  บัลลังก   ไดแก 
บัลลังก   (เตียงหรือแทน)   ที่เขาทําโดยติดรูปสัตวรายไวที่เทา.   ทีช่ื่อวา 
โคณกะ    ไดแก   ผาโกเชาวผืนใหญที่มีขนยาว.   เลากันวา  ขนของผา 
โกเชาวผืนใหญนั้น (ยาว)  เกิน  ๔ นิ้ว.  ที่ชื่อวา  จติติกา  ไดแก  เครื่อง 
ลาดขนแกะวิจิตรดวยรัตนะ.    ทีช่ื่อวา   ปฏิกา   ไดแก  เครื่องลาดสีขาว 
ทําจากขนแกะ.  ทีช่ื่อวา   ปฏลิกา  ไดแก  เครื่องลาดขนแกะมีดอกหนา  ซึ่ง 
เรียกวา   แผนมะขามปอม  บาง.  ที่ชือ่วา   ตูลิกา   ไดแก  เครื่องลาดทําจาก-  
สําลี  ซึ่งยัดเต็มดวยสําลีชนิดใดชนิดหน่ึงในสําลี ๓ ชนิด.  ที่ชือ่วา   วิกติกา 
ไดแกเครื่องลาดขนแกะซึ่งวิจิตรดวยรูปราชสีห และเสือโครงเปนตน . ทีช่ือ่วา 
อุทธโลมี    ไดแก   เครื่องลาดขนแกะท่ีมีชายท้ังสองขาง.   อาจารยบางพวก 
กลาววา  เครื่องลาดขนแกะท่ีมีดอกนูนข้ึนขางเดียว.   ที่ชื่อวา    เอกันตโลมี 
ไดแก  เครื่องลาดขนแกะท่ีมีชายขางเดียว.   อาจารยบางพวกกลาววา   เครื่อง-  
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ลาดขนแกะท่ีมีดอกนูนข้ึนทั้งสองขาง. ทีช่ื่อวา  กัฏฐิสสะ  ไดแก เครื่องลาด 
ทําจากไหม  เย็บติดดวยรัตนะ.  ที่ชื่อวา  โกเสยยะ  ไดแก เครื่องลาดคทําจาก 
เสนไหม  เย็บติดดวยรัตนะเหมือนกัน.   ทีช่ื่อวา  กุตตกะ  ไดแก เครื่องลาด 
ขนแกะขนาด ที่นางระบํา ๑๖  นางใชยืนรายรําได.   ที่ชื่อวา   เครื่องลาดชาง  
เปนตน  ไดแกเครื่องลาดท่ีลาดบนหลังชางเปนตน   และเครื่องลาดที่ทําแสดง 
เปนรูปชางเปนตน.  ทีช่ือ่วา   อชินัปปเวณิ  ไดแก เครื่องลาดท่ีเอาหนังเสือ 
ดาวมาเย็บทําโดยขนาดเทาเตียง.  บทที่เหลือมีความหมายดังกลาวแลวในตอน 
ตนนั่นเอง. 
         บทวา    นิกามลาภี   แปลวา  (พระสมณโคดมผูเจริญ)  มีปกติได 
ตามปรารถนา    คือ    มีปกติไดที่นอนสูงและใหญตามท่ีตองการ ๆ.    บทวา 
อกิจฺฉลาภี  แปลวา   มีปกติไดโดยไมยาก.   บทวา   อกสิรลาภี   แปลวา 
มีปกติไดที่นอนอันไพบูลย   คือ   มีปกติไดที่นอนใหญ   พราหมณวัจฉโคตร 
กลาวหมายเอาวา   พระสมณโคดมผูเจริญ    เห็นจะไดที่นอนท่ีโอฬารทีเดียว. 
เลากันวา  พราหมณนี้ตระหนักในการนอน  (ชอบนอน).  เขาเห็นวา อินทรีย 
ของพระผูมีพระภาคเจาผองใสเปนตนสําคัญอยูวา   พระสมณโคดมน้ี   นั่งและ 
นอนบนท่ีนอนสูง และที่นอนใหญเห็นปานน้ีเปนแนแท  ดวยเหตุนั้น อินทรีย 
ทั้งหลายของทานจึงผองใส  ผิวพรรณจึงบริสุทธิ์ผุดผอง  จึงไดกลาวสรรเสริญ 
คุณของเสนาสนะนี้. 
         ในบทวา   ลทฺธา   จ   ปน   น   กปฺปนฺติ    นี ้  มีอธิบายวา 
เพราะพระบาลีวา เครื่องลาดบางอยางใชได อธิบายวา เครื่องลาดแกมไหมลวน 
จะปูลาดแมบนเตียงก็ใชได  เครื่องลาดทําดวยผาขนสัตวเปนตน   จะปูลาดโดย 
ใชเปนเครื่องปูพ้ืนก็ใชได  จะตัดเทาของอาสันทิ  (แลวน่ัง)  ก็ได    จะทําลาย 
รูปสัตวรายของแทน  (แลวน่ัง)  ก็ได   จะฉีกอาสนะยัดนุนเอามาทําเปนหมอน  
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ก็ได   ดังน้ี    เครื่องลาดแมเหลาน้ีจึงควรโดยวิธีเดียวกัน    แตเพราะอาศัยสิ่งท่ี  
เปนอกัปปยะ เครื่องลาดท้ังหมดน่ันแหละ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาไมสนควร. 
บทวา  วนนฺตเยว  ปจารยามิ   ความวา  เราตถาคตเขาไปสูปาทีเดียว.  บทวา 
ยเทว   คือ   ยานิเยว   (แปลวา  เหลาใด).  บทวา  ปลฺลงฺก  อาภชุิตฺวา  คือ 
นั่งใหอาสนะติดกับขาออนชิดกันไปโดยชอบ.   บทวา  อุชุ  กาย  ปณิธาย 
คือ  ทั้งกายใหตรง  ใหกระดูกสันหลัง ๑๘ ขอ  เอาปลายจรดปลายกัน.  บทวา 
ปริมุข  สตึ  อุปฏเปตฺวา  ความวา  ต้ังสติมุงตรงตอพระกัมมัฏฐาน  หรือ 
ทําการกําหนดและการนําออก  (จากทุกข)  ใหปรากฏชัด.  สมจริงดังคําท่ีทาน 
กลาวไวดังนี้ วา    ศัพทวา   ปริ     มีความหมายวา  กําหนด   ศัพทวา   มขุ 
มีความหมายวา  นําออก ศัพทวา สติ  มีความหมายวา  ต้ังมั่น  ดวยเหตุนั้น  
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    ต้ังสติไวเฉพาะหนา.   บทวา   อปุสมฺปชฺช   
วิหราม ิความวา เราตถาคตได คือ  ทําใหประจักษอยู. 
 
                          พระพุทธเจาเขาฌานเดินจงกรม 
 
         บทวา   เอวมฺภูโต    ความวา  (เราตถาคต)    เปนผูพรั่งพรอมดวย 
ฌานใดฌานหน่ึงในบรรดาฌานมีปฐมฌานเปนตนอยางนี้.    บทวา    ทิพฺโพ 
เม  เอโส  ตสมฺึ   สมเย  จงฺกโม  โหติ  ความวา    ก็การจงกรมของเรา 
ตถาคตผูเขารูปฌาน  ๔  เดินจงกรมอยู   ชื่อวา เปนการจงกรมทิพย   แมเมือ่ 
เราตถาคตออกจากสมาบัติเดินจงกรม   การจงกรม   (นั้น)   ชือ่วา   เปนการ 
จงกรมทิพยเหมือนกัน.  แมในอิริยาบถทั้งหลายมีการยืนเปนตน  ก็มีนัยนี้แล. 
ในการอยู ๒ อยางนอกน้ีก็เหมือนกัน.   บทวา  โส  เอว  ปชานามิ  ราโค 
เม  ปหีโน    ความวา    พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงราคะท่ีละไดแลว  
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ดวยอรหัตมรรค ณ มหาโพธิบัลลังกนั่นเอง   จึงตรัสวา โส เอว ปชานาม ิ
ราโค  เม  ปหีโน ดังน้ี.  แมในบทที่เหลือ  ก็มีนัย  นี้แล.   อน่ึง  ถามวา  
ดวยบทน้ีเปนอันตรัสถึงอะไร (ตอบวา) พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงการพิจารณา 
(ปจจเวกขณญาณ).    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงผลสมาบัติดวยการพิจารณา 
แทจริง   อิรยิาบถมีการจงกรมเปนตน  ของพระอริยะผูเขาผลสมาบัติก็ดี  ผูออก 
จากสมาบัติก็ดี  ชื่อวา  เปนการจงกรมของพระอริยะเปนตน.  บทที่เหลือ 
ในสูตรนี้    งายทั้งหมดแล. 
                                   จบอรรถกถาเวนาคสูตรที่   ๓ 
 
                                         ๔. สรภสูตร 
 
                                  วาดวยอฐานะ  ๓ อยาง 
 
         [๕๐๔]  สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาประทับ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ 
ใกลกรุงราชคฤห  สมัยนัน้ปริพาชกชือ่สรภะ  เปนผูเลี่ยงไปจากพระธรรม- 
วินัยนี้ไมนาน   เขากลาววาจาอยางนี้ในประชุมชนในกรุงราชคฤหวา  ธรรม 
ของพวกสมณสักยบุตร   เรารูทั่วแลวละ   ก็เพราะเรารูทั่วธรรมของพวก 
สมณสักยบุตร  เราจึงเลี่ยงมาเสียจากธรรมวินัยนัน้อยางนี้ 
         ครั้งน้ัน      ภิกษุมากรูปเวลาเชาครองสบงแลว    ถือบาตรและจีวรเขาสู 
กรุงราชคฤหเพ่ือบิณฑบาต    ภิกษุเหลาน้ันไดยินสรภปริพาชกกลาววาจา 
อยางนี้ในประชุมชนในกรุงราชคฤหวา    ธรรมของพวกสมณสักยบุตร    เรารู 
ทั่วแลวละ    ก็เพราะเรารูทั่วธรรมของพวกสมณสักยบุตร     เราจึงเลี่ยงมา 
เสียจากธรรมวินัยนั้นอยางนี้   ภิกษุเหลาน้ัน     ครั้นเที่ยวบิณฑบาตในกรุง  
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ราชคฤหแลว    ภายหลังอาหารกลับจากบิณฑบาตแลว    เขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคเจา    ครั้นเขาไปถึงแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง   ณ  
ที่ควรสวนหนึ่ง   ภิกษุเหลาน้ันนั่ง  ณ  ที่ควรสวนหนึ่งแลวกราบทูลพระผูมี 
พระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ปริพาชกชือ่สรภะ    เลีย่งไปจาก 
พระธรรมวินัยนี้ไมนาน เขากลาววาจาอยางนี้ในประชุมชนในกรุงราชคฤหวา 
ธรรมของพวกสมณสักยบุตร  ฯลฯ    จากธรรมวินัยนั้นอยางนี้     สาธุ    ขอ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระกรุณาโปรดเสด็จไปอารามปริพาชกแทบฝงแมน้ํา 
สัปปนีที่สรภปริพาชกอยูเถิด 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงรับดวยดุษณีภาพ   ครั้นเวลาเย็น    เสด็จ 
ออกจากท่ีเรนไปอารามปริพาชกแทบฝงแมน้ําสัปปนี  ที่สรภปริพาชกอยู  ครั้น 
ถึงแลวประทับบนอาสนะที่เขาจัดไวแลว  ครั้นประทับแลว  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสถามสรภปริพาชกวา   สรภะ  ไดยนิวา  ทานกลาวอยางนี้จริงหรือวา 
ธรรมของพวกสมณสักยบุตร ฯลฯ   จากธรรมวินัยนั้นอยางนี้ 
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสถามอยางนี้แลว   สรภปริพาชกนิ่งเสีย 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามสรภปริพาชกครั้งท่ี ๒ วา    พูดเถิดสรภะ 
ธรรมของสมณสักยบุตร   ทานรูทั่ววาอยางไร ?  ถาคําของทานจักไมบริบูรณ 
เราจักชวยใหบริบูรณ  แตถาคําของทานจักบริบูรณไซร   เราก็จักอนุโมทนา 
         แมครั้งท่ี  ๒  สรภปริพาชกก็คงน่ิงอยู 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสถาม. . .เปนครั้งท่ี ๓ วา   สรภะ  ธรรมของ 
สมณสักยบุตร   เราบัญญัติเอง    พูดเถิด   สรภะ   ธรรมของสมณสักยบุตร 
ทานรูทั่ววาอยางไร   ถาคําของทานจักไมบริบูรณ   เราจักชวยใหบริบูรณ  แต 
ถาคําของทานจักบริบูรณไซร  เราก็จักอนุโมทนา  
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         แมครั้งท่ี ๓  สรภปริพาชกก็คงนิ่ง  
         ทีนี้  ปริพาชกทั้งหลายกลาวกะสรภปริพาชกวา   อาวุโสสรภะ    ทาน 
จะพึงขอรองขอใดกะพระสมณโคดม   พระสมณโคดมก็ยอมใหขอน้ันแกทาน 
พูดเถิด    อาวุโสสรภะ     ธรรมของพวกสมณสักยบุตร    ทานรูทั่ววาอยางไร 
ถาคําของทานจักไมบริบูรณ  พระสมณโคดมจักชวยใหบริบูรณ  แตถาคําของ 
ทานจักบริบูรณไซร  พระสมณโคดมก็จักอนุโมทนา       
         เมื่อปริพาชกทั้งหลายกลาวอยางนี้แลว     สรภปริพาชกนิ่งอ้ันหมดสงา 
คอตกกมหนาซบเซาไมมีปฏิภาณ  นั่งอยู 
         ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจาทรงแจงวา      สรภปริพาชกนิ่งอ้ัน 
หมดสงา  คอตกกมหนาซบเซาไมมีปฏิภาณแลว  จึงตรัสกะปริพาชกเหลาน้ันวา 
ปริพาชกทั้งหลาย   ผูใดจะพึงวาเราวา   ทานปฏิญญาวาเปนสัมมาสัมพุทธะ 
แตธรรมเหลาน้ีทานยังมิไดตรัสรูแลว   ดังน้ี    เราจะพึงซักไซไลเลียงผูนั้นใน 
ขอน้ันอยางดี      ผูนั้นแลถูกเราซักไซไลเลียงอยางดีเขา    ยอมเปนไปไมได 
ไมมีทางเลยที่เขาจะไมตกอยูในฐานะ  ๓  อยางใดอยางหน่ึง    คือ จะตองพูด 
กลบเกลื่อนหรือออกนอกเรื่องนอกทางไปบาง จะตองแสดงความขุนเคือง ความ 
โกรธแคน  ความนอยใจใหปรากฏบาง  จะตองนิ่งอ้ันหมดสงา   คอตกกมหนา 
ซบเซาไมมีปฏิภาณเหมือนอยางสรภปริพาชกบาง 
         ปริพาชกทั้งหลาย    ผูใดจะพึงวาเราวา    ทานปฏิญญาวาเปนขีณาสพ        
แตอาสวะเหลาน้ันของทานยังไมสิ้นแลว   ดังน้ี    เราจะพึงซักไซไลเลียงผูนั้นใน 
ขอน้ันอยางดี ฯลฯ  เหมอืนอยางสรภปริพาชกบาง                       
         ปริพาชกทั้งหลาย  ผูใดจะพึงวาเราวา  ทานแสดงธรรมเพื่อประโยชน 
อันใด  ประโยชนอันนั้นไมเปนทางสิ้นทุกขโดยชอบแหงบุคคลผูทําตาม  ดังนี้ 
เราจะพึงซักไซไลเลียงผูนั้นในขอน้ันอยางดี ฯลฯ    เหมือนอยางสรภปริพาชก 
บาง  
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         พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงเปลงพระสิงหนาท ๓ วาระแลว    เสด็จ 
กลับไปทางอากาศ  
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปแลวไมชา   ปริพาชกเหลาน้ันก็รุมกัน 
ถากถางสรภปริพาชกวา แนะอาวุโสสรภะ  สุนัขจ้ิงจอกแกในปาใหญทะยานใจ 
วาจักรองใหเหมือนเสียงราชสีห  กร็องเปนเสียงสุนัขจ้ิงจอกนั่นแหละ  รองเปน 
เสียงสุนัขปาอยูนั่นเองฉันใด ทานก็ฉันนั้นแหละ  อาวุโสสรภะ  ลับหลังพระ- 
สมณโคดมคุยวา  ขาจักบันลือสิงหนาท   ก็...เสียงสุนัขจ้ิงจอกน่ันแหละ... 
เสียงสุนัขปานั่นเอง   ไกตัวเมียกระหย่ิมใจวา    จักขันใหเหมือนเสียงไกตัวผู 
ก็ ...เสียงไกตัวเมียอยูนั่นฉันใด   ทานก็ฉันนั้นแหละ   อาวุโสสรภะ   ลับหลัง 
พระสมณโคดมคุยวา ขาจักขัน   ก็กะตากน่ันเอง  โค  ในโรงวาง  ยอมสําคัญวา 
เสียง  ลึก  ฉันใด  ทานกฉั็นนั้นแหละ.  อาวุโสสรภะ  ลับหลังพระสมณโคดม 
ก็สําคัญวาเสียง  (ของตัว)  ลึก.   ครั้งน้ันแล  ปริพาชกเหลาน้ันตางชวยกันเอา 
ปฏัก   คือวาจาท่ิมแทงสรภปริพาชกรอบขาง. 
                                           จบสรภสูตรที่   ๔ 
 
                                     อรรถกถาสรภสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสรภสูตรที่  ๔  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา ราชคเห ไดแก ในพระนครอันมีชื่ออยางนี้. บทวา  คิชฺฌกูเฏ 
ปพฺพเต     ความวา    ภูเขานั้นมียอดเหมือนนกแรง    อีกอยางหน่ึง    ชื่อวา 
คิชฌกูฏ   เพราะนกแรงอยูบนยอดของภูเขานั้น.  ณ ภูเขาคิชฌกูฏนั้น.   ดวย  
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บทวา  คิชฺฌกูเฏ  นี ้   ทานแสดงถึงท่ีประทับของพระผูมีพระภาคเจาผูทรง 
ประทับอยู    โดยเอากรุงราชคฤหเปนโคจรคาม.  อธิบายวา    เขาสรางวิหาร  
ถวายพระตถาคตเจาบนภูเขาคิชฌกูฏ. ฉะน้ัน  คําวา คิชฺฌกูฏวิหาโร จึงเปน 
ชื่อของวิหารน้ัน.  ในสมัยนั้น   ปริพาชกชื่อวา สรภะ นี้ อยู  ณ ทีน่ั้น ฉะน้ีแล. 
         บทวา สรโภ   นาม ปริพฺพาชโก อจิรปกฺกนฺโต  โหติ  ความวา 
ปริพาชกผูมีชื่ออยางนี้วา  สรภะ  บวชแลวในศาสนาน้ี   ไมนานก็เลี่ยงออกไป. 
อธิบายวา  ไมนานก็สึก. 
         แทจริง  เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึนในโลก  เหลาเดียรถีย 
พากันเสื่อมลาภ  สักการะ.    ลาภสักการะมากมายเกิดข้ึนแกพระรัตนตรัย  ดัง 
เชนที่พระธรรมสังคาหกาจารยเจากลาวไววา   ก็โดยสมัยน้ันแล   พระผูม ี
พระภาคเจาเปนผูอันชนทั้งหลาย   สกัการะ   เคารพนบนอบ    บชูา 
ยําเกรงแลว    เปนผูไดรับบริขาร  คือ  จีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ 
และคิลานปจจยเภสัช   สวนอัญญเดียรถียทั้งหลาย  (และ)  ปรพิาชก 
ทั้งหลาย  ไมมีผูสักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา  และยําเกรง ไมได 
รับบรขิาร คือ จีวร บิณฑบาต  เสนาสนะ และคิลานปจจยเภสัช ดังน้ี ฺ  
         อัญญเดียรถีย    ประมาณ  ๕๐๐ เหลาน้ัน     ผูเสื่อมลาภและสักการะ 
อยางนี้   นัดประชุมในอารามของปริพาชกแหงหนึ่ง  หารือกันวา  ทานผูเจริญ 
ทั้งหลาย    จําเดิมแตเวลาท่ีพระสมณโคดมอุบัติข้ึนแลว    พวกเรากลายเปนผู 
เสื่อมจากลาภสักการะ     ทานท้ังหลายจงใครครวญหาโทษของพระสมณโคดม 
และสาวกของพระสมณโคดมสักขอหน่ึง    กระจายโทษออกไป   ติเตียนคําสอน  
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ของพระสมณโคดมน้ัน    แลวจักยังลาภสักการะใหเกิดข้ึน  แกพวกเราท้ังหลาย 
อัญญเดียรถยีเหลาน้ัน    เมื่อตรวจดูโทษ  ไดพูดกนัวา   พวกเราไมสามารถจะ  
มองเห็นโทษของพระสมณโคดม  ในที่ ๔ สถาน   คือในทวาร ๓  และอาชีวะ 
๑  ได    ทานท้ังหลายจงละฐานะทั้ง   ๔ ไวกอน    แลวตรวจดูในฐานะอ่ืน. 
ลําดับนั้น    ในระหวางพวกเดียรถียเหลาน้ัน    เดียรถียคนหน่ึงกลาวอยางนี้วา 
ขาพเจาไมเห็นอุบายอยางอ่ืน  ก็แตวา สมณะเหลานี้   ลงประชมุกันทุกกึ่งเดือน 
ปดประตูหนาตาง    ไมใหแมแตสามเณรเขาไป    ถึงอุปฏฐากผูใกลชิด    กไ็ม 
ไดเห็น สมณะเหลาน้ี  รายมายามนตที่ทําใหคนหลงใหล   แลวทําใหคนกลับใจ 
เขาเปนพวก.   ถาเราท้ังหลาย    จักสามารถนําเอามายามนตที่ทําใหคนหลงใหล 
นั้นมาไดดวยอุบายน้ี    ลาภสักการะอันโอฬาร   จักมีแกพวกเรา.   เดียรถียแม 
อีกคนหน่ึง   ไดลุกข้ึนกลาวอยางนั้นเหมือนกัน.   เดียรถียทั้งหมด   ไดมีวาทะ 
เปนอยางเดียวกัน.    ตอแตนั้น    เดียรถียทั้งหมดพูดวา    ผูใดจักสามารถนํา 
มายามนตนั้นมาได    พวกเราจักแตงต้ังใหเปนหัวหนา   ในลัทธิของพวกเรา 
ทั้งหลาย. 
         ลําดับนั้น   พวกเดียรถียถามกันต้ังแตคนสุดทายข้ึนไปวา ทานสามารถ 
ไหม ?  ทานสามารถไหม ?   เมื่อสวนมากตอบวา   ผมไมสามารถ   ผมไม 
สามารถ จึงพากันถามสรภปริพาชกวา อาจารยครับ ทานอาจารยจักสามารถ 
ไหม ?  เขาตอบวา  การนํามายามนตนี้มาไมใชเรื่องหนักหนา   ถาพวกทาน 
จักยืนยันตามถอยคําของตน   แตงต้ังเราเปนหัวหนา  พวกเดียรถียกลาววา 
อยาหนักใจเลยทานอาจารย  ทานจงนํามายามนตมาเถิด   ทานทําสําเร็จแลว 
พวกผมแตงต้ังใหเปนหัวหนาแน.   เขาพูดวา  ผูจะนํามายามนตนั้นมาได   ไม  
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ใชจะสามารถนํามาไดโดยการขโมย  หรือปลนเอา  แตตองทําเปนพวกเดียวกับ  
สาวกของพระสมณโคดม.  คือตองไหวสาวกของพระสมณโคดม ทําวัตรปฏิบัติ  
ฉันอาหารในบาตรของสาวกแหงพระสมณโคดมเหลาน้ัน จึงจะสามารถนํามาได 
กิริยาของคนเชนนี้นั้น  พวกทานพอใจหรือ    เดียรถียทั้งหลายตอบวา  ทาน 
จงทําอยางใดอยางหน่ึง   นํามามอบใหพวกเรา.  สรภปริพาชกไดใหสัญญา 
แกปริพาชกทั้งหลายวา   ถาอยางนั้น   ทานท้ังหลายเห็นผมแลว   ตองทําเปน 
เหมือนไมเห็น   แลวในวันที่สองจึงลุกข้ึนแตเชา   เขาไปยังมหาวิหาร   ชื่อวา 
คิชฌกูฏ   กราบเทาภิกษุทั้งหลาย  ที่ตนเห็นแลว  ๆ  ดวยเบญจางคประดิษฐ 
ภิกษุทั้งหลายพูดกันวา    เดียรถียเหลาอ่ืน   กระดาง   หยาบคาย    แตชะรอย 
เดียรถียคนนี้   จักเปนผูมีศรัทธา มีความเลื่อมใสแลว.  เขากลาววา ทานเจาขา 
ทานท้ังหลายบวชแลวในสํานัก ที่เหมาะสมทีเดียว   เพราะรู (ดี) แลว  สวนผม 
ไมไดใครครวญ  เมื่อแลนไปผิดทา  จึงเที่ยวไปผิดในทิศทาง  ที่ไมไดนําสัตว 
ออกจากทุกข.    ก็ครั้นเขากลาวอยางน้ีแลว   ไหวภิกษุทุกรูปที่ตนเห็นแลว  ๆ 
เตรียมน้ําสําหรับอาบเปนตนไว   ทําไมชําระฟนใหเปนกัปปยะ   ลางเทา  ทา- 
น้ํามันใหไดภัตรที่เหลือแลวบริโภค. 
         พระมหาเถระรูปหน่ึง    เห็นเขาอยูโดยทํานองน้ี    จึงพูดวา    ทานมี 
ศรัทธาเลื่อมใสแลว    จะไมบวชหรือ    เขาตอบวา   ทานผูเจริญใครจักให 
ผมบวช  เพราะพวกผมประพฤติตนเปนขาศึกตอพระคุณทานทั้งหลายมาตลอด 
กาลนาน.  พระเถระกลาววา  ถาทานประสงคจะบวช  เราก็จะบวชให  แลวให 
เขาบรรพชา.  นับแตวาระที่บวชแลว  เขาไดทําวัตรปฏิบัติเปนนิตย  พระเถระ 
พอใจในวัตรปฏิบัติของเขา   ไมนานกใ็หเขาอุปสมบท.   ในวันอุปสมบททาน 
เขาไปในโรงอุโบสถ   พรอมดวยภิกษุทั้งหลาย   เห็นภิกษุทั้งหลายยกยองพระ 
ปาฏิโมกขดวยอุตสาหะมาก   จึงคิดวา  ภิกษุเหลาน้ี   รายมายามนตที่ทําใหคน  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 327 

หลงใหล  แลวทําใหกลบัใจเขาเปนพวก.  อีก ๒-๓ วัน เทาน้ัน   เราก็จักสวดได 
เธอไปสูบริเวณไหวพระอุปชฌายแลวเรียนถามวา   ทานขอรับ   ธรรมนีช้ื่อ 
อะไร ?  พระอุปชฌายตอบวา  ชื่อวา  ปาฏิโมกข.  ทานขอรับ   ปาฎิโมกขนี้ 
เปนธรรมอันสูงสุดหรือ ?   ถูกแลวคุณ  สิกขานี้จะทรงไวได  ซึ่งสาสนธรรม 
ทั้งหมด.  
         ทานขอรับ  ถาสิกขาธรรมน้ี   เปนธรรมสูงสุดแลวไซร   ผมจะเรียน 
เอาสิกขาธรรมน่ีแหละเสียกอน.   พระเถระรับคําวา   เรียนเถดิคุณ  เธอกําลัง 
เรียนอยู   พบปริพาชกทั้งหลาย  ถูกเขาถามวา  เปนอยางไรอาจารย  จึงบอกวา 
พวกทานอยาคิดอะไรเลย  อีก ๒-๓ วัน  ผมจักนําไปให.  ไมชาก็เรียนจนจบ 
แลวพูดกับอุปชฌายวา   มีเพียงเทาน้ีหรือขอรับ   หรือแมอยางอ่ืนก็ยังมี. 
พระเถระตอบวา  มีเทาน้ีเทาน้ันแหละคุณ.  ในวันรุงข้ึน  เธอนุงหมตามปกติ 
ถือบาตรตามทํานองท่ีเคยถือ แลวออกจากอาราม  ชื่อวา  คิชฌกูฏ ไปยังอาราม 
ของปริพาชก    ปริพาชกทั้งหลายเห็นเธอแลว    พากันหอมลอมเธอ   ถามวา 
เปนอยางไรทานอาจารย      ชะรอยจะไมสามารถนําเอามายามนตที่ทําใหคน 
หลงใหลมาไดกระมัง ? เธอตอบวา อยาหนักใจเลยอาวุโสท้ังหลาย  มายามนต 
ที่ทําใหคนหลงใหลเรานํามาไดแลว    ต้ังแตนี้ไป  เราทั้งหลายจักมีลาภสักการะ 
มาก  ทานทั้งหลายจงสมัครสมานสามัคคีกัน    อยาทะเลาะวิวาทกัน  ปริพาชก 
ทั้งหลายกลาววา ขาแตทานอาจารย  ถาทานเรียนไดมาแลว  ก็จงบอกมายามนต 
ที่ทําใหคนหลงใหลน้ันแกพวกผมบาง.  เธอสวดปาฏิโมกขเริ่มแตตน  (จนจบ). 
ลําดับนั้น   ปริพาชกทั้งหมดเหลาน้ัน  พูดกันวา   มาเถิดทานผูเจริญท้ังหลาย 
พวกเราจะเขาไปในพระนคร   กลาวโทษของพระสมณโคดม.  เมื่อประตูเมือง 
ยังไมทันเปด  พากันไปใกลประตู  เขาไปกอนใคร ๆ  ทั้งหมดทางประตูที่เปด 
แลว.  คําวา  สรโภ นาม ปริพฺพาชโก  อจิรปกฺกนฺโต โหติ (ปริพาชก  
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ชื่อวา   สรภะ   หลีกไปแลวไมนาน)   ดังน้ี   ทานกลาวหมายถึงปริพาชกนั้น  
ผูหลบหลีกไปดวยท้ังเพศของตน  อยางนี้. 
         ก็ในวันนั้น  พระผูมีพระภาคเจา    ทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาย่ํารุง 
ไดทรงเห็นเหตุนี้วา    วันนี้  สรภปรพิาชกจักเท่ียวไปในพระนคร    แลวทํา 
ประกาศนียกรรม (ประกาศเปารอง) เมื่อเธอกลาวคําตําหนิพระรัตนตรัย ชือ่วา 
โปรยยาพิษลง  แลวไปสูอารามแหงปริพาชก  ถึงเราตถาคตก็จักไป  ณ  ที่นั้น 
เหมือนกัน   บริษัทแมทั้ง ๔  จักประชมุกันในอารามของปริพาชกน้ันแล   ใน 
สมาคมน้ันจักมีคน   ๘๔,๐๐๐  ไดดื่มน้ําอมฤต.  ลาํดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงพระดําริวา  สรภปรพิาชกจงมีโอกาส  จงประกาศโทษตามชอบใจ   แลว 
ตรัสเรียกพระอานันทเถระมา  รับสั่งวา  อานนท  เธอจงไปบอกภิกษุสงฆใน 
มหาวิหาร  ๑๘  แหง  ใหไปบิณฑบาตพรอมกับเราตถาคต.  พระเถระไดปฏิบัติ 
ดังน้ันแลว.   ภิกษุทั้งหลายตางถือบาตรจีวร   หอมลอมพระตถาคตแลวเทียว. 
พระศาสดาทรงพาภิกษุสงฆไปบิณฑบาต   ที่บานใกลประตูพระนคร  ฝายสรภ 
ปริพาชกก็เขาไปสูพระนคร   พรอมดวยปริพาชกทั้งหลาย    ครั้นถึงทามกลาง 
หมูบริษัท  ประตูพระราชวัง   ประตูบานอํามาตย  และที่ถนน ๔ แยกเปนตน 
ไดประกาศวา   ธรรมของพวกสมณศากยบุตรทั้งหลาย   เรารูหมดแลว  ดังน้ี 
เปนตน  ในที่นั้น ๆ.  คํามีอาทิวา  โส ราชคเห ปรสิติ เอว วาจ  ภาสติ 
(สรภปริพาชกนั้น  กลาวคําอยางนี้ ในบริษัท ในกรงุราชคฤห) นี้  ทานกลาว 
หมายถึง  การกลาวโทษนั้น.   บรรดาบทเหลาน้ัน   ดวยบทวา  อฺาโต 
สรภปปริพาชกแสดงวา  (ธรรมของพวกสมณศากยบุตร)  เรารูแลว  คือเขาใจ 
แลว   ไดแกเรียนใหแจมแจงแลว.  บทวา  อฺาย   แปลวา  รูแลว.   บทวา 
อปกฺกนโต  ไดแกหลีกไป  ทั้งๆ ที่ยังทรงเพศน่ันแหละ.  สรภปริพาชกนั้น  
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เมื่อจะแสดงความน้ี    จึงกลาวอยางนี้วา  ก็ถาหากศาสนาของพระสมณโคคม  
จักมีสาระอะไรอยูบางแลวไซร    เรากจ็ะไมหลีกออกไป    แตศาสนาของ 
พระสมณโคดมน้ันไรสาระ   ไมมีแกนสาร   สมณะทั้งหลายรายมายามนตที่  
ทําใหคนหลงใหล  จึงลวงชาวโลกอยูได.๑  
         บทวา อถโข  สมฺพหุลา  ภกิฺข ู ความวา  ครั้งน้ันเมื่อปริพาชกนั้น 
กลาวอยูอยางนี้    ภิกษุฝายอรัญญวาสี  ๕๐๐ รูป   ไมรูวาพระศาสดาเสด็จไป 
บิณฑบาต  ณ ที่ชื่อโนน  จึงเขาไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห ในเวลาภิกษาจาร  
คําวา อถโข  สพฺพหุลา ภกิฺขู นี ้  ทานกลาวหมายถึงภิกษุเหลาน้ัน.  บทวา 
อสฺโสุ   แปลวา  ไดยินแลว.  บทวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ  ความวา 
เขาไปดวยต้ังใจวา  พวกเราจักกราบทูลเรื่องนี้  แดพระทศพล  บทวา  สิปฺป- 
นิยา  ตีร   ไดแกฝงแมน้ําท่ีมีชื่ออยางนี้วา    สิปปนิกา. 
         บทวา  อธิวาเสสิ  ภควา  ตุณฺหีภาเวน   มีอรรถาธิบายวา   ทรงไว 
ซึ่งขันติในภายใน   ทรงรบัรูไวดวยจิตอยางเดียว   โดยไมทรงไหวองคคือกาย 
และองคคือวาจา.    พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงรับทราบ    (โดยดุษณีภาพ) 
อยางนี้แลว   ทรงพระดําริตอไปวา วันนี้  เราตถาคตเมื่อจะไปหักลางวาทะของ 
สรภปริพาชกควรจะไปเพียงผูเดียว หรือมีภิกษุสงฆหอมลอมไปดวย. ลําดับนั้น  
พระองคทรงตกลงพระทัยดังน้ีวา  ถาเราจักมีภิกษุสงฆแวดลอมไป  มหาชนจัก 
คิดอยางนี้วา พระสมณโคดมเม่ือจะเขาไปสูที่โตวาทะ. ก็ตองยกพวกไป  ใชพลัง 
ของบริษัท   หักลางวาทะท่ีเกิดข้ึนแลว   ไมยอมใหฝายตรงขามโงหัวข้ึนไดเลย 
ก็เม่ือวาทะเกิดข้ึนแกเราแลว   กิจคือการโตวาทะ  โดยพาผูอ่ืนไปดวย  จะไมมี 
แกเราเลย  เราผูเดียวน่ีแหละจะไปหักลางวาทะน้ัน.    และการท่ีเราเปนพระ- 
พุทธเจาหักลางวาทะท่ีเกิดข้ึนแกตนในปจจุบันนี้   ไมเปนของอัศจรรย  เพราะ 
๑.   ปาฐะวา  ลาภ  ขาทนฺติ  ฉบับพมาเปน  โลก ขาทนฺติ.  
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ในเวลาท่ีเราบําเพ็ญพุทธจริยา ผูอ่ืนที่จะสามารถนําพาธุระแทนเรา แมเม่ือเกิด  
ในอเหตุกปฏิสนธิ   ไมเคยมีแลว.   กเ็พ่ือจะยังความขอน้ีใหชัดเจน   ควรนํา 
กัณหชาดก  (มาแสดงประกอบ)  ดวยดังน้ี   
                          เมื่อใด  มงีานหนัก  เมือ่ใด  การเดิน 
              ทางลําบาก   เมื่อนั้น   เจาของก็จะเทียมโค 
              ชื่อกัณหะ   โคกณัหะนั้น     จะตองนําธุระ 
              นั้นไปโดยแท. 
 
                                เรื่องโคกาฬกะ 
 
         เลากันมาวา  ในอดีตสมัย  พอคาเกวียนผูหน่ึง พํานักอยูในเรือนของ 
หญิงแกคนหน่ึง.    ครั้งน้ันแมโคนมตัวหนึ่งของเขาไดตกลูกในเวลากลางคืน. 
มันตกลูกเปนโคผูตัวหนึ่ง.  จําเดิมแตหญิงแกเห็นลูกโคแลว   เกิดความสิเนหา 
อยางลูก. ในวันรุงข้ึน   บตุรของพอคาเกวียนกลาววา   ทานจงรับคาเชาบาน 
ของทาน.  หญิงแก  พูดวา  เราไมตองการส่ิงแลกเปลี่ยนอยางอ่ืน  ทานจงให 
ลูกวัวตัวนี้  แกเราเถิด.  บุตรพอคาเกวียนกลาววา  ทานจงรับมันไวเถิด  แม. 
หญิงแกรับลกูโคนั้นไวแลว    ใหดื่มนม   ใหขาวยาคู    ภัตรและหญาเปนตน  
เลี้ยงดูแลว. มันเจริญเติบโตข้ึน มีรูปรางอวนพี สมบูรณดวยกําลังและความเพียร 
ถึงพรอมดวยอาจาระ  มีชื่อวา  กาฬกะ.  ครั้นตอมาเม่ือพอคาเกวียนคนหน่ึง 
เดินทางมาพรอมดวยเกวียน  ๕๐๐  เลม    ลอเกวียนติดหลมอยูในที่น้ําเซาะ. 
เขาพยายามเทียมวัว  ๑๐  ตัว บาง  ๒๐  ตัวบาง   ก็ไมสามารถจะฉุดเกวียนข้ึน 
(จากหลม)  ได  จึงเขาไปหาโคกาฬกะ   กลาววา   พอมหาจําเริญ  เราจักให 
รางวัลแกเจา ขอใหเจาชวยยกเกวียนของเราข้ึนดวยเถิด ก็ครั้นกลาวอยางนี้แลว 
ก็พาโคกาฬกะน้ันไป  คิดวา  โคอ่ืนจะสามารถลากแอกไป  พรอมกับเกวียนนี้  
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ไมมี     จึงผูกเชือกเขาที่แอกเกวียน    แลวเทียมโคกาฬกะนั้นแตเพียงตัวเดียว  
โคกาฬกะลากเกวียนนั้นข้ึนไปจอดไวบนบก.  นําเกวียนทั้ง ๕๐๐ เลมข้ึนไปได 
โดยทํานองน้ีแหละ.   มนันําเกวียนเลมสุดทายข้ึนไดแลว   (พอเขาปลดออกจาก 
แอก)   ก็ยกศรีษะข้ึนแสดงอาการเม่ือยลา.  พอคาเกวียนคิดวา    โคกาฬกะนี้  
เมื่อฉุดเกวียนมีประมาณเทาน้ี ข้ึนไดไมเคยทําอยางนี้  ชะรอยมันจะทวงคาจาง 
ดังน้ีแลว    จึงหยิบกหาปณะเทาจํานวนเกวียน    ผูกหอเงิน ๕๐๐ กหาปณะไว 
ที่คอของมัน.    มันไมยอมใหผูอ่ืนเขาใกลตัวมัน     เดินตรงไปยังบานทีเดียว. 
หญิงแกเห็นแลว   ก็แกออก   รูวาเปนกหาปณะ   จึงพูดวา  ลูกเอย   เหตุไฉน 
เจาจึงทําอยางนี้  เจาอยาเขาใจวา  แมนี้จักดํารงชีวิตอยูไดดวยทรัพยที่เราทํางาน 
แลวนํามามอบให   ดังน้ีแลว    ใหโคอาบนํ้าดวยนํ้าอุน   ชโลมตัวดวยนํ้ามัน 
แลวกลาวสอนวา    ตอนี้ไป    เจาอยาไดทําอยางนี้อีก.    พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงพระดําริวา  เพราะวา  ในเวลาท่ีเราบําเพ็ญพุทธจริยา  ผูอ่ืนชือ่วาสามารถ 
นําธุระแทนเราแมผูบังเกิดแลว   ในอเหตุกปฏิสนธิ    ไมเคยมีแลวดังน้ี    ทรง 
หมายถึงเรื่องที่เลามานี้แหละ จึงเสด็จไปตามลําพังพระองคเดียว. 
         เพ่ือจะแสดงเรื่องนั้น    ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา  อถโข  ภควา 
สายณฺหสมย  ปฏิสลฺลนา  วุฏ ิโต   (ลาํดับนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จหลีกออกจากที่เรน  ในเวลาเย็นแลว) ดังน้ี.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา 
ปฏิสลฺลานา   ความวา  ทรงสํารวมจิตจากอารมณหยาบท้ังหลาย  อธิบายวา 
ออกจากผลสมาบัติ.    บทวา  เตนุปสงฺกมิ   ความวา  เมื่อปริพาชกทั้งหลาย 
ทําประกาศนียกรรม ทั่วพระนคร   แลวออกจากพระนครไปประชุมกันทีอ่าราม 
ของปริพาชก  นั่งสนทนากันถึงสีหนาทกถาอยางนี้วา  ปริพาชกทั้งหลายถามวา 
ทานสรภะ   ถาพระสมณโคดมจักเสด็จมาแลวไซร   ทานจักทําอยางไร   สรภ-  
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ปริพาชกตอบวา    ( ขาพเจาจะทําอยางนี้คือ)     เมือ่พระสมณโคดม  บันลือ  
สีหนาทอยางหน่ึง    ขาพเจาจักบันลือ  ๒  อยาง  เมื่อพระสมณโคดม   บันลอื 
๒ อยาง  ขาพเจาจักบันลือ ๔ อยาง   เมื่อพระสมณโคดม    บันลือ  ๔  อยาง 
ขาพเจาจักบันลือ ๕ อยาง   เม่ือพระสมณโคดม    บันลือ  ๕  อยาง   ขาพเจา 
จักบันลือ  ๑๐ อยาง  เมื่อพระสมณโคดม  บันลือ ๑๐ อยาง  ขาพเจาจักบันลือ 
๒๐ อยาง เมื่อพระสมณโคดม บันลือ  ๒๐ อยาง  ขาพเจาจักบันลือ ๓๐ อยาง 
เมื่อพระสมณโคดม    บนัลือ  ๓๐ อยาง   ขาพเจาจักบันลือ ๔๐ อยาง     เมื่อ 
พระสมณโคดม   บันลอื  ๔๐ อยาง  ขาพเจาจักบันลือ  ๕๐  อยาง    เมื่อพระ- 
สมณโคดม บันลือ  ๕๐ อยาง   ขาพเจาจักบันลือ  ๑๐๐  อยาง   เมื่อพระสมณ- 
โคดม บันลอื ๑๐๐ อยาง  ขาพเจาจักบันลือ  ๑,๐๐๐ อยางดังน้ี พระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จเขาไปแลว.                                                              
         ก็พระผูมีพระภาคเจา    เม่ือเสด็จเขาไป    ทรงนุงผาสองชั้นที่เขายอม 
ดีแลว    ทรงหมสุคตมหาจีวร   ไดเสด็จเขาไปลําพังพระองคเดียวโดยทามกลาง 
พระนคร   เหมือนพระราชาผูปราศจากพลนิกร  เพราะทางไปอารามของปริ- 
พาชก  อยูกลางพระนคร  มิจฉาทิฏฐิกบุคคลท้ังหลาย เห็นแลว  พากันตามไป 
ดวยคิดวา ปริพาชกทั้งหลาย กระทําประกาศนียกรรม  ระบุโทษของพระสมณ- 
โคดม  ชะรอยพระองคจะเสด็จไป  เพ่ือใหปริพาชกเหลาน้ัน  ยนิยอมคลอยตาม. 
ฝายพวกสัมมาทิฏฐิกบุคคล ก็พากันติดตามไปดวยคิดวา  พระสัมมาสัมพุทธเจา 
ทรงถือเอาบาตร  และจีวรเสด็จไปลําพังพระองคเดียวเทาน้ัน  (ชะรอย)  วันนี้  
จักมี  มหาธรรมสงความ   กับสรภปรพิาชก  แมพวกเราทั้งหลาย  ก็จักรวมกัน 
เปนพยาน  ในสมาคมน้ัน.   เมื่อมหาชนกําลังดูอยูนั่นแหละ   พระบรมศาสดา 
เสด็จเขาไปสูอาราม   ของปริพาชกแลว. 
         ปริพาชกทั้งหลาย    เห็นพระฉัพพรรณรังสีของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
เปนชอ    พวยพุงผานลําตน     คาคบ   และกิ่งของตนไมทั้งหลาย   จึงพากัน  
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แหงนดูดวยคิดวา  ในวันอ่ืน๑  ๆ  ไมเคยมีโอภาสเชนนี้เลย   นีอ่ะไรกันหนอ. 
สรภปริพาชกฟงดังน้ันแลว   ก็นั่งกมหนา  ซบหัวลงระหวางเขา.   ในสมัยนัน้  
พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นเสด็จเขาไปยังอารามน้ันอยางนี้แลว  เสด็จประทับนั่ง 
บนอาสนะท่ีเขาปูแลว.  แทจริง  พระตถาคตทรงเปนผูควรแกอาสนะ   เพราะ 
เสด็จอุบัติในตระกูลอันเลิศ บนพ้ืนชมพูทวีป.  ในที่ทั่ว ๆ ไป เขาจะจัดอาสนะ 
ไวสําหรับพระองคโดยเฉพาะ    พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนพุทธาอาสน 
มีคามาก   ที่เขาปูลาดแลว๒  อยางนี้.            
         บทวา เต ปริพฺพาชกา  สรภ  ปรพฺิพาชก  เอตทโวจุ  ความวา 
ไดยินวา    เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา    ตรัสคําเพียงเทาน้ี     กบัสรภปริพาชก 
อยูนั่นแหละ  ภิกษุสงฆผูตามพระยุคลบาทของพระศาสดา   ก็มาถึงอารามของ 
ปริพาชก  บริษัทแมทั้ง ๔ ประชุมกนัแลวในปรพิาชการามน่ันแล.   ลําดับนั้น 
ปริพาชกเหลาน้ันคิดวา    นาอัศจรรยที่พระสมณโคดม    ไดเสด็จมายังสํานัก 
ของพวกเรา  ผูเที่ยวไปแพรโทษ  ทําประกาศนียกรรม   ตลอดทั่วท้ังพระนคร 
มาแลว   ผูเปนคูเวร   เปนศัตรู   เปนขาศึก    ไมตรัสคําท่ีกอใหเกิดการทะเลาะ 
วิวาทแมนอยหนึ่ง    แตกลับตรัสมธรุกถา    ประหน่ึงวา    ชโลมดวยนํ้ามันที่ 
หุงสุกแลวต้ัง  ๑๐๐  ครั้ง    ประหน่ึงใหดื่มน้ําอมฤต     จําเดิมแตเวลาท่ีไดเสด็จ 
มาแลว    ดังน้ีแลว     ทุกคนจึงไดทูลคําน้ี    คลอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจา. 
บทวา    อาเจยฺยาสิ     ความวา    ทานพึงขอ    คือ พึงปรารถนา   ไดแก 
ตองการ.   บทวา   ตุณฺหภีูโต   ไดแก  ถึงความเปนผูดุษณีภาพ.   บทวา 
มงฺกุภูโต  ไดแก ถึงความส้ินเดช.   บทวา   ปตฺตกฺขนฺโธ    ไดแก  มีคอ 
โนมลง.  บทวา  อโธมุโข  ไดแก (นั่ง)  กมหนา. 
๑.   ปาฐะวา  อฺโ   ฉบับพมาเปน  อฺทา. 
๒.   ปาฐะวา  ปฺตฺเต  อาสเน  ฉบับพมาเปน  ปฺตฺเต   มหารเห   พุทฺธาสเน.  
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         บทวา สมฺมาสมฺพุทธฺสฺส เต  ปฏชิานโต  ความวา ทานปฏิญาณ  
อยางนี้วา   เราเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา   ธรรมทัง้ปวง  เราตถาคตตรัสรูแลว. 
บทวา    อนภิสมฺพุทฺธา    ความวา   ชือ่วา   ธรรมเหลาน้ี   อันทานไมได 
ตรัสรูแลว.   บทวา  ตตฺถ     ไดแก  ในธรรมท่ีพระองคทรงแสดงไวเหลาน้ัน 
อยางนี้วา   เรายังไมไดตรัสรูแลว. 
         บทวา  อฺเฺน   วา   อฺ   ปฏจิริสฺสติ   ความวา   หรือจัก 
กลบเกลื่อนดวยคําอยางหน่ึง    ดวยถอยคําอีกอยางหน่ึง    อธบิายวา    ถกูถาม 
อยางหน่ึง  จักตอบอีกอยางหนึ่ง.  บทวา   พหิทฺธา   กถ    อปนาเมสฺสติ 
ความวา   นําถอยคํานอกประเด็นอยางอ่ืน    มากลบเกลื่อนดวยคําเดิม.  บทวา 
อปฺปจฺจย ไดแกความไมยินดียิ่งคืออาการที่ไมพอใจ.  บทวา  ปาตุกริสฺสติ 
ไดแก   จักกระทําใหปรากฏ.    กใ็นบรรดาฐานะ ๓  อยางนั้น    ตรัสโทมนัส 
ดวยอปจจยศัพท     ตรัสความโกรธน่ันแหละ    แยกประเภทเปนความโกรธ 
อยางออน  และความโกรธอยางแรง  ดวยบทท้ังสองขางตน. 
         พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นทรงบันลือสีหนาท   ดวยเวสารัชกรณธรรม 
ขอแรกอยางนี้แลว    เมื่อจะทรงบันลือสีหนาทดวยเวสารัชกรณธรรมขอ  ๒ 
เปนตนตอไปอีก    จึงตรัสคํามีอาทิวา   โย   โข   ม   ปริพฺพาชก  ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ยสฺส   โข   ปน  เต  อตฺถาย   ธมฺโม 
เทสิโต   ความวา  จตุราริยสัจธรรม.    อันพระองคทรงแสดงแลว    เพ่ือประ- 
โยชนแกมรรคหรือผลใด.  บทวา  โส  น  นิยฺยาติ   ความวา   ธรรมนั้นไม 
นําไป    คือไมเขาถึง  (ความสุข)    ทานกลาวอธิบายวา    ไมยังประโยชนให 
สําเร็จ.  บทวา   ตกฺกรสฺส  มีอธิบายวา   แหงบุคคลผูทําตาม   คือผูบําเพ็ญ  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 335 

ขอปฏิบัติ.  บทวา  สมฺมา   ทุกขฺกฺขยาย    ความวา    เพ่ือความส้ินไปแหง 
วัฏทุกขทั้งส้ิน  โดยเหตุ  โดยนัย  โดยการณะ.  อีกอยางหน่ึง    บทวา ยสฺส  
โข  ปน  เต  อตฺถาย   ธมโฺม  เทสิโต   ความวา  ธรรมอันพระองคทรง 
แสดงเพ่ือประโยชนใด  คือ 
         อสุภกมัมัฏฐาน             เพ่ือประโยชนแกการบําบัดราคะ 
         เมตตาภาวนา               เพ่ือประโยชนแกการกําจัดโทษะ 
         สัจธรรม  คือ  มรณะ     เพ่ือประโยชนแกการกําจัดโมหะ 
         อานาปานสติ                เพ่ือประโยชนแกการกําจัดวิตก 
          ในบทวา  โส  น  นยิฺยาติ   ตกฺกรสฺส   สมมฺา   ทุกฺขกขฺยาย 
มีอธิบายดังน้ี   ธรรมนั้นไมนําไป  คือไมเขาถึง ไดแกไมยังประโยชนใหสําเร็จ 
เพ่ือความส้ินไปแหงวัฏทุกข  โดยชอบ   คือ โดยเหตุ   โดยนัย   โดยการณะ 
แกผูปฏิบัติธรรมน้ัน   ตามท่ีทรงแสดงไว.     บทวา   เสยฺยถาป   สรโภ 
ปริพฺพาชโก   ความวา   เขาจักนั่งเหมือนสรภปริพาชก  ผูนั่งซบเซา  หมด 
ปฏิภาณฉะน้ัน.                                           
           เมื่อพระตถาคตเจา  ทรงบันลือสีหนาทดวยบททั้ง ๓ อยางนี้แลว  ทรง 
วกกลับแสดงธรรม บริษัทประมาณ ๘๔,๐๐๐ ทีป่ระชุมกัน ณ สถานที่นั้นไดดื่ม 
น้ําอมฤต. พระศาสดาทรงทราบวา บริษัทดื่มน้ําอมฤตแลว   จึงเหาะข้ึนสูเวหาส 
เสด็จหลีกไป. เพ่ือแสดงเนื้อความน้ัน ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา  อถโข  ภควา 
ดังน้ี.  บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  สหีนาท  ไดแก การบันลืออยางประเสริฐ 
คือการบันลืออยางไมเกรงขาม ไดแก การบันลืออยางหาผูเปรียบมิได  บทวา 
เวหาส   ปกฺกามิ   ความวา   พระผูมีพระภาคเจา   ทรงเขาจตุตถฌาน  มี  
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อภิญญาเปนบาท     ออกจากฌานแลว    ทรงอธิฏฐานแลวทะยานข้ึนสูอากาศ  
พรอมดวยภิกษุสงฆ    กแ็ลครั้นเสด็จไปอยางนี้แลว    ทันใดนัน้     ก็ไดเสด็จ 
ประทับอยูที่คิชฌกูฏมหาวิหาร. 
         บทวา  วาจาย   สนนฺิโตทเกน   ไดแกทิ่มแทงดวยวาจา.   บทวา 
สฺชมฺภร ึ   อกสุ     ความวา    ปริพาชกทั้งหลายไดทําการถากถาง    คือ 
พูดกระทบไมหยุดหยอน    อธิบายวา   (พูด)   ทิ่มแทงหนักข้ึน.     บทวา 
พฺรหารฺเ  แปลวา  ในปาใหญ.  บทวา  สีหนาท นทิสฺสามิ  ความวา 
สุนัขจ้ิงจอกแกเห็นอาการของราชสีห  บันลือสีหนาท ก็คิดวา   ราชสีหนี้ก็เปน 
สัตวเดียรัจฉาน    แมเราก็เปนสัตวเดียรัจฉาน   ราชสีหมี ๔ เทา     ถึงเราก็มี 
๔  เทา    แมเราก็จักบันลือสีหนาทไดเหมือนกัน.     มันไมอาจบันลือสีหนาท 
ตอหนาราชสีหได  พอราชสีหหลีกออกไปหาอาหาร มันตัวเดียว   ก็เริ่มบนัลือ 
สีหนาท.  คราวน้ัน   มันกเ็ปลงเสียงสุนัขจ้ิงจอกนั่นเองออกไป.    ดวยเหตุนั้น 
ปริพาชกจึงกลาววา   ก็รองออกมาเปนเสียงสุนัขจ้ิงจอกนั่นแหละ.    บทวา 
เภรณฺฑก  เปนไวพจนของบทวา  สิงคาลกะ  นั่นเอง  อีกอยางหน่ึง  ทาน 
อธิบายวา  รองเสียงแตก  ไดแกรองออกมาเปนเสียงไมนาพอใจ.  ดวยขออุปมา 
นี้วา  เอวเมว  โข    ตฺว  ปริพาชกทั้งหลาย   เปรียบพระตถาคตเจาเหมือน 
ราชสีห  เปรยีบสรภปริพาชกเหมือนสุนัขจ้ิงจอก. 
         บทวา  อมฺพกมทฺทร ี ไดแกลกูไกตัวเมีย ๆ.   บทวา  ปุริสกรวิก  
รวิสฺสามิ ความวา มันเห็นไกใหญขัน ก็คิดวา แมไกตัวน้ี  ก็มีสองขา สองปก 
ถึงเราก็สีเหมือนกัน  แมเราก็จักขันอยางนั้นบาง  ดังน้ี   (แต)  มันไมกลาขัน 
ตอหนาไกใหญ  เมื่อไกใหญนั้นหลีกไปแลว  จึงขัน   (แต)  ก็ขันเปนเสียงไก 
ตัวเมียนั่นเอง.   ดวยเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา  อมพฺกมทฺทริรวกิเยว  รวติ 
ดังน้ี.  
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         บทวา  อุสโภ  ไดแกโคผู.   บทวา  สฺุาย  ความวา  วาง  คือ 
เวนจากโคผู  ตัวเจริญท่ีสุด.  บทวา  คมฺภึร  นทิตพฺพ  มฺติ  ความวา 
ยอมสําคัญเสียงรองของตัววาลึก   เหมอืนเสียงรองของโคผู  ตัวประเสริฐที่สุด. 
บทที่เหลือในบททั้งปวง  งายทั้งน้ันฉะนี้แล.  
                                     จบอรรถกถาสรภสูตรที่   ๔ 
 
                                        ๕.  กาลามสูตร* 
 
                           วาดวยมใิหเช่ือโดยอาการ  ๑๐  อยาง 
 
         พระเจานองยาเธอ   กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส  ทรงแปล 
         [๕๐๕]  สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจา  (ผูมีคุณควรคบ  หรือมี 
คุณควรนับถือ)   พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ   เสด็จจาริกไปในโกศลชนบท 
(เมืองข้ึนในแวนแควนโกศล)  บรรลถุึงเกสปุตตนิคม   (เมืองชื่อเกสปุตตะ) 
ซึ่งเปนที่อยูแหงหมูชนกาลามโคตร    (วงศกาลาม)    ชาวเกสปุตตนิคมได 
ทราบวา พระสมณโคดมสักยบุตร (โอรสของกษัตริยชาติสักย) เสด็จออกผนวช 
จากสักยสกุล    เสด็จมาถึงเกสปุตตนิคมแลว   จึงดําริวา  กิตติศัพทอันงามของ 
พระสมณโคดม  ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจานั้นเปน 
ผูไกลกิเลส   (สิ่งท่ีเกิดข้ึนในใจแลวทําใจใหเศราหมอง มีโลภเปนตน ) แลเปน 
ผูควรไหวควรบูชา เปนผูรูชอบเอง เปนผูบริบูรณแลวดวยวิชชา และขอปฏิบัติ 
เครื่องดําเนินถึงวิชชา   เปนผูไปแลวดี  เปนผูรูแจงโลก  เปนผูฝกบุรุษท่ีควร 
ฝก  ไมมีผูอ่ืนจะยิ่งไปกวา    เปนผูสอนของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เปนผู 
*  บาลีเปน   เกสปุตตสูตร  
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เบิกบานแลว    ในคุณท้ังปวงเต็มที่   เปนผูจําแนกแจกธรรมสั่งสอนประชุมชน  
ทานทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลว  สอนโลกน้ีกับทั้งเทวดามารพรหมและ 
หมูสัตว   พรอมท้ังสมณพราหมณและเทวดามนุษยใหรูตาม  ทานแสดงธรรม 
ไพเราะ   ทั้งในเบ้ืองตนทามกลางที่สุด  ประกาศพรหมจรรย  (ศาสนาคือคํา 
สั่งสอน)   บริบูรณบริสุทธิ์สิ้นเชิง   การไดเห็นทานผูไกลกิเลส    แลควรไหว 
ควรบูชาอันทรงคุณเชนน้ี  ยอมเปนคุณความดี    ใหประโยชนสําเร็จได   ครั้น 
ดําริอยางนี้แลว    พรอมกันไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    บางพวกกราบไหวตาม 
อาการของผูเลื่อมใส      บางพวกเปนแตกลาววาจาปราศรัยแสดงความยินดี 
บางพวกเปนแตประคองอัญชลีประณมมือ     บางพวกรองประกาศชื่อแลโคตร 
ของตน ๆ ตางคน   นั่ง ณ ที่สมควรสวนหน่ึง   บางพวกนิ่งเฉยอยู   ครั้นหมู 
กาลามชนชาวเกสปุตตนิคมน้ันนั่งเปนปกติแลว    จึงทูลพระผูมีพระภาคเจาวา 
มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง    มาถึงเกสปุตตนิคมน้ี    สมณพราหมณพวกน้ัน 
พูดแสดงแตถอยคําของตนเชิดชูใหเห็นวา  ดีชอบควรจะถือตามถายเดียว   พูด 
คัดคานขมถอยคําของผูอ่ืน   ดูหม่ินเสียวาไมดีไมชอบ   ไมควรจะถือตาม  ทํา 
ถอยคําของตนใหเปนปฏิปกษแกถอยคําของผูอ่ืน ครั้นสมณพราหมพวกหน่ึงอ่ืน 
มาถึงเกสปุตตนิคมน้ีอีก   ก็เปนเหมือนพวกกอน   เปนอยางนี้ทุก ๆ หมู   จน 
ขาพระองคมีความสงสัย    ไมรูวาทานสมณะเหลานี้   ใครพูดจริง   ใครพูดเท็จ 
ดังน้ี.                                                                                       
         พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสตอบวา  ควรแลวทานจะสงสัย   ความสงสัย 
ของทานเกิดข้ึนแลวในเหตุควรสงสัยจริง    ทานอยาไดถือโดยไดฟงตาม 
กันมา  อยาไดถือโดยลําดับสืบ ๆ กันมา   อยาไดถือโดยความต่ืนวา 
ไดยินอยางนี้ๆ อยาไดถือโดยอางตํารา อยาไดถือโดยเหตุนึกเดาเอา 
อยาไดถือโดยนัยคือคาดคะเน    อยาไดถือโดยความตรึกตามอาการ  
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อยาไดถือโดยชอบใจวา   ตองกันลัทธิของตน  อยาไดถือโดยเชื่อ  
วา  ผูพูดสมควรจะเชื่อได  อยาไดถือโดยความนับถือวา  สมณะผูนี้ 
เปนครูของเรา    เมื่อใดทานรูดวยตนน่ันแลวา   ธรรมเหลาน้ี    เปนอกุศล 
ธรรมเหลาน้ีมีโทษ ธรรมเหลาน้ีทานผูรูติเตียน ธรรมเหลาน้ี   ใครประพฤติให 
เต็มที่แลว   เปนไปเพ่ือสิ่งไมเปนประโยชน  เปนไปเพ่ือทุกข  ดังนี้   ทานควร 
ละธรรมเหลาน้ันเสีย  เมื่อน้ัน 
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจา   ตรัสหามไมใหถือ  โดยอาการสิบอยาง  มีถือ 
โดยไดฟงตามกันมาเปนตน   ใหพิจารณารูดวยตนเองแลว  เวนสิ่งท่ีควรเวนเสีย 
อยางนี้แลว    จะทรงแนะนํา   ใหกาลามชนไดปญญาพิจารณาเห็นสิ่งท่ีควรเวน 
นั้นดวยตนเอง  จึงตรัสปุจฉา ยกโลภะ (ความละโมบอยากไดเหลือเกิน) โทษะ 
(ความมีใจโกรธขัดเคืองแลว  ประทุษรายใจตัวเองแลผูอ่ืน) โมหะ (ความหลง) 
ข้ึนถาม  ใหกาลามชนทูลตอบตามความเห็นโดยลําดับ  อยางนี้ 
         พ.  ทานจะสําคัญความนั้นเปนไฉน     โลภความอยากไดเมื่อเกิดข้ึน 
ในภายในของบุรุษ     ยอมเกิดข้ึนเพ่ือประโยชนหรือ     หรือเพ่ือสิ่งท่ีไมเปน 
ประโยชน 
         กา.  โลภน้ันยอมเกิดข้ึนเพ่ือส่ิงที่ไมเปนประโยชน  พระพุทธเจาขา. 
         พ.   บรุษุผูโลภแลว    อันความโลภครอบงําแลว    มใีจอันความโลภ 
ยึดไวรอบแลว  ฆาสัตวมีชีวิตบาง   ถอืเอาสิ่งของท่ีเจาของไมใหแลวบาง   ถึง 
ภรรยาผูอ่ืนบาง  พูดเท็จบาง  ชักชวนผูอ่ืนใหเปนอยางนั้นบาง  สิ่งใดเปนไป 
เพ่ือส่ิงไมเปนประโยชน  เปนไปเพ่ือทุกขแกผูอ่ืนนั้น  สิ้นกาลนาน ผูโลภแลว 
ชักชวนผูอ่ืนในส่ิงนั้น   อันจริงหรือไม. 
         กา.  ขอน้ีจริงอยางน้ัน  พระพุทธเจาขา  
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         พ.   ทานจะสําคัญความนั้นเปนไฉน   โทษะความประทุษรายเมื่อเกิด 
ข้ึนภายในของบุรุษ  เกิดข้ึนเพ่ือประโยชน  หรือเพ่ือสิ่งไมเปนประโยชน.  
         กา.   โทษะนั้น  เกิดข้ึนเพ่ือส่ิงไมเปนประโยชน  พระพุทธเจาขา. 
         พ.    บรุุษอันโทษะประทุษรายแลว   อันโทษะครอบงําแลว    มีใจอัน 
โทษะยึดไวรอบแลว   ฆาสัตวมีชีวิตบาง  ถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมใหแลวบาง 
ผิดในภรรยาผูอ่ืนบาง พูดเท็จบาง  ชักชวนผูอ่ืนใหเปนอยางนั้นบาง  สิ่งใดเปน 
ไปเพ่ือสิ่งไมเปนประโยชน    เปนไปเพ่ือทุกขแกผูอ่ืนนั้น    สิ้นกาลนาน   ผูที่ 
โทษะประทุษรายแลว   ชักชวนผูอ่ืนในส่ิงนั้น   ขอน้ีจริงหรือไม.              
         กา.   ขอน้ีจริงอยางน้ัน    พระพทุธเจาขา. 
         พ.    ทานจะสําคัญความน้ันเปนไฉน    โมหะความหลงเม่ือเกิดข้ึนภาย 
ในของบุรุษ  เกิดข้ึนเพ่ือประโยชน  หรือเพ่ือสิ่งไมเปนประโยชน. 
         กา.   โมหะน้ันเกิดข้ึนเพ่ือส่ิงไมเปนประโยชน  พระพุทธเจาขา. 
         พ.    บรุุษผูหลงแลว    อันความหลงครอบงําแลว   มีใจอันความหลง 
ยึดไวรอบแลว  ฆาสัตวมีชีวิตบาง  ถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมใหแลวบาง  ผิดใน 
ภรรยาผูอ่ืนบาง  พูดเท็จบาง   ชักชวนผูอ่ืนใหเปนอยางนั้นบาง   สิ่งใดเปนไป 
เพ่ือส่ิงไมเปนประโยชน    เปนไปเพ่ือทุกขแกผูอ่ืนนั้น    สิ้นกาลนาน   ผูหลง 
แลวชักชวนผูอ่ืนในสิ่งน้ัน   ขอน้ีจริงหรือไม.                                 
         กา.   ขอน้ีจริงอยางน้ัน   พระพุทธเจาขา. 
         พ.    ทานจะสําคัญความน้ันเปนไฉน    ธรรมเหลาน้ีเปนกุศล    หรอื 
เปนอกุศล 
         กา.   เปนอกุศล  พระพุทธเจาขา  
         พ.    มโีทษ  หรือไมมีโทษ.  
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         กา.  มโีทษ  พระพทุธเจาขา.  
         พ.   ทานผูรูติเตียน  หรือทานผูรูสรรเสริญ. 
         กา.  ทานผูรูติเตียน  พระพุทธเจาขา. 
         พ.   ใครประพฤติใหเต็มที่แลว        เปนไปเพ่ือสิ่งไมเปนประโยชน 
เปนไปเพ่ือทุกขหรือไม  ความเห็นของทานในขอนี้เปนอยางไร. 
         กา.  ใครประพฤติใหเต็มที่แลว       เปนไปเพ่ือส่ิงไมเปนประโยชน 
เปนไปเพ่ือทุกข  ความเห็นของขาพระพุทธเจา  ในขอน้ีอยางน้ี. 
         พ.    เราไดกลาวคําใดวา  ทานอยาไดถือโดยไดฟงตามกันมา  อยาได 
ถือโดยลําดับสืบ ๆ กันมา  อยาไดถือโดยความต่ืนวาไดยินวาอยางนี้ ๆ อยาได 
ถือโดยอางตํารา อยาไดถือโดยเหตุนึกเดาเอา    อยาไดถือโดยนัยคือคาดคะเน 
อยาไดถือโดยความตรึกตามอาการ   อยาไดถือโดยชอบใจวา  ตองกันกับลัทธิ 
ของตน  อยาไดถือโดยเชือ่วาผูพูดสมควรจะเชื่อได  อยาไดถือโดยความนับถือ 
วาสมณะผูนี้เปนครูของเรา   เมื่อใดทานรูดวยตนน่ันแลวา   ธรรมเหลาน้ีเปน 
อกุศล   ธรรมเหลาน้ีมีโทษ   ธรรมเหลาน้ีทานผูรูติเตียน  ธรรมเหลาน้ี  ใคร 
ประพฤติใหเต็มที่แลว   เปนไปเพ่ือสิ่งไมเปนประโยชน  เปนไปเพ่ือทุกข ดังน้ี  
ทานควรละธรรมเหลาน้ันเสีย  เมื่อน้ัน   ดังน้ี   คําน้ันเราไดอาศัยความขอนี้แล 
กลาวแลว 
         พระผูมีพระภาคเจา    ทรงแนะนําใหกาลามชนไดปญญาพิจารณาเห็น 
สิ่งท่ีควรเวนนั้นดวยตนเองอยางนี้แลว  ตรัสสอนใหพิจารณาใหรูดวยตนเองแลว 
ทําส่ิงท่ีควรทําตอไปวา ทานอยาไดถือโดยไดฟงตามกันมา  อยาไดถือโดยลาํดับ 
สืบ ๆ กันมา  อยาไดถือโดยความต่ืนวาไดยินวาอยางนี้  ๆ  อยาไดถือโดยอาง 
ตํารา  อยาไดถือโดยเหตุนึกเดาเอา   อยาไดถือโดยนัย  คือคาดคะเน  อยาได-  
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ถือโดยความตรึกตามอาการ  อยาไดถอืโดยชอบใจวา    ตองกันกับลัทธิของตน  
อยาไดถือโดยเชื่อวาผูพูดสมควรจะเชื่อได  อยาไดถือโดยความนับถือวา สมณะ 
ผูนี้เปนครูของเรา  เมื่อใดทานรูดวยตนน่ันแลวา ธรรมเหลาน้ีเปนกุศล ธรรม 
เหลาน้ีไมมีโทษ    ธรรมเหลาน้ี ทานผูรูสรรเสรญิ    ธรรมเหลาน้ีใครประพฤติ 
ใหเต็มที่แลวเปนไปเพ่ือประโยชน   เปนไปเพ่ือสุข  ดังน้ี    ทานควรถึงพรอม 
ธรรมเหลาน้ันอยู   เมื่อน้ัน. 
         ครั้นตรัสสอนอยางนี้แลว     ตรัสปุจฉายก    อโลภะ    (ความไมโลภ) 
อโทษะ    (ความมีใจไมขัดเคือง   ไมประทุษรายใจตัวเองแลผูอ่ืน)    อโมหะ 
(ความไมหลง)  ข้ึนถาม   ใหกาลามชนทูลตอบตามความเห็นโดยลําดับดุจหน- 
หลัง  ดังนี้  
         พ.   ทานจะสําคัญ ความน้ันเปนไฉน อโลภะความไมอยาก เมื่อเกิดข้ึน 
ภายในแหงบุรุษ  เกิดข้ึนเพ่ือประโยชน  หรือเพ่ือสิ่งไมเปนประโยชน. 
         กา.  อโลภะนั้นยอมเกิดข้ึน  เพ่ือประโยชน  พระพุทธเจาขา.  
         พ.   บรุษุผูไมโลภแลว     อันโลภไมครอบงําแลว     มีใจอันโลภะ 
ไมยึดไวรอบแลว  ไมฆาสัตวมีชีวิต  ไมถือเอาส่ิงของท่ีเจาไมใหแลว   ไมผิดใน 
ภรรยาผูอ่ืน  ไมพูดเท็จ   ชักชวนผูอ่ืนใหเปนอยางนั้น   สิ่งใดเปนไปเพ่ือประ- 
โยชน  เพ่ือสุขแกผูอ่ืนนั้นสิ้นกาลนาน  ผูไมโลภแลว    ชกัชวนผูอ่ืนในสิ่งน้ัน 
ขอน้ีจริงหรือไม.                      
         กา.  ขอน้ีจริงอยางน้ัน   พระพุทธเจาขา. 
         พ.   ทานจะสําคัญความนั้นเปนไฉน     อโทษะความไมประทุษราย  
เมื่อเกิดข้ึนภายในแหงบุรุษ    ยอมเกิดข้ึนเพ่ือประโยชน     หรือเพ่ือไมเปน 
ประโยชน. 
         กา.  อโทษะนั้น   เกดิข้ึนเพ่ือประโยชน  พระพุทธเจาขา.  
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         พ.    บรุุษอันโทษะไมประทุษรายแลว   อันโทษะไมครอบงํา   มีใจ  
อันโทษะไมยึดไวรอบแลว  ไมฆาสัตวมีชีวิต  ไมเองส่ิงท่ีเจาของเขาไมใหแลว 
ไมผิดในภรรยาผูอ่ืน   ไมพูดชักชวนผูอ่ืนใหเปนอยางนั้น   สิ่งใดเปนไปเพ่ือ   
ประโยชนเพ่ือสุขแกผูอ่ืนนั้น    สิ้นกาลนาน  ผูอันโทษะไมประทุษราย  ชักชวน 
ผูอ่ืนในสิ่งน้ัน    ขอน้ีจริงหรือไม.           
         กา.   ขอน้ีจริงอยางน้ัน  พระพุทธเจาขา. 
         พ.    ทานจะสําคัญความน้ีเปนไฉน  อโมหะความไมหลง  เมื่อเกิดข้ึน 
ภายในแหงบุรุษ    เกิดข้ึนเพ่ือประโยชน  หรือเพ่ือสิ่งไมเปนประโยชน. 
         กา.   อโมหะนั้น   เกิดข้ึนเพ่ือประโยชน  พระพุทธเจาขา. 
         พ.    บรุุษผูไมหลงแลว       อันความหลงไมครอบงําแลว      มีใจอัน 
ความหลงไมยึดไวรอบแลว  ไมฆาสัตวมีชีวิต  ไมถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมให 
แลว   ไมผิดในภรรยาผูอ่ืน  ไมพูดเท็จ    ชักชวนผูอ่ืนใหเปนอยางนั้น  สิ่งใด 
เปนไปเพ่ือประโยชน  เพ่ือสุขแกผูอ่ืนนั้น  สิ้นกาลนาน  ผูไมหลงแลว   ชักชวน 
ผูอ่ืนในสิ่งน้ัน    ขอน้ีจริงหรือไม. 
         กา.    ขอน้ีจริงอยางนั้น  พระพุทธเจาขา. 
         พ.     ทานจะสําคัญความน้ันเปนไฉน   ธรรมเหลาน้ีเปนกุศล หรือเปน 
อกุศล. 
         กา.    เปนกุศล  พระพุทธเจาขา. 
         พ.     มโีทษ  หรือไมมีโทษ. 
         กา.    ไมมีโทษ  พระพุทธเจาขา. 
         พ.     ทานผูรูติเตียน  หรือทานผูรูสรรเสรญิ. 
         กา.    ทานผูรูสรรเสริญ  พระพุทธเจาขา.  
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         พ.  ใครประพฤติใหเต็มที่แลว  เปนไปเพ่ือประโยชน เพ่ือสุขหรือไม 
ความเห็นของทานในขอนี้  เปนอยางไร.  
         กา.  ใครประพฤติใหเต็มที่แลว    เปนไปเพ่ือประโยชน   เพ่ือสุข 
ความเห็นของขาพระพุทธเจาในขอน้ีเปนอยางนี้. 
         พ.   เราไดกลาวคําใดวา   ทานท้ังหลายอยาไดถือโดยไดฟงตามกันมา 
อยาไดถือโดยลําดับสืบ ๆ กันมา อยาไดถือโดยความต่ืนวา  ไดยินวาอยางนี้  ๆ 
อยาไดถือโดยอางตํารา   อยาไดถือโดยเหตุนึกเดาเอา  อยาไดถือโดยนัย  คือ 
คาดคะเน  อยาไดถือโดยความตรึกตามอาการ  อยาไดถือโดยชอบใจวาตองกัน 
กับลัทธิของตน    อยาไดถือโดยเชื่อวา  ผูพูดสมควรจะเชื่อได  อยาไดถือ 
โดยความนับถือวา  สมณะผูนี้เปนครูของเรา  เมื่อใด   ทานรูดวยตนน่ันแลวา 
ธรรมเหลาน้ีเปนกุศล   ธรรมเหลาน้ีไมมีโทษ    ธรรมเหลาน้ีทานผูรูสรรเสริญ 
ธรรมเหลาน้ี   ใครประพฤติใหเต็มที่แลว  เปนไปเพ่ือประโยชน เปนไปเพ่ือสุข 
ดังน้ี   ทานควรถึงพรอมธรรมเหลาน้ันอยูเมื่อน้ัน    ดังน้ี   คําน้ันเราไดอาศัย 
ความขอน้ีแลกลาวแลว.                          
         พระผูมีพระภาคเจา   ทรงแนะนําใหกาลามชนไดปญญา พิจารณาเห็น 
ดวยตนเองแลว   ทําส่ิงท่ีควรทําอยางน้ีแลว   ทรงแสดงอานิสงสอันชนผูปฏิบติั 
อยางนั้น  จะพึงไดจะพึงถึงดังน้ีวา อริยสาวกน้ันปราศจากความโลภ ปราศจาก 
พยาบาทแลว ไมหลงแลว  อยางนี้  มีสติรูรอบคอบ   ใจประกอบดวยเมตตา 
คือ    ปรารถนาใหหมูสัตวไดความสุขท่ัวหนา   มีใจประกอบดวยกรุณา    คือ 
ปรารถนาใหหมูสัตวพนจากทุกขทั่วหนา   มีใจประกอบดวยมุทิตา  คือ  ราเริง- 
บันเทิงตอสมบัติที่สัตวอ่ืนได  แลมีใจประกอบดวยอุเบกขา คือ ต้ังใจเปนกลาง 
ไมลําเอียงเขาขางไหน      แผอัปปมัญญา (ภาวนาท่ีแผไปในหมูสัตวไมมี 
ประมาณ)   พรหมวิหาร   (ธรรมเปนที่อยูของผูประเสริฐ)   สีป่ระการนี้ไป  
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ตลอดทิศที่หน่ึง  ที่สอง ที่สาม ที่สี่ มีใจประกอบดวยเมตตา  (ความปรารถนา 
ใหเปนสุข)  กรุณา   (ความปรารถนาใหพนจากทุกข)   มุทิตา   (ความราเริง  
ยินดีตอสมบัติที่ผูอ่ืนได)  อุเบกขา  (ความเฉยเปนกลาง)   ไพบูลยเต็มที่  เปน 
จิตใหญมีสัตวหาประมาณมิไดเปนอารมณ    ไมมีเวร   ไมมีความเบียดเบียน 
แผอัปปมัญญาพรหมวิหารตลอดโลกอันมีสัตวทั้งปวง  ในท่ีทัง้ปวง  ดวยความ 
เปนผูมีใจในสัตวทั้งปวง   ทั้งทิศเบ้ืองบนเบ้ืองตํ่าเบื้องขวาง     ดังน้ี อยูเสมอ 
อริยสาวกน้ันมีจิตหาเวรมิได   อยางนี้    มีจิตหาความเบียดเบียนมิได  อยางนี้ 
มีจิตไมเศราหมองแลว   อยางนี้   มีจิตหมดจดแลว  อยางนี้   เธอไดความอุนใจ 
สี่ประการในชาตินี้   ความอุนใจที่หน่ึงวา  ถาโลกเบื้องหนามีอยู.  ผลแหงกรรม 
ที่สัตวทําดีทําชั่วมีอยู    ขอน้ีเปนสถานที่ต้ังซึ่งจะเปนได    คือเบ้ืองหนาแตกาย 
แตกตายไปแลว   เราจะเขาไปถึงสุคติโลกสวรรคดังน้ี   ความอุนใจนี้ อริยสาวก 
ไดแลวเปนที่หน่ึง  ความอุนใจที่สองวา  ถาโลกเบือ้งหนาไมมี ผลแหงกรรมท่ี 
สัตวทําดีทําชั่วก็ไมมี    เราก็จะรักษาตนใหเปนคนไมมีเวร    ไมมีความลําบาก 
ไมมีทุกข  มแีตสุขในชาตินี้   ดังน้ี   ความอุนใจน้ี   อริยสาวกไดแลวเปนที่สอง 
ความอุนใจท่ีสามวา    ถาเมื่อบุคคลทําบาป    บาปชื่อวาเปนอันทํา   เราไมได 
คิดบาปใหแกใคร ๆ ไหนเลยทุกขจักมาถูกตองเราผูไมไดทําบาปดังน้ี    ความ- 
อุนใจนี้  อริยสาวกไดแลวเปนที่สาม  ความอุนใจที่สี่วา   ถาเมื่อบุคคลทําบาป 
บาปไมชื่อวาเปนอันทํา เราก็ไดพิจารณาเห็นตนเปนคนบริสุทธิ์ แลวท้ังสองสวน 
ดังน้ี     ความอุนใจนี้อริยสาวกไดแลวเปนที่สี่     อริยสาวกน้ันมีจิตหาเวรมิได 
อยางนี้   มีจิตหาความเบียดเบียนมิได  อยางนี้   ทจิีตไมเศราหมองแลวอยางนี้  
มีจิตหมดจดแลวอยางนี้    เธอไดความอุนใจสี่ประการเหลาน้ีแล  ในชาตินี้. 
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจา    ตรัสพระธรรมเทศนาจบแลว     กาลามชน 
ทูลรับวา    ขอน้ันเปนจริงอยางน้ัน  ๆ แลว    ทลูสรรเสริญพระธรรมเทศนา  
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และแสดงตนเปนอุบาสกวา  ภาษิตของพระองคไพเราะยิ่งนัก ๆ  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงประกาศพระธรรมเทศนาโดยบรรยาย    (เหตุหรือกระแสความ)  
หลายอยาง     ใหขาพระพุทธเจาเห็นทางที่จะปฏิบัติแจงชัดแกปญญา    อุปมา 
ดุจบุคคลหงายของที่ควํ่า หรือเชนเปดของท่ีมีสิ่งกําบังไว  หรือเหมือนบอกทาง 
ใหแกคนหลงทาง หรือเปรียบอยางตามตะเกียงไวในที่มืด ดวยหวังวาผูมีนัยนตา 
จักไดเห็นรูป ฉะน้ัน   ขาพระพุทธเจาขอถึงพระผูมีพระภาคเจากับทั้งพระธรรม 
และพระสงฆเปนที่พ่ึงพํานัก    ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงจําขาพระพุทธเจา 
ไววาเปนอุบาสก   ถึงสรณะ    (สิ่งท่ีควรถึงวาเปนท่ีพ่ึงพํานัก) จนตลอดชีวิต  
จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป  ดังนี้. 
                                       จบกาลามสูตรที่  ๕ 
 
                                   อรรถกถากาลามสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในกาลามสูตรที่ ๕  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา   กาลามาน  นิคโม  ไดแก  นิคมของพวกกษัตริย   ชื่อวา 
กาลามะ. บทวา เกสปุตฺติยา   ไดแกผูอยูในนิคม  ชื่อวา เกสปุตตะ.  บทวา 
อุปสงฺกมึสุ  ความวา ใหถือเอาเภสัช มีเนยใส เนยขน   เปนตน   และน้ําปานะ 
๘  อยาง   เขาไปเฝา. 
         บทวา   สกเยว  วาท  ทีเปนฺติ ความวา กลาวลัทธิของตนน่ันแหละ.  
บทวา  โชเตนฺติ  ไดแกประกาศ.    บทวา  ขุเสนฺติ   ไดแก  พูดกระทบ 
กระเทียบ.  บทวา  วมฺเภนฺติ  ไดแกพูดดูหม่ิน.  บทวา  ปริภวนฺติ  ไดแก 
กระทําใหลามก.    บทวา    โอปปกฺขี  กโรนฺติ  ไดแกทําการลบลาง  คือยก  
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ทิ้งไป.   บทวา  อปเรป  ภนฺเต  ความวา   เลากันมาวา    บานนั้นต้ังอยูที่ 
ปากดง  เพราะฉะนั้น   สมณพราหมณทั้งหลาย  ขามดงมาก็ดี   จะถอยกลบัก็ดี  
ตองพักอยูในบานน้ัน.    แมบรรดาสมณพราหมณเหลาน้ัน     พวกท่ีมาถึงกอน 
จะแสดงลัทธิของตนแลวหลีกไป    พวกท่ีมาภายหลัง    ก็แสดงลัทธิของตนวา 
สมณพราหมณเหลาน้ันจะรูอะไร       เขาเหลาน้ันเปนอันเตวาสิกของพวกเรา 
เลาเรียนศิลปะบางอยูในสํานักของเรา  ดังน้ีแลว     ก็หลีกไป.    ชาวกาลามะ 
ทั้งหลายไมสามารถ  เพ่ือจะยืนหยัดอยูแมในลัทธิเดียวได. 
         ชาวกาลามะเหลาน้ัน    แสดงความน้ีแลว   จึงกราบพูลพระผูมีพระ- 
ภาคเจาอยางน้ี  แลวกลาวคําเปนตนวา  เตส  โน ภนฺเต  ดังนี้.  บรรดาบท 
เหลาน้ัน  บทวา โหเตว กงฺขา ความวา (ขาพระพุทธเจาท้ังหลาย)  มีความ 
เคลือบแคลงจริง ๆ.  บทวา  วิจิกิจฺฉา  เปนไวพจนของ  กงฺขา   นัน่แหละ. 
บทวา   อล   แปลวา   ควรแลว. 
         บทวา  มา  อนุสฺสเวน  ไดแกอยาเชื่อถือ   แมโดยถอยคําตามท่ีได 
ฟงมา.  บทวา  มา  ปรมฺปราย  ไดแกอยาเชื่อถือ   แมโดยถอยคําท่ีนําสืบๆ 
กันมา.   บทวา  มา  อิติกิริยาย  ไดแกอยาเชื่อถือวา ไดยินวาขอน้ีเปน 
อยางนี้.  บทวา  มา  ปฏกสมฺปทาเนน    ไดแกอยาเชื่อถือวา   ขอความน้ี 
สมกับตําราของเราบาง.  บทวา  มา  ตกฺกเหตุ   ไดแกอยาเชื่อถือ    แมโดย 
การถือเอาตามท่ีตรึกไว.  บทวา มา นยเหตุ  ไดแกอยาเชื่อถือ  แมโดยการถอื 
เอาตามนัย.  บทวา มา อาการปริวิตกฺเกน ไดแกอยาเชื่อถือ แมโดยการตรึก 
ตามเหตุการณอยางนี้วา  เหตุนี้ดี.   บทวา  ทิฏ ินิชฺฌานกฺขนฺติยา  ไดแก 
อยาเชื่อถือวา   ขอน้ีสมกบัความเห็น   ที่พวกเราพินิจพิจารณา   ทนตอการ 
พิสูจน  จึงถือเอา.  บทวา  มา  ภพฺพรปูตาย   ไดแกอยาเชื่อถือ  โดยคิดวา  
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ภิกษุนี้เหมาะสม  ควรเธอถือถอยคําของภิกษุนี้ได.  บทวา  มา  สมโณ  โน 
ครุ  ไดแกอยาเชื่อถือวา  พระสมณะรูปนี้   เปนครูของเรา  ควรเธอถือถอยคํา 
ของพระสมณะรูปนี้ได.  
         บทวา  สมตฺตา  ไดแกบริบูรณ.  บทวา  สมาทินฺนา  ไดแกที่เรา 
ถือเอาแลว   คือลูบคลําแลว.   บทวา   ย  ตสฺส   โหติ   ความวา   เหตุใดมีแก 
บุคคลน้ัน.  กุศลมูลทั้งหลาย  มีอโลภะเปนตน  พึงทราบดวยสามารถแหงธรรม 
ที่เปนปฏิปกษตอโลภะเปนตน.   พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสบุพภาคแหงเมตตา 
ดวยบทมีอาทิวา  วิคตาภิชฺโฌ  ดังนี้. 
         บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจา   เมื่อจะตรัสกัมมัฏฐาน    มีเมตตาเปนตน 
จึงตรัสคํามีอาทิวา  เมตฺตาสหคเตน   ดังน้ี.   บรรดาบทเหลาน้ัน    บทใด 
พึงกลาวโดยนัยแหง กัมมฏัฐานกถา  และภาวนาปธาน  หรือโดยอรรถกถา 
แหงบาลี   คําท้ังหมดน้ัน    ขาพเจาไดกลาวไวในคัมภีรวิสุทธิมรรคนั้นแลว 
         บทวา  เอว  อเวรจิตฺโต    ความวา   ชื่อวา  มีจิตหาเวรมิไดเพราะ 
ไมมี  ทั้งเวรที่เปนอกุศล  ทั้งบุคคลผูเปนคูเวร.   บทวา   อพฺยาปชฺฌจิตฺโต 
ความวา ชื่อวา  มีจิตหาทุกขมิได  เพราะไมมีจิตโกรธเคือง.   บทวา  อสงฺ- 
กิลิฏ จิตฺโต  ความวา ชื่อวา ผูมีจิตไมเศราหมอง  เพราะไมมีกิเลส.  บทวา 
วิสุทฺธจิตฺโต   มีอธิบายวา  ชื่อวามีจิตบริสุทธิ์   เพราะไมมีมลทิน  คือ กิเลส. 
บทวา  ตสฺส  ไดแกพระอริยสาวกน้ัน   คือ  เห็นปานน้ัน.  บทวา  อสฺสาสา 
ไดแกเปนที่อาศัย  คือเปนที่พ่ึง. 
         บทวา  สเจ  โข  ปน  อตฺถิ  ปโร   โลโก   ความวา   ถาชื่อวา 
โลกอ่ืน  นอกจากโลกน้ี   มีอยูไซร.    บทวา  านเมต  เยนาห  กายสฺส 
เภทา ฯ เป ฯ อุปปชฺชิสฺสามิ  ความวา  ขอท่ีเราจักเขาถึงสุคติ  โลกสวรรค  
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หลังจากตายแลว   เพราะกายแตกสลายไป  เปนเหตุที่มีได  ฉะนั้น   ในทุก ๆ บท  
พึงทราบนัยดังท่ีพรรณนามาน้ี.    บทวา  อนีฆ   แปลวา  ไมมทีุกข.  บทวา 
สุขึ  แปลวา ถึงแลวซ่ึงความสุข.    บทวา  อุภเยเนว   วิสุทฺธ   อตฺตาน 
สมนุปสฺสาม ิ  ความวา  เราจะพิจารณาเห็นตัวเอง  เปนผูบริสุทธิ์  ดวยเหตุ  
ทั้งสองนี้  คือ  (ถาบาปเปนอันบุคคลตองทํา)  เราก็ไมไดทําบาป     แมเม่ือ 
บุคคลทําบาปมีอยู   เรากไ็มไดทํา ๑.   คําท่ีเหลือในบททั้งปวงงายทั้งน้ันแล. 
                                 จบอรรถกถากาลามสูตรที่   ๕ 
 
                                     ๖.  สาฬหสูตร 
 
                      วาดวยมิใหเชื่อโดยอาการ  ๑๐  อยาง 
 
         [๕๐๖]  สมัยหน่ึง    ทานพระนันทกะ    อยูที่ปราสาทของนางวิสาขา 
มิคารมาตา    ในปุพพาราม    ใกลพระนครสาวัตถี   ครั้งน้ันแล   นายสาฬหะ 
หลานชายของมิคารเศรษฐี    กับนายโรหนะหลานชายของเปขุณิยเศรษฐี    ได 
ชวนกันเขาไปหาทานพระนันทกะจนถึงท่ีอยู   กราบไหวแลวนั่ง ณ ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง     ครั้นแลวทานพระนันทกะไดกลาววา     ดูกอนสาฬหะและโรหนะ 
มาเถอะทานท้ังหลาย  ทานทั้งหลายอยาไดยึดถือตามถอยคําท่ีไดยินไดฟงมา... 
อยาไดยึดถือโดยความนับถือวา    สมณะนี้เปนครูของเรา     ดกูอนสาพหะและ 
โรหนะ เมื่อใด ทานพึงรูดวยตนเองวา  ธรรมเหลาน้ีเปนอกุศล  ธรรมเหลาน้ี  
มีโทษ  ธรรมเหลาน้ีทานผูรูติเตียน  ธรรมเหลาน้ีใครสมาทานใหบริบูรณแลว 
ยอมเปนไปเพ่ือส่ิงไมเปนประโยชนเกื้อกูล   เพ่ือความทุกข    เมื่อน้ัน    ทาน 
ทั้งหลายควรละธรรมเหลาน้ันเสีย   ดกูอนสาฬหะและโรหนะ  ทานท้ังหลายจะ  
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สําคัญความในขอน้ันเปนไฉน ความโลภมีอยูหรือ  นายสาฬหะและนายโรหนะ 
รับรองวามี   ขอรับ. 
         น.    ดกูอนสาฬหะและโรหนะ  ความขอน้ีเรากลาววา  อภิชฌาบุคคล 
ผูโลภ  มากดวยความอยากไดนี้    ยอมฆาสัตวก็ได   ลักทรัพยก็ได  คบชูกไ็ด 
พูดเท็จก็ได  สิ่งใดยอมเปนไปเพ่ือสิ่งไมเปนประโยชนเกื้อกูล   เพ่ือความทุกข 
สิ้นกาลนาน  บุคคลผูโลภยอมชักชวนผูอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนั้นก็ได 
         สา.   จริงอยางนั้น    ขอรับ 
         น.    ดกูอนสาฬหะและโรหนะ     ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอน้ัน 
เปนไฉน  ความโกรธมีอยูหรือ 
         สา.   ม ี ขอรับ 
         น.    ดกูอนสาฬหะและโรหนะ  ความขอน้ีเรากลาววา   ความพยาบาท 
บุคคลผูดุรายมีจิตพยาบาทนี้    ยอมฆาสัตวก็ได    ลักทรัพยก็ได    คบชูก็ได 
พูดเท็จก็ได  สิ่งใดยอมเปนไปเพ่ือสิ่งไมเปนประโยชนเกื้อกูล  เพ่ือทุกข  สิ้น- 
กาลนาน  บคุคลผูโกรธยอมชักชวนผูอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนั้น  ก็ได 
         สา.   จริงอยางนั้น   ขอรับ 
         น.    ดกูอนสาพหะและโรหนะ    ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอน้ัน 
เปนไฉน  ความหลงมีอยูหรือ 
         สา.   ม ี  ขอรับ 
         น.    ดกูอนสาฬหะและโรหนะ  ความขอน้ีเรากลาววา อวิชชา บุคคล 
ผูหลงตกอยูในอํานาจอวิชชานี้     ยอมฆาสัตวก็ได   ลักทรัพยกไ็ด   คบชูก็ได 
พูดเท็จก็ได   สิ่งใดยอมเปนไปเพ่ือสิ่งไมเปนประโยชนเกื้อกูล  เพ่ือทุกข  สิ้น 
กาลนาน  บคุคลผูหลงยอมชักชวนผูอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนั้นก็ได 
         สา.   จริงอยางนั้น   ขอรับ  
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         น.   ดูกอนสาฬหะและโรหนะ       ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอน้ัน 
เปนไฉน  ธรรมเหลาน้ี เปนกุศลหรือเปนอกุศล  
         สา.  เปนอกุศล  ขอรับ 
         น.   มีโทษหรือไมมีโทษ 
         สา.  มโีทษ  ขอรับ 
         น.   ทานผูรูติเตียนหรือทานผูรูสรรเสริญ 
         สา.  ทานผูรูติเตียน  ขอรับ 
         น.   ใครสมาทานใหบริบูรณแลว  ยอมเปนไปเพ่ือสงไมเปนประโยชน 
เกื้อกูล  เพ่ือทุกขหรือหาไม  ในขอน้ี  ทานท้ังหลายมีความเห็นอยางไร 
         สา.  ใครสมาทานใหบริบูรณแลว  ยอมเปนไปเพ่ือสิ่งไมเปนประโยชน 
เกื้อกูล  เพ่ือทุกข  ในขอน้ี   ผมมีความเห็นอยางนี้  
         น.   ดูกอนสาฬหะและโรหนะ  เราไดกลาวคําใดไววา  ดูกอนสาฬหะ 
และโรหนะ  มาเถอะทานท้ังหลาย  ทานทั้งหลายอยาไดยึดถือตามถอยคําที่ไดยิน 
ไดฟงมา...  อยาไดยึดถือโดยความนับถือวาสมณะนี้เปนครูของเรา    เม่ือใด 
ทานท้ังหลายพึงรูดวยตนเองวา   ธรรมเหลาน้ีเปนอกุศล   ธรรมเหลาน้ีมีโทษ 
ธรรมเหลาน้ีทานผูรูติเตียน   ธรรมเหลาน้ีผูใดสมาทานใหบริบูรณแลว    ยอม 
เปนไปเพ่ือสิ่งไมเปนประโยชนเกื้อกูล  เพ่ือความทุกข  เมื่อน้ัน  ทานท้ังหลาย 
ควรละธรรมเหลาน้ีเสีย  ดังนี้   เพราะอาศัยคําที่ไดกลาวไวแลว  ฉะนั้น  เราจึง 
ไดกลาวไวดังน้ี ดูกอนสาฬหะและโรหนะ  มาเถอะทานท้ังหลาย  ทานทั้งหลาย 
อยายึดถือตามถอยคําท่ีไดยินไดฟงมา...    อยาไดยึดถือโดยความนับถือวา 
สมณะนี้เปนครูของเรา  เมื่อใด  ทานท้ังหลายพึงรูดวยตนเองวา  ธรรมเหลาน้ี  
เปนกุศล  ธรรมเหลาน้ีไมมีโทษ  ธรรมเหลาน้ีทานผูรูสรรเสริญ  ธรรมเหลาน้ี 
ผูใดสมาทานใหบริบูรณแลว   ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล   เพ่ือความสุข  
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เมื่อน้ัน    ทานทั้งหลายควรเขาถึงธรรมเหลาน้ันอยู    ดูกอนสาฬหะและโรหนะ 
ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ความไมโลภมีอยูหรือ  
         สา.  มี  ขอรับ 
         น.   ดูกอนสาฬหะและโรหนะ  ความขอน้ีเรากลาววา  อนภิชฌาบุคคล 
ผูไมโลภไมมากดวยความอยากไดนี้   ยอมไมฆาสัตว   ไมลกัทรัพย   ไมคบชู 
ไมพูดเท็จ  สิ่งใดยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล  เพ่ือความสุข  สิ้นกาลนาน 
บุคคลผูไมโลภยอมชักชวนผูอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนั้น 
         สา.  จริงอยางนั้น   ขอรับ 
         น.   ดูกอนสาพหะและโรหนะ       ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอน้ัน 
เปนไฉน  ความไมโกรธมีอยูหรือ 
         สา.  มี   ขอรับ 
         น.   ดูกอนสาฬหะและโรหนะ  ความขอน้ีเรากลาววาความไมพยาบาท 
บุคคลผูไมโกรธมีจิตใจไมพยาบาทน้ี  ยอมไมฆาสัตว  ไมลักทรัพย   ไมคบชู 
ไมพูดเท็จ  สิ่งใดยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล    เพ่ือความสุข  สิ้นกาลนาน 
บุคคลผูไมโกรธยอมชักซวนผูอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนั้น 
         สา.  จริงอยางนั้น    ขอรับ 
         น.   ดูกอนสาฬหะและโรหนะ     ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอน้ัน 
เปนไฉน  ความไมหลงมีอยูหรือ 
         สา.  มี  ขอรับ 
         น.   ดูกอนสาฬหะและโรหนะ  ความขอน้ีเรากลาววา  วิชชา  บุคคล 
ผูไมหลงถึงความรูแจงน้ี   ยอมไมฆาสัตว  ไมลักทรัพย   ไมคบชู  ไมพูดเท็จ 
สิ่งใดยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล   เพ่ือความสุข   สิ้นกาลนาน   บุคคลผู 
ไมหลง  ยอมชักชวนผูอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนั้น  
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         สา.  จริงอยางนั้น   ขอรับ.  
         น.   ดูกอนสาฬหะและโรหนะ       ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอน้ัน 
เปนไฉน  ธรรมเหลาน้ีเปนกุศลหรืออกุศล. 
         สา.  เปนกุศล   ขอรบั. 
         น.   มีโทษหรือไมมีโทษ. 
         สา.  ไมมีโทษ  ขอรับ. 
         น.   ทานผูรูติเตียนหรือทานผูรูสรรเสริญ. 
         สา.  ทานผูรูสรรเสริญ   ขอรับ. 
         น.   ใครสมาทานใหบริบูรณแลว     ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล 
เพ่ือความสุข  หรือไมเลา  ในขอน้ี  ทานท้ังหลายมีความเห็นอยางไร. 
         สา.  ใครสมาทานใหบริบูรณแลว    ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล 
เพ่ือความสุข  ขอรับ  ในขอน้ี   ผมมีความเห็นเชนนี้. 
         น.   ดูกอนสาฬหะและโรหนะ  เราไดกลาวคําใดไววา   ดูกอนสาฬหะ 
และโรหนะ มาเถอะทานท้ังหลาย ทานทั้งหลายอยาไดยึดถือตามถอยคําท่ีไดยิน 
ไดฟงมา  อยาไดยึดถือถอยคําสืบ ๆ กนัมา    อยาไดยึดถือโดยความต่ืนขาววา 
เขาวาอยางนี้      อยาไดยึดถือโดยอางตํารา      อยาไดยึดถือโดยนึกเดาเอาเอง 
อยาไดยึดถือโดยคาดคะเนอยาไดยึดถือโดยความตรึกตามอาการอยาไดยึดถือ 
โดยชอบใจวาตองกันกับทิฏฐิของตัว       อยาไดยึดถือโดยเชื่อวาผูพูดสมควรจะ 
เชื่อได  อยาไดยึดถือโดยความนับถือวาสมณะน้ีเปนครูของเรา  เมื่อใด  ทาน 
ทั้งหลายพึงรูดวยตนเองวา   ธรรมเหลาน้ีเปนกุศล   ธรรมเหลาน้ีไมมีโทษ 
ธรรมเหลาน้ีผูรูสรรเสริญ     ธรรมเหลาน้ีผูใดสมาทานใหบริบูรณแลว    ยอม 
เปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพ่ือความสุข เมื่อน้ันทานท้ังหลายควรเขาถึงธรรม 
เหลาน้ันอยู  ดังนี้   เพราะอาศัยคําท่ีกลาวไวแลวน้ัน    ฉะน้ัน  เราจึงไดกลาว  
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ไวดังนี้ ดูกอนสาฬหะและโรหนะ อรยิสาวกน้ันปราศจากความโลภ  ปราศจาก  
ความพยาบาท  ไมหลงแลวอยางนี้  มีสัมปชัญญะ   มีสติมั่นคง   มีใจประกอบ 
ดวยเมตตาแผไปตลอดทิศ ๑ อยู    ทิศที่ ๒  ทิศที ่๓  ทิศที ่๔   ก็เหมือนกัน 
ตามนัยนี้   ทัง้เบื้องบน  เบ้ืองลาง  เบื้องขวาง   แผไปตลอดโลกทั่วสัตวทุกเหลา 
ในที่ทุกสถาน    ดวยใจอันประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย    ถึงความเปนใหญ 
หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู  มีใจประกอบดวยกรุณา... 
มีใจประกอบดวยมุทิตา...  มีใจประกอบดวยอุเบกขา  แผไปตลอดทิศ ๑ อยู 
ทิศที่ ๒  ทิศท่ี ๓  ทิศที่ ๔  ก็เหมือนกัน   ตามนัยนี้  ทั้งเบ้ืองบน  เบื้องลาง 
เบื้องขวาง    แผไปตลอดโลก    ทั่วสัตวทุกเหลา    ในที่ทุกสถาน    ดวยใจอัน 
ประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย  ถึงความเปนใหญ  หาประมาณมิได  ไมมีเวร 
ไมมีความเบียดเบียนอยู     พระอริยสาวกน้ันรูชัดอยางนี้วา    ขันธ ๕ นี้มีอยู        
ธรรมชาติชนิดทรามมีอยู    ธรรมชาติชนิดประณีตมีอยู    การที่สัญญาน้ีสลัด 
สังขารทุกขเสียไดอยางสูงมีอยู    เม่ือเธอรูเห็นอยางนี้    จิตยอมหลุดพนแมจาก 
การมาสวะ    แมจากภวาสวะ    แมจากอวิชชาสวะ    เมื่อหลุดพนแลว   ก็มญีาณ 
หยั่งรูวา   หลุดพนแลว   รูชัดวา  ชาติสิ้นแลว    พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจที่ 
ควรทํา   ทําเสร็จแลว    กจิอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี   เธอรูชัดอยางนี้วา 
เมื่อกอนเรามีโลภะ  ขอน้ันเปนการไมดี บัดนี้  โลภะนั้นไมมี  ความไมมีโลภะ 
เปนความดี  เม่ือกอนเรามีโทสะ...  เมื่อกอนเรามีโมหะ  ขอน้ันเปนการไมดี 
บัดนี้    โมหะน้ันไมมี    ความไมมีโมหะนั้นเปนความดี   เธอยอมเปนผูไมมี 
ความทะยานอยาก   ดับสนิท   เยือกเย็น   เสวยสุข  มีตนเปนประหน่ึงพรหม 
อยูในปจจุบัน. 
                                         จบสาฬหสูตรที่   ๖  
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                          อรรถกถาสาฬหสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสาฬหสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  มิคารนตฺตา  แปลวา  เปนหลานของมิคารเศรษฐี.   บทวา 
เขณิยนตฺตา๑    แปลวา  เปนหลานของเขณิยเศรษฐี.   บทวา  อุปสงฺกมึสุ 
ความวา หลานท้ังสอง รับประทานอาหารเชาแลว  มีทาสและกรรมกรหอมลอม 
เขาไปหาแลว.    ไดยินวา    เวลาเชา    กอนอาหาร    ที่เรือนของหลานเศรษฐี 
ทั้งสองนั้น  ต้ังปญหาขอหน่ึง  แตไมมีโอกาสที่จะแกปญหานั้นได.  เขาทั้งสอง 
คิดวา    เราจักฟงปญหานั้น     จึงไปยังสํานักของพระเถระไหวแลว   นั่งดุษณี-  
ภาพอยู. 
         พระเถระรูใจของเขาเหลาน้ันวา    เขาจักมาพึ่งปญหาที่เกิดข้ึนในบาน 
นั้น๒ ดังน้ีแลว      เมื่อจะเริ่มพูดกันถึงปญหานั้นแหละ๓ จึงกลาวคํามีอาทิวา 
เอถ   ตุมฺเห  สาฬฺหา  ดังนี้.  บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อตฺถิ  โลโภ 
ความวา  พระนันทกเถระ    ถามวา  ชือ่วา   ความโลภ   มีความอยากไดเปน 
สภาพ  มีอยูหรือ.  บทวา  อภิชฺฌาติ  โข  อห  สาฬฺหา เอตมตฺถ  วทาม ิ
ความวา   พระนันทกเถระ   เมื่อจะแสดงความแหงปญหาที่ต้ังข้ึน   จึงกลาววา 
เรากลาวความขอน้ี     กลาวคือความโลภ    วาเปนอภิชฌา    วาเปนตัณหา 
ดังน้ี.  ควรนํานัยนี้   ไปใชในทุก ๆ วาระอยางนี้. 
         บทวา  โส  เอว  ปชานาติ  ความวา  พระอริยสาวกน้ัน   เจรญิ- 
พรหมวิหาร ๔ ดํารงอยูแลว ออกจากสมาบัติแลว  เมื่อเริ่มวิปสสนา  ยอมรูชัด 
๑.   บาลีเปน  เปขุณิยนตฺตา  ม.  เสขุณิยตฺตา 
๒.   ปาฐะวา  คามนฺตรสมุฏ ิต  ฉบับพมาเปน  คาเม ต  สมุฏ ิต  แปลตามฉบับพมา. 
๓.   ปาฐะวา  ตเถว  ฉบับพมาเปน  ตเม  บฺห  แปลตามฉบับพมา.  
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อยางนี้.  บทวา  อตฺถิ  อิท  ความวา  พระอริยสาวกน้ี   เมื่อกําหนดรูขันธ- 
ปญจก กลาวคือทุกขสัจ  ดวยสามารถแหงนามรูปวา  ทุกขสัจมีอยู  ทานเรียกวา  
รูอยางนี้วา สิ่งน้ีมีอยู.  บทวา  หีน  ไดแกสมุทยสัจ.  บทวา  ปณีต  ไดแก 
มัคคสัจ.  บทวา   อิมสฺส   สฺาคตสฺส   อุตฺตริ   นิสฺสรณ   ความวา 
พระนันทกเถระ  แสดงนิโรธสัจดวยคําน้ีวา    ธรรมดาการแลนออกไปอยางยิ่ง 
แหงสัญญา กลาวคือ  วิปสสนาสัญญาน้ี   ชื่อวา  นพิพาน  นิพพานน้ันมีอยู. 
         บทวา  วิมุตฺตสฺมึ  วมิุตฺติมิติ  าณ  ความวา  ปจจเวกขณญาณ 
๑๙  อยาง    ทานกลาวไวแลว.    บทวา    อห ุ   ปุพฺเพ    โลโภ     ความวา 
ความโลภของเราไดมีแลวในกาลกอน.    บทวา    ตทหุ   อกุสล    ความวา 
นั้นไดชื่อวาเปนอกุศล  อีกอยางหนึ่ง    ชื่อวา    อกศุล    ไดมีแลวในกาลนั้น. 
บทวา  อิจฺเจต  กุสล  ตัดบทเปน  อิติ  เอต  กุสล  แปลวา อยางนี้เปน 
กุศล. พระนนัทกเถระกลาวหมายเอา ความไมมีแหงอกุศลนั่นแหละ วาเปนกุศล 
คือเปนแดนเกษม. 
         บทวา  นิจฺฉาโต  แปลวา หมดตัณหา. บทวา นิพฺพุโต   ความวา 
ชื่อวาดับแลว  เพราะไมมีกิเลสที่กระทําควานเรารอนในภายใน. บทวา สีติภูโต 
แปลวา  เปนผูเยือกเย็นแลว.  บทวา   สุขปฏิสเวที   ไดแก  เปนผูเสวยสุข 
ทางกายและทางใจ.  บทวา พฺรหฺมภูเตน ไดแกเปนผูประเสริฐสุด. คําที่เหลือ 
ในบททั้งปวงงายทั้งน้ัน   ฉะน้ีแล. 
                                      จบอรรถกถาสาฬหสูตรที่   ๖  
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                                 ๗.  กถาวัตถุสูตร 
 
                      วาดวยถอยคําท่ีควรพูด  ๓  อยาง  
 
         [๕๐๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กถาวัตถุ ๓ นี้   กถาวัตถุ ๓ คืออะไร 
คือบุคคลพึงพูดเรื่องราวปรารภเวลาท่ีเปนอดีตวา  กาลท่ีลวงแลวไดเปนอยางนี้  
อยาง ๑ พูดเรื่องราวปรารภเวลาท่ีเปนอนาคตวา  กาลภายหนาจักเปนอยางน้ี  
อยาง ๑ พูดเรื่องราวปรารภเวลาท่ีเปนปจจุบันบัดน้ีวา กาลท่ีเกิดข้ึนจําเพาะหนา 
บัดนี้เปนอยูอยางนี้   อยาง ๑ 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล  พึงรูกันไดดวยกถาสัมปโยค   วาจะเปน 
บุคคลควรสนทนา  หรือวาเปนบุคคลไมควรสนทนา  ถาบุคคลท่ีถูกถามปญหา 
แลว   ไมแกตรงซึ่งเอกังสพยากรณียปญหา  (ปญหาที่ตองแกตรง)   ไมแก 
จําแนกซ่ึงวิภัชชพยากรณียปญหา  (ปญหาที่ตองแกจําแนก)   ไมยอนถาม 
แลวจึงแกซึ่งปฏิปุจฉาพยากรณียปญหา   (ปญหาที่ตองยอนถามแลวจึงแก) 
ไมยกเลิกซึ่งฐปนียปญหา   (ปญหาที่ตองยกเลิก)    เชนนี้    บุคคลนี้เปน 
บุคคลไมควรสนทนา  ถาบุคคลท่ีถูกถามปญหาแลว  แกตรงซ่ึง เอกังสพ- 
ยากรณียปญหา แกจําแนกซ่ึงวิภัชชพยากรณียปญหา  ยอนถามแลวจึงแก 
ซึ่งปฏิปุจฉาพยากรณียปญหา ยกเลิกซ่ึงฐปนียปญหา  เชนนี้   บุคคลน้ีเปน 
บุคคลควรสนทนา 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล   พึงรูกันไดดวยกถาสัมปโยค  วาจะเปน 
บุคคลควรสนทนา  หรือวาเปนบุคคลไมควรสนทนา  ถาบุคคลท่ีถูกถามปญหา 
แลว     ไมมัน่อยูในฐานะ    (ขอท่ีเปนได)    และอฐานะ    (ขอท่ีเปนไมได) 
ไมมั่น  อยูในขอท่ีกําหนดไว  ไมมั่น  อยูในวาทะของผูอ่ืน  ไมมั่นอยูในขอปฏิบัติ  
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บุคคลเชนนี้   เปนบุคคลไมควรสนทนา  ถาบุคคลท่ีถูกถามปญหา    มั่นอยูใน 
ฐานะและอฐานะ  มั่นอยูในขอท่ีกําหนดไว  มั่นอยูในวาทะของผูอ่ืน มั่นอยูใน 
ขอปฏิบัติ   บุคคลเชนนี้  เปนบุคคลควรสนทนา                         
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล  พึงรูกันไดดวยกถาสัมปโยค  วาจะเปน 
บุคคลควรสนทนา  หรือวาเปนบุคคลไมควรสนทนา  ถาบุคคลท่ีถูกถามปญหา 
แลว    พูดกลบเกลื่อนนอกเรื่องนอกทาง    แสดงความขุนเคืองความโกรธแคน 
ความนอยใจใหปรากฏ  บุคคลอยางนี้    เปนบุคคลไมควรสนทนา   ถาบุคคลท่ี 
ถูกถามปญหาแลวไมพูดกลบเกลื่อน   ไมนอกเรื่องไมนอกทาง  ไมแสดงความ 
ขุนเคืองความโกรธแคน ความนอยใจใหปรากฏ  บุคคลอยางนี้    เปนบุคคลควร 
สนทนา 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล   พึงรูกันไดดวยกถาสัมปโยค   วาจะเปน 
บุคคลควรสนทนา  หรือวาเปนบุคคลไมควรสนทนา  ถาบุคคลท่ีถูกถามปญหา 
แลว   พูดพลาม  พูดเหยียบย่ํา  พร่ําหัวเราะ   คอยจับคําพลาด   บุคคลชนิดนี้ 
เปนบุคคลไมควรสนทนา  ถาบุคคลท่ีถูกถามปญหาแลว   ไมพูดพลาม  ไมพูด 
เหยียบย่ํา   ไมพร่ําหัวเราะ   ไมคอยจับคําพลาด    บุคคลอยางนี้   เปนบุคคล 
ควรสนทนา 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล  พึงรูกันไดดวยกถาสัมปโยค   วาจะเปน 
บุคคลมีอุปนิสัยปจจัย       หรือเปนบุคคลไมมีอุปนิสัยปจจัย       ผูไมเง่ียโสต 
(คอยฟง)  เปนบุคคลไมมีอุปนิสัยปจจัย  ผูเง่ียโสต  (คอยฟง)    เปนบุคคลมี 
อุปนิสัยปจจัย 
         บุคคลน้ันเปนผูมีอุปนิสัยปจจัย      ยอมรูยิ่งเห็นจริงซ่ึงธรรมอันหน่ึง 
ยอมกําหนดรูซึ่งธรรมอันหน่ึง ยอมละซ่ึงธรรมอันหน่ึง ยอมทําใหแจงซ่ึงธรรม  
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อันหน่ึง  เมื่อรูยิ่งเห็นจริงซึ่งธรรมอันหน่ึง  กําหนดรูซึ่งธรรมอันหน่ึง  ละซึง่ 
ธรรมอันหน่ึง  ทําใหแจงซึ่งธรรมอันหน่ึง  ยอมถงึวิมุตติโดยชอบ  
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  การพูดกนัมีอันนี้เปนประโยชน  การปรึกษากัน 
มีอันนี้เปนประโยชน  อุปนิสัยปจจัยมีอันนี้เปนประโยชน   การเง่ียโสตมีอันนี้  
เปนประโยชน  อันนี้คืออะไร  คือความหลุดพนแหงจิตเพราะไมยึดถือ 
                            ชนเหลาใดพูดกันอยู      ผิดใจกนั     มั่น 
              มุงไปคนละทาง         ตางยกตัวกระทบกระ- 
              เทียบกันอยางอนารยชน      จองหาชองผิด 
              ของกันและกัน   ชนเหลาน้ันยอมยินดีคําผิด  
              คําพลาด    ความเผลอ    ความเพอของกนั 
              และกัน       อารยชนไมประพฤติการพูดกัน 
              อยางน้ัน. 
                       ถาอารยชนใครจะพูด       ก็เปนผูฉลาด 
              รูจกักาล   พูดแตถอยคําท่ีประกอบดวยเหตุ 
              ผล   ที่อารยชนประพฤติกัน    ไมโกรธ   ไม 
              ยกตัว     มีใจสงบ     ไมตีเสมอ    ไมรุนแรง 
              ไมเอาหนา  รูชอบแลวจึงกลาว  ที่เขาพูดถูก  
              ก็อนุโมทนา    เมื่อเขาพูดผิด    ก็ไมรุกราน 
              ไมใฝเอาเปรียบ       เขาพูดพลั้งไปบางก็ไม 
              ถือ  ไมพูดพลาม  ไมพูดเหยียบย่ําเขา    ไม 
              พูดคําสบถสาบาน.  
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                             การพูดของสัตบุรุษท้ังหลาย      เปน  
              การพูดเพ่ือใหเกิดความรู     ความเลื่อมใส 
              อารยชนท้ังหลายยอมพูดกันอยางน้ี นี่เปน 
              การสนทนากันแหงอารยชน      ผูมีปญญา 
              รูความขอนี้แลว   พึงพูดจาอยายกตัว. 
                       จบกถาวัตถุสูตรที่   ๗ 
 
                           อรรถกถาวัตถุสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในกถาวัตถุสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  กถาวตฺถูนิ  ไดแก เหตุที่ใหเกิดกถา  อธิบายวาเปนพ้ืนฐาน 
คือเปนที่ต้ังแหงกถา.  บทวา อตีต วา ภิกฺขเว อทฺธาน  ความวา  กาลก็ด ี
ขันธก็ดี     ชือ่วา  อตีตัทธา  (ระยะกาลอันยืนยาวนานที่ผานมาแลว)   ก็ควร.  
แมในอนาคตและปจจุบัน  ก็มีนัยอยางเดียวกันนี้. 
         ในบรรดากาลท้ัง ๓ นั้น    เมื่อพูดโดยนัยนี้วา  พระสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวา  กัสสปะ  ที่มาแลวในอดีต  พระเจากรุงกาสีทรงพระนามวา  กิงกิ 
ไดเปนอรรคอุปฏฐากของพระองค     พระองคทรงมีพระชนมายุยืนนานถึง 
๒๐,๐๐๐ ป  ดังน้ี   ชื่อวา  กลาวคาถาปรารภอดีต. 
         เมื่อกลาวโดยนัยนี้วา  พระพุทธเจาพระนามวา เมตไตรย จักมีมาใน 
อนาคต    พระราชาพระนามวา  สังขะ.   จักเปนอรรคอุปฏฐากของพระองค 
พระองคจะมีพระชนมายุ ๘๐,๐๐๐ ป  ดังน้ี   ชื่อวา กลาวคาถาปรารภอนาคต.  
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         เมื่อกลาวโดยนัยมีอาทิวา   ในปจจุบันนี้  พระราชาพระนามอยางโนน 
เปนธรรมิกราช พระองคโนนก็เปนธรรมิกราช  ดงัน้ี  ชื่อวา กลาวกถาปรารภ 
ปจจุบัน.  
         บทวา  กถาสมฺปโยเคน  ไดแก ประคารมกัน.    บทวา    กจฺโฉ 
แปลวา  ควรเพ่ือจะกลาว.  บทวา  อกจโฺฉ   ความวา  ไมควรเพ่ือจะกลาว. 
         พึงทราบวินิจฉัย ในคํามีอาทิวา เอกสพฺยากรณีย ปฺห ดังตอไปน้ี 
         ผูถูกถามวา   จักษุไมเที่ยงหรือ   ควรตอบโดยสวนเดียววา   ถูกแลว 
จักษุไมเที่ยง.    ในอินทรยีทั้งหลายมีโสตะเปนตน    ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  นี้  
ชื่อวา  เปนปญหาท่ีพึงตอบโดยสวนเดียว  (คือตอบประเด็นเดียว). 
         แตผูถูกถามวา    จักษุ   ชื่อวา   ไมเที่ยงหรือ  ก็ควรแยกตอบอยางน้ีวา 
ไมใชจักษุอยางเดียวท่ีไมเที่ยง  ถึงโสตะก็ไมเที่ยง  ถึงฆานะก็ไมเที่ยง นี้   ชือ่วา 
เปนปญหาท่ีตองแยกตอบ. 
         ผูถูกถามวา  โสตะเหมือนกับจักษุ   จักษุเหมือนกับโสตะหรือ   ควร 
ยอนถามวา  ทานถามโดยหมายความอยางไร ?  เมื่อเขาตอบวา   เราถามหมาย 
ถึงการเห็น  แลวจึงตอบวา  ไมเหมือนกัน  แตเมื่อเขาตอบวา   ผมถามหมายถึง 
ความไมเที่ยง  ก็ควรตอบวา ถูกแลว   นี้ชื่อวา  เปนปญหาท่ีตองยอนถาม 
แลวจึงตอบ. 
         แตผูถูกถามปญหา   เปนตนวา   ชีพก็อันนั้น     สรีระก็อันนั้นหรือ  ? 
ควรงดตอบ  โดยพูดวา ขอน้ีพระผูมีพระภาคเจาไมทรงพยากรณปญหาแบบน้ี  
เปนปญหาที่ไมควรพยากรณ  นีช้ื่อวา  เปนปญหาท่ีควรงดตอบ. 
         บทวา  านฏาเน  น  สณฺาติ  ความวา  ไมต้ังอยูในเหตุหรือ 
ในสิ่งท่ีไมใชเหตุ.  ในขอน้ันมีนัยดังตอไปนี้   ก็สสัสตวาทีบุคคล (ผูถือลัทธิวา 
ยั่งยืน)  สามารถเพ่ือจะขมอุจเฉทวาทีบุคคล   (ผูถอืลัทธิวาขาดสูญ)  ดวยเหตุ  
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ที่สมควรได  อุจเฉทวาทีบุคคลเมื่อถูกขมขู  จะแสดงความเปนสัสสตวาทีบุคคล 
ออกมาวา ก็ผมพูดความขาดสูญหรือ ? เขาชื่อวาไมสามารถยืนหยัดอยูในวาทะ 
ของตนได   เม่ืออุจเฉทวาทีบุคคลสามารถ   (ขมเขาอยู)   อยางนี้     เขาจะกลาย  
เปนสัสสตวาทีบุคคลไป  เมื่อปุคคลวาทีบุคคล (ผูถือลัทธิวามีบุคคล) สามารถ 
(ขมเขาอยู)  เขาก็จะกลายเปนสุญญตวาทีบุคคล  (ผูถือลัทธิวาสูญ)  ไป  เมื่อ 
สุญญตวาทีบุคคลสามารถ  (ขมเขาอยู)  เขาก็จะกลายเปน  ปุคคลวาทีบุคคลไป 
ดวยประการดังกลาวมานี้   ยอมชื่อวา  ไมยืนหยัดอยู   ทั้งในฐานะและอฐานะ. 
         คําวา  ปริกปฺเป  น  สณฺาติ  นี้   ไดทั้งในการถามปญหาและการ 
ตอบปญหา.  ถามวา   ขอนี้อยางไร  ตอบวา  ก็คนบางคน   ชูคอหมายจะถาม 
ปญหาวา  เราจักถามปญหาเขาดู   อีกฝายหน่ึงพูดวา   ทานจะถามปญหานี้หรือ 
รูวาเขารูแลวก็พูดวา  ไมใชขอน้ี  ผมจะถามขออ่ืน.  แมเธอถูกถามปญหาก็เชย 
คางหมายจะตอบปญหาวา  เราจักตอบปญหา.  เธอถูกอีกฝายหน่ึงพูดวา  ทาน 
จักตอบปญหานี้หรือ   รูวาเขารูแลว    ก็พูดวา   ไมใชขอน้ี    เราจะตอบขออ่ืน 
อยางนี้   ชื่อวาไมต้ังม่ันอยูในขอท่ีกําหนดไว. 
         บทวา  อฺวาเท  น   สณฺาติ    ความวา  ไมต้ังม่ันในวาทะที่ 
รูแลว   คือในวาทะที่ทราบแลว.     ถามวา    ขอนี้อยางไร  ตอบวา คนลางคน 
ถามปญหาอยู   อีกฝายหน่ึงพูดกะเขาวา  ทานถามปญหาถูกใจ  ปญหานี้   ทาน 
เรียนมาจากไหน ? สวนอีกฝายหน่ึงถามปญหา ตามแนวท่ีจะตองถามน่ันแหละ 
กอใหเกิดความฉงนในถอยคําแกผูนั้นวา       ที่เราถามแลวไมตรงประเด็นหรือ 
อยางไร ?  ฝายหน่ึงที่ถูกถามปญหาแลว   ตอบปญหาอยู.   คนอ่ืนพูดกะเขาวา 
ทานตอบปญหาดีแลว    ทานเรียนปญหามาจากไหน   ธรรมดาผูจะตอบปญหา 
ตองตอบอยางนี้   สวนอีกฝายหน่ึง   แมแกปญหาตามแนวที่จะตองแกนั่นแหละ  
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แตกอใหเกิดความฉงนในถอยคําแกผูนั้นวา  ที่เราตอบไปแลว  ไมตรงประเด็น 
หรืออยางไร ?  
         บทวา  ปฏิปทาย  น  สณฺาติ    ความวา  ไมต้ังอยูในขอปฏิบัติ 
อธิบายวา  ถามในส่ิงท่ีไมควรถาม  โดยไมรูธรรมเนียม.    ก็ธรรมดาปญหานี้  
ผูที่ถูกเขาถามที่ลานเจดีย  ไมควรตอบ.  ในทางภิกษาจารก็ดี  ในเวลาเที่ยวไป 
บิณฑบาตในบานก็ดี  ในเวลานั่งบนอาสนศาลาก็ดี   ในเวลาน่ังรับขาวยาคูและ 
ภัตรก็ดี  ในเวลานั่งฉันก็ดี  แมในเวลาเดินทางไปสูที่พักกลางวันก็ดี  ก็ไมควร 
ตอบเหมือนกัน.    แตในเวลาน่ังในท่ีพักกลางวัน    เมื่อเขาขอโอกาสกอนถาม 
ก็ควรตอบ เมื่อไมขอโอกาสแลวถาม  ก็ไมควรตอบ.  ผูถามโดยไมรูธรรมเนียม 
นี้   ชื่อวา  ไมต้ังม่ัน  อยูในปฏิปทา.  บทวา  เอว สนฺตาย ภิกฺขเว ปุคฺคโล 
อกจฺโฉ   โหติ   ความวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมือ่เหตุนี้มีอยู   บุคคลน้ี 
ชื่อวา  ไมควรตอบปญหานี้.  
         บทวา  านฏาเน  สณฺาติ   ความวา สัสสตวาทีบุคคลมีพอที่จะ 
ขมอุจเฉทวาทีบุคคล. อุจเฉทวาทีบุคคล  แมถูกสัสสตวาทีบุคคลขมอยู  ก็กลาว 
(ยืนยัน ) วา เราแมจะถูกทานขมขูอยู ๗ ครั้ง  ก็ยังคงเปนอุจเฉทวาทีอยูนั่นเอง 
แมในสัสสตวาทีบุคคล    ปุคคลวาทีบุคคลและสุญญตวาทีบุคคล     ก็พึงนํานัย 
ไปโดยนัยนี้แหละ   อยางน้ี    ชื่อวา   ต้ังม่ันอยูในฐานะและอฐานะ. 
         บทวา  ปริปฺเป  สณฺาติ   ความวา  คนบางคนชูคอหมายจะถาม 
ปญหาวา   เราจะถามปญหา   เมื่อถูกเขาพูดวา   ทานจักถามปญหาชื่อน้ีหรือ ? 
ก็ตอบวา  ถูกละ  เราจะถามปญหาขอนี้แหละ  (ถึงเธอถูกถามปญหา)  ก็เชยคาง 
หมายจะตอบปญหาวา  เราจะตอบปญหา   เมื่อถกูถามวา   ทานจักตอบปญหา 
ขอน้ีหรือ ?  ก็พูดยืนยันวา ถูกละ  เราจะตอบปญหาขอน้ีแหละ  อยางนี้  ชื่อวา 
ต้ังม่ัน  อยูในขอท่ีกําหนด.  
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         บทวา อฺวาเท  สณฺาติ ความวา  บุคคลบางคนถามปญหาแลว  
มีผูกลาววา  ทานถามปญหาดีแลว   ธรรมดาผูถามปญหาควรถามอยางนี้   ดงัน้ี  
แลว   ก็รับรองไมใหเกิดความฉงน  (แกผูอ่ืน).    แมตอบปญหาแลว   เมื่อมีผู 
พูดวา ทานตอบปญหาดีแลว   ธรรมดาผูตอบปญหา ควรตอบอยางนี้  ก็รับรอง 
ไมใหเกิดความฉงนข้ึน  (อยางนี้ชื่อวา  ต้ังม่ันอยูในเพราะวาทะของผูอ่ืน)  
         บทวา  ปฏิปทาย  สณฺาติ  ความวา  ภิกษุบางรูปเขานิมนตใหนั่ง     
ในเรือน   ถวายขาวยาคูและของควรเค้ียวเปนตน     นั่งอยูในระหวางจนกวาจะ 
เสร็จภัตกิจ   จึงจะถามปญหา   ถือ  เอาเภสัช   มีเนยใส   เปนตน   น้ําปานะ ๘ 
อยาง    หรือผาเครื่องปกปด   ระเบียบ    และของหอมเปนตน    เดินไปวิหาร 
ใหของเหลานั้นแลว    เขาสูที่พักกลางวัน  ขอโอกาสแลวจึงถามปญหา   จรงิอยู           
ผูถามปญหาโดยรูธรรมเนียมอยางนี้    ชื่อวาต้ังมั่นอยูในปฏิปทา    เธอจะตอบ 
ปญหาของเขาก็ควร. 
         บทวา  อฺเนฺ  ปฏิจรติ  ความวา   กลบเกลื่อนถอยคําอยาง 
หน่ึง    ดวยถอยคําอีกอยางหน่ึง    หรอืถูกถามปญหาอยางหน่ึง    ตอบไปอีก 
อยางหน่ึง.  บทวา  พหิทฺธา  กถ  อปนาเมติ  ความวา  เมื่อขามเรื่องแรก 
เสีย  ชื่อวาพูดถลากไถล  (ไมตรงไปตรงมา).  ในขอน้ันมีเรื่องดังตอไปนี้ 

                               เรื่องพระพูดถลากไถลนอกเรื่อง 
         เลากันมาวา  ภิกษุทั้งหลายประชุมกันแลว   กลาวกะภิกษุหนุมรูปหน่ึง 
วา  อาวุโส  ทานตองอาบัติชื่อน้ี   และชื่อน้ี.   ภิกษุหนุมตอบวา    ขาแตทาน 
ผูเจริญ     ผมเดินทางไปนาคทวีป.  ภิกษุทั้งหลายกลาววา   อาวุโส   พวกเราไม 
สนใจเรื่องที่ทานไปนาคทวีป   แตพวกเราถามทานวา  ทานตองอาบัติหรือ. 
         ภิกษุหนุม.  ทานขอรับ  ผมไปนาคทวีป  แลวฉันปลา  
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         ภิกษุทั้งหลาย.   อาวุโส เรื่องฉันปลาของคุณ พวกเราไมเกี่ยว เขาวา 
คุณตองอาบัติ.   
         ภิกษุหนุม.  ครับผม  ปลาไมคอยสุก  ทําใหผมไมสบาย. 
         ภิกษุทั้งหลาย.  อาวุโส  คุณจะสบาย   หรือไมสบาย  พวกเราไมเกี่ยว 
(แต)  คุณตองอาบัติ. 
         ภิกษุหนุม.   ขอรับ  กระผมเกิดไมสบาย  ตลอดเวลาที่อยูในนาคทวีป 
นั้น. 
         ดวยเรื่องตามท่ีเลามานี้     พึงทราบวา    ชื่อวา   ยอมพูดถลากไถลไป 
นอกเรื่อง   โดยการเอาเรื่องอ่ืนเขามาพูดแทรก. 
         บทวา  อภิหรติ  ความวา  พูดพลาม   โดยนําเอาพระสูตรโนนบาง 
นี้บาง  ดุจพระเตปฎกติสสเถระ.    เลากันมาวา  เมื่อกอนภิกษุทั้งหลายประชุม 
กันที่ลานมหาเจดีย  กระทํากิจของสงฆแลว   ใหโอวาทแกภิกษุทั้งหลาย   แลว 
สนทนาไดถามปญหากัน.  ในที่ประชมุนั้น  พระเถระรูปนี้   ชกัพระสูตรมาจาก 
คัมภีรนั้น ๆ จากพระไตรปฎก  ตลอดทั้งวัน  แมปญหาขอเดียวก็จบไมได. 
         บทวา อภิมทฺทติ ความวา ชักเหตุมาพูดย่ํายี.  บทวา อนูปชคฺฆติ 
ความวา  เมื่อภิกษุรูปอ่ืนถามปญหาก็ดี   ตอบปญหาก็ดี  ปรบมือ  หัวเราะเฮฮา 
อันเปนเหตุใหเกิดความฉงนสนเทหวา  เราถามปญหาที่ผูอ่ืนเขาไมถาม   หรอื 
ตอบปญหาท่ีเขาไมตอบกัน.  บทวา ขลิต คณฺหาติ ความวา จับเอาขอความ 
ที่กลาวพลาดไปเล็กนอย   คือเที่ยวยกโทษวา    ขอน้ีตองตอบอยางนี้ในเมื่อพูด 
พลาดไปอักขระ ๑  บท ๑  หรือพยัญชนะ ๑. 
         บทวา สอุปนิโส ไดแกมีอุปนิสัย. คือมีปจจัย. บทวา โอหิตโสโต   
ไดแกต้ังใจฟง.  บทวา  อภิชานาติ  เอก  ธมฺม  ความวา  รูยิ่งซึ่งกุศลธรรม 
อยางหน่ึง  คือรูอริยมรรค.    บทวา   ปริชานาติ   เอก  ธมฺม   ความวา  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 366 

กําหนดรูทุกขสัจธรรมอยางหน่ึง    ดวยตีรณปริญญา   (การกําหนดรูดวยการ 
พิจารณา).  บทวา  ปชหติ  เอก   ธมมฺ ความวา  ละธรรมอยางหน่ึง  คือ 
อกุศลธรรมทั้งหมด.   บทวา  สจฺฉิกโรติ  เอก   ธมมฺ  ความวา  กระทํา  
ธรรมอยางหน่ึง  คืออรหัตผลธรรม  หรือนิโรธนัน่แหละใหประจักษ.   บทวา 
สมฺมา วมิุตตึ  ผุสติ ความวา ถูกตองวิโมกข คืออรหัตผล  ดวยการถูกตอง 
ดวยญาณ  โดยชอบ  คือโดยเหตุ  โดยนัย  โดยการณะ. 
         บทวา  เอตทตฺถา   ภิกฺขเว   กถา   ความวา  ภิกษุทั้งหลาย   กถา 
ที่เราแสดงไววา    ดวยการพูดสนทนาปราศรัยกัน   มีวิมุตตินี้เปนประโยชน 
ไดแกมีความหลุดพนแหงจิต   เพราะไมยึดมั่นนี้   เปนพ้ืนฐาน  คือ เปนที่ต้ัง 
เปนวัตถุ  แหงกถาน้ัน   พึงทราบการประกอบความในทุก ๆ บท ดังพรรณนา 
มาน้ี.  บทวา  เอตทตฺถา  มนฺตนา  ความวา  ในบรรดาบุคคลผูสมควรและ 
ไมสมควร การปรึกษากับบุคคลผูสมควรแมนี้   มีวิมุตตินี้เปนประโยชนเหมือน 
กัน.   บทวา  เอตทตฺถา  อปุนิสา  ความวา  แมอุปนิสัยที่ตรัสไวอยางนี้วา 
ผูเง่ียโสตลงสดับ    ผูมีอุปนิสัย  มีวิมตุตินี้เปนประโยชนเหมือนกัน.     บทวา 
เอตทตฺถ โสตาวธาน ความวา แมการเง่ียโสตลงพรอมท้ังอุปนิสัย  ของผูนั้น  
มีวิมุตตินี้เปนประโยชนเหมือนกัน. บทวา อนุปาทา แปลวา เพราะไมยึดมั่น 
ดวยอุปาทานทั้ง  ๔.    ความหลุดพนคือพระอรหัตผล   ชื่อวา  ความหลุดพน 
แหงจิต. 
         เพราะวาคําท้ังหมดน้ี   ตรัสไวเพ่ือประโยชนแกอรหัตผล เพราะฉะน้ัน  
เมื่อพระองคจะทรงสรุปพระสูตร    รวมยอดดวยพระคาถาตอไป    จึงตรัสคํามี 
อาทิวา  เย  วิรุทฺธา    ดังน้ี.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  วิรุทฺธา  ความวา 
ผิดใจกันเพราะโกรธ  กลาวคือพิโรธ.   บทวา  สลลฺปนฺติ  ไดแกการเจรจา 
ปราศรัยกัน.  บทวา  วินิวฏิา  ไดแกเปนผูหมายม่ัน.   บทวา  สมุสฺสิตตา 
ความวา  ยกข้ึนสูงโดยการยกดวยอํานาจมานะ.    บทวา     อนริยคุณมาสชชฺ  
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ความวา กลาวคุณกถาที่ไมใชแบบอยางพระอริยะ กระทบกระเทือนคุณความดี  
อธิบายวา    กลาวกถากระทบกระท่ังคุณความดี   ที่ชื่อวา  อนริยกถา    ไมใช 
อริยกถา   บทวา อฺโญฺวิวเรสิโน  ความวา  จองหาชอง  คือความผิด 
ของกันแลกัน.  บทวา  ทพฺุาสิต  ไดแกพูดไมดี.  บทวา  วิกฺขลต  ไดแก 
พูดพลั้งปากไปเล็กนอย.    บทวา  สมปฺโมห  ปราชย   ความวา   ยินดีขอ 
พลาดพลั้ง    และความพายแพของกันและกัน    เพราะปากราย    ไปเล็กนอย. 
บทวา  อภินนฺทนฺติ  แปลวา  ยินดี.  บทวา นาจเร ความวา  ไมประพฤติ 
คือไมพูด. 
         บทวา   ธมมฺฏปฏิสยุตฺตา  ความวา  กถาที่ผูต้ังอยูในธรรมสนทนา 
กันชื่อวา    ธมัมัฏฐปฏิสังยุตตา    เพราะต้ังอยูในธรรมดวย    ประกอบดวย 
ธรรมนั้นดวย.    บทวา  อนุตฺติณฺเณน   มนสา   ไดแก  มีใจไมฟุงซาน. 
บทวา  อปฬาโส   ความวา  ไมตีเสมอ   ดวยการตีเสมอ  โดยถอืเปนคูแขง*. 
บทวา   อสาหโส   ความวา   ไมรุนแรง    ดวยสามารถแหงความรุนแรง   คือ 
ราคะ   โทสะ   และโมหะ. 
         บทวา  อนุสฺสุยฺยายมาโน   ไดแกไมริษยา.   บทวา   ทุพฺภฏเ 
นาปสาทเย   ความวา   ไมรุกราน    ในเพราะถอยคําท่ีพลั้งพลาด.    บทวา 
อุปารมฺภ น  สิกฺเขยฺย  ความวา  ไมสนใจคําติเตียนท่ีมีลักษณะเกินกวาเหตุ. 
บทวา   ขลิตฺจ  น   คาหเย   ความวา   คําพูดที่พลั้งปากไปเล็กนอยก็ไม 
ถือวา นี้เปนความผิดของทาน.  บทวา นาภิหเร ไดแกไมพูดทับถม.  บทวา 
นาภิมทฺเท  ไดแกไมพูดย่ํายี  โดยอางเหตุอีกอยางหน่ึง. 
                             จบอรรถกถากถาวัตถุสูตรที่   ๗ 
๑.  ปาฐะวา  อปฬาโส  หุตฺวา  ฉบับพมาเปน  ยุคคฺคาหปฬาสวเสน  อปฬาโส  หุตฺวา   แปลตาม 
ฉบับพมา.  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 368 

                                       ๘.  ติตถิยสูตร 
 
                          วาดวยความแตกตางเเหงอกุศลมลู  ๓  
 
         [๕๐๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาพวกปริพาชก๑  ผูถือลัทธอ่ืิน  จะพึง 
ถามอยางนี้วา  อาวุโสท้ังหลาย  ธรรม ๓ นี ้    ธรรม ๓ คืออะไร  คือ  ราคะ 
โทสะ  โมหะ  นี้แล  อาวุโสท้ังหลาย  ธรรม ๓. ธรรม ๓ นี ้  วิเศษแปลกตาง 
กันอยางไร ทานท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลว  จะพึงแกวากระไร แกพวกปรพิาชก 
ผูถือลัทธิอ่ืนเหลาน้ัน. 
         ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ    ธรรม 
ทั้งหลายของขาพระพุทธเจามีพระผูมีพระภาคเจาเปนเคามูล      มีพระผูมีพระ- 
ภาคเจาเปนแบบฉบับ   มพีระผูมีพระภาคเจาเปนท่ีพ่ึงอาศัย  สาธุ  ขอเนื้อความ 
แหงภาษิตน้ัน      จงแจมแจงแกพระผูมีพระภาคเจาเองเถิด๒    ภิกษุทั้งหลายฟง 
จากพระผูมีพระภาคเจาแลวจักทรงจําไว. 
         ถาเชนนั้น     ทานท้ังหลายจงฟง   ทําในใจใหดี  เราจักกลาว.   ภิกษุ- 
ทั้งหลายรับพระพุทธพจนแลว     พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระธรรมเทศนานี้วา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย        ถาพวกปริพาชกผูนับถือลัทธิอ่ืนจะพึงถามอยางนี้วา 
อาวุโสท้ังหลาย  ธรรม ๓ นี้ ฯลฯ   วิเศษแปลกตางกันอยางไร  ทานท้ังหลาย 
ถูกถามอยางนี้     พึงแกอยางนี้วา    อาวุโสท้ังหลาย     ราคะมีโทษนอย    แต 
คลายชา   โทสะมีโทษมาก   แตคลายเร็ว  โมหะมีโทษมากดวย  คลายชาดวย. 
๑.  นักบวชนอกพระพุทธศาสนา  ถาเพศหญิงเรียกวา ปริพาชิกา 
๒.  เปนสํานวน  หมายความวา   ขอพระองคประทานคําตอบเองเถิด  
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         ถาเขาถามตอไปวา ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจัย  ทําราคะที่ยังไมเกิดใหเกิด  
ข้ึนก็ดี  ทําราคะท่ีเกิดแลวใหมากย่ิงข้ึนก็ดี ?   พึงแกวา   สุภนิมิต    (อารมณที ่
สวยงาม)  เม่ือบุคคลทําในใจ  โดยไมแยบคายซ่ึงสุภนิมิต   ราคะท่ียังไมเกิดยอม 
เกิดข้ึนดวย  ราคะท่ีเกิดแลวยอมมากย่ิงข้ึนดวย  นี้แล  อาวุโสท้ังหลาย  เปนเหตุ 
เปนปจจัยซึ่งทําราคะท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึนบาง ทําราคะที่เกิดแลวใหมากย่ิงข้ึนบาง 
         ถาถามวา  ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจัย ทําโทสะท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึนก็ดี 
ทําโทสะที่เกิดแลวใหมากย่ิงข้ึนก็ดี  พึงแกวา  ปฏิฆนิมิต  (อารมณที่ไมพอใจ) 
เมื่อบุคคลทําในใจโดยไมแยบคายซ่ึงปฏิฆนิมิต     โทสะที่ยังไมเกิดยอมเกิดข้ึน 
ดวย  โทสะที่เกิดแลวยอมมากย่ิงข้ึนดวย นี้แล  อาวุโสท้ังหลาย   เปนเหตุเปน 
ปจจัย ซึ่งทําโทสะที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึนบาง  ทําโทสะท่ีเกิดแลวใหมากย่ิงข้ึนบาง 
         ถาถามวา  อะไรเปนเหตุเปนปจจัย  ทําโมหะที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึนก็ดี 
ทําโมหะที่เกิดแลวใหมากย่ิงข้ึนก็ดี  พึงแกวา  อโยนิโสมนสิการ   (ความทําใน 
ใจโดยไมแยบคาย  ความใสใจอยางไมฉลาด)  เม่ือบุคคลทําในใจโดยไมแยบคาย 
โมหะท่ียังไมเกิดยอมเกิดข้ึนดวย    โมหะท่ีเกิดแลวยอมมากย่ิงข้ึนดวย    นีแ้ล 
อาวุโสท้ังหลาย เปนเหตุเปนปจจัยซึ่งทําโมหะที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึนบาง ทําโมหะ 
ที่เกิดแลวใหมากย่ิงข้ึนบาง 
         ถาถามวา  ราคะท่ียังไมเกิดยอมไมเกิดข้ึนก็ดี  ที่เกิดแลวยอมเสื่อมไป 
ก็ดี เพราะอะไรเปนเหตุเปนปจจัย พึงแกวา เพราะอสุภนิมิต  (อารมณที่ไมสวย 
ไมงาม)   เมื่อบุคคลทําในใจโดยแยบคายซึ่งอสุภนิมิต    ราคะท่ียังไมเกิดยอม 
ไมเกิดข้ึนดวย ที่เกิดแลวยอมเสื่อมไปดวย นี้แล อาวุโสท้ังหลาย  เปนเหตุเปน 
ปจจัย ซึ่งทําราคะที่ยังไมเกิดมิใหเกิดข้ึนบาง ทําราคะที่เกิดแลวใหเสื่อมไปบาง 
         ถาถามวา โทสะท่ียังไมเกิดยอมไมเกิดข้ึนก็ดี  ที่เกิดแลวยอมเสื่อมไป 
ก็ดี  เพราะอะไรเปนเหตุเปนปจจัย  พึงแกวา  เพราะเมตตาเจโตวิมุตติ   (ความ  
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หลุดพนแหงใจ  [จากปฏิฆะ]  ดวยเมตตา)   เมื่อบุคคลท่ีทําในใจโดยแยบคาย  
ซึ่งเมตตาเจโตวิมุตติ  โทสะท่ียังไมเกิดยอมไมเกิดข้ึนดวย  โทสะท่ีเกิดแลวยอม 
เสื่อมไปดวย  นี้แล  อาวุโสท้ังหลาย  เปนเหตุเปนปจจัยซึ่งทําโทสะท่ียังไมเกิด 
มิใหเกิดข้ึนบาง  ทําโทสะท่ีเกิดแลวใหเสื่อมไปบาง 
         ถาถามวา   โมหะท่ียังไมเกิดยอมไมเกิดข้ึนก็ดี  ที่เกิดแลวยอมเสื่อมไป 
ก็ดี   เพราะอะไรเปนเหตุเปนปจจัย  พึงแกวา  เพราะโยนิโสมนสิการ (ความทํา 
ในใจโดยแยบคาย)     เมื่อบุคคลทําในใจโดยแยบคาย     โมหะท่ียังไมเกิดยอม 
ไมเกิดข้ึนดวย   โมหะท่ีเกิดแลวยอมเสื่อมไปดวย   นี้แล   อาวุโสท้ังหลาย  เปน 
เหตุเปนปจจัยซึ่งทําโมหะที่ยังไมเกิด    มิใหเกิดข้ึนบาง  ทําโมหะที่เกิดแลวให 
เสื่อมไปบาง.                        
                                              จบติตถิยสูตรที่   ๘ 
 
                                            อรรถกถาติตถิยสูตร 
 
          พึงทราบวินิจฉัย  ในติตถิยสูตรที่ ๘  ดังตอไปนี้ :- 
          บทวา  ภควมูลกา  ความวา  ธรรมท้ังหลาย    ชื่อวา  ภควมูลกา       
เพราะมีพระผูมีพระภาคเจาเปนเคามูล.    ทานกลาวคําอธิบายไวดังตอไปนี้วา 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ธรรมของพวกขาพระองค 
เหลาน้ี    อันพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา    ใหบังเกิดแลวในกาลกอน    เมื่อ 
พระองคปรินิพพานแลว    ข้ึนชื่อวา    สมณะหรือพราหมณอ่ืน ๆ  จะสามารถ 
ยังธรรมเหลาน้ีใหเกิดข้ึน     ชั่วพุทธันดรหน่ึงไมมีเลย     แตธรรมเหลาน้ีของ  
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ขาพระองคทั้งหลาย    อันพระผูมีพระภาคเจาใหบังเกิดข้ึนแลว    ขาพระองค- 
ทั้งหลายจะรูทั่วถึง  คือ  ตรัสรูธรรมเหลาน้ีได    โดยอาศัยพระผูมีพระภาคเจา 
เพราะฉะนั้น    ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย     ชื่อวามี 
พระผูมีพระภาคเจาเปนเคามูล   ดวยประการฉะน้ี.  
         บทวา  ภควเนตฺติกา  ความวา  พระผูมีพระภาคเจา   ทรงแนะคือ 
ทรงนําออก คือตามแนะนําซ่ึงธรรมทั้งหลาย ไดเเกการต้ังชื่อธรรมแตละอยางๆ 
แลวทรงแสดงตามสภาพ   เพราะฉะน้ัน   ธรรมทัง้หลายจึงชื่อวา    มีพระผูมี-  
พระภาคเจาเปนผูนํา. 
         บทวา  ภควปฏิสรณา  ความวา  ธรรมท่ีเปนไปในภูมิ ๔   เม่ือมา 
สูคลองแหงพระสัพพัญุตญาณ         ชื่อวายอมแฝงอยูในพระผูมีพระภาคเจา 
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ภควปฏิสรณา   (มีพระผูมีพระภาคเจาเปนที่พ่ึงอาศัย). 
บทวา  ปฏิสรนฺติ๑  ไดแกรวมอยู   คือชุมนุมอยู.  อีกนัยหน่ึง   พระผูมีพระ- 
ภาคเจา เมื่อจะทรงต้ังชื่อธรรมท่ีเปนไปในภูมิ๔ แตละขอ ๆ ตามความเปนจริง 
จึงทรงหวนระลึกถึงธรรมท้ังหลาย  ดวยสามารถแหงการแทงตลอดของพระองค 
ผูประทับนั่ง  ณ ควงตนไมมหาโพธิ์ อยางนี้วา  ผัสสะ (เสมือน)  มาทูลถามวา 
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   ขาพระองคชื่ออะไร.  ตรัสตอบวา   เจาชื่อวาผัสสะ 
เพราะอรรถวาถูกตอง.  เวทนา...สัญญา...สังขาร...  วิญญาณ  (เสมือน) 
มาทูลถามวา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   ขาพระองคมีชื่ออยางไร.  ตรัสตอบวา 
เจาชื่อวา วิญญาณ เพราะอรรถวารูแจง   เพราะฉะน้ัน   ธรรมทัง้หลาย จึงชื่อวา 
ภควปฏิสรณา.    บทวา  ภควนฺตเยว  ปฏิภาตุ ความวา  ความแหงภาษิต  
นี้จงปรากฏแกพระผูมีพระภาคเจาพระองคเดียวเถิด    อธิบายวา    ขอพระองค 
นั่นแหละ.  จงตรัสบอกแกขาพระองคทั้งหลาย. 
๑.  ปาฐะวา  ปฏิสรนฺติ  ฉบัมพมาเปน  ปฏิสรนฺตีติ  
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         บทวา    ราโค  โข    ไดแก  ราคะท่ีเปนไปแลว   ดวยสามารถแหง  
ความยินดี.  บทวา อปฺปสาวชฺโช  ความวา มีขอท่ีควรตําหนินอย อธิบายวา 
มีโทษนอย   โดยโทษท้ัง ๒ สถาน   คือดวยสามารถแหงโทษท่ีเปนโลกวัชชะ 
(โทษในปจจุบัน)   บาง    ดวยสามารถแหงโทษท่ีเปนวิปากวัชชะ    (โทษใน 
อนาคต) บาง. ขอน้ีอยางไร.  คือมารดาบิดาใหที่กับนองเปนตน  แตงงานกัน ๑ 
ใหพวกลูกจัดแตงงานใหกับพ่ีนองของลูกเขา  ๑.   ราคะน้ีมีโทษนอย    โดยที่ 
เปนโลกวัชชะเทาน้ีกอน.      สวนราคะท่ีมีโทษนอย     โดยที่เปนวิปากวัชชะ 
อยางนี้คือ  ชือ่วาปฏิสนธิในอบาย  ทีม่ีสทารสันโดษเปนมูลหามีไม. 
         บทวา ทนฺธวิราคี  ความวา ก็ราคะน้ีเม่ือจะคลาย ก็จะคอย ๆ คลาย 
ไมหลุดพนไปเร็ว  จะติดตามอยูนาน   เหมือน  (ผา)   ที่ยอมดวยเขมาเจือดวย 
น้ํามัน   ถึงจะไปสูภพอ่ืน ๒-๓ ภพ   กย็ังไมจากไป๑  เพราะฉะนั้น     จึงชื่อวา 
ทันธวิราคี  (คลายออกชา ๆ)  ในขอน้ันมีเรื่องดังตอไปนี้   เปนตัวอยาง 
 
                                 เรื่องหญิงฆาผัว 
 
         เลากันมาวา     บรุุษผูหน่ึงประพฤติมิจฉาจาร    ตอภรรยาของพ่ีชาย 
เขาเองไดเปนที่รักของหญิงน้ัน  ยิ่งกวาสามีของตน. นางพูดกับเขาวา เมื่อเหตุนี้ 
ปรากฏแลว  ขอครหาอยางใหญหลวงจักมี ทานจงฆาพ่ีชายของทานเสีย เขาขมขู 
หญิงน้ันวา   ฉิบหายเถิด   อีถอย   มึงอยาพูดอยางนี้อีก.   นางก็นิ่ง   ลวงไป 
๒-๓ วัน    กพู็ดอีก   จิตของเขาถึงความลังเล    ตอแตนั้น     ถูกนางรบเราถึง 
๓ ครั้ง  จึงพูดวา  เราจะทําอยางไร  ถึงจะไดโอกาส.    ลําดับนั้นนางไดบอก 
อุบายแกเขาวา      ทานจงทําตามท่ีขาพเจาบอกเทาน้ัน       ใกลบานมหากกุธะ 
๑.  ปาฐะวา  คนฺตวาป  นาคจฉฺตีติ  ทนฺธวิราคี  เทฺว  ติณิ  ภวนฺตรานิ   อาคจฺฉตีติ  ทนฺธวิราคี 
ฉบับพมาเปน  เทฺว ตณีิ  ภวนฺตรานิ  คนฺตวาป  นาปคจฺฉตตีิ ทนฺธวิราคี เเปลตามฉบับพมา.  
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ตรงที่โนน   มีทานํ้าอยู   ทานจงถือเอามีดโตอันคมไปดักอยูที่ตรงนั้น  เขาไดทํา  
อยางนั้นแลว.   ฝายพ่ีชายของเขาทํางานในปาเสร็จแลว  กลับบาน. นางทําเปน- 
เหมือนมีจิตออนโยนในเขา พูดวา มาเถิดนาย ฉันจะลางศีรษะให แลวดูศีรษะ 
ใหเขา   พูดวา   ศีรษะของนายสกปรก    แลวสงกอนมะขามปอมใหเขาไปดวย 
สั่งวาทานจงไปลางศีรษะท่ีทาชื่อโนน     แลวกลับมา.    เขาไปสูทาตามที่นาง 
บอกน่ันแหละ  สระผมดวยฟองมะขามปอม    ลงอาบนํ้าดําหัวแลว.    ครั้งน้ัน 
นองชายออกมาจากระหวางตนไม  ฟนเขาที่กานคอใหตายแลว   กลับเขาบาน. 
         พ่ีชายเม่ือไมอาจสละความสิเนหาในภรรยาได   จึงไปเกิดเปนงูเขียว 
ใหญ   ในเรอืนหลังน้ันแหละ.    แมเม่ือนาง   (ผูเปนภรรยาเกา)  จะยืนก็ตาม 
นั่งก็ตาม  มันจะตกลงที่ตัว  (ของนาง).  ตอมา นางจึงใหฆางูนั้นดวยเขาใจวา 
ชะรอยผัวเราจะเปนงูตัวน้ี.  เพราะความรักนางผูเปนภรรยา  มันจึงไปเกิดเปน 
ลูกสุนัข  ในเรือนหลังน้ันอีก.  นับแตเวลาท่ีมันเดินได  มันจะว่ิงตามหลังนางไป 
แมนางเขาปา    มันก็ติดตามไปดวย   คนทั้งหลายเห็นนางแลวก็พูดเยยหยันวา  
พรานสุนัขออกแลว   จักไปไหน.   นางส่ังใหฆามันอีก. 
         แมมัน  (ตายแลว)  ก็ไปเกิดเปนลูกวัวในเรือนหลังน้ันอีก  แลวเดิน 
ตามหลังนางไปอยางน้ันเหมือนกัน.  แมในคราวน้ัน    คนทั้งหลายเห็นมันแลว 
ก็พากัน พูดเยยหยันวา  โคบาลออกแลว   โคทั้งหลายจักไปไหน.    นางก็สั่งให 
ฆามันเสียในท่ีตรงนั้น.   แมคราวนั้น    มันก็ไมสามารถตัดความสิเนหานาง 
ตอไปได  ในวาระท่ี ๔  มันเกิดในทองของนางแลวระลึกชาติได.   มันเห็นวา  
ตัวถูกนางฆามา  ๔ อัตภาพ   ตามลําดับแลว  คิดวา  เราเกิดในทองของหญิง 
ผูเปนศัตรู  เห็นปานน้ี.   นับแตนั้นมา   ก็ไมยอมใหนางเอามือถูกตองตัวได. 
ถานางถูกตองตัว    เขาจะสะอึกสะอ้ืนรองไห.     เวลานั้น     ผูเปนตาเทาน้ัน  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 374 

จะอุมชูเขาได.   ตอมา  เขาเจริญเติบโตแลว   ตาจึงพูดวา  หลานเอย   เหตุไฉน  
เจาจึงไมยอมใหแมเอามือถูกตัว   ถาแมแมถูกตัวเจา    เจาจะรองไหสะอึกสะอื้น 
ดวยเสียงอันดัง.  เขาไดบอกความเปนไปทั้งหมดน้ัน  (แกตา)  วา  คุณตาครับ 
ผูนี้ไมใชแมของผม   แตเปนศัตรู.   ผูเปนตา   สวมกอดเขาไว    แลวรองไห 
พูดวา มาเถิดหลานเอย เรื่องอะไรพวกเราจะตองมาอาศัยอยูในที่เชนนี้ดังน้ีแลว 
พาเขาออกจากบานไปสูวิหารแหงหนึ่ง     พากันบวชอยูในวิหารน้ัน     บรรล ุ
พระอรหัตท้ังสองคน. 
         บทวา  มหาสาวชฺโช  ความวา  ชือ่วามีโทษมาก  ดวยเหตุ ๒ สถาน 
คือ  ดวยอํานาจโลกวัชชะ ๑ ดวยอํานาจวิปากวัชชะ ๑. ขอน้ีเปนอยางไร. คือ 
ผูอันโทสะประทุษรายแลว   ยอมประพฤติผิดในมารดาก็ได  ในบิดาก็ได    ใน 
พ่ีชายนองชาย    พ่ีสาวนองสาวก็ได   ในบรรพชิตกไ็ด   ในที่ทุกแหงท่ีผานไป 
เขาจะไดคําครหาอยางใหญหลวงวา   ผูนี้ประพฤติผิด  แมในมารดาบิดา  แมใน 
พ่ีชายนองชาย   พ่ีสาวนองสาว    แมในบรรพชิต.    โทสะ    ชื่อวามีโทษมาก 
ดวยสามารถแหงโทษท่ีเปนโลกวัชชะ     ดังพรรณนามานี้กอน    แตเขาจะได 
เสวยผลในนรก    ตลอดกปัดวยอนันตริยกรรมที่ตนทําไว     ดวยอํานาจโทสะ. 
โทสะชื่อวา  มีโทษมาก  ดวยอํานาจแหงโทษท่ีเปนวิปากวัชชะ    ดังพรรณนา 
มาน้ีแล. 
         บทวา  ขิปฺปวิราคี  แปลวา   คลายเร็ว.    อธิบายวา   ผูที่ถูกโทสะ 
ประทุษรายแลว   ประพฤติผิดในมารดาบิดาบาง  ในเจดียบาง  ในโพธิพฤกษ 
บาง  ในบรรพชิตท้ังหลายบาง  เขาขอลุแกโทษวา ทานท้ังหลายจงอดโทษแก 
ขาพเจา.    พรอมดวยการขอขมาของเขา     กรรมนั้นจะกลับกลายเปนปกติไป 
ทันที.  
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         สวนโมหะชื่อวา  มีโทษมาก  เพราะเหตุ ๒  สถานเหมือนกัน    ขอน้ี  
อยางไร.  คือ คนที่หลงแลวเพราะโมหะ  จะประพฤติผิดในมารดาบิดาบาง ใน 
พระเจดียบาง  ในโพธิพฤกษบาง  ในบรรพชิตบาง   แลวไดรบัการติเตียนใน 
ที่ ๆ ตนไปแลว ๆ. โมหะชื่อวามีโทษมากดวยสามารถแหงโทษท่ีเปนโลกวัชชะ 
อยางนี้กอน.  แตเขาจะตองเสวยผลในนรกตลอดกลัป     เพราะอนันตริยกรรม 
ที่เขาทําไวดวยอํานาจโมหะ.   โมหะชื่อวามีโทษมาก   แมดวยสามารถแหงโทษ 
ที่เปนวิปากวัชชะ  ดังพรรณนามานี้แล.                                             
         บทวา  ทนฺธวิราคี   แปลวา  คอย ๆ คลายไป  อธิบายวา  กรรมที่  
ผูหลงเพราะโมหะทําไว  จะคอย ๆ พนไป.   อุปมาเสมือนหนึ่งวา    หนังหมีที่ 
เขาฟอกอยูถึง ๗ ครั้ง   กไ็มขาวฉันใด    กรรมที่ผูหลงแลวเพราะโมหะทําแลว 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  จะไมพนไปเร็ว คือจะคอย ๆ พนไปฉะนี้แล.  คําที่เหลือ 
ในพระสูตรนี้   งายทั้งน้ันแล. 
                                จบอรรถกถาติตถิยสูตรที่   ๘ 
 
                                        ๙.  มูลสูตร 
 
                              วาดวยกุศลมูลและอกุศลมูล 
 
         [๕๐๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อกศุลมูล   (รากเงาของอกุศล)  ๓  นี้. 
๓ คืออะไร  คือโลภะ   โทสะ   โมหะ 
         ภิกษุทั้งหลาย   แมตัวโลภะ    โทสะ    โมหะเอง    ก็เปนอกุศล 
แมกรรมท่ีบคุคลผูเกิดโลภะ    โทสะ    โมหะแลวสรางข้ึนดวยกาย    ดวย  
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วาจา    ดวยใจ    ก็เปนอกุศล   บุคคลเกิดโลภะ     โทสะ     โมหะแลว   อัน  
โลภะ   โทสะ   โมหะครอบงําแลว  มีจิตอันโลภะ    โทสะ    โมหะ    จับเสีย 
รอบแลว     หาเรื่องกอทุกขอันใดใหผูอ่ืน     โดยฆาเสียบาง     จองจําเสียบาง 
ทําใหเสียทรัพยบาง  ตําหนิโทษบาง  ขับไลบาง  ดวยถือวา  ขา ฯ    เปนคน 
มีกําลังอํานาจบาง ขา ฯ อยูในพรรคพวกบาง  แมอันนั้น     ก็เปนอกุศลธรรม 
ทั้งหลายอันเปนบาปอกุศลมิใชนอย  ซึ่งเกิดเพราะโลภะ  โทสะ  โมหะ  มีโลภะ 
โทสะ     โมหะเปนตนเหตุ     เปนแดนเกิด      เปนปจจัยเหลานี้  ยอมเกิด 
พรอมดวยประการอยางนี้  
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลเชนนี้นี่   เรียกวา  อกาลวาที     (พูดใน 
เวลาไมควร   หรือไมพูดในเวลาที่ควร)  บาง    อภตูวาที     (พูดสิ่งท่ีไมจริง 
หรือไมพูดสิ่งที่จริง)  บาง  อนัตถวาที   (พูดสิ่งท่ีไมเปนประโยชน   หรือไม 
พูดสิ่งที่เปนประโยชน)  บาง  อธรรมวาที   (พูดสิง่ท่ีไมเปนธรรม  หรือไม 
พูดสิ่งที่เปนธรรม)  บาง  อวินัยวาที    (พูดสิ่งที่ไมเปนวินัย    หรือไมพูดสิ่ง 
ที่เปนวินัย)  บาง   เพราะเหตุอะไร   บคุคลเชนนี้    จึงเรียกวา   อกาลวาทีบาง 
ฯลฯ  อวินัยวาทีบาง    เพราะวา    บคุคลน้ีหาเรื่องกอทุกขใหผูอ่ืน    โดยฆา 
เสียบาง ฯลฯ     ดวยถือวา  ขา ฯ  เปนคนมีกําลังอํานาจบาง    ขา ฯ   อยูใน 
พรรคพวกบาง    แตเมื่อผูอ่ืนวาโดยความจริงก็ปดเสีย    ไมยอมรับ    เมื่อเขา 
วาโดยความไมจริง   ก็ไมเพียรที่จะแกความไมจริงน้ัน   วาสิ่งน้ีไมจริง   สิง่น้ัน 
ไมเปน ดวยเหตุนี้  ๆ เพราะฉะนั้น   บคุคลเชนนี้จึงเรียกวา อกาลวาทีบาง ฯลฯ 
อวินัยวาทีบาง 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลเชนนี้    อันอกศุลบาปธรรมท่ีเกิดเพราะ 
โลภะ    โทสะ    โมหะครอบงําแลว    มีจิตอันอกุศลบาปธรรมเหลาน้ันจับ 
เสียรอบแลว     ในปจจุบันนี้ยอมอยูเปนทุกข    ประกอบไปดวยความคับแคน  
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เรารอน    เพราะกายแตกตายไป   ทุคติเปนหวังได    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
เปรียบเหมือนตนรัง   หรอืตนตะแบก  หรือตนตะครอก็ตาม  ถูกเถายานทราย 
๓ เถาข้ึนปกคลุมรึงรัดแลว   ยอมถึงความไมเจริญ   ยอมถึงความพินาศ   ยอม 
ถึงท้ังความไมเจริญท้ังความพินาศฉันใด    บุคคลเชนนี้ก็ฉันนั้นนั่นแล    อัน 
อกุศลบาปธรรมที่เกิดเพราะโลภะ   โทสะ    โมหะครอบงําแลว    มีจิตอัน 
อกุศลบาปธรรมเหลาน้ันจับเสียรอบแลว      ในปจจุบันนี่ยอมอยูเปนทุกข 
ประกอบไปดวยความคับแคนเรารอน  เพราะกายแตกตายไป   ทุคติเปนหวังได 
         นี้แล  ภิกษุทั้งหลาย  อกุศลมูล ๓ 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กุศลมูล   (รากเงาของกุศล) ๓ นี้    ๓  คืออะไร 
คือ  อโลภะ    อโทสะ    อโมหะ 
         ภิกษุทั้งหลาย   แมตัวอโลภะ    อโทสะ    อโมหะเองก็เปนกุศล    แม 
กรรมท่ีบุคคลผูไมเกิดโลภะ   โทสะ  โมหะ   ทําดวยกาย   ดวยวาจา   ดวยใจ 
ก็เปนกุศล     บุคคลผูไมเกิดโลภะ  โทสะ  โมหะ  อันโลภะ   โทสะ  โมหะ 
ไมครอบงําแลว    มีจิตอันโลภะ    โทสะ    โมหะไมจับรอบแลว     ไมหาเรื่อง 
กอทุกขอันใดใหผูอ่ืน    โดยฆาเสียบาง ฯลฯ     ขา ฯ    อยูในพรรคพวกบาง 
แมอันนั้นก็เปนกุศล     ธรรมท้ังหลายอันเปนกุศลมิใชนอย     ซึ่งเกิดเพราะ 
อโลภะ อโทสะ  อโมหะ มีอโลภะ  อโทสะ  อโมหะเปนตนเหตุ  เปนแดนเกิด 
เปนปจจัย  เหลาน้ี   ยอมเกิดพรอมดวยประการอยางนี้ 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลเชนนี้นี่   เรียกวา    กาลวาที    (พูดใน 
เวลาท่ีควร)  บาง  ภูตวาที    (พูดสิ่งท่ีจริง)  บาง   อตัถวาที    (พูดสิ่งท่ีเปน 
ประโยชน)  บาง   ธรรมวาที   (พูดสิง่ท่ีเปนธรรม)  บาง   วินัยวาที    (พูด 
สิ่งท่ีเปนวินัย)   บาง    เพราะเหตุอะไร     บุคคลเชนนี้จึงเรียกวา    กาลวาที 
บาง ฯลฯ    วินัยวาทีบาง  เพราะวาบุคคลน้ีไมหาเร่ืองกอทุกขใหผูอ่ืน   โดย  
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ฆาเสียบาง ฯลฯ    ขา ฯ    อยูในพรรคพวกบาง     เม่ือผูอ่ืนวาโดยความจริง  
ก็ยอมรับ   ไมปดเสีย    เมื่อเขาวาโดยความไมจริง    ก็เพียรแกความไมจริงน้ัน 
วาสิ่งน้ีไมจริง   สิ่งน้ันไมเปนดวยเหตุนี้  ๆ   เพราะฉะนั้น   บุคคลเชนนี้    จึง 
เรียกวา  กาลวาทีบาง ฯ ล ฯ   วินัยวาทีบาง 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อกุศลบาปธรรมท้ังหลายท่ีเกิดเพราะโลภะ 
โทสะ   โมหะ    ของบุคคลเชนนี้     อันเขาละเสียแลว     มีมูลอันขาดแลว    ทํา 
ใหเหมือนตอตาลแลว     ทําใหไมมีในภายหลังแลว     มีอันไมเกิดข้ึนอีกตอไป 
เปนธรรมดา    บุคคลเชนนี้    ยอมอยูเปนสุขไมมีความคับแคน เรารอนใน 
ปจจุบันนี้    ยอมปรินิพพานในปจจุบันนี้แหละ    เปรียบเหมือนตนรังหรือตน 
ตะแบกหรือตนตะครอก็ตาม  ถูกเถายานทราย ๓ เถา ข้ึนปกคลุมรึงรัดแลว   มี  
บุรุษผูหน่ึงถือจอบเสียมและตะกรามา    ตัดโคนเถายานทรายแลวขุดคุยเอาราก 
ข้ึน   ที่สุดแมเทากานแฝก     (ก็ไมใหเหลือ)     แลวสับผาใหเปนชิ้นละเอียด 
ผ่ึงแดดและลมจนแหง    แลวเผาดวยไฟจนเปนผุยผง    แลวโปรยเสียในลมแรง 
หรือสาดเสียในกระแสอันเชี่ยวในแมน้ํา   เมื่อเชนนี้    เถายานทรายน้ันก็เปนอัน 
รากขาดแลว.   ถูกทําใหเหมือนตอตาลแลว   ถูกทําใหไมมีในภายหลังแลว  มีอัน 
ไมเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา   ฉันใด   ฉันเดียวกันนั่นแล    ภิกษุทั้งหลาย 
อกุศลบาปธรรมที่เกิดเพราะโลภะ     โทสะ    โมหะ   ของบุคคลเชนนี้     อัน 
เขาละเสียแลว   มีมลูอันขาดแลว  ฯลฯ   ยอมปรินิพพานในปจจุบันนี้แหละ 
         นี้แล   ภิกษุทั้งหลาย   กุศลมูล ๓. 
                                             จบมูลสูตรที่    ๙  
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                                   อรรถกถามูลสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในมูลสูตรที่  ๙  ดังตอไปนี้ :-  
         ธรรมท่ีเปนมูลแหงอกุศล  ชื่อวา  อกุศลมูล.  อีกอยางหนึ่ง  ธรรม 
นั้นดวยเปนมูลดวย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อกุศลมูล. บทวา ยทป ภิกฺขเว 
โลโภ  เทากับ  โยป  ภิกฺขเว โลโภ  แปลวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความโลภ  
แมใด.  บทวา  ตทป   อกสุลมูล ความวา  แมความโลภนั้น    เปนรากเงาแหง 
อกุศล  หรือเปน  (ตัว)  อกุศลก็ได   อธิบายวา   ในท่ีนี้แมอกุศลนั้นหมายถึง 
อกุศลมูลนั้นก็ควรเหมือนกัน.   ในบทท้ังปวง  พึงนํานัยนี้  (ไป) โดยอุบายน้ี. 
         บทวา  อภิสงฺขโรติ  ความวา  ยอมประมวล  คือรวบรวมมาไดแก 
ทําใหเปนกอง.     บทวา  อสตา  ทุกฺข  อุปทหติ  ความวา  กอทุกขโดย 
กลาวโทษอยางใดอยางหน่ึง  ที่ไมเปนจริงแกเขา   ดวยเรื่องที่ไมเปนจริง  คือ 
ไมมีอยู.  บทวา  วเธน  วา  เปนตน   พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว   เพ่ือทรง 
แสดงอาการ  ที่เขากอทุกขข้ึน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ชานิยา ไดแกความเสื่อมทรัพย.  บทวา 
ปพฺพาชนาย ความวา  ไดแกการขับออกจากบาน  ออกจากปา  หรือจากรัฐ. 
บทวา พลวมฺหิ ความวา เราเปนผูมีกําลัง. บทวา พลตฺโถ  อิติป ความวา 
พูดวา  เราตองการกําลังบาง    เราอยูในกําลังบาง. 
         บทวา  อกาลวาที  ความวา  ไมพูดในเวลาที่ควรพูด  ชื่อวาพูดใน 
เวลาอันไมควร.   วา อภูตวาที  ความวา  ไมพูดเรื่องจริง  ชื่อวาพูดเรื่อง 
ไมจริง.  บทวา  อนตฺวาที    ความวา  ไมพูดเรื่องที่เปนประโยชน ชื่อวา 
พูดเรื่องไมเปนประโยชน.  บทวา อธมฺมวาที ความวา ไมพูดสิ่งท่ีเปนธรรม  
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ชื่อวา พูดสิ่งที่ไมเปนธรรม.  บทวา อวินยวาที ความวา ไมพูดสิ่งท่ีเปนวินัย 
ชื่อวา  พูดสิ่งที่มิใชวินัย.  
         บทวา  ตถาหย ตัดบทเปน  ตถา หิ  อย.   บทวา  น   อาตปฺป 
กโรติ  ตสฺส  นิพฺเพธนาย  ความวา  ไมทําความเพียร   เพ่ือประโยชนแก 
การแกเรื่องที่ไมเปนจริงนั้น.   บทวา  อิติเปต  อตจฺฉ  ความวา   สิ่งน้ีไมแท 
ดวยเหตุแมนี้.   บทนอกน้ี    (อภูต)    เปนไวพจนของบทวา  อตจฺฉ  นั้น  
นั่นแหละ. 
         บทวา  ทุคฺคติ  ปาฏิกงฺขา ความวา   ทุคติที่แยกประเภทเปนนรก 
เปนตน   พึงหวังได     อธิบายวา   ทุคติจะตองเปนสวนของเขาแนนอน   คือ 
เขาจะตองบังเกิดในทุคตินั้น.๑  บทวา อุทฺธสฺสโต  ความวา ถูกเถายานทราย 
ข้ึนปกคลุมแลวในเบ้ืองบน.   บทวา  ปริโยนทฺโธ     ความวา   ถูกเถายานทราย 
ข้ึนปกคลุมแลวโดยรอบ. 
         บทวา  อนย  อาปชชฺติ  แปลวา  ถึงความไมเจริญเติบโต.  บทวา 
พฺยสน  อาปชฺชติ   แปลวา    ยอมถึงความพินาศ    อธิบายวา    ในฤดูรอน 
เมื่อผลยานทรายสุกแตกออกแลว    เมล็ดทั้งหลายจะกระเด็นไปตก     ทีโ่คน 
ตนไทรเปนตน   ในตนไมเหลาน้ัน     ที่โคนตนไมตนใดมีเมล็ดตกไป ๓ เมล็ด 
ในทิศทั้ง ๓  เมื่อตนไมนั้นถูกฝนในฤดูฝนโชยหนอ ๓ หนอ  จากเมล็ดทั้ง ๓ 
จะงอกข้ึนแนบติดตนไมนั้น    ตอแตนั้นรุกขเทวดาเปนตน      ก็ไมสามารถจะ 
อาศัยอยูตามทางของตนได หนอแมทั้ง ๓ เหลาน้ัน   งอกงามข้ึน  กลายเปนเถา 
เลื้อยเกาะตนไมนั้น    เกี่ยวพัน   คาคบ   กิ่งนอย   กิง่ใหญทั้งหมด   คลุมตนไม 
นั้นจนมิด.   ตนไมนั้นถูกเถายานทรายเกี่ยวพันไว   ดาดาษไปดวยเถายานทราย 
หนา  (และ)  ใหญ   เมื่อฝนตกลงมา    หรือลมพัด    ก็จะหักลมลงในท่ีนั้นๆ 
๑.  ปาฐะวา     ตตฺถ  เนน  ฉบับพมาเปน  ตตฺถาเนน.  
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เหลือแตตอเทาน้ัน.    บทวา  พฺยสน  อาปชฺชติ   นี ้   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสหมายถึงตนไมนั้น.  
         ก็ในบทวา เอวเมว  โข  นี้   มีขอเปรียบเทียบดังตอไปนี้  ก็สัตวโลก 
พึงเห็นเหมือนตนไมตนใดตนหน่ึง   ในบรรดาตนรังเปนตน    อกุศลมูล  ๓ 
พึงเห็นเหมือนเถายานทราย ๓  เถา.    เวลาท่ีความโลภเปนตน    ยังไมประจวบ 
ทวาร   พึงเห็นเหมือนการท่ีเถาวัลยเหลาน้ัน    โอบตนไมข้ึนไปตรง ๆ   ยังไม 
ถึงกิ่งไม.    เวลาที่ความโลภเปนตน  ดําเนินไปดวยอํานาจแหงทวาร   พึงเห็น 
เหมือนเวลาที่เถาวัลยเลื้อยไปตามแนวก่ิงไม.     เวลาที่ความโลภเปนตน 
กลุมรุมจิตใจ      พึงเห็นเหมือนเวลาที่เถาวัลยคลุมตนไม.      เวลาท่ีภิกษุตอง 
อาบัติเล็ก ๆ นอย ๆ  ดวยอํานาจแหงกิเลสทั้งหลายท่ีมาประจวบทวารแลว 
พึงเห็นเหมือนเวลาที่กิ่งเล็ก ๆ  หลุดลงมา.      เวลาท่ีภิกษุตองครุกาบัติ    พึง 
เห็นเหมือนเวลาท่ีกิ่งไมใหญหักลงมา.    เวลาท่ีภิกษุตองอาบัติปาราชิก   แลว 
ตกลงไปในอบายท้ัง ๔  ตามลําดับ   พึงเห็นเหมือนเวลาที่ตนไมลมลงที่พ้ืนดิน 
ในเมื่อโคนชุมฉํ่าไปดวยน้ํา  ที่ไหลลงมาตามแนวเถาวัลย. 
         ธรรมฝายขาว   (กุศลธรรม)  พึงทราบโดยตรงขามกับที่กลาวมาแลว. 
แตในบทวา  เอวเมว  โข  นี้  พึงทราบขอเปรียบเทียบดังตอไปนี้  สัตวโลกนี้  
พึงเห็นเหมือนตนไมอยางใดอยางหน่ึง    ในบรรดาตนรังเปนตน.   อกุศลมูล 
ทั้ง ๓ พึงเห็นเหมือนเถายานทราย ๓.  พระโยคาวจร    พึงเห็นเหมือนบุรุษผู 
มาทําเถาวัลยเหลาน้ันใหเปนไป  (ขุดเถาวัลยทิ้ง).  ปญญาพึงเห็นเหมือนจอบ. 
พลังแหงศรัทธา   พึงเห็นเหมือนพลังแหงจอบ.  การขุดดวยวิปสสนา  พึงเห็น 
เหมือนการขุดดวยจอบ.  เวลาท่ีพระโยคาวจร  ใชวิปสสนาญาณ   ตัดรากของ 
อวิชชา  พึงเห็นเหมือนการตัดรากของเถาวัลย  โดยการขุด.   เวลาท่ีพระโยคา-  
วจรเห็น  (รปูนาม)  ดวยสามารถแหงขันธ  พึงเห็นเหมือนเวลาที่ตัดเถาวัลย  
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ใหเปนทอนนอยทอนใหญ.  เวลาท่ีพระโยคาวจรถอนกิเลสข้ึนไดดวยมัคคญาณ 
พึงเห็นเหมือนเวลาที่ผาเถาวัลย.    เวลาที่เบญจขันธยังดํารงอยู      พึงเห็น  
เหมือนเวลาทําเถาวัลยใหเปนข้ีเถา.   เวลาท่ีพระโยคาวจร   ดับอุปาทินนกขันธ 
โดยการดับไมใหมีปฏิสนธิ  แลวไมถือปฏิสนธิในภพใหม  พึงเห็นเหมือนเวลา 
ที่เขาโปรยข้ีเถาลงไปท่ีพายุใหญ  ทําใหไมไหเกิดอีกฉะนั้นแล.    ในพระสูตรนี้ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสทั้งวัฏฏะ และ วิวัฏฏะ. 
                                       จบอรรถกถามูลสูตรที่  ๙   
 
                                      ๑๐.  อุโปสถสูตร 
 
                                     วาดวยอุโบสถ ๓ อยาง 
 
         [๕๑๐]  สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับ  ณ  บุพพาราม 
ปราสาทของ   (นางวิสาขา)   มิคารมารดา   กรุงสาวัตถี    ครั้งน้ันวันอุโบสถ 
นางวิสาขา   มิคารมารดา   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ฯลฯ  พระผูมีพระ- 
ภาคเจารับสั่งทักนางวิสาขา    มิคารมารดา    ผูนั่ง  ณ  ที่ควรสวนหน่ึงแลววา 
เชิญ   วิสาขา   มาจากไหนแตเชา. 
         นางกราบทูลวา วันนี้ขาพระพุทธเจารักษาอุโบสถ  พระพุทธเจาขา. 
         ตรัสพระธรรมเทศนาวา    วิสาขา    อุโบสถ ๓ นี ้  ๓ คืออะไร   คือ 
โคปาลกอุโบสถ     (อุโบสถเยี่ยงโคบาล)    นิคัณฐอุโบสถ    (อุโบสถเยี่ยง 
นิครนถ)  อรยิอุโบสถ  (อุโบสถเยี่ยงอริยะ).  
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         โคปาลกอุโบสถเปนอยางไร.      โคบาลมอบโคท้ังหลายใหเจาของ  
ทั้งหลายในเวลาเย็นแลว     คํานึงอยางนี้วา   วันนี้    โคเที่ยวหากินในที่โนน  ๆ 
ดื่มน้ําในท่ีโนน  ๆ  ทีนี้   พรุงน้ี   โคจักเท่ียวหากินในที่โนน  ๆ   จักดื่มน้ําใน 
ที่โนน   ๆ    ฉันใด    คนรักษาอุโบสถบางคนก็ฉันนั้นเหมือนกัน      คํานึงไป 
อยางนี้วา  วันนี้นะ  เราเค้ียวกินขาทนียะสิ่งน้ี  ๆ  บริโภคโภชนียะส่ิงนี้ ๆ ทีนี้  
พรุงน้ี  เราจักเค้ียวกินขาทนียะส่ิงนี้  ๆ  จักบริโภคโภชนียะส่ิงนี้  ๆ    คนรกัษา 
อุโบสถผูนั้นมีใจไปกับความอยาก  ใชวันใหหมดไปดวยความอยากน้ัน    วิสาขา 
โคปาลกอุโบสถเปนอยางนี้แล อุโบสถท่ีรักษาอยางนี้  เปนอุโบสถท่ีไมมีผลมาก 
ไมมีอานิสงสมาก  ไมเรือ่งผลมาก  ไมแผผลมาก 
         นิคัณฐอุโบสถเปนอยางไร.   มีอยู  วิสาขา   สมณะจําพวกหน่ึงชื่อ 
นิครนถ  เขาสอนสาวกใหถืออยางนี้วา  มา  บุรุษผูเจริญ  สัตวเหลาใด    ใน 
ทิศตะวันออก     ตะวันตก    เหนือ    ใต    อยูเกินเขต   ๑๐๐  โยชนออกไป 
สูเจาจงลงทัณฑ  (คือทําราย  ฆา  ตี ฯลฯ)  ในสัตวเหลาน้ันได   เขาสอนให 
เอ็นดูกรุณาสัตวบางเหลา  ไมเอ็นดู  กรุณาสัตวบางเหลาอยางน้ี   ในวันอุโบสถ 
เขาสอนสาวกอยางน้ีวา   มา   บุรุษผูเจริญ    สูเจาจงเปลื้องผาออกใหหมดแลว 
พูดอยางนี้วา  ขา ฯ  ไมเกี่ยวของตอใคร ๆ  ที่ไหน ๆ  และความกังวลในสิ่ง 
อะไร ๆ ที่ไหน ๆ ก็ไมมี    แตมารดาบิดาของเขาก็รูอยูวา    นีบุ่ตรของขา  ฯ 
ตัวเขาเองก็รูอยูวา    นี่มารดาบิดาของขา  ฯ    อน่ึง    บุตรภริยาของเขาก็รูวา 
นี่สามีของขา  เขาก็รูวา  นีบุ่ตรภริยาของขา.   ทาสกรรมกรและคนอาศัยของเขา 
ก็รูวา    นี่นายของพวกขา.    เขาก็รูวา    นี่ทาสกรรมกรและคนอาศัยของขา. 
ดวยประการนี้     เขาสอนคนอ่ืนใหถือความจริงในเวลาใด     ก็ชื่อวาเขาสอน 
ใหถือมุสาวาทในเวลานั้น       เรากลาวการสอนของเขานี้ในฐานมุสาวาท    ลวง 
ราตรีนั้นแลว  เขาชื่อวาบริโภค  (กินอยูใชสอย) โภคะ  เปนอยางของท่ีเจาของ  
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ไมใหนั่นเอง    เรากลาวการบริโภคของเขานี้ในฐานอทินนาทาน   วิสาขา  
นิคัณฐอฺโบสถ  เปนอยางนี้แล    อุโบสถท่ีรักษาอยางนี้   เปนอุโบสถท่ีไมม ี
ผลมาก  ไมมอีานิสงสมาก   ไมเรืองผลมาก   ไมแผผลมาก. 
         อริยอุโบสถเปนอยางไร.  วิสาขา  การทําจิตที่เศราหมองใหผองแผว 
ยอมมีไดดวยความพยายาม      การทําจิตที่เศราหมองใหผองแผวยอมมีไดดวย 
ความพยายามอยางไร.     อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้     ระลึกถึงตถาคตวา 
อิติป  โส  ภควา   ฯ เป ฯ  ภควา.   เมื่อเธอระลึกถึงตถาคตอยู    จิตยอม 
ผองใส   ปราโมทยยอมเกิดข้ึน  อุปกิเลส  (เครื่องเศราหมอง)   แหงจิตเหลาใด 
มีอยู     อุปกิเลสเหลาน้ันเธอยอมละเสียได   วิสาขา   การทําศีรษะท่ีสกปรกให 
สะอาดยอมมีไดดวยความพยายาม การทําศีรษะที่สกปรกใหสะอาดยอมมีไดดวย 
ความพยายามอยางไร.  ใชตะกรัน  (น้าํผลไม)  ดินเหนียว   และน้ํา  กับความ 
พยายามที่สมกับกิจอันนั้นของตน    (ประกอบกัน)    การทําศีรษะท่ีสกปรกให 
สะอาดยอมมีไดดวยความพยายามอยางนี้ฉันใด   การทําจิตที่เศราหมองใหผอง 
แผว ยอมมีไดดวยความพยายาม ฯลฯ อุปกิเลสแหงจิตเหลาใดมีอยู  อุปกิเลสเหลา 
นั้น เธอยอมละไดฉันนั้นเหมือนกัน   อริยสาวกน้ี   ชื่อวารักษาพรหมอุโบสถ 
(อุโบสถเนื่องดวยพระพรหม)    อยูรวมกับพระพรหม    แลจิตของเธอปรารภ 
พระพรหม  ยอมผองใส ปราโมทยยอมเกิดข้ึน อุปกิเลสเหลาใดมีอยู  อุปกิเลส 
เหลาน้ันเธอยอมละเสียได การทําจิตท่ีเศราหมองใหผองแผวยอมมีไดดวยความ 
พยายามอยางนี้แล 
         วิสาขา  การทําจิตที่เศราหมองใหผองแผวยอมมีไดดวยความพยายาม 
(อีกทางหน่ึง)   การทําจิต  ฯลฯ ดวยความพยายาม    (อีกทางหนึ่ง)   อยางไร. 
อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ระลึกถงึพระธรรมวา     สฺวากขาโต   ฯ  เป  ฯ 
วิฺูหิ  เมื่อเธอระลึกถึงพระธรรมอยู    จิตยอมผองใส    ปราโมทยยอมเกิด  
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อุปกิเลสแหงจิตเหลาใดมีอยู     อุปกิเลสเหลาน้ันเธอยอมละเสียได     วิสาขา  
การทํากายที่สกปรกใหสะอาดยอมมีไดดวยความพยายาม การทํากาย ฯลฯ  ดวย  
ความพยายามอยางไร.   ใชฝุนหิน  จุณ   และน้ํา  กบัความพยายามท่ีสมกับกิจ 
อันนั้นของตน  (ประกอบกัน)  การทํากายท่ีสกปรกใหสะอาดยอมมีไดดวยความ 
พยายามอยางนี้ฉันใด      การทําจิตที่เศราหมองใหผองแผวยอมมีไดดวยความ 
พยายาม ฯลฯ  อุปกิเลสแหงจิตเหลาใดมีอยู  อุปกิเลสเหลาน้ันเธอยอมละเสียได 
ฉันนั้นเหมือนกัน    อรยิสาวกน้ีชื่อวารักษาธัมมอุโบสถ   (อุโบสถเนื่องดวย 
พระธรรม) อยูรวมกับพระธรรม  และจิตของเธอปรารภพระธรรม ยอมผองใส 
ปราโมทยยอมเกิดข้ึน  อุปกิเลสแหงจิตเหลาใดมีอยู   อุปกิเลสเหลาน้ันเธอยอม 
ละเสียได   การทําจิตที่เศราหมองใหผองแผวยอมมีไดดวยความพยายาม   (อีก 
ทางหน่ึง)   อยางนี้แล 
         วิสาขา การทําจิตที่เศราหมองใหผองแผวยอมมีไดดวยความพยายาม 
(อีกทางหน่ึง)   การทําจิต ฯลฯ ดวยความพยายาม   (อีกทางหนึ่ง)   อยางไร. 
อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ระลึกถงึพระสงฆวา    พระสงฆสาวกของพระผูมี- 
พระภาคเจาเปนผูปฏิบัติดีแลว    เปนผูปฏิบัติตรงแลว    เปนผูปฏิบัติเปนธรรม 
เปนผูปฏิบัติสมควร    นีคื้อใคร  คูแหงบุรุษส่ี   บรุษุบุคคลแปด   นี่พระสงฆ 
สาวกของพระผูมีพระภาคเจา     เปนผูควรของคํานับ    เปนผูควรของตอนรับ 
เปนผูควรของทําบุญ    เปนผูควรทําอัญชล ี    เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญ 
อ่ืนยิ่งกวา. 
         เมื่อเธอระลึกถึงพระสงฆอยู    จิตยอมผองใส   ปราโมทยยอมเกิดข้ึน 
อุปกิเลสแหงจิตเหลาใดมีอยู       อุปกิเลสเหลาน้ันเธอยอมละเสียได     วิสาขา 
การทําผาที่สกปรกใหสะอาด     ยอมมีไดดวยความพยายาม     การทําผา  ฯลฯ 
ดวยความพยายามอยางไร.  ใชดินเค็ม ข้ีเถา  โคมัย  และน้ํา  กับความพยายาม  
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ที่สมกับกิจอันนั้นของตน   (ประกอบกัน)   การทําผา ฯลฯ ดวยความพยายาม  
อยางนี้ฉันใด การทําจิต ฯลฯ ดวยความพยายาม  (อีกทางหนึ่ง) ฯลฯ อุปกิเลส 
แหงจิตเหลาใดมีอยู       อุปกิเลสเหลาน้ีเธอยอมละเสียไดฉันนั้นเหมือนกัน 
อริยสาวกน้ี   ชื่อวารักษาสังฆอุโบสถ   อยูรวมกับพระสงฆ   และจิตของเธอ  
ปรารภพระสงฆ  ยอมผองใส ฯลฯ  การทําจิต ฯลฯ  ดวยความพยายาม   (อีก 
ทางหน่ึง) อยางนี้แล. 
         วิสาขา   การทําจิต  ฯลฯ   ดวยความพยายาม   (อีกทางหนึ่ง)   การ- 
ทําจิต  ฯลฯ ดวยความพยายาม   (อีกทางหนึ่ง) อยางไร. อริยสาวกในพระธรรม 
วินัยนี้ระลึกถึงศีลของตน (อขณฺฑ) อันไมขาด (อจฺฉิทฺท) ไมทะลุ (อสพล) 
ไมตาง    (อกมฺมาส)  ไมพรอย   (ภุชิสสฺ)   เปนไท  (วิฺุปฺปสฏ) 
ผูรูสรรเสริญ (อปรามฏ)  ไมถกูปรามาส (สมาธิสวตฺตนิก) เปนทางสมาธิ 
เมื่อเธอระลึกถึงศีลอยู  จิตยอมผองใส   ปราโมทยยอมเกิดข้ึน  อุปกิเลสแหงจิต  
เหลาใดมีอยู   อุปกิเลสเหลาน้ัน  เธอยอมละเสียได   วิสาขา   การทําแวนที่มัว 
ใหใส    ยอมมีไดความพยายาม    การทําแวน  ฯลฯ    ดวยความพยายาม 
อยางไร.    ใชน้ํามัน     ข้ีเถา   และแปรง    กับความพยายามท่ีสมกับกิจอันนั้น 
ของตน   (ประกอบกัน)   การทําแวน  ฯลฯ   ดวยความพยายามอยางนี้ฉันใด 
การทําจิต  ฯลฯ  ดวยความพยายาม  (อีกทางหนึ่ง)  ฯลฯ   อุปกเิลสเหลาน้ัน 
เธอยอมละเสียไดฉันนั้นเหมือนกัน  อริยสาวกน้ีชื่อวารักษาศีลอุโบสถ อยูกับ 
ศีล   จิตของเธอปรารภศีลยอมผองใส ฯลฯ  การทําจิต ฯลฯ  ดวยความพยายาม 
(อีกทางหน่ึง)   อยางนี้แล. 
         วิสาขา    การทําจิต ฯลฯ  ดวยความพยายาม   (อีกทางหนึ่ง)   การ 
ทําจิต  ฯลฯ    ดวยความพยายาม    (อีกทางหนึ่ง)    อยางไร.    อริยสาวกใน 
พระธรรมวินัยนี้ระลึกถงึเทวดา (และธรรมที่ทําบุคคลใหเปนเทวดา)  วา  มีอยู  
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เทวดาเหลาจาตุมหาราชิกา...  เหลาดาวดึงส...  เหลายามา... เหลาดุสิต...  
เหลานิมมานรดี...  เหลาปรนิมมิตวสวัตดี...  เหลาพรหมกายิก... เหลาท่ี 
สูงข้ึนไปกวาน้ัน      เทวดาเหลาน้ันประกอบดวยศรัทธา    ศีล   สุตะ    จาคะ 
ปญญาเชนใด    จุติจากภพน้ีจึงไดเกิดในภพนั้น   ๆ    ศรัทธา    ศลี  สุตะ 
จาคะ    ปญญาเชนนั้น    ของเราก็มีอยูพรอมเหมือนกัน    เมื่อเธอระลึกถึง 
ศรัทธา   ศลี   สุตะ    จาคะ    และปญญา    ของตนกับของเทวดาเหลาน้ัน 
อยู     จิตยอมผองใส    ปราโมทยยอมเกิดข้ึน     อุปกิเลสแหงจิตเหลาใดมีอยู 
อุปกิเลสเหลาน้ันเธอยอมละเสียได  วิสาขา   การทําทองท่ีหมองใหผอง   ยอมมี 
ไดดวยความพยายาม  การทําทอง ฯลฯ    ดวยความพยายามอยางไร     ใชเตา 
ดินเค็ม  ดินเหลือง*   สูบและคีม  กับความพยายามท่ีสมกับกิจอันนั้นของชาง 
(ประกอบกัน)  การทําทอง ฯลฯ   ดวยความพยายามอยางนี้ฉันใด   การทําจิต 
ฯลฯ  อุปกิเลสแหงจิตเหลาใดมีอยู    อุปกิเลสเหลาน้ันเธอยอมละเสียไดฉันนั้น 
เหมือนกัน   อริยสาวกน้ี   ชื่อวารักษาเทวดาอุโบสถ อยูกับเทวดา จิตของเธอ 
ปรารภเทวดา   ยอมผองใส   ปราโมทยยอมเกิดข้ึน    อุปกิเลสแหงจิตเหลาใด 
มีอยู   อุปกิเลสเหลาน้ันเธอยอมละเสียได   การทําจิต ฯลฯ  ดวยความพยายาม 
อยางนี้แล. 
         วิสาขา    อริยสาวกนั้นแล    ยอมพิจารณาเห็นดวยตนเองอยางนี้วา 
พระอรหันตทั้งหลาย ละปาณาติบาตแลว  เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต  วางทอน 
ไม  วางศรัทธา  มีความละอายบาป  มีความเอ็นดูเกื้อกูลอนุเคราะหสรรพสัตว 
อยูตลอดชีพ 
         แมเราในวันนี้  กล็ะปาณาติบาต  เวนจากปาณาติบาต  วางทอนไม วาง 
ศัสตรา  มีความละอายบาป  มีความเอ็นดูเกื้อกูลอนุเคราะหสรรพสัตวตลอดคืน 
*  เครุ  ดินสอแดง  ยางไม  ก็วา  
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และวันนี้     ดวยองคนี้    เราไดชื่อวาปฏิบัติตามพระอรหันตทั้งหลายอยางหนึ่ง 
และอุโบสถก็จักเปนอันเรารักษาแลว  
         พระอรหันตทั้งหลาย   ละอทินนาทานแลว    เปนผูเวนขาดจากอทิน-  
นาทาน    ถือเอาแตของที่เขาให    หวังแตของที่เขาให    มีตนอันไมเปนขโมย 
เปนผูเปนอยูสะอาดตลอดชีพ  
         แมเราในวันนี้ก็ละอทินนาทาน   เวนจากอทินนาทาน   ถือเอาแตของ 
ที่เขาให    หวังแตของที่เขาให    มีตนอันไมเปนขโมย    เปนผูเปนอยูสะอาด 
ตลอดคืนและวันนี้  ดวยองคนี้ เราชื่อวาปฏิบัติตามพระอรหันตทั้งหลายอยางหน่ึง 
และอุโบสถก็จักเปนอันเรารักษาแลว      
         พระอรหันตทั้งหลาย  ละอพรหมจรรยแลว   เปนพรหมจารี   มีความ 
ประพฤติหางไกล (จากอพรหมจรรย) เวนจากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน 
ตลอดชีพ    แมเราในวันน้ีก็ละอพรหมจรรยเปนพรหมจารี    มคีวามประพฤติ 
หางไกล  (จากอพรหมจรรย)  เวนจากเมถุน  อันเปนธรรมของชาวบานตลอด 
คืนและวันนี้     ดวยองคนี้    เราชื่อวาปฏิบัติตามพระอรหันตทั้งหลายอยางหนึ่ง 
และอุโบสถก็จักเปนอันเรารักษาแลว 
         พระอรหันตทั้งหลายละมุสาวาทแลว   เปนผูเวนขาดจากมุสาวาท   พูด 
แตคําจริง  พูดจริงเสมอ  มีถอยคําม่ันคง  เปนที่วางใจได  ไมลวงโลกตลอดชีพ 
         แมเราในวันนี้   ก็ละมุสาวาท   เวนจากมุสาวาท   พูดแตคําจริง   พูด 
จริงเสมอ   มีถอยคําม่ันคง   เปนที่วางใจได  ไมลวงโลก  ตลอดคืนและวันนี้  
ดวยองคนี้   เราชื่อวาปฏิบัติตามพระอรหันตทั้งหลายอยางหนึ่ง และอุโบสถก็จัก 
เปนอันเรารักษาแลว  
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         พระอรหันตทั้งหลาย     ละการด่ืมน้ําเมาคือสุราเมรัยอันเปนฐานแหง  
ความประมาทแลว      เปนผูเวนขาดจากการด่ืมน้ําเมาตลอดชีพ      แมเราใน 
วันนี้ก็ละการด่ืมน้ําเมา      เปนผูเวนจากการด่ืมน้ําเมาตลอดคืนและวันนี้ 
ดวยองคนี้  เราไดชื่อวาปฏิบัติตามพระอรหันตทั้งหลายอยางหน่ึง และอุโบสถก ็
จักเปนอันเรารักษาแลว 
         พระอรหันตทั้งหลาย  บริโภคอาหารครั้งเดียว งดอาหารในราตรี เวน 
จากการบริโภคผิดเวลาตลอดชีพ  แมเราในวันนี้ก็บริโภคอาหารครั้งเดียว   งด- 
อาหารในราตรี  เวนจากการบริโภคผิดเวลา  ตลอดคืนแตวันนี้     ดวยองคนี้  
เราไดชื่อวาปฏิบัติตามพระอรหันตทั้งหลายอยางหนึ่ง   และอุโบสถก็จักเปนอัน 
เรารักษาแลว 
         พระอรหันตทั้งหลาย    เวนขาดจากการฟอนรํา    การขับรอง    การ 
ประโคมดนตรีและดูการเลน  จากการประดับตกแตงกายดวยดอกไม   ของหอม 
และเครื่องทาผิว    อันเปนฐานแตงตัวตลอดชีพ    แมเราในวันนี้ก็เวนจากการ 
ฟอนรํา    การขับรอง    การประโคมดนตรี   และดกูารเลน   จากการประดับ 
ตกแตงกายดวยดอกไมของหอม  และเครื่องทาผิวอันเปนฐานแตงตัว  ตลอดคืน 
และวันนี้ ดวยองคนี้ เราไดชื่อวาปฏิบัติตามพระอรหันตทั้งหลายอยางหน่ึง และ 
อุโบสถก็จักเปนอันเรารักษาแลว 
         พระอรหันตทั้งหลาย    ละที่นอนสูงท่ีนอนใหญแลว     เปนผูเวนขาด 
จากท่ีนอนสูงท่ีนอนใหญ  ใชที่นอนตํ่า  บนเตียงบาง  บนเครื่องลาดทําดวยหญา 
บาง  ตลอดชพี  แมเราในวันนี้  กล็ะที่นอนสูงท่ีนอนใหญแลว   เปนผูเวนจาก 
ที่นอนสูงที่นอนใหญ  ใชที่นอนตํ่า   บนเตียงบาง   บนเครื่องลาดทําดวยหญา 
บาง ตลอดคืนและวันนี้  ดวยองคนี้ เราไดชื่อวาปฏิบัติตามพระอรหันตทั้งหลาย 
อยางหน่ึง  และอุโบสถกจั็กเปนอันเรารักษาแลว.  
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         วิสาขา อริยอุโบสถเปนอยางนี้แล   อุโบสถท่ีรักษาอยางนี้ยอมมีผล 
มาก  มีอานิสงสมาก  มีความรุงเรืองมาก   มีความแผไพศาลมาก  
         มีผลมากเพียงไร  มีอานิสงสมากเพียงไร   มคีวามรุงเรืองมากเพียงไร 
มีความแผไพศาลมากเพียงไร. 
         วิสาขา  ตางวา  ใครคนหน่ึง  จะพึงไดครอบครองราชัยไอศวรรยา-  
ธิปตยแหงมหาชนบททั้ง ๑๖   อันมีรตันะ ๗  ประการ   เหลือหลายน้ี   มหา- 
ชนบท ๑๖ คืออะไรบาง  คือ   อังคะ   มคธะ   กาสี   โกสละ   วัชช ี  มัลละ 
เจตี  วังสะ  กุรุ   ปญจาละ   มัจฉะ   สรุเสนะ   อัสสกะ   อวันตี   คันธาระ 
กัมโพชะ ราชสมบัติของผูนั้นก็หามีคาเทาสวนท่ี ๑๖  แหงอุโบสถประกอบดวย 
องค ๘ ไม  นั่นเพราะเหตุอะไร เพราะราชสมบัติของมนุษย  เทียบกับทิพยสุข 
เขาแลว   เปนของนิดหนอย 
         วิสาขา   ๕๐  ปมนษุย  เปนคืนหน่ึงกับวันหน่ึงของเทวดาเหลาจาตุ- 
มหาราชิกาโดยราตรีนั้น   ๓๐  ราตรีเปนเดือน  โดยเดือนน้ัน    ๑๒  เดือนเปนป 
โดยปนั้น  ๕๐๐ ปทิพย เปนประมาณอายุของเทวดาเหลาจาตุมหาราชิกา ดูกอน 
วิสาขา ที่บุคคลลางคนในโลกนี ้ สตรีหรือบุรุษกต็าม รักษาอุโบสถประกอบดวย 
องค  ๘ แลว       เพราะกายแตกตายไปจะพึงไปเกิดอยูรวมกับเทวดาเหลาจาตุ- 
มหาราซิกา  ที่วา  ราชสมบัติของมนุษยเทียบกับทิพยสุขเขาแลว เปนของนิด 
หนอย  นั้นเรากลาวหมายเอาขอน้ีแล 
         วิสาขา ๑๐๐ ปมนุษย เปนคืนหน่ึงกับวันหน่ึงของเทวดาเหลาดาวดึงส 
โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเปนเดือน โดยเดือนน้ัน ๑๒เดือนเปนป โดยปนั้น ๑,๐๐๐ 
ปทิพย    เปนประมาณอายุของเทวดาเหลาดาวดึงส    ดูกอนวิสาขา    ที่บุคคล 
ลางคนในโลกน้ี   สตรีหรอืบุรุษก็ตาม   รกัษาอุโบสถประกอบดวยองค ๘ แลว  
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เพราะกายแตกตายไปจะพึงไปเกิดอยูรวมกับเทวดาเหลาดาวดึงส    ที่วา  ราช- 
สมบัติของมนุษย  เทียบกบัทิพยสุขเขาแลว   เปนของนิดหนอย นั้น   เรากลาว 
หมายเอาขอน้ีแล                                             
         วิสาขา ๒๐๐ ปมนษุย  เปนคืนหน่ึงกับวันหน่ึงของเทวดาเหลายามา 
โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเปนเดือน  โดยเดือนน้ัน ๑๒ เดือนเปนป   โดยปนั้น 
๒,๐๐๐ ปทพิย     เปนประมาณอายุของเทวดาเหลายามา     ดูกอนวิสาขา 
ที่บุคคล  ฯลฯ   รวมกับเทวดาเหลายามา   ที่วา  ราชสมบัติของมนุษย  ฯลฯ 
หมายเอาขอน้ีแล 
         วิสาขา  ๔๐๐ ปมนษุยเปนคืนหน่ึงกับวันหน่ึงของเทวดาเหลาดุสิต 
ฯลฯ   ๔,๐๐๐  ปทิพยเปนประมาณอายุของเทวดาเหลาดุสิต       ดูกอนวิสาขา 
ที่บุคคล ฯลฯ   รวมกับเทวดาเหลาดุสิต   ที่วา   ราชสมบัติของมนุษย  ฯลฯ 
หมายเอาขอน้ีแล. 
         วิสาขา  ๘๐๐ ปมนษุยเปนคืนหน่ึงกับวันหน่ึงของเทวดาเหลานิมมา-  
นรดี ฯลฯ ๘,๐๐๐ ปทิพยเปนประมาณอายุของเทวดาเหลานิมมานรดี   ดกูอน 
วิสาขา  ที่บุคคล  ฯลฯ  รวมกับเทวดาเหลานิมมานรดี   ที่วา   ราชสมบัติของ 
มนุษย ฯลฯ  หมายเอาขอนี้แล. 
         วิสาขา ๑,๖๐๐ ปมนุษย  เปนคืนหน่ึงกับวันหน่ึง   ของเทวดาเหลา 
ปรนิมมิตวสวัตดี ฯลฯ   ๑๖,๐๐๐ ปทพิยเปนประมาณอายุของเทวดาเหลา 
ปรนิมมิตวสวัตดี  ดูกอนวิสาขา  ที่บุคคล ฯลฯ  รวมกับเทวดาเหลาปรนิมมิต- 
วสวัตดี  ที่วาราชสมบัติของมนุษย ฯลฯ  หมายเอาขอน้ีแล. 
                            ไมฆาสัตว  ๑  ไมถือเอาของท่ีเจาของ 
              มิไดให ๑   ไมพูดมุสา ๑   ไมด่ืมน้ําเมา  ๑  
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                            เวนจากเมถุนอันมิใชความประพฤติดัง-  
              พรหม ๑  ไมบรโิภคอาหารในราตรีและ 
              อาหารผิดเวลา ๑ ไมประดับดอกไม ไมใช 
              ของหอม ๑ นอนบนเตียง (ที่ไดประมาณ) 
              หรอืเครื่องลาดบนพ้ืน ๑ บณัฑิตท้ังหลาย 
              กลาวอุโบสถมีองค ๘ นี้  ซึ่งพระพุทธเจา 
              ผูถึงท่ีสุดทุกขทรงประกาศไว. 
                            พระจันทรและพระอาทิตยที่นาดูทั้ง 
              สอง  โคจรสองแสงไปตลอดที่มีประมาณ  
              เทาใด    อนึ่ง  พระจันทรและพระอาทิตย  
              ขจดัมืดในอากาศสองอยูบนฟา  ทําใหรุง- 
              โรจนไปท่ัวทิศ(ตลอดท่ีเพียงใด)ทรัพยอัน 
              ใดมอียูในระหวาง (ที่ๆ แสงสองถึง)  นั้น  
              เชนแกวมุกดา  แกวมณี   แกวไพฑูรยอัน 
              งาม  ทองสิงคี  ทัง้ทองกาญจนะ    ทองท่ี 
              เรียกวาชาตรูปะ ทองหฏกะทรัพยเหลาน้ัน  
              (มีคา)    ไมถึงแมสวนท่ี   ๑๖  แหงอุโบสถ    
              อันประกอบดวยองค ๘  ดุจหมูดาวท้ังหมด  
              (สวาง) ไมถึงสวนท่ี ๑๖   แหงแสงจันทร 
              ฉะน้ัน.  
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                            เพราะเหตุนั้นแล   หญิงและชายผูมี   
              ศีล   พึงรักษาอุโบสถอันประกอบดวยองค  
              ๘  ทําบุญท้ังหลายอันมีสุขเปนผลเถิด  จะ 
              เปนผูไมถูกติเตียน    ยอมเขาถึงฐานะอัน 
              เปนแดนสุข. 
                         จบอุโปสถสูตรที่  ๑๐ 
                            จบมหาวรรคท่ี  ๒ 
 
                          อรรถกถาอุโปสถสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอุโปสถสูตรที่ ๑๐  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา    ตทหุโปสเถ  เทากับ ตสฺมึ  อห ุ อุโปสเถ  คือ ตทิวส 
อุโปสเถ แปลวา อุโบสถในวันนั้น   มีอธิบายวา ในวันนั้น  เปนวันปณณรสี 
อุโบสถ   บทวา  อุปสงฺกมติ  ความวา  นางวิสาขาอธิฏฐานองคอุโบสถแลว 
ถือของหอมและระเบียบเปนตน   เขาไปเฝาแลว.    บทวา  หนฺท  เปนนิบาต  
ใชในอรรถวาเชื้อเชิญ.๑  บทวา   ทิวา  ทิวสฺส  ความวา  เวลาเที่ยงวันชื่อวา 
ยังวันอยู  ไดแกในเวลาท่ีมีพระอาทิตยต้ังอยูในทามกลาง.  บทวา กุโต นุ  ตฺว 
อาคจฺฉสิ  ความวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา  เธอจะไปทําอะไร.  
         อุโบสถท่ีเปรียบดวยจางเลี้ยงโค  เพราะมีความวิตกวาจะไมบริสุทธิ์   
ชื่อวา โคปาลกอุโบสถ.  อุโบสถ คือการเขาจํา  ของนิครนถทั้งหลาย ชื่อวา 
๑.  ปาฐะวา   อุปสคฺคตฺเถ   ฉบับพมาเปน  วงสฺสคฺคตฺเถ  
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นิคัณฐอุโบสถ.    อุโบสถคือการเขาจํา    ของพระอริยเจาท้ังหลาย    ชื่อวา 
อริยอุโบสถ  ฉะน้ีแล.  
         บทวา เสยฺยถาป  วิสาเข  ความวา  ดูกอนวิสาขา  เปรียบเหมือน 
บทวา  สายณฺหสมเย   สามิกาน  คาโว  นิยฺยาเทตฺวา  ความวา  แทจริง 
ลูกจางเลี้ยงโค   รับโคมาเลี้ยง   เพราะคาจางรายวัน   โดยกําหนดไววา  ๕  วัน 
๑๐ วัน  ครึ่งเดือน  หน่ึงเดือน  ๖ เดือน  หรือ ๑ ป  (จึงจะจาย)    แตใน 
พระสูตรนี้   ตรัสคําวา  โคปาลกุโปสโถ  นี้   ทรงหมายถึง  ผูเลี้ยงวัวเพราะ 
คาจางรายวัน.  บทวา นิยฺยาเทตฺวา  ความวา มอบใหคือพูดวา โคของทาน 
มีจํานวนเทานี้.    บทวา  อิติ  ปฏิสฺจกิฺขติ  ความวา ไปถึงเรือนของตน 
รับประทานอาหารแลว   นอนบนเตียง  พิจารณาอยางนี้.    บทวา  อภิชฺฌา- 
สหคเตน  ความวา  สัมปยุตดวยตัณหา. 
         บทวา   เอว   โข   วสิาเข  โคปาลกุโปสโถ   โหติ   ความวา 
นี้เปนอริยอุโบสถเหมือนกัน    แตเพราะมีวิตกไมบริสุทธิ์    จึงอยูในฐานะแหง 
โคปาลกอุโบสถเทาน้ัน.  บทวา น มหปฺผโล   ความวา ไมมีผลมาก เพราะ 
ผลคือวิบาก.    บทวา  น  มหานิสโส   ความวา  ชื่อวา  ไมมีอานิสงสมาก 
เพราะอานิสงสคือวิบาก.  บทวา น มหาชุติโก   ความวา ไมมีแสงสวางมาก 
เพราะแสงสวางคือวิบาก.  บทวา  น  มหาวิปฺผาโร   ความวา  ชื่อวาไมแผ 
ไปมาก  เพราะการแผไปแหงวิบากมีไมมาก. 
         บทวา  สมณชาติกา  ไดแก  หมูสมณะ.  บทวา  ปร  โยชนสต 
ความวา  ไกลเกินกวา ๑๐๐โยชน คือเลยน้ันไป. บทวา เตสุ ทณฺฑ นิกฺขิปาหิ 
ความวา   วางอาชญา   คือเปนผูวางอาชญาในสัตวทั้งหลายเหลาน้ัน   ที่อยูเกิน 
๑๐๐ โยชนไป.  
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         บทวา นาห  กฺวจิน ิกสฺสจิ กิฺจน ตสฺมึ   ความวาเราไมมีความกังวล 
ตอใครคนอ่ืนในที่ไหน ๆ อธิบายวา ปลิโพธ  พระองคตรัสเรียกวาความกังวล  
เราเปนผูไมมีความกังวล.  บทวา น จ มม   กฺวจินิ  กิสฺมิฺจิ กิจฺน นตฺถิ 
ความวา  เราไมมีความกังวล   คือไมมีปลิโพธ  ในส่ิงไร ๆ   คือแมในบริขาร 
อยางหน่ึงในท่ีไหน ๆ  คือท้ังภายในและภายนอก    มีอธิบายวา  เราตัดความ 
กังวลไดขาดแลว.   บทวา   โภเค   ไดแก  เครื่องอุปโภคและบริโภค   ม ี เตียง 
ต่ัง  ขาวยาคู  และภัตรเปนตน.   บทวา  อทินฺนเยว  ปริภฺุชติ    ความวา 
ในวันรุงข้ึน  เขาเมื่อนอนบนเตียงก็ดี  นั่งบนต่ังก็ดี  ดื่มขาวยาคูก็ดี ฉันอาหาร 
ก็ดี  ชื่อวา  บริโภคโภคเหลาน้ัน  ที่เขาไมไดใหเลย. 
         บทวา น มหปฺผโล  แปลวา ไรผล.  ก็ในบทวา น มหปฺผโล นี้  
มีแตพยัญชนะเทาน้ันที่เหลืออยู สวนเนื้อความไมมีเหลือเลย.  เพราะวาอุโบสถ 
ของผูเขาจําอยางน้ี   ไมมีวิบากผลท่ีนาปรารถนา  นาใคร   นาพอใจ  แมเพียง 
เล็กนอย  เพราะฉะน้ัน    นิคัณอุโบสถ พึงทราบวาไมมีผลเลย. แมในบทที ่
เหลือ  ก็มีนัยน้ีเหมือนกัน. 
         ถามวา  เพราะเหตุไร   พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสคําน้ีไววา    จิต  
เศราหมองแลว ?  
         ตอบวา  เพราะวา  ความที่อุโบสถท่ีผูมีจิตบริสุทธิ์  เขาจําแลวมีผลมาก 
เปนอันพระองคทรงอนุญาตแลว    เพราะทรงแสดงไววา  อุโบสถท่ีผูมีจิตเศรา 
หมองเขาจําแลว   ยอมไมมีผลมาก.  เพราะฉะน้ัน พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัส 
คําน้ีไวเพ่ือทรงแสดงกัมมัฏฐานท่ีเปนเหตุใหจิตบริสุทธิ์     คือ    กรรมฐาน 
ที่เปนเหตุชําระจิต.    บรรดาบทเหลานั้น   บทวา   อุปกฺกเมน    ความวา 
ดวยความเพียรของบุรุษเฉพาะตน  หรือดวยอุบาย.  
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         บทวา  ตถาคต  อนสฺุสรติ     ความวา  ระลึกถึงพระคุณของพระ  
ตถาคตดวยเหตุ   ๘   ประการ. ก็ในบทวา   ตถาคต อนุสฺสรติ นี้ ทานสงเคราะห 
เอาพระพุทธคุณท้ังหมด  ทั้งที่เปนโลกิยะและโลกุตระไวดวยคําวา  อิติป โส 
ภควา ซึ่งขยายความออกไปวา เพราะศีลแมนี้  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  
เพราะสมาธิแมนี้     พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น      ทรงแสดงพระคุณท่ีเปน 
สวนพระองคเทาน้ัน   ดวยมีอาทิวา    อรห   ดังน้ี.    บทวา  ตถาคต 
อนุสฺสรโต จิตฺต ปสีทติ  ความวา เมื่อเขาระลึกถึงพระคุณของพระตถาคต-   
เจา  ทั้งที่เปนโลกิยะและโลกุตระ  จิตตุปบาทยอมผองใส. 
         นิวรณทั้ง ๕  ชื่อวา  อุปกิเลสแหงจิต.  น้ําค้ันมะขามปอม  ชื่อวา 
กักกะ.   บทวา ตชฺช  วายาม     ความวา  ความพยายามเพ่ือชโลม   ขัดสี 
และลางดวยตะกอนที่เกิดจากนํ้าค้ันมะขามปอมน้ัน    อันสมควรแกน้ําค้ันมะขาม 
ปอมน้ัน.  บทวา ปริโยทปนา โหติ  ความวา  ยอมเปนการทําความสะอาด  
จริงอยู  พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีดวยพระพุทธประสงควา   ถาประดับเครื่อง 
ประดับไวบนศีรษะที่สกปรก เลนนักษัตร ก็ไมงาม แตถาประดับเครื่องประดับ 
บนศีรษะที่สะอาดเลนนักษัตร ยอมงดงาม  (ฉันใด)  ก็อุโบสถผูมีจิตเศราหมอง 
อธิฏฐาน๑   องคอุโบสถแลวเขาจํา  จะไมมีผลมาก  แตอุโบสถท่ีผูมีจิตสะอาด๒ 

อธิฏฐานองคอุโบสถแลวเขาจํา  ยอมมีผลมาก.  ฉันนั้นเหมือนกันดังน้ี. 
         บทวา  พฺรหฺมุโปสถ  อุปวสติ    ความวา  พระสัมมาสัมพุทธเจา 
เขาเรียกกันวา พระพรหม อุโบสถน้ี  ชือ่วา พรหมอโุบสถ ดวยสมาทานแหง 
การระลึกถึงคุณของพระพรหมนั้นเขาจํา  พรหมอุโบสถน้ัน.  บทวา พฺรหฺมุนา 
๑.   ปาฐะวา   กิลิฏจิตฺโต  ฉบับพมาเปน  กิลิฏจิตฺเตน. 
๒.   ปาฐะวา   ปริสุทฺเธ   ปน  จิตฺเต   ฉบับพมาเปน  ปริสุทฺเธน ปน  จิตฺเตน.  
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สทฺธึ   สวสติ ความวา คบหากับพระสัมมาสัมพุทธเจา. บทวา พฺรหฺมฺจสฺส 
อารพฺภ  ความวา  ปรารภสัมมาสัมพุทธเจา.  
         บทวา   ธมมฺ  อนุสสฺรติ   ความวา  ระลึกถึงโลกุตรธรรม พรอม 
กับพุทธพจน. บทวา โสตฺตึ ไดแกฝุนหินที่คนพบในแควนกุรุ. ก็คนท้ังหลาย 
ผสมคลั่งเขากับฝุนหินที่คนพบในแควนกุรุ   ปนเปนลูกประคํา  เจาะรูแลวเอา 
ดายรอย จับสายพวงลูกประคําท้ังสองขางแลวถูหลัง. บทวา  โสตฺติฺจ ปฏิจฺจ 
นี้   พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาพวงลูกประคํานั้น.   บทวา  จุณฺณ  ไดแก 
จุณท่ีใชเวลาอาบนํ้า.  บทวา  ตชฺช วายาม  ไดแกความพยายามที่สมกับกิจ 
นั้น   มีการไลทา  ขัดสี  และชําระลางเปนตน.  บทวา  ธมฺมุโปสถ ความวา 
อุโบสถน้ี   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา   ธัมมอุโบสถ    เพราะปรารภ 
นวโลกุตรธรรม     พรอมกับพุทธพจนแลวเขาจํา.     นักศึกษาควรวางบทวา 
ปริโยทปนา    แมนี้ไวเปนหลัก  แลวประกอบความโดยนัยกอนนั่นแหละ. 
         บทวา  สฆ  อนุสฺสรติ   ความวา   ระลึกถึงคุณของพระอริยบุคคล 
๘ จําพวก.  บทวา  อูสฺจ  ปฏิจฺจ  ความวา  อาศัยไออบท่ีใหจับ    โดยยก 
ข้ึนเตาตม  ๒-๓ ครั้ง.  ปาฐะวา  อุสฺส  ดังนี้ก็มี.  ความหมายก็อยางเดียวกัน 
นี้แหละ.   บทวา ขีร  ไดแก  ข้ีเถา.  บทวา   โคมย  ไดแก  เยี่ยววัว  หรือ 
ข้ีแพะ.   แมในบทวา  ปริโยทปนา  นี้  ก็พึงประกอบความ  โดยนัยกอน 
นั่นแหละ.  บทวา สงฺฆุโปสถ ความวา อุโบสถน้ีตรัสเรียกวา สงัฆอุโบสถ 
เพราะปรารภคุณของพระอริยบุคคล  ๘ จําพวกแลว   จึงเขาจํา.  บทวา สีลานิ 
ความวา เปนคฤหัสถที่ระลึกถึงศีลของคฤหัสถ เปนบรรพชิต   กร็ะลึกถึงศีลของ 
บรรพชิต.  อรรถาธิบายของบทวา อขณฺฑานิ  เปนตน  ขาพเจาไดใหพิสดาร 
แลวในคัมภีรวิสุทธิมรรค.  
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         บทวา  วาลณฺฑุก  ไดแก  แปรงท่ีเขาทําดวยขนหางมา  หรือขนปอ  
เปนตน.   บทวา   ตชฺช  วายาม    ไดแก  การท่ีเอานํ้ามันทา    คะเนวา 
สนิมเปยกทั่วแลว  เทข้ีเถาลงไป แลวพยายามเอาแปรงขัด. ผูศึกษาควรประกอบ 
ความอยางนี้  โดยยึดบทวา  ปริโยทปนา  นี้เปนหลักดังตอไปนี้. 
         เหมือนอยางวา    รางกาย     ถึงจะตกแตงประดับประดาแลว    (แต) 
เมื่อแวน   (สาํหรับสอง)   สกปรก    มองดูก็ไมงาม    เมื่อแวนสะอาดจึงจะงาม 
ฉันใด  อุโบสถท่ีเขาจําแลว   ก็เชนนัน้เหมือนกัน  เมื่อจิตเศราหมอง    ก็ไมมี 
ผลมาก  เมื่อจิตบริสุทธิ์จึงจะมีผลมาก  ฉะนี้แล.  บทวา  สีลุโปสถ ความวา 
อุโบสถท่ีเขาจํา   ดวยอํานาจแหงการระลึกถึงศีลของตน   ชื่อวา   ศีลอุโบสถ. 
บทวา  สีเลน  สทฺธ ึ  ความวา   พรอมกับศีล ๕ ศลี  ๑๐ ของตน.   บทวา 
สีล  อารพฺภ    ความวา  ปรารภทั้งศีล ๕  ทั้งศีล ๑๐. 
         บทวา  เทวตา  อนฺสฺสรติ   ความวา   ระลกึถึงคุณมีศรัทธาเปนตน 
ของตน  โดยต้ังเทวดาไวในฐานะเปนพยาน.   บทวา   อุกฺก    แปลวา   เตา. 
บทวา  โลณ  ไดแกดินเค็ม.  บทวา  เครกุ  ไดแก ผงดินสอพอง.  บทวา 
นาฬิกสณฺฑาส  ไดแกสบูที่ทําดวยไมออ   และคีมสําหรับคีบ.  บทวา   ตชชฺ 
วายาม   ไดแกความพยายามอันเหมาะสม    มีการใสลงในเตา   การสูบ   และ 
การใชคีมเข่ียเปนตน.   นกัศึกษาควรวาง   บทวา   ปริโยทปนา   นี้ไวเปน 
หลักแลว      ประกอบความโดยนัยกอนน่ันแหละ      เพราะวาผูตกแตงตัวดวย 
เครื่องประดับซึ่งทําดวยทองคําท่ีหมอง    เลนนกัษัตร    ยอมไมงาม    (แตถา  
แตงตัวดวยเครื่องประดับ)    ซึ่งทําดวยทองที่ไมหมอง    เลนนักษัตรจึงจะงาม 
ฉันใด  ผูมีจิตเศราหมองก็ฉันนั้นเหมือนกัน  อุโบสถยอมไมมีผลมาก  สวนผู 
มีจิตบริสุทธิ์    จึงจะมีผลมาก.  บทวา  เทวตูโปสถ ความวา  อุโบสถที่บุคคล 
ระลึกถึงคุณธรรมของตน     โดยต้ังเทวดาไวในฐานะเปนพยาน     แลวเขาจํา  
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ชื่อวา     เทวดาอุโบสถ.      คําใดท่ีเหลืออยูอันควรจะกลาวถึงในกัมมัฏฐาน 
มีพุทธานุสติเปนตนเหลานี้  ทั้งหมด   ขาพเจาไดกลาวไวในคัมภีรวิสุทธิมรรค  
แลวเทียว. 
         บทวา  ปาณาติปาต  ไดแกการฆาสัตว.  บทวา ปหาย   ความวา 
ละความทุศีล กลาวคือ  เจตนาเปนเหตุฆาสัตวนั้น.  บทวา  ปฏวิิรตา ความวา 
งดคือเวนจากความเปนผูทุศีลนั้นต้ังแตเวลาท่ีละไดแลว. 
         บทวา  นิหิตทณฺฑา นิหิตสตฺถา มีอธิบายวา ชื่อวา ทั้งท้ิงทอนไม 
ทั้งท้ิงศาตรา  เพราะไมถือทอนไม   หรอืศาสตรา   เปนไปเพ่ือฆาผูอ่ืน.  เวน 
ทอนไมเสียแลว  อุปกรณที่เหลือท้ังหมด  พึงทราบวา  ชื่อวา ศาสตรา ในบทวา 
นิหิตทณฺฑา  นิหิตสตฺถา  นี้  เพราะยังสัตวทั้งหลายใหพินาศ.  สวนการท่ี  
ภิกษุถือไมเทาคนแก   มดีเหลาไมชําระฟน  หรือตะไกร   มิใชเพ่ือตองการฆา 
ผูอ่ืน   เพราะฉะนั้น   ภิกษุเหลาน้ันจัดวา   วางทอนไมแลว   วางศาสตราแลว 
เหมือนกัน.   บทวา   ลชฺช ี  ความวา  ประกอบดวยความละอาย มีการรังเกียจ 
บาปเปนลักษณะ.  บทวา  ทฺยาปนฺนา  ความวา  ถึงความเอ็นดูคือความเปน 
ผูมีเมตตาจิต.  บทวา  สพฺพปาณภูตหิตานุกกมฺป  ความวา อนุเคราะหสัตว 
มีชีวิตท้ังปวง   ดวยประโยชนเกื้อกูล   อธิบายวา    มีจิตเกื้อกูลเหลาสัตวมีชีวิต  
ทั้งปวง   เพราะความเปนผูมีใจเอ็นดูนั่นเอง.๑ 

         บทวา  อหมฺปชฺช  ตัดบทเปน  อหป  อชชฺ.  บทวา   อิมินาป 
องฺเคน  ไดแกดวยองคคุณแมนี้.  บทวา อรหต อนุกโรมิ  ความวา เมื่อเดิน 
ตามหลังผูที่เดินไปขางหนา  ชื่อวา เดินตามฉันใด แมเราก็ฉันนั้น   เมื่อบําเพ็ญ 
คุณความดีนี้ภายหลังท่ีพระอรหันตทั้งหลายบําเพ็ญมากอน   ชือ่วา   เจริญรอย 
ตามพระอรหันตเหลาน้ัน.  บทวา  อโุปสโถ   จ  เม  อุปวุตฺโถ   ภวิสฺสติ 
๑.  ปาฐะวา   สพฺพปาณภเูต  หิเตน  อนกุมปฺตาย  ทฺยาปนนฺาย     ฉบับพมาเปน   สพฺพปาณภูเต 
หิเตน  อนกุมปฺกา  ตาย   เอว  ทฺยาปนฺนตาย.  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 400 

ความวา  การท่ีเรากระทําอยางนี้  จักเปนอันชื่อวา  เจริญรอยตามพระอรหันต  
ดวย  จักชื่อวา  เปนอันเขาจําอุโบสถดวย. 
         การถือเอาสิ่งของท่ีเจาของไมไดให      คือท่ีผูอ่ืนหวงแหน     ชื่อวา 
อทินนาทาน  อธิบายวา ไดแกการขโมย คืองานของโจร.  ชื่อวา ทินฺนาทายี 
เพราะถือเฉพาะแตของท่ีเขาให.     ชื่อวา  ทินฺนปาฏิกงฺขี    เพราะจํานงหวัง 
แมดวยจิต   เฉพาะของที่เขาให.  ชื่อวา เถนะ  เพราะลักขโมย  ชือ่วา อเถนะ 
เพราะไมลักขโมย     ชื่อวาเปนผูสะอาด     เพราะไมลักขโมยนั่นเอง.    บทวา 
อตฺตนา    ไดแกมีอัตภาพ    ทานอธิบายวา     ทําอัตภาพที่ไมลักขโมยให 
สะอาดอยู. 
         บทวา    อพฺรหฺมจรยิ  ไดแก การประพฤติที่ไมประเสริฐ.   ชื่อวา 
พฺรหฺมจาร ี เพราะประพฤติธรรมอันประเสริฐ  คืออาจาระอันสูงสุด.  บทวา 
อาจารี   ความวา  ชื่อวา  มีอาจาระชั่ว  เพราะไมประพฤตติธรรมอันประเสริฐ. 
บทวา เมถุนา ไดแกอสัทธรรมที่ถึงการนับวาเมถุน   เพราะซองเสพดวยธรรม 
อันไดนามวา  เมถุน  เพราะคลายกันโดยเปนกิเลสที่กลุมรุมจิต    คือ  ราคะ. 
บทวา  คามธมฺมา  ไดแกธรรมของชาวบาน. 
         บทวา  มุสาวาทา  ความวา   จากการพูดเหลาะแหละ   คือ  พูดคํา 
ไรประโยชน.  ชื่อวา    สจจฺวาที  เพราะพูดความจริง.   ชื่อวา   สจฺจสนฺธา 
เพราะสืบตอสัจจะ  ดวยสัจจะ  อธิบายวา  ไมพูดเท็จในระหวาง ๆ.  เพราะวา 
ผูใดบางครั้งก็พูดเท็จ  บางครั้งก็พูดจริง    ผูนั้นชื่อวาไมสืบตอสัจจะดวยสัจจะ 
เพราะมีมุสาวาทมาขีดค่ัน.    เพราะฉะนั้น   เขาจึงไมชื่อวา   มสีัจจะตอเนื่อง. 
แตคนเหลาน้ีไมเปนเชนนั้น  สืบตอคําสัตยดวยคําสัตยอยางเดียว   โดยไมยอม 
พูดเท็จ  แมเพราะเหตุแหงชีวิต    เพราะฉะนั้น        จึงชื่อวา    มสีัจจะตอเน่ือง.  
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บทวา  เถตา  แปลวา  มั่นคง  อธิบายวา  มีถอยคําม่ันคง.   คนผูหน่ึงเปนผู 
ไมมีถอยคํามั่นคง    เหมอืนการยอมผาดวยขมิ้น   เหมือนหลักที่ปกไวบนกอง-  
แกลบ    และเหมือนลูกฟกที่วางไวบนหลังมา    แตอีกผูหน่ึง    มีถอยคําม่ันคง 
เหมือนรอยจารึกบนแผนดิน  และเหมือนเสาอินทขีละ   ถึงจะเอาดาบตัดศีรษะ 
ก็ไมยอมพูดเปนคําสอง.   คนผูนี้     ชื่อวา    เถตะ.    มีถอยคําม่ันคง.    บทวา 
ปจฺจยิกา  ไดแกวางใจได   อธิบายวา.  เชื่อถือได.   เพราะคนบางคน  เชื่อถือ 
ไมได  คือเม่ือถูกเขาถามวา  คําน้ีใครพูด  พอตอบวา  คนโนนพูด    ก็จะถึง 
ความเปนผูอันเขาพึงพูดวา  อยาเชื่อคําพูดของมัน  แตคนผูหน่ึง  พูดเชื่อถือได 
คือเมื่อถูกถามวา  คําน้ีใครพูด   พอตอบวา  คนโนนพูด ก็จะถึงการรับรองวา 
ถาคนน้ันพูด   ขอน้ีก็ถือเปนประมาณได   บัดนี้ไมมีขอท่ีจะตองทักทวง  คําน้ี  
เปนอยางนี้  อยางนี้.   คนผูนี้   เรียกวา  เปนที่วางใจได.  บทวา   อวิสวาทกา 
โลกสฺส   มีอธิบายวา  ไมพูดลวงโลก   เพราะพูดแตความจริงเทานั้น. 
         เหตุแหงความประมาทกลาวคือ เจตนา ที่จะด่ืมน้ําเมาคือ สุราและเมรัย 
ชื่อวา  สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน. 
         บทวา เอกภตฺติกา  ความวา อาหารมี ๒ เวลา   คือ อาหารท่ีจะตอง 
รับประทานในเวลาเชา ๑   อาหารท่ีจะตองรับประทานในเวลาเย็น ๑   บรรดา 
อาหารท้ังสองอยางนั้น    อาหารท่ีจะรับประทานในเวลาเชา    กําหนดโดยเวลา 
ภายในเท่ียงวัน (สวน) อาหารท่ีจะรับประทานในเวลาเย็น  นอกน้ีกําหนดโดย 
เวลาแตเลยเที่ยงไป     จนถึงเวลาอรุณข้ึน.     เพราะฉะนั้นในเวลาภายในเท่ียง 
ถึงจะรับประทาน  ๑๐ ครัง้  ก็ชื่อวา มกีารรับประทานอาหารเวลาเดียว.  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสวา เอกภตฺติกา ทรงหมายถึงการรับประทานอาหารภายใน 
เวลาเที่ยงวัน.  การรับประทานอาหารในเวลากลางคืน   ชื่อวา   รตฺติ  ผูเวน 
จากการรับประทานอาหารในเวลากลางคืนนั้น       เพราะฉะนั้น       จึงชื่อวา  
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รตฺตูปรตา.    การรับประทานอาหารในเวลาเลยเท่ียงวันไป   จนถึงเวลาพระ- 
อาทิตยตกดิน    ชื่อวา    การรับประทานอาหารในเวลาวิกาล   ผูชื่อวาเวนจาก  
วิกาลโภชน   เพราะเวนจากการรับประทานอาหารในเวลาวิกาลน้ัน. 
         การดูทีช่ื่อวา เปนขาศึก  คือเปนศัตรู  เพราะอนุโลมตามคําสอนไมได 
(ขัดตอศาสนา)  เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา  วิสูกทัสสนะ  การฟอนราํ การขับรอง 
การดีดสีตีเปา   แมดวยสามารถแหงการฟอนดวยตนเอง   และการใหผูอ่ืนฟอน 
เปนตน    และการดูการรายรําเปนตน    ที่เปนไปแลวโดยท่ีสุด   แมดวยสามารถ 
แหงการรําแพนของนกยูงเปนตน   ที่เปนขาศึก   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  นจัจ- 
คีตวาทิตวิสูกทัสสนะ.  ก็การประกอบการฟอนเปนตน   ดวยตนเองก็ดี  การให 
ผูอ่ืนประกอบก็ดี การดูการฟอนเปนตน   ที่เขาประกอบแลวก็ดี ไมควรแกภิกษุ 
ภิกษุณีเลย. 
         ในบรรดามาลาเปนตน     ดอกไมอยางใดอยางหน่ึง   ชื่อวา   มาลา. 
คันธชาต  อยางใดอยางหน่ึง  ชื่อวา  ของหอม.  เครือ่งประเทืองผิว  ชื่อวา 
วิเลปนะ.  ในบรรดาสิ่งเหลาน้ัน  เมื่อประดับประดา  ชื่อวา ทดัทรง.  เมื่อ 
เสริมสวนท่ีบกพรอง  ชือ่วา  ตกแตง.    เมื่อยินดี    ดวยของหอมก็ดี    ดวย 
เครื่องประเทืองผิวก็ดี  ชื่อวา  ประดับประดา.    เหตุ    พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกวา   ฐานะ.   อธิบายวา    เพราะฉะน้ัน      มหาชนกระทําการทัดทรง 
ดอกไมเปนตนเหลาน้ัน      ดวยเจตนาคือความเปนผูทุศีลอันใด    พระอรหันต 
ทั้งหลายเปนผูเวนจากทุศีลเจตนาน้ัน. 
         ที่นั่งท่ีนอนเกินขนาด   ตรัสเรียกวา   อุจจาสยนะ.   เครื่องปูลาดที่ 
เปนอกัปปยะ   (ไมสมควร)    ชื่อวา  มหาสยนะ  อธิบายวา    พระอรหันต 
ทั้งหลายเปนผูเวนจากที่นั่งท่ีนอนสูง  และที่นั่งท่ีนอนใหญนั้น.   บทวา  กีว- 
มหปฺผโล  ความวา  มีผลมากขนาดไหน. แมในบทท่ีเหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  
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         บทวา ปหุตฺสตฺตรตนาน ความวา ประกอบดวยรตนะกลาวคือแกวมาก 
มาย อธิบายวา ปราบพ้ืนชมพูทวีปทั้งสิ้นใหเปนเหมือนหนากลอง แลวเทรตนะ  
ทั้ง ๗ ลงสูงเทาสะเอว.   บทวา  อิสฺสริยาธิปจฺจ  ความวา   (เสวยราชสมบัติ) 
ที่เปนใหญหรือเปนอธิบดี     ทั้งโดยความเปนอิสระ     ทั้งโดยความเปนอธิบดี 
ไมใชเปนใหญ  หรือเปนอธิบดี  โดยความเปนพระราชาที่หนักพระทัย   ชือ่วา 
เสวยไอศวรรยาธิปตย     เพราะไมมีอาชญากรรมท่ีรายแรง     (คดีอุกฉกรรจ) 
ดังน้ีบาง.    บทวา   รชฺช  กา รยฺย  ไดแก   เสวยจักรพรรดิราชสมบัติเห็น 
ปานน้ี. 
         คําวา  องฺคาน  เปนตน  เปนชื่อของชนบทเหลาน้ัน.   บทวา  กล 
นาคฺฆติ โสฬสึ ความวา แบงบุญในการอยูจําอุโบสถ ตลอดวันและคืนหน่ึง 
ออกเปน ๑๖ สวนแลว    จักรพรรดิราชสมบัติ    ยงัมีคาไมถึงสวนเดียว   จาก 
๑๖ สวนน้ัน.  อธิบายวา  ผลวิบากของสวนท่ี ๑๖ ของอุโบสถคืนหน่ึงมากกวา 
จักรพรรดิราชสมบัติ  ของพระเจาจักรพรรดินั้น.  บทวา กปณ ไดแกเล็กนอย. 
         บทวา  อพฺรหฺมจริยา  ไดแก   จากความประพฤติอันไมประเสริฐ. 
บทวา  รตฺตึ  น  ภฺุเชถ  วิกาลโภชน    ความวา   เมื่อเขาจําอุโบสถไม 
ควรบริโภคอาหารในเวลากลางคืน   และอาหารในเวลากลางวัน     อันเปนเวลา 
วิกาล.    บทวา   มฺเจ   ฉมาย   ว   สเยถ    สนฺถเต      มีอธิบายวา 
ควรนอนบนเตียงที่เปนกัปปยะ.   มีเทาสูงศอกกํา    หรือพ้ืนที่ ๆ เขาเทไวดวย 
ปูนขาวเปนตน   หรือบนสันถัด   ที่เขาปูลาดดวยหญา   ใบไมหรือฟางเปนตน. 
บทวา  เอต  หิ  อฏงฺคิกมาหุโปสถ    ความวา   นกัปราชญเรียกอุโบสถ 
ที่ผูไมละเมิดปาณาติบาตเปนตน     เขาจําแลวอยางนี้    วาเปนอุโบสถประกอบ 
ดวยองค ๘   เพราะประกอบดวยองค ๘ ประการ. 
         สวนผูที่เขาจําอุโบสถประกอบดวยองค ๘ นั้น     คิดวา   พรุงน้ีเราจัก 
รักษาอุโบสถ    แลวควรตรวจสอบส่ิงท่ีตองจัด     มีอาหารเปนตนวา   เราตอง  
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กระทําอยางนี้   อยางนี้  ในวันนี้ทีเดียว.     ในวันอุโบสถควรเปลงวาจาสมาทาน 
องคอุโบสถ  ในสํานักของภิกษุ  ภิกษุณี   อุบาสก  หรืออุบาสิกา   ผูรูลักษณะ 
ของศีล  ๑๐  แตเชา ๆ.                                                                 
         สวนผูไมรูบาลี ควรอธิษฐานวา พุทฺธปฺตฺต  อุโปสถ อธิฏาม ิ
(ขาพเจาขออธิษฐาน องคอุโบสถที่พระพุทธเจา  ทรงบัญญัติไวแลว).  เมื่อหา 
คนอ่ืนไมได  ก็ควรอธิษฐานดวยตนเอง.   สวนการเปลงวาจา   ควรทําโดยแท  
         ผูเขาจําอุโบสถ   ไมพึงวิจารการงาน    อันเนื่องดวยความบกพรองของ 
คนอ่ืน ผูคํานึงถึงผลไดผลเสียไมควรปลอยเวลาใหลวงเลยไป.  สวนผูไดอาหาร 
ในเรือนแลว     ควรบริโภคเหมือนภิกษุผูไดอาหารประจํา    แลวตรงไปวิหาร 
ฟงธรรม     หรือมนสิการอารมณ    (กัมมัฏฐาน)  ๓๘  ประการ    อยางใด 
อยางหน่ึง.                                                              
         บทวา  สุทสฺสนา  ไดแก เห็นไดชัดดี.   บทวา  โอภาสย  ไดแก 
สองสวางอยู.  บทวา  อนปฺริยนฺติ  แปลวา  โคจรไป.  บทวา  ยาวตา  ไดแก 
สูที่มีประมาณเทาใด.  บทวา  อนฺตลิกฺขคา   ไดแกลอยไปสูอากาศ.     บทวา 
ปภาสนฺติ  แปลวา  สองแสงสวาง   คือเปลงรัศมี.   บทวา ทิสา  วิโรจนา 
ไดแก สองแสงสวางไปในทิศทั้งปวง.  อีกนัยหน่ึง  บทวา  ปภาสนฺติ  แปลวา 
สวางจาไปท่ัวทุกทิศ.๑   บทวา  วิโรจนา     เทากับ    วิโรจมานา    แปลวา 
สองสวาง. 
         บทวา   เวฬุริย   ความวา    พระผูมีพระภาคเจา    ถึงจะตรัสบทวา 
มณีไวแลว  (แต)    ก็ทรงแสดงถึงความเปนแกวมณี    โดยกําเนิดไวดวยบทวา 
เวฬุริย นี้. ดวยวา  แกวไพฑูรย  ที่มีสเีหมือนไมไผ  ที่เกิดได ๑ ป   ชื่อวา 
๑. ปาฐะวา  อถวา   ปภาสนตฺิ  ทิสา  วิทิสา   โอภาสนฺตีติ   วิโรจมานา   ฉบับพมาเปน   อถวา 
ปภาสนฺตีติ  ทิสาหิ  ทิสา  โอภาสนฺติ  วิโรจนาติ  วิโรจมานา.  
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แกวมณีโดยกําเนิด.     พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้      ทรงหมายถึงแกวมณี  
โดยกําเนิดนั้น.    บทวา  ภทฺทก เทากับ   ลทฺธก  แปลวา  งดงาม.   บทวา 
สงฺคิสุวณฺณ ไดแกทองที่งอกข้ึนมีสัณฐานดังเขาโค.  บทวา กาฺจน ไดแก 
ทองที่เกิดจากเขา  คือทองคําท่ีเกิดบนภูเขา.   บทวา ชาตรูป   ไดแกทองที่มีสี 
เหมือนพระฉวีวรรณของพระศาสดา. บทวา หฏก ไดแกทองที่มดแดงคาบมา  
บทวา นานุภวนฺติ    แปลวา  ยังไมถึง.  บทวา จนฺทปฺปภา  เปนปฐมาวิภัติ 
ลงในอรรถแหงฉัฏฐีวิภัติ.    อธิบายวา    (ไมถึงสวนท่ี ๑๖)    แหงแสงจันทร. 
บทวา  อุปวสฺสุโปสถ  ไดแกเขาจําอุโบสถ.    บทวา   สขุุทฺริยานิ  ไดแก 
มีสุขเปนผล  คือเสวยความสุข.    บทวา  สคฺคมฺเปนฺติ  าน  ไดแกเขาถึง 
ฐานะ  กลาวคือสวรรค  อธิบายวา  ไมมีใครตําหนิ   ยอมเกิดในเทวโลก.   คํา 
ที่เหลือท่ีมิไดกลาวไวในระหวาง ๆ  ในพระสูตรนี้นั้น    พึงทราบโดยทํานองท่ี 
กลาวแลวน่ันแล. 
                              จบอรรถกถาอุโปสถสูตรที่  ๑๐    
                                 จบมหาวรรควรรณนาท่ี  ๒ 
 

                           รวมสตูรที่มีในวรรคนี้  คือ           

         ๑. ติตถสูตร   ๒.  ภยสูตร    ๓. เวนาคสูตร    ๔.  สรภสูตร   ๕. 
กาลามสูตร  ๖.  สาฬหสูตร  ๗.  กถาวัตถุสูตร  ๘.  ติตถิยสูตร  ๙.  มลูสูตร 
๑๐.   อุโปสถสูตร   และอรรถกถา.  
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                                       อานันทวรรคที่  ๓ 
 
                                            ๑.  ฉันนสตูร 
 
                                      วาดวยโทษแหงกุศลมูล  
 
         [๕๑๑] ครั้งน้ัน   ปริพาชกชื่อฉนันะ เขาไปหาทานพระอานนท ฯลฯ 
กลาวกะทานพระอานนทวา  อาวุโสอานนท   แมพวกทานก็บัญญัติการละราคะ 
โทสะ  โมหะหรือ. 
         ทานพระอานนทตอบวา อาวุโส พวกขาพเจานะสิ บัญญัติการละราคะ 
โทสะ  โมหะ. 
         ฉ.  ก็พวกทานเห็นโทษในราคะ   โทสะ    โมหะอยางไร  จึงบัญญัติ         
การละราคะ  โทสะ  โมหะ. 
         อา.  คนท่ีเกิดราคะ    โทสะ    โมหะแลว    อันราคะ   โทสะ  โมหะ 
ครอบงําแลว     มีจิตอันราคะ    โทสะ    โมหะจับเสียรอบแลว    ยอมคิดเพ่ือ 
ทําตนใหลําบากบาง     เพ่ือทําผูอ่ืนใหลําบากบาง      เพ่ือทําใหลําบากดวยกัน 
ทั้งสองฝายบาง  ยอมรูสึกทุกขโทมนัสในใจบาง  ครั้นละราคะ   โทสะ  โมหะ 
เสียไดแลว      เขายอมไมคิดเพ่ือทําตนใหลําบาก  ฯลฯ    ไมรูสกึทุกขโทมนัส 
ในใจ. 
         คนที่เกิดราคะ     โทสะ     โมหะแลว     ยอมประพฤติทุจริตทางกาย 
ทางวาจา  ทางใจ  ครั้นละราคะ  โทสะ  โมหะเสียไดแลว   เขายอมไมประพฤติ 
ทุจริตทางกาย   ทางวาจา   ทางใจเลย. 
*  เปนทีวาพวกเขาบัญญัติอยูแลวเหมือนกนั  หรือบัญญัติมากอน  
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         คนที่เกิดราคะ    โทสะ    โมหะแลว     ยอมไมรูประโยชนตนบาง  
ประโยชนผูอ่ืนบาง  ประโยชนทั้งสองฝายบางตามจริง    ครั้นละราคะ    โทสะ 
โมหะเสียไดแลว   เขายอมรูประโยชนตนบาง   ประโยชนผูอ่ืนบาง   ประโยชน 
ทั้งสองฝายบางตามจริง. 
         ราคะ    โทสะ    โมหะเปนเครื่องทําใหมืด   ทําใหบอด   ทําใหเขลา 
ปดปญญา   เปนฝายขัดขวาง   ไมเปนทางนิพพาน    พวกขาพเจาเห็นโทษใน 
ราคะ    โทสะ    โมหะน้ีแล    อาวุโส    จึงบัญญัติการละราคะ  โทสะ   โมหะ 
         ฉ.    มหีรือ อาวุโส มรรคา มีหรอื ปฏิปทา เพ่ือละราคะ โทสะ โมหะ 
นั่น. 
         อา.  ม ี  อาวุโส. 
         ฉ.    คืออะไร. 
         อา.   คืออริยมรรคท่ีองค๘นี้เทาน้ัน   อะไรบาง สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมา- 
สมาธิ  นี้แล  อาวุโส  มรรคา  นี้ปฏิปทา  เพ่ือละราคะ  โทสะ  โมหะน่ัน. 
         ฉ.    ดอียู อาวุโส  มรรคา  ดีอยู  ปฏิปทา  เพ่ือละราคะ  โทสะ  โมหะ 
นั่น  ก็ควรแลว   อาวุโสอานนท  ที่พวกทานจะไมประมาท. 
                                         จบฉันนสูตรที่   ๑  
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                             อานันทวรรควรรณนาท่ี   ๓  
 
                                     อรรถกถาฉันนสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในฉันนสูตรที่ ๑  แหงวรรคท่ี ๓  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  ฉนฺโน  ไดแก ปริพาชกผูมีผาปกปด    (รางกาย)    ผูมีชื่อ 
อยางนี้.  บทวา  ตุมฺเหป  อาวุโส  ความวา  ฉันนปริพาชกถามวา   ดูกอน 
อาวุโส   พวกเราบัญญัติการละกิเลส   มีราคะเปนตนอยางใด   แมทานทั้งหลาย 
ก็บัญญัติอยางนั้นหรือ ?   ลําดับนั้น    พระเถระคิดวา  ปริพาชกนี้กลาวกะพวก 
เราวา     เราทั้งหลายบัญญัติการละราคะเปนตน      แตการบัญญัติการละราคะ 
เปนตนนี้   ไมมีในลัทธิภายนอก ดังน้ี   จึงกลาวคํามีอาทิวา  มย  โข  อาวุโส 
ดังน้ี.   ศัพทวา  โข  ในคําวา  มย  โข  อาวุโส  นั้น      เปนนิบาตใชใน 
ความหมายวาหาม อธิบายวา พวกเราเทาน้ันบัญญัติไว.  ลําดับนั้น  ปริพาชก 
คิดวา พระเถระนี้  เมื่อจะคัดลัทธิภายนอกออกไป จึงกลาววา  พวกเราเทาน้ัน 
สมณะเหลานี้เห็นโทษอะไรหนอ        จึงบัญญัติการละราคะเปนตนเหลาน้ีไว. 
ลําดับนั้น    ฉันนปริพาชก  เมื่อจะเรียนถามพระเถระ   จึงกลาวคํามีอาทิวา  กึ 
ปน   ตุมฺเห   ดังน้ี. 
         พระเถระเมื่อจะพยากรณแกเขา    จึงกลาวคํามีอาทิวา    รตฺโต   โข 
อาวุโส  ดังนี้.  บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อตฺตตฺถ    ความวา   ประโยชน 
ของตนท้ังในปจจุบัน    และสัมปรายภพ   ทั้งท่ีเปนโลกิยะและโลกุตระ.   แมใน 
ประโยชนของผูอ่ืน    และประโยชนทั้งสอง    ก็มนีัยนี้เหมือนกัน.    พึงทราบ 
วินิจฉัยในบทวา อนฺธกรโณ เปนตน  ดังตอไปนี้.  ราคะชื่อวา อนฺธกรโณ  
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เพราะทําผูที่มีราคะเกิดข้ึนใหมืดบอด    โดยหามการรู    การเห็นตามความ  
เปนจริง.    ชือ่วา    อจกขฺกุรโณ    เพราะไมทําใหเกิดปญญาจักษุ.    ชื่อวา 
อฺาณกรโณ   เพราะไมกระทําใหเกิดญาณ.    ชือ่วา   ปฺานิโรธิโก 
เพราะปญญาท้ัง ๓ อยางเหลาน้ี คือ  กมัมัสสกตปญญา   (ปญญาที่รูวาสัตวมี 
กรรมเปนของตน)   ฌานปญญา    (ปญญาท่ีเกิดจากการเพง)    และวิปสสนา 
ปญญา    (ปญญาพิจารณาเห็นแจง)   ดับไป    โดยไมทําใหเปนไป.    ชื่อวา 
วิฆาตปกฺขิโก   เพราะเปนไปในฝกฝายแหงความเดือดรอน    กลาวคือทุกข 
เพราะอํานวยผลที่ไมนาปรารถนาเทาน้ัน.      ชื่อวา  อนิพฺพานสวตฺตนิโก  
เพราะไมยังการดับกิเลสใหเปนไป.    บทวา   อล  จ   ปนาวุโส  อานนฺท 
อปฺปมาทาย    ความวา    ฉันนปริพาชก    อนุโมทนาถอยคําของพระเถระวา 
ขาแตทานพระอานนทผูมีอายุ     ถาหากปฏิปทาแบบน้ีมีอยูไซร     ก็เพียงพอ 
เหมาะสม    เพ่ือทานท้ังหลายจะไมประมาท    ทานทั้งหลายจงบําเพ็ญความไม 
ประมาทเถิด  ดังนี้แลว   หลีกไป.  ในพระสูตรนี้  พระอานนทเถระเจากลาวถึง 
อริยมรรค  ทีเ่จือดวยโลกุตระไวแลว.   คําท่ีเหลือในพระสูตรนี้   มีใจความงาย 
ทั้งน้ัน   ฉะน้ีแล. 
                                    จบอรรถกถาฉันนสูตรที่  ๑  
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                                      ๒. อาชีวกสตูร  
 
                                วาดวยความดี  ๓ อยาง  
 
         [๕๑๒] สมัยหน่ึงทานพระอานนทอยูที่วัดโฆสิตาราม กรุงโกสัมพี 
ครั้งน้ัน   คฤหบดีสาวกของอาชีวกผูหนึ่งเขาไปหาทานพระอานนท ครั้นเขาไปถึง 
แลวอภิวาททานพระอานนทแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนหนึ่ง  คฤหบดีนั้นแลน่ัง  ณ 
ที่ควรสวนหนึ่งแลวถามทานพระอานนทวา   ทานพระอานนทผูเจริญ  เราสอง 
พวก ธรรมของพวกใครเปนสวากขาตะ (กลาวดี)  พวกใครเปนผูปฏิบัติดีแลว 
ในโลก  พวกใครเปนผูดําเนินดีแลวในโลก  
         ทานคฤหบดี  ถาเชนนั้น  อาตมาจักยอนถามทานในขอน้ี  ทานพอใจ 
อยางใด พึงตอบอยางนั้น ทานสําคัญขอน้ีวากระไร  บุคคลเหลาใดแสดงธรรม 
เพ่ือละราคะ   โทสะ   โมหะ   ธรรมของบุคคลเหลาน้ันเปนสวากขาตะหรือไม 
หรือวาทานมีความเห็นอยางไรในขอนี้. 
         ทานผูเจริญ     บุคคลเหลาใดแสดงธรรมเพ่ือละราคะ   โทสะ  โมหะ 
ธรรมของบุคคลเหลาน้ันเปนสวากขาตะ  ขาพเจามีความเห็นอยางนี้ในขอนี้. 
         ทานสําคัญขอน้ีวากระไร    ทานคฤหบดี     บคุคลเหลาใดปฏิบัติเพ่ือ 
ละราคะ    โทสะ    โมหะ     บุคคลเหลาน้ันเปนผูปฏิบัติดีแลวในโลกหรอืไม 
หรือวาทานมีความเห็นอยางไรในขอนี้. 
         ทานผูเจริญ     บุคคลเหลาใดปฏบิัติเพ่ือละราคะ    โทสะ     โมหะ 
บุคคลเหลานั้น  เปนผูปฏิบัติดีแลวในโลก   ขาพเจามีความเห็นอยางนี้ในขอน้ี. 
         ทานสําคัญขอน้ีวากระไร    ทานคฤหบดี    ราคะ   โทสะ   โมหะ 
บุคคลเหลาใดละไดแลว      มีมลูอันขาดแลว     ทําใหเหมือนตาลยอดดวนแลว  
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ทําไมใหมีในภายหลังแลว  มีอันไมเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา บุคคลเหลาน้ัน  
เปนผูดําเนินดีแลวในโลกหรือไม  หรือวาทานมีความเห็นอยางไรในขอน้ี.    
         ทานผูเจริญ    ราคะ    โทสะ    โมหะ   บุคคลเหลาใดละไดแลว... 
บุคคลเหลานั้นเปนผูดําเนินดีแลวในโลก ขาพเจามีความเห็นอยางนี้ในขอนี้. 
         นี่แหละ     ทานคฤหบดี      ขอน้ีทานก็ตอบเองแลววา   ทานผูเจริญ 
บุคคลเหลาใดแสดงธรรมเพื่อละราคะ    โทสะ    โมหะ   ธรรมของของบุคคล 
เหลาน้ัน  เปนสวากขาตะ  ขอน้ีทานก็ตอบเองแลววา ทานผูเจริญ บุคคลเหลาใด 
ปฎิบัติเพ่ือละราคะ   โทสะ   โมหะ    บุคคลเหลาน้ันเปนผูปฏิบัติดีแลวในโลก 
ขอน้ีทานก็ตอบเองแลววา    ราคะ   โทสะ    โมหะ   บุคคลเหลาใดละไดแลว 
... บุคคลเหลาน้ันเปนผูดําเนินดีแลวในโลก. 
         ประหลาดจริง ๆ    ทานผูเจริญ    (การแสดงธรรมอยางนี้)   ไมชื่อวา 
เปนการยกธรรมฝายตนและไมเปนการรุกรานธรรมฝายอ่ืนเลย   เปนการแสดง 
อยูในเขตแดนแท  กลาวแตเนื้อความ   ไมนําตนเขาไป  (ปะปน) ดวย  ทาน- 
อานนทผูเจริญ     ทานท้ังหลายแสดงธรรมเพื่อละราคะ    โทสะ    โมหะ 
ธรรมของทานทั้งหลายเปนสวากขาตะ   ทานท้ังหลายปฏิบัติเพ่ือละราคะ   โทสะ 
โมหะ      ทานท้ังหลายเปนผูปฏิบัติดีแลวในโลก   ราคะ  โทสะ  โมหะ 
ทานท้ังหลายละไดแลว...  ทานท้ังหลายเปนผูดําเนินดีแลวในโลก   ดีจริง  ๆ 
ทานผูเจริญ พระผูเปนเจาอานนทบอกพระธรรมหลายปริยาย  เหมือนหงายของ 
ที่ควํ่า  เปดของที่ปกปด  บอกทางแกคนหลง   สองตะเกียงในที่มืดเพ่ือใหคน 
ตาดีเห็นรูปตาง ๆ ฉะน้ัน    ขาพเจาถึงพระผูมีพระภาคเจา   กับ พระธรรมและ 
พระภิกษุสงฆเปนสรณะ  ขอพระผูเปนเจาอานนทจงจําขาพเจาไววาเปนอุบาสก 
ถึงสรณะแลวตลอดชีวิตต้ังแตวันนี้ไป. 
                                            จบอาชีวกสูตรที่   ๒  
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                               อรรถกถาอาชีวกสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอาชีวกสูตรที่ ๒  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา เตนหิ  คหปติ  ความวา  ไดยินวา พระเถระคิดวา  อาชีวก 
นี้เมื่อมาในท่ีนี้   ก็มิไดประสงคจะมาเพ่ืออยากจะรู  แตมาเพ่ือจะพิสูจน  เราจะ 
ตอบปญหาท่ีพราหมณนี้ถามแลว   ดวยการยอนถามน้ีแหละ   พระเถระประสงค 
จะใหพราหมณนั้น ตอบปญหานั้นเสียเอง ดวยอุบายนี้จึงกลาวคํามีอาทิวา เตนหิ 
ดังน้ี.                      
         ในคําวา  เตนหิ เปนตนนั้น    ศัพทวา  เตนหิ  เปนการอางถึงเหตุ. 
อธิบายวา    เพราะเหตุที่ทานถามอยางน้ี    ขาพเจาจึงขอยอนถามทานในขอนี้.   
บทวา เกส โน  ความวา แกใครหนอแล.  บทวา   สธมฺมุกฺกสนา ความวา 
ยกลัทธิของตนข้ึนต้ังไว.   บทวา  ปรธมฺมาปสาทนา  ความวา  ไมกระทบ- 
กระเทียบ  ขมขู  เสียดสี  ลัทธิของผูอ่ืน.  บทวา  อายตเนว   ธมมฺเทสนา 
ความวา  แสดงธรรมมีเหตุ.  บทวา  อตฺโถ จ วุตฺโต   ความวา   และชี้แจง  
เนื้อความแหงปญหาที่เราถามแลว.   บทวา  อตฺตา  จ  อนุปนีโต  ความวา 
และไมอวดอางตนอยางนี้วา  พวกเราเปนอยางนี้  ปาฐะวา นุปนีโต ดังน้ีก็มี. 
                                 จบอรรถกถาอาชีวกสูตรที่   ๒  
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                                   ๓.  สักกสูตร  
 
              วาดวยไตรสิกขาของพระเสขะและพระอเสขะ 
 
         [๕๑๓]  สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาประทับ ณ วัดนิโครธาราม 
กรุงกบิลพัสดุ   ประเทศสักกะ   คราวนั้น    พระองคทรงพระประชวรไข 
เพ่ิงหาย   เจามหานาม   สกักะ   เขาไปเฝา ฯลฯ    กราบทูลวา   นานมาแลว 
พระพุทธเจาขา    ขาพระพุทธเจาเขาใจพระธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรง- 
แสดงวา  ญาณ  (ความรู)  ยอมเกิดแกบุคคลผูมีจิตเปนสมาธิ  หาเกิดแกบุคคล 
ผูมีจิตไมเปนสมาธิไม  ดังนี้   ขาพระพุทธเจาขอกราบทูลถาม   สมาธิเกิดกอน 
ญาณเกิดทีหลังหรือ  หรอืวาญาณเกิดกอน  สมาธิเกิดทีหลัง   พระพุทธเจาขา. 
         ครั้งน้ัน  ทานพระอานนทปริวิตกวาพระผูมีพระภาคเจาทรงพระประ-  
ชวรไข เพ่ิงหาย ก็แลเจามหานามมากราบทูลถามปญหาอันลึกยิ่ง อยากระน้ันเลย 
เราจะเชิญเจามหานามไปเสียทางหนึ่งแลวแสดงธรรม  (แทน)  เถิด   จึงจับพระ 
พาหาเชิญเจามหานามไป ณ ที่ควรสวนหนึ่งแสดงธรรมน้ีวา 
         มหานาม  ศีลเปนเสขะก็มี  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว  เปนอเสขะ 
ก็มี   ตรัสสมาธิเปนเสขะก็มี  ตรัสเปนอเสขะก็มี  ตรัสปญญาเปนเสขะก็ม ี
ตรัสเปนอเสขะก็มี... 
         ศีลเสขะเปนอยางไร ?  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เปนผูมีศีล  สํารวม 
ในพระปาฏิโมกข     ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร    เห็นภัยในโทษมาตรวา 
นอย   สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย  นี้เรยีกวา  ศีลเสขะ.  
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         สมาธิเสขะเปนอยางไร ?    ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้    สงัดจากกาม  
. . . จากอกุศลธรรมทั้งหลาย  เขาปฐมฌาน ฯลฯ   เขาจตุตถฌาน . . . นี้เรียกวา 
สมาธิเสขะ. 
         ปญญาเสขะเปนอยางไร ?       ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้รูตามจริงวา 
นี่ทุกข ฯลฯ  นี่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  นี้เรียกวาปญญาเสขะ. 
         มหานาม  อริยสาวกน้ันแล   ถึงพรอมดวยศีลอยางนี้    สมาธิอยางนี้ 
ปญญาอยางนี้แลว      ยอมกระทําใหแจงเขาถึงพรอมซ่ึงเจโตวิมุตติ     ปญญา- 
วิมุตติ      อันหาอาสวะมิได    เพราะสิ้นอาสวะท้ังหลายดวยความรูยิ่งดวยตนเอง 
ในปจจุบันนี่. 
         อยางนี้แล    มหานาม   ศีลเปนเสขะก็มี   พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว 
เปนอเสขะก็มี  ตรัสสมาธิเปนเสขะก็มี   ตรัสเปนอเสขะก็มี   ตรัสปญญา 
เปนเสขะก็มี  ตรัสเปนอเสขะก็มี  ดวยประการฉะน้ีแล. 
                                         จบสักกสูตรที่   ๓ 
 
                                  อรรถกถาสักกสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสักกสูตรที่ ๓  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  คิลานา     วฏุ ิโต    ความวา    พระผูมีพระภาคเจาทรงหาย 
ประชวร.  บทวา  เคลฺา  ความวา  จากความเปนไข. บทวา  อุปสงฺกม ิ
ความวา พระเจามหานามศากยะ  เสร็จเสวยพระกระยาหารเชาแลว   ทรงถอืเอา 
ระเบียบและของหอมเปนตน     มีบรวิารเปนอันมากหอมลอมแลว    เขาไปเฝา 
(พระผูมีพระภาคเจา).  
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         ดวยบทวา  พาทาย  คเหตฺวา  พึงทราบความวา  พระอานนทเถระ 
เจา   ไมไดจับพระพาหา   (ของเจามหานาม)   ดึงมา   (แต)   ลุกข้ึนจากอาสนะ  
ที่นั่งแลว    ตรงไปยังเจามหานาม    ใชนิ้วมือสะกิดที่พระพาหาเบื้องขวา   แลว 
นําออกไป ณ  สวนขางหน่ึง    พระอานนทเถระเจา    ครั้นบอกศีลสมาธิและ 
ปญญา  อันเปนของพระเสขะทั้ง ๗ จําพวก  โดยนยัมีอาทิวา  ดูกอนมหานาม 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสศีลที่เปนเสขะไวก็มี   ดังน้ี   แลวเมื่อจะบอก  ศีล  สมาธิ 
ปญญา      ของพระอเสขะ     ดวยสามารถแหงอรหัตผลเบ้ืองสูง     จึงแสดงวา 
วิปสสนาญาณท่ีเปนเสขะ     และผลญาณที่เปนอเสขะ     เกิดข้ึนภายหลังสมาธิ 
ที่เปนเสขะ    และผลสมาธิที่เปนอเสขะเกิดข้ึนภายหลังวิปสสนาที่เปนเสขะดังน้ี  
สวนสมาธิที่เปนสัมปยุตธรรม  พึงทราบวา  เกิดข้ึนไมกอนไมหลังกัน. 
                                 จบอรรถกถาสักกสูตรที่   ๓ 
 
                                  ๔.  นิคัณฐสูตร 
 
                           วาดวยความบริสุทธิ ์๓ อยาง 
 
         [๕๑๔] สมัยหน่ึง ทานพระอานนทอยูที่กูฏาคารศาลา ในปามหาวัน 
ใกลเมืองเวสาลี  ครั้งน้ัน   เจาอภัยลิจฉวี  และเจาบณัฑิตกุมารกลิจฉวี 
เขาไปหาทานพระอานนท ครั้นเขาไปถึงแลวอภิวาททานพระอานนทแลวน่ัง ณ 
ที่ควรสวนหนึ่ง เจาอภัยลิจฉวี นั่ง ณ ที่ควรสวนหนึ่งแลว กลาวกะทานพระอานนท 
วาทานผูเจริญ นิครนถ นาฏบุตร อางตนวาเปนสัพพัญู (รูสิ่งที่ควรรูทั้งปวง) 
เปนสัพพทัสสาวี  (เห็นสิ่งท่ีควรเห็นทั้งส้ิน)  ยืนยันญาณทัสนะ  (ความรูเห็น)  
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อยางไมหลงเหลือวา ทั้งเดินทั้งยืน ทั้งหลับทั้งต่ืน  ขาพเจามีญาณทัสนะประจํา 
อยูเสมอไมขาดสาย เขาบัญญัติความส้ินสุดแหงกรรมเกาดวยตบะ ความขาดตอน 
แหงกรรมใหมดวยความไมทํา  โดยนัยนี้เพราะกรรมสิ้น    ทกุขก็สิ้น    เพราะ 
ทุกขสิ้น   เวทนาก็สิ้น   เพราะเวทนาส้ิน   ทุกขทั้งปวงก็ตองโทรมส้ินไปหมด  
ความลวงพนทุกข     ยอมมีดวยนิชชราวิสุทธิ     (ความหมดจดอันเปนเครื่อง 
ทําทุกขใหโทรมหมด)  เปนสันทิฏฐิกะ  (พึงเห็นไดเอง  หรือเห็นในปจจุบัน) 
นี่อยางนี้ทานผูเจริญ  ในพระธรรมวินัยนี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางไร. 
         ทานอานนทตอบวา   ทานอภัย   นิชชราวิสุทธิ ๓ นี ้  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาผูรูผูเห็นผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะน้ัน  ตรัสไวดีแลว  เพ่ือความ 
หมดจดแหงสัตวทั้งหลาย     เพ่ือลวงลับแหงความโศกความครํ่าครวญ     เพ่ือ 
ดับหายแหงความทุกขกายทุกขใจ  เพ่ือบรรลุธรรมอันถูกตอง    เพ่ือทําใหแจง 
ซึ่งพระนิพพาน  นิชชราวิสุทธิ ๓ คืออะไร. 
         ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท 
ทั้งหลาย  ภิกษุนั้นไมทํากรรมใหม  และรับ ๆ ผลกรรมเกาใหสิ้นไป นิชชรา- 
วิสุทธิ   (สนทฺิฏ ิกา)   พึงเห็นไดเอง    (อกาลิกา)    ไมประกอบดวยกาล 
(เอหิปสฺสิกา)  ควรเรียกใหมาดู  (โอปนยิกา)  ควรนอมเขามา  (ปจฺจตฺต 
เวทิตพฺพา  วิฺูหิ)  อันวิญูพึงรูเฉพาะตน  ดังนี้.                  
         ภิกษุนั้นแล     ถึงพรอมดวยศีลอยางนี้แลว      สงัดจากกาม ... จาก 
อกุศลธรรมทั้งหลาย  เขาปฐมฌาน ฯลฯ    เขาจตุตถฌาน ... เธอไมทํากรรม- 
ใหม  และรบั ๆ ผลกรรมเกาใหสิ้นไป  นิชชราวิสุทธิ   พึงเห็นไดเอง  ฯลฯ 
อันวิญูพึงรูเฉพาะตน  ดังนี้. 
         ภิกษุนั้นแล     ถึงพรอมดวยศีลอยางนี้       ถงึพรอมดวยสมาธิอยางนี้ 
แลว      กระทําใหแจงเขาถึงพรอมซ่ึงเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได  
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เพราะสิ้นอาสวะท้ังหลาย    ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันนี้    เธอไม 
ทํากรรมใหม    และรับ  ๆ ผลกรรมเกาใหสิ้นไป    นิชชราวิสุทธิพึงเห็นไดเอง 
ฯลฯ  อันวิญูพึงรูเฉพาะตน  ดังนี้.  
         นี้แล  ทานอภัย  นิชชราวิสุทธิ ๓ พระผูมีพระภาคเจาผูรูผูเห็นผูเปน 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธะนั้น   ตรัสไวดีแลว      เพ่ือความหมดจดแหงสัตว 
ทั้งหลาย ฯลฯ  เพื่อทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน.                   
         เมื่อทานอานนทแสดงธรรมอยางนี้แลว  เจาบัณฑิตกุมารกลิจฉวีกลาว 
กะเจาอภัยลิจฉวีวา  สหายอภัย   ทานไมอนุโมทนาสุภาษิตของทานพระอานนท 
วา  ทานแสดงดีดอกหรือ. 
         เจาอภัยลิจฉวีตอบวา  สหาย  ขาฯ   จักไมอนุโมทนาสุภาษิตของทาน 
พระอานนทอยางไรได       ผูใดไมอนโุมทนาสุภาษิตของทานพระอานนทโดย 
ความเปนสุภาษิต  ศีรษะของผูนั้นจะแตก. 
                                          จบนิคัณฐสูตรที่   ๔ 
 
                                     อรรถกถานิคัณฐสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในนิคัณฐสูตรที่  ๔ ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา    กูฏาคารสาลาย  ไดแกพระคันธกุฏีที่เขาติดชอฟา ๒ ดาน 
มีหลังคา  เหมือนหงสรําแพน. บทวา อปริเสล าณทสฺสน  ปฏิชานาติ 
ความวา  รูชดัญาณทัสนะทุกอยาง  ไมเหลือแมแตนิดเดียว.     บทวา   สตฺต 
สมิต  ความวา   ตลอดทกุกาล   คือชัว่นิรันดร.   ดวยบทวา   าณทสฺสน 
ปจฺจุปฏ ิต  นี้ นิครนถนาฏบุตร แสดงวาสัพพัญุตญาณ   ปรากฏแลวแกเรา. 
บทวา   ปุราณาน    กมฺมาน   ไดแกกรรมที่ประมวลมา.   บทวา   ตปสา  
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พฺยนฺตีภาว     ไดแกกระทําใหกิเลสสิ้นไปดวยตบะท่ีทําไดโดยยาก.     บทวา 
นวาน   กมฺมาน  ไดแกกรรมที่พึงประมวลมาในปจจุบัน.  บทวา   อกรณา 
ความวา  เพราะไมประมวลมา.  ดวยบทวา   เสตุ   ฆาต   นิครนถนาฏบุตร  
กลาวถึงการตัดทางเดิน  คือทําลายปจจัย.  บทวา  กมฺมกขยา   ทุกฺขกฺขโย 
ไดแกความส้ินวัฏทุกข เพราะกัมมวัฏสิ้นไป. บทวา ทุกฺขกฺขยา เวทนากฺขโย 
ไดแกความส้ินเวทนา    เพราะวัฏทุกขสิ้นไป    อธิบายวา    เม่ือวัฏทุกขสิ้นไป 
แมการหมุนเวียนแหงเวทนา  ก็เปนอันสิ้นไปแลวเหมือนกัน.  บทวา  เวทนา- 
กฺขยา   สพฺพ   ทุกฺข   นิชชฺณฺณ   ภวิสสฺติ   ความวา   ก็วัฏทุกขทั้งส้ิน 
จักเส่ือมไปโดยไมเหลือ    เพราะเวทนาหมดส้ินไป.    บทวา     สนฺทิฏ ิกาย 
ความวา  ที่จะพึงเห็นเอง คือ (เห็น) ประจักษ.  บทวา นิชฺชราย วิสุทฺธิยา 
ความวา   ชื่อวา   นิชฺชราย    เพราะเปนปฏิปทาแหงความเส่ือมไปของกิเลส 
หรือเพราะกิเลสทั้งหลายเส่ือมโทรมไปโดยไมเหลือ   ชื่อวา   บริสุทธิ์    เพราะ 
ยังสัตวทั้งหลายใหถึงความบริสุทธิ์     เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา    นิชฺชราวิสุทธิ์. 
บทวา  สมติกฺกโม โหติ  ความวา  ความสงบระงับแหงวัฏทุกขทั้งสิ้นจะมีได. 
บทวา   อิธ   ภนฺเต   ภควา   กมิาห  ความวา   นิครนถนาฏบุตร  ถามวา 
ขาแตทานผูเจริญ      สําหรับขอปฏิบัตินี้    พระผูมพีระภาคเจาตรัสไวอยางไร 
คือทรงบัญญัติปฏิปทาแหงความส้ินไปของกิเลสน้ีไวอยางไร      หรือบัญญัติไว 
เปนอยางอ่ืน. 
         บทวา  ชานตา  ความวา  รูดวยอนาวรณญาณ.   บทวา  ปสสฺตา 
ความวา  เห็นดวยสมันตจักษุ.  บทวา  วิสุทฺธิยา  ความวา   เพ่ือตองการให 
ถึงความบริสุทธิ์.  บทวา    สมติกฺกมาย   ความวา   เพ่ือตองการใหถึงความ 
ลวงพน.   บทวา อตฺถงฺคมาย    ความวา   เพ่ือตองการใหถึงความดับสูญ. 
บทวา ายสฺส  อธิคมาย  ความวา เพ่ือประโยชนการบรรลุมรรคพรอมดวย  
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วิปสสนา. บทวา นิพฺพานสฺส สจฺฉกริิยาย  ความวา เพ่ือตองการทําใหแจง 
ซึ่งพระนิพพาน  ที่หาปจจัยมิได. 
         บทวา  นวฺจ   กมมฺ น  กโรติ ความวา  ไมประมวลกรรมใหมมา. 
บทวา  ปุราณฺจ  กมฺม  ไดแกกรรมที่ประมวลมาแลวในกาลกอน.   บทวา 
ผุสฺส  ผุสฺส   พยนฺตีกโรติ  ความวา  เผชิญ     (กรรมเกาเขาแลว)  ก็ทําให 
สิ้นไป  อธิบายวา  สัมผัส  ผัสสะอันเปนวิบากเเลวทํากรรมนั้นใหสิ้นไป. 
         บทวา  สนฺทิฏ ิกา ความวา อันบุคคลพึงเห็นเอง. บทวา  อกาลิกา 
ความวา  ไมทําหนาท่ีในเวลาอ่ืน.  บทวา  เอหิปสฺสิกา  ความวา  ควรเพ่ือ 
ชี้ใหเห็นอยางนี้วา  ทานจงมาดูเถิด. บทวา โอปนยิกา ความวา  ควรในการ 
นอมเขามา คือเหมาะแกธรรมที่ตนควรของอยู. บทวา  ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ 
วิฺูหิ   ความวา   อันบัณฑิตทั้งหลายพึงรูไดในสันดานของตน ๆ นั่นเอง 
แตพาลชนทั้งหลายรูไดยาก   ดังน้ัน    มรรค ๒  ผล ๒   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไวแลว ดวยสามารถแหงศีล     เพราะวา     พระโสดาบัน     พระสกทาคามี 
เปนผูทําใหบริบูรณในศลี.  สวนมรรค ๓ ผล ๓  ตรัสไวแลวดวยสมาธิสมบัติ 
มีอาทิวา    ววิิจฺเจว    กาเมหิ     (เพราะสงัดแลวจากกามท้ังหลายนั่นเทียว) 
เพราะพระอริยสาวกชั้นอนาคามีบุคคล     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     เปนผู 
ทําใหบริบูรณในสมาธิ.                                 
         ดวยคํามีอาทิวา  อาสวาน  ขยา  พระองคตรัส  (หมายถึง)   พระ- 
อรหัตผล. กศ็ีลและสมาธิบางประเภท อันสัมปยุตดวยพระอรหัตผลทรงประสงค 
เอาแลวในพระสูตรนี้    แตเพ่ือจะทรงแสดงถึงขอปฏิบัติดวยสามารถแหงศีลเเละ 
สมาธิ    แตละประเภท   จึงทรงยกแบบอยางข้ึนไว   เปนแผนก ๆ กันฉะน้ีแล. 
                                     จบอรรถกถานิคัณฐสูตรที่   ๔  
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                                    ๕.  สมาทปกสูตร  
 
                                 วาดวยฐานะ  ๓  อยาง 
 
         [๕๑๕]  ครั้งน้ัน  ทานอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ฯลฯ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะทานอานนทวา    อานนท    ทานท้ังหลายจะพึง 
เอ็นดูบุคคลใด   และบุคคลเหลาใดจะพึงเชื่อฟง   เปนมิตรอมาตย   ญาติหรือ 
สาโลหิตก็ตาม   บุคคลเหลาน้ัน    ทานท้ังหลายพึงชักชวนใหต้ังม่ันอยูในสถาน 
๓ เถิด   ในสถาน ๓   คืออะไร  คือ  ในความเลื่อมใสอันหยั่งลงดวยรูพระคุณ 
ในพระพุทธเจาวา    อิติป    โส    ภควา  ฯลฯ  ภควา    ในความเลื่อมใสอัน 
หยั่งลงดวยรูพระคุณในพระธรรมวา  สฺวากฺขาโต ... ฯลฯ  วิฺูหิ   ในความ 
เลื่อมใสอันหยั่งลงดวยรูพระคุณในพระสงฆวา  สุปฏิปนฺโน ฯลฯ  โลกสฺส. 
         อานนท   ความแปรแหงมหาภูต ๔   คือธาตุดิน    ธาตุน้ํา    ธาตุลม 
ธาตุไฟ   พึงมีได   แตความแปรแหงอริยสาวกผูประกอบดวยความเลื่อมใสอัน 
หยั่งลงดวยรูพระคุณในพระพุทธเจา    พระธรรม    พระสงฆ    ไมพึงมีเลย 
นี้ความแปรในขอน้ัน     คือ    อริยสาวกผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันหยั่งลง 
ดวยรูพระคุณในพระพุทธเจา    พระธรรม   พระสงฆนั้นนะ   จักไปนรกหรอื 
กําเนิดดิรัจฉานหรือเปตติวิสัย  ดังนี้  นี่มิใชฐานะจะมีไดเลย 
         อานนท  ทานท้ังหลายจะพึงเอ็นดูบุคคลใด   และบุคคลเหลาใดจะพึง 
เชื่อฟง  เปนมิตร  อมาตย  ญาติ  หรือสายโลหิตก็ตาม  บุคคลเหลาน้ัน    ทาน 
ทั้งหลายพึงชักชวนใหต้ังม่ันอยูในสถาน ๓ นี้เถิด. 
                                         จบสมาทปกสูตรที่ ๕  
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                           อรรถกถาสมาทปกสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสมาทปกสูตรที่  ๕   ดังตอไปนี้ :-  
         บทวา อมจฺจา ไดแก อํามาตยผูมีใจดี.  บทวา  าติ  ไดแกญาติ 
ฝายปู   ยา  ตา  ยาย.  บทวา  สาโลหิตา  ไดแกญาติผูรวมสายโลหิต   มีพ่ีชาย 
นองชาย พ่ีสาว นองสาวเปนตน.  บทวา อเวจฺจปฺปสาเท  ความวา  มีความ 
เลื่อมใสอันไมหว่ันไหว  ที่เกิดข้ึนโดยหยั่งรูถึงคุณท้ังหลาย. 
         บทวา  อฺถตฺต  ไดแกความเปนอยางอ่ืนจากความเปนจริง.  พึง 
ทราบวินิจฉัยในบทวา  ปฐวีธาตุยา  เปนตนดังตอไปนี้   ปฐวีธาตุที่เปนธาตุ 
มีอาการเขมแข็ง      ในโกฏฐาส   ๒๐  อยาง    (พึงมีความเปนอยางอ่ืนไปได) 
อาโปธาตุที่เปนน้ํา   เปนธาตุเกาะกุม    ในโกฏฐาส  ๑๒  อยาง     (พึงมีความ 
เปนอยางอ่ืนไปได)   เตโชธาตุ   ที่เปนธาตุแผดเผาในโกฏฐาส ๔ อยาง   (พึงมี 
ความเปนอยางอ่ืนไปได)    วาโยธาตุ  ที่เปนธาตุพัดผัน  ในโกฏฐาส ๖ อยาง 
(พึงมีความเปนอยางอ่ืนไปได). 
         ดวยบทวา  สิยา   อฺถตฺต   น   เตฺวว    พระอานนทเถระเจา 
แสดงวา    จริงอยู     มหาภูตรูปทั้ง ๔ เหลาน้ี     พึงมีความเปนอยางอ่ืนไปได 
เพราะเขาถึงความเปนอัญญมัญญปจจัย  แตสําหรับพระอริยสาวกไมมีความเปน 
อยางอ่ืนไปไดเลย. 
         ก็ในพระสูตรนี้   บทวา  อฺถตฺต   ไดแกความเปนอยางอ่ืน  โดย 
ความเลื่อมใส   และความเปนอยางอ่ืนโดยคติ   เพราะวาท้ัง ๒ อยางนั้น ไมมีแก 
พระอริยสาวก  มีแตความเปนอยางอ่ืนโดยสภาพ   อธิบายวา  พระอริยสาวกท่ี 
เปนมนุษย   ไปเปนเทวดาก็มี   ไปเปนพรหมก็มี   แตความเลื่อมใสของพระ-  
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อริยสาวกน้ัน     จะไมขาดตอน    (เปลี่ยนแปลง)  ในระหวางภพ   ทั้งจะไมถึง  
ความเปนอยางอ่ืนโดยคติ    กลาวคืออบายคติ    แมพระบรมศาสดาเมื่อจะทรง 
แสดงความขอน้ันแหละ    จึงตรัสคํามีอาทิวา   ตตฺธิท   อฺถตฺต   ดังน้ี. 
คําท่ีเหลือในพระสูตรนี้   งายทั้งน้ันแล. 
                           จบอรรถกถาสมาทปกสูตรที่   ๕ 
 
                                          ๖. นวสูตร 
 
                              วาดวยเหตุเกิดแหงภพท้ัง  ๓ 
 
         [๕๑๖]  ครั้งน้ันแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ   ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว   นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นแลวไดทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   พระองคตรัสวา 
ภพ  ภพ ดังน้ี   ภพยอมมีไดดวยเหตุเพียงไร  พระเจาขา   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสถามวา    ดูกอนอานนท    ก็กรรมท่ีอํานวยผลใหในกามธาตุจักไมมีแลว 
กามภพพึงปรากฏบางหรือหนอ. 
         อา.  ไมพึงปรากฏเลย  พระเจาขา. 
         พ.   ดกูอนอานนท   เหตุนี้แล   กรรมจึงชื่อวาเปนไรนา   วิญญาณ 
ชื่อวาเปนพืช    ตัณหาชื่อวาเปนยาง    วิญญาณประดิษฐานแลว     เพราะธาตุ 
อยางเลวของสัตว  พวกท่ีมีอวิชชาเปนเครื่องสกัดกั้น  มีตัณหาเปนเครื่องผูกใจ 
ดวยประการฉะน้ี   จึงมีการเกิดในภพใหมตอไปอีก  ดูกอนอานนท  ก็กรรมที่ 
อํานวยผลใหในรูปธาตุ   ก็ไมมีแลว   รูปภพพึงปรากฏบางหรือหนอ. 
         อา.  ไมพึงปรากฏเลย   พระเจาขา.  
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         พ.  ดูกอนอานนท   เหตุนี้แล  กรรมจึงชื่อวาเปนไรนา  วิญญาณจึง  
ชื่อวาเปนพืช    ตัณหาชื่อวาเปนยาง    วิญญาณประดิษฐานแลว     เพราะธาตุ 
อยางกลางของสัตวพวกที่มีอวิชชาเปนเครื่องสกัดกั้น    มีตัณหาเปนเครื่องผูกใจ 
ดวยประการฉะน้ี   จึงมีการเกิดในภพใหมตอไปอีก  ดูกอนอานนท  ก็กรรมท่ี 
อํานวยผลใหในอรูปธาตุจักไมมีแลว   อรูปภพพึงปรากฏบางหรือหนอ. 
         อา.   ไมพึงปรากฏเลย  พระเจาขา. 
         พ.    ดกูอนอานนท   เหตุนี้แล   กรรมจึงชื่อวาเปนไรนา    วิญญาณ 
ชื่อวาเปนพืช   ตัณหาชื่อวาเปนยาง   วิญญาณประดิษฐานแลวเพราะธาตุอยาง 
ประณีต  ของสัตวพวกท่ีมีอวิชชาเปนเครื่องสกัดกั้น   มีตัณหาเปนเครื่องผูกใจ 
ดวยประการฉะน้ี   จึงมีการเกิดในภพใหมตอไปอีก  ดูกอนอานนท  ภพยอมมี 
ไดดวยเหตุดังกลาวมาฉะน้ันแล. 
                                             จบนวสูตรที่   ๖ 
 
                                        อรรถกถานวสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในนวสูตรที่ ๖  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  กามธาตุเวปกฺก  ไดแกกรรมที่เผล็ดผลจากกามธาตุ.  บทวา 
กามภโว  ไดแกอุปตติภพในกามธาตุ.    บทวา   กมมฺ  เขตฺต    ความวา 
กุศลกรรมและอกุศลกรรม    ชื่อวาเปนเสมือนนา    เพราะอรรถวาเปนสถานที่ 
งอกข้ึน  (แหงวิบากขันธ).   บทวา  วิฺาณ  พีช  ความวา  วิญญาณที่มี 
อภิสังขารเปนปจจัยที่เกิดพรอมกัน     ชื่อวาเปนพืช    เพราะอรรถวาเปนเหตุ 
งอกข้ึน.   บทวา  ตณฺหา  เสฺนโห  ความวา  ตัณหาชื่อวาน้ํา   เพราะดวย 
สามารถแหงการสงเคราะหและเพ่ิมพูน.  
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         บทวา อวิชฺชา นีวรณาน ความวา ผูอันอวิชชากางกั้นแลว.  บทวา  
ตณฺหาสฺโชนาน    ความวา  ผูถูกเครื่องผูกพันธ  คือตัณหาผูกพันธไว. 
บทวา  หีนาย  ธาตุยา  ไดแกในกามธาตุ.    บทวา   วิฺาณ  ปติฏ ิต 
ความวา    วิญญาณที่มีอภิสังขารเปนปจจัยต้ังม่ันแลว.    บทวา    มชฺฌมิาย 
ธาตุยา  ไดแกในรูปธาตุ.    บทวา   ปณีตาย   ธาตุยา  ไดแก ในอรูปธาตุ.   
คําท่ีเหลือในพระสูตรนี้งายทั้งน้ัน  ฉะนี้แล. 
                                     จบอรรถกถานวสูตรที่   ๖ 
 
                                         ๗.  ภวสูตร 
 
                               วาดวยเหตุเกิดแหงภพท้ัง   ๓ 
 
         [๕๑๗]  ครั้งน้ันแล  ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว    นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     พระองค 
ตรัสวา  ภพ  ภพ ดังน้ี  ภพยอมมีไดดวยเหตุเพียงเทาไร พระเจาขา  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา   ดูกอนอานนท   ก็กรรมท่ีอํานวยผลใหในกามธาตุ 
จักไมมีแลว   กามภพพึงปรากฏบางหรือหนอ   ทานพระอานนททูลวา   ไมพึง 
ปรากฏเลย  พระเจาขา. 
         พ.  ดูกอนอานนท   เหตุนี้แล   กรรมจึงชื่อวาเปนไรนา    วิญญาณ  
ชื่อวาเปนพืช  ตัณหาชื่อวาเปนยาง   เจตนา   ความปรารถนาประดิษฐานแลว 
เพราะธาตุอยางเลวของสัตวพวกท่ีมีอวิชชาเปนเคร่ืองสกัดกั้น       มีตัณหาเปน 
เครื่องผูกใจ  ดวยประการฉะน้ี จึงมีการเกิดในภพใหมตอไปอีก  ดูกอนอานนท 
ก็กรรมท่ีอํานวยผลใหในรูปธาตุจักไมมีแลว   รปูภพพึงปรากฏบางหรือหนอ.  
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         อา.  ไมพึงปรากฏเลย  พระเจาขา.  
         พ.    ดกูอนอานนท   เหตุนี้แล   กรรมจึงชื่อวาเปนไรนา    วิญญาณ 
ชื่อวาเปนพืช  ตัณหาชื่อวาเปนยาง   เจตนา   ความปรารถนาประดิษฐานแลว 
เพราะธาตุอยางกลางของสัตวพวกท่ีมีอวิชชาเปนเครื่องสกัดกั้น      มีตัณหาเปน 
เครื่องผูกใจ ดวยประการฉะน้ี  จึงมีการเกิดในภพใหมตอไปอีก ดูกอนอานนท 
ก็กรรมท่ีอํานวยผลใหอรูปธาตุจักไมมีแลว   อรูปภพพึงปรากฏบางหรือหนอ. 
         อา.   ไมพึงปรากฏเลย  พระเจาขา.                    
         พ.     ดกูอนอานนท   เหตุนี้แล   กรรมจึงชื่อวาเปนไรนา    วิญญาณ 
ชื่อวาเปนพืช   ตัณหาชื่อวาเปนยาง  เจตนา  ความปรารถนาประดิษฐานแลว 
เพราะธาตุอยางประณีตของสัตวพวกที่มีอวิชชาเปนเครื่องสกัดกั้น       มีตัณหา 
เปนเครื่องผูกใจ   ดวยประการฉะน้ี    จึงมีการเกิดในภพใหมตอไปอีก  ดูกอน 
อานนท  ภพยอมมีไดดวยเหตุดังกลาวมาฉะน้ีแล. 
                                           จบภวสูตรที่   ๗ 
 
                             อรรถกถาภวสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในภวสูตรที่ ๗  ดังตอไปนี้ :- 
         เจตนาเปนเหตุทํากรรม    ชื่อวา  เจตนา.    ความปรารถนาที่จะทํา 
กรรม   ชื่อวา ความปรารถนา. คําท่ีเหลือมีเนื้อความเชนเดียวกับสูตรกอน 
ทั้งน้ันฉะน้ีแล. 
                                   จบอรรถกถาภวสูตรที่   ๗  
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                                   ๘.  สีลัพพตสูตร  
 
                             วาดวยผลแหงศีลพรต 
 
         [๕๑๘]  ครั้งน้ัน   ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ฯลฯ 
ตรัสถามทานพระอานนทวา  อานนท  ศลีพรต   ชีวิต  พรหมจรรย  ที่ปฏบิัติ  
บํารุงกันเปนหลักฐาน  มผีลไปท้ังหมดหรือ. 
         อา.   ขอน้ี  จะพยากรณโดยสวนเดียวมิได  พระพุทธเจาขา. 
         พ.     ถาเชนนั้น   จงจําแนกไป. 
         อา.    บุคคลเสพ (คือประพฤติใหเปนไป) ซึ่งศีลพรต ชวิีต พรหมจรรย 
ที่ปฏิบัติบํารุงกันเปนหลักฐานอันใด      อกุศลธรรมเจริญ     กศุลธรรมเสื่อม 
ศีลพรต   ชีวิต   พรหมจรรย  ที่ปฏิบัติบํารุงกันเปนหลักฐานอยางนี้    เปนการ 
ไมมีผล  สวนวาบุคคลเสพศีลพรต   ชวิีต  พรหมจรรย  ที่ปฏิบติับํารุงกันเปน 
หลักฐานอันใด  อกุศลธรรมเสื่อม  กุศลธรรมเจริญ  ศลีพรต   ชวิีต  พรหม- 
จรรย  ที่ปฏบิัติบํารุงกันเปนหลักฐานอยางนี้   เปนการมีผล  พระพุทธเจาขา. 
         ทานพระอานนทกราบทูลตอบอยางนี้     พระศาสดาทรงพอพระหฤทัย 
ทราบวาทรงพอพระหฤทัยแลว  ทานพระอานนทก็ลุกจากท่ีนั่งถวายอภิวาท ทํา 
ประทักษิณแลวออกไป   พอทานพระอานนทออกไปไมนาน   ตรัสเรียกภิกษุ 
ทั้งหลายมา (ทรงชมทานพระอานนท) วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานนทยังเปน  
พระเสขะวาในทางปญญาละก็หาผูเสมอไดยาก. 
                                              จบสีลัพพตสูตรที่   ๘  
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                                    อรรถกถาสีลัพพตสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสีลัพพตสูตรที่   ๘  ดังตอไปนี้ :-  
         บทวา สีลพฺพต ไดแกศีลและพรต.  บทวา ชวีิต  ไดแกความเพียร 
ของผูทํากรรม  ที่ทําไดโดยยาก.  บทวา  พฺรหฺมจริย  ไดแกการอยูประพฤติ 
พรหมจรรย.  บทวา  อุปฏานสาร  ความวา ศีลเปนตนนี้   ชื่อวาเปนสาระ 
เพราะเปนธรรมเครื่องปรากฏ    อธิบายวา    ปรากฏอยางนี้วา    ศีลเปนตนนี้  
เปนแกนสาร ศีลเปนตนนี้เปนของประเสริฐ  ศีลเปนตนนี้  เปนเหตุใหสําเร็จ. 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา   ศีลเปนตนนี้  เปนของมีกําไร  คือมีความเจริญ 
ดวยบทวา  สผล  ดังนี้.  บทวา  น  เขฺวตฺถ    ภนฺเต  เอกเสน   ความวา 
(พระอานนทตอบวา)    ขาแตพระองคผูเจริญ   ในขอนี้    ไมควรพยากรณโดย 
สวนเดียวเลย.  บทวา อุปฏานสาร  เสวโต ความวา  เมื่อเสพศีลเปนตน 
ที่เปนสาระ  คือเปนเครื่องปรากฏอยางน้ีวา  ศีลเปนตนนี้  เปนสาระ   เปนสิ่ง 
ประเสริฐ   เปนเหตุใหสําเร็จ. 
         บทวา  อผล  ความวา  ไมมีผล  โดยผลท่ีตองการ.  ดวยคําโตตอบ 
เพียงเทาน้ี    เปนอันถือเอาลัทธิภายนอกแมทั้งหมดท่ีเหลือ    เวนการบรรพชา 
ของกรรมวาทีบุคคล  และกิริยวาทีบุคคล. บทวา สผล ไดแกมีผล คือมีกําไร 
โดยผลท่ีตองประสงค    ดวยคําโตตอบเพียงเทาน้ี   เปนอันถือเอาบรรพชาของ 
กรรมวาทีบุคคล  และกิรยิวาทีบุคคล แมทั้งหมด  ต้ังตนแต (พุทธ) ศาสนานี้. 
ดวยบทวา  น  จ  ปนสฺส  สุลภรูโป  สมสโม   ปฺาย  นี้   พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงแสดงวา   ผูที่ต้ังอยูในเสขภูมิตอบปญหาไดอยางนี้   ที่จะเสมอ 
ดวยปญญาของพระอานนทนั้น หาไมไดงาย.   ธรรมชื่อวา  เสขภูม ิ พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสไวแลวในพระสูตรนี้. 
                    จบอรรถกถาสีลัพพตสูตรที่   ๘  
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                                      ๙.  คันธสูตร  
 
                           วาดวยกลิ่นหอม ๓ อยาง 
 
         [๕๑๙]  ครั้งน้ัน   ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ฯลฯ 
กราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ    คันธชาต  ๓  นี้   กลิ่นไปไดแตตามลม 
หาทวนลมไดไม  คันธชาต ๓ คืออะไร คือ  (มลูคันธะ)  รากไมหอม  (สาร- 
คันธะ)  แกนไมหอม   (ปปุผคันธะ)   ดอกไมหอม   นี้แล   พระพุทธเจาขา 
คันธชาต  ๓ ซึ่งกลิ่นไปไดแตตามลม  หาทวนลมไดไม  มีหรือไม   พระพุทธ- 
เจาขา    คันธชาตอะไร ๆ  ที่กลิ่นไปตามลมก็ได    ทวนลมก็ได    ทั้งตามลม 
ทั้งทวนลมก็ได. 
         พ.    มี  อานนท... 
         อา.   มอียางไร  พระพุทธเจาขา ... 
         พ.    อานนท สตรีหรือบุรุษก็ตาม ในหมูบานหรือตําบลใด  เปนผูถึง 
พระพุทธเจา   พระธรรม    และพระสงฆเปนสรณะ    เวนจากปาณาติบาต  
อทินนาทาน  กาเมสุมิจฉาจาร     มุสาวาท    และสุราเมรัย    เปนผูมีศีล 
มีธรรมงาม  มีใจปราศจากมลทินคือความตระหน่ีอยูครองเรือน   มีการบรจิาค 
ปลอยแลว      มีมืออันลางไว     (คอยจะหยิบของใหทาน)     ยนิดีในการสละ 
ควรแกการขอ  พอใจในการใหและการแบงปน  สมณพราหมณในทิศทั้งหลาย 
ยอมสรรเสรญิเขาวา    หญิงหรือชาย    ในหมูบานหรือตําบลโนน     เปนผูถึง 
พระพุทธเจา ฯลฯ  พอใจในการใหและการแบงปน    แมเทวดาก็สรรเสริญวา 
หญิงหรือชาย  ในหมูบานหรือตําบลโนน   เปนผูถึงพระพุทธเจา ฯลฯ   พอใจ 
ในการใหและการแบงปน  นี้แล  อานนท   คันธชาต ซึ่งมีกลิ่นไปตามลมก็ได 
ทวนลมก็ได  ทั้งตามลมท้ังทวนลมก็ได.  
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                            กลิ่นดอกไมหาไปทวนลมไดไม  กลิ่น 
              จันทน     กฤษณาและกระลาํพักก็ไปทวน  
              ลมไมได   สวนกล่ินสัตบุรุษ  ไปทวนลมได 
              สัตบุรุษยอมขจรไปทุกทิศ. 
                                     จบคันธสูตรที่ ๙ 
 
                           อรรถกถาคันธสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัย   ในคันธสูตรที่ ๙  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  เอตทโวจ   ความวา    ในเวลาหลังภัตตาหาร   พระอานนท 
เถรเจากลับจากบิณฑบาต   แสดงวัตรตอพระทศพลแลว    ไปยงัท่ีพักกลางวัน 
ของตน  แลวคิดวา    ในโลกนี ้   ตนไมที่มีรากหอมมีอยู     ตนไมที่มีแกนหอม 
มีอยู   ตนไมที่มีดอกหอมมีอยู  แตกลิน่ทั้ง ๓ อยางนี้   ยอมฟุงไปตามลมเทานั้น 
ไมฟุงไปทวนลม      มีกลิ่นอะไรท่ีฟุงไปทวนลมไดบางหรือหนอ     ดังน้ีแลว 
เพราะเหตุที่ทานรับพร  คือการเขาไปเฝาในเวลาท่ีเกิดความสงสัย๑  ในกาลเปน 
ที่รับพร ๘ ประการน่ันเอง   ทันใดนั้น   จึงออกจากท่ีพักกลางวันไปยังสํานัก 
ของพระศาสดา  ถวายบังคมแลว   นั่ง  ณ  สวนขางหน่ึง   เพ่ือจะบรรเทาความ 
สงสัยที่เกิดข้ึน  จึงไดกราบทูลคําน้ี    คือคํามีอาทิวา  ตีณิมานิ  ภนฺเต  ดังนี้. 
บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา คนฺธชาตานิ ไดแก ของหอมโดยกําเนิดทั้งหลาย. 
บทวา   มูลคนฺโธ   ไดแกกลิ่นที่ต้ังอยูในราก.   หรอืรากท่ีสมบูรณดวยกลิ่น 
นั่นเอง    ชื่อวา    มูลคนฺโธ     เพราะวากลิ่นของรากน้ัน    ยอมฟุงไปตามลม. 
แตกลิ่นของกลิ่น  (นั้น)  ไมมี.  แมในกลิ่นที่แกน  และกลิ่นที่ราก   ก็มีนยันี ้
เหมือนกัน. 
๑.  ปาฐะวา  อุปสงฺกมนสฺส  คหิตฺตา    ฉบับพมาเปน  อุปสงฺกมนวรสฺส  คหิตตฺตา.  
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         พึงทราบวินิจฉัยในบทวา  อตฺถานนฺท  คนฺธชาต  นี้  ดังตอไปนี้ 
การถึงสรณะเปนตน    ชื่อวา   เปนกลิน่   เพราะคลายกับกลิ่น  โดยฟุงขจรไป  
ทุกทิศ      ดวยสามารถแหงการกลาวสรรเสริญคุณความดีกลิ่นเหลาน้ัน 
มีบุคคลเปนท่ีต้ัง     จึงชื่อวา   คันธชาต.      บทวา   คนฺโธ  คจฉฺติ 
ความวา   ฟุงไปดวยสามารถแหงการกลาวสรรเสรญิ.   บทวา    สีลวา   ไดแก 
มีศีล   โดยเปนศีล  ๕    หรือศีล   ๑๐.    บทวา    กลยฺาณธมฺโม    ความวา 
มีกัลยาณธรรม  คือมีธรรมอันดีงาม    โดยศีลธรรมนั่นเอง.    อธบิายของคํามี 
อาทิวา    วิคตมลมจฺเฉเรน   เปนตน     ไดใหพิสดารไวแลว    ในคัมภีร 
วิสุทธิมรรคนั้นแล.    บทวา  ทิสาสุ  ไดแก ในทิศใหญ ๔   ในทิศนอย ๔. 
บทวา  สมณพฺราหฺมณา  ไดแกสมณพราหมณผูสงบบาป  และลอยบาปแลว. 
         บทวา  น  ปุปฺผคนฺโธ   ปฏิวาตเมติ  ความวา  กลิ่นของดอกมะลิ 
เปนตน   จะไมฟุงขจรไปทวนลม.   บทวา  น  จนฺทน   ตครมลฺลิกา   วา 
มีอรรถาธิบายวา  ถึงกลิ่นของจันทน  กฤษณา  และกระลําพัก ก็ฟุงไปทวนลม 
ไมได.  จริงอยู   นักปราชญทั้งหลายกลาววา  แมในเทวโลก    ก็ยังมีดอกมะลิ 
ที่บานแลวเหมือนกัน  ในวันที่ดอกมะลินั้นบานแลว   กลิ่นก็จะฟุงไปไดต้ัง ๑๐๐ 
โยชน  แตกลิ่นนั้นก็ไมสามารถจะฟุงไปทวนลมได    แมเพียงคืบเดียว    หรือ 
เพียงศอกเดียว.  บทวา  สตฺจ  คนฺโธ   ปฏิวาตเมติ  ความวา  สวนกลิ่น 
คือคุณมีศีลเปนตน   ของสัตบุรุษท้ังหลาย   คือบัณฑิตทั้งหลาย    ไดแกพระ- 
พุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระพุทธสาวกท้ังหลาย ยอมฟุงไปทวนลมได. 
บทวา  สพฺพา  ทิสา  สปฺปุริโส  ปวายติ  ความวา   สัตบุรุษคือบัณฑิต 
ยอมฟุงไปท่ัวทุกทิศ  ดวยกลิ่นคือคุณความดี มีศีลเปนตน.  อธบิายวา  มีกลิน่ 
ตระหลบไปทั่วทุกทิศ. 
                                     จบอรรถกถาคันธสูตรที่    ๙  
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                                 ๑๐. จูฬนีสูตร  
   
                             วาดวยแสนโกฏิจักรวาล 
 
         [๕๒๐]  ครั้งน้ัน     ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ฯลฯ  กราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอน้ี    ขาพระพุทธเจาไดสดับได 
รับมาตอพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาวา  อานนท  สาวกชื่ออภิภู   ของพระ- 
สิขีพุทธเจา   ยืนอยูบนพรหมโลก  ยอมให ๑,๐๐๐ โลกธาตุไดยินเสียงได ดังน้ี  
ก็พระผูมีพระภาคเจา   เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ     ทรงสามารถตรัสให 
โลกธาตุไดยินพระสุรเสียงไดเทาไร. 
         พ.  พระอภิภูนั้นเปนสาวก   อานนท   พระตถาคตท้ังหลาย   ใครจะ 
เปรียบประมาณมิได. 
         ทานพระอานนทกราบทูลครั้งท่ี ๒ เหมือนครั้งแรก  พระองคก็คงตรัส 
ตอบอยางนั้น  ทานพระอานนทกราบทูลอยางน้ันอีกเปนครั้งที่ ๓ พระองคจึงตรัส 
ถามวา    เธอเคยไดฟงหรือไม   อานนท   สหัสสีจูฬนิกาโลกธาตุ    (โลกธาตุ 
นอย ๑,๐๐๐). 
         ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   เปนกาละ   ขาแตพระสุคตเจา    เปนกาละ 
ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาจะพึงตรัส     ภิกษุทั้งหลายไดฟงจากพระผูมีพระภาคเจา 
แลวจักทรงจําไว. 
         ถาเชนนั้น    เธอจงพึงทําในใจใหดี  เราจักกลาว. 
         ทานพระอานนทรับพระพุทธพจนแลว   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง 
(เรื่องโลกธาตุ)  วา  อานนท   ดวงจันทรและดวงอาทิตยแผรัศมี   สองแสงทํา 
ใหสวางไปท่ัวทิศตลอดท่ีมีประมาณเทาใด   โลกมีเนื้อท่ีเทาน้ันจํานวน  ๑,๐๐๐  
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ใน  ๑,๐๐๐ โลกน้ัน  มีดวงจันทร  ดวงอาทิตย  ภูเขาสิเนรุ  อยางละ  ๑,๐๐๐  
มีชมพูทวีป  อปรโคยานทวีป  อุตตรกุรุทวีป  ปุพพวิเทหทวีปอยางละ ๑,๐๐๐  
มีมหาสมุทร  มีมหาราช  อยางละ  ๔,๐๐๐  มีสวรรค ๖ ชั้น    และพรหมโลก 
ชั้นละ ๑,๐๐๐ นี้เรียกวา สหัสสีจูฬนิกาโลกธาตุ   (โลกธาตุอยางเล็กมีพัน 
จักรวาล). 
         สหัสสีจูฬนิกาโลกธาตุเทาใด     โลกเทานั้นคูณโดยสวน  ๑,๐๐๐ 
นี้เรียกวา    ทวิสหัสสีมัชฌิมิกาโลกธาตุ  (โลกธาตุกลางมีลานจักรวาล). 
         ทวิสหัสสีมัชฌิมิกาโลกธาตุเทาใด     โลกเทานั้นคูณโดยสวน  ๑,๐๐๐ 
นี้เรียกวา  ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ  (โลกธาตุใหญมีแสนโกฏิจักรวาล). 
         อานนท  ตถาคตเม่ือมีความจํานง จะพูดใหติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ * 
ไดยินเสียงได   หรือจํานงเทาใดก็ได. 
         อา.   ...ดวยวิธีอยางไร   พระพุทธเจาขา. 
         พ.     ตถาคตอยูในท่ีนี้ จะพึงแผรัศมีไปท่ัวติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ 
พอสัตวทั้งหลาย (ในโลกธาตุ)  เหลาน้ันรูจักแสงสวางนั้น  ตถาคตก็บันลือเสียง 
ใหสัตวเหลานั้นไดยิน  . . .ดวยวิธีอยางนี้แล  อานนท. 
         พอจบพระกระแสพุทธดํารัส ทานพระอานนทอุทานออกมาวา  เปนลาภ 
ของเราหนอ  เราไดดีหนอ  ซึ่งเราไดพระศาสดามีฤทธิ์มากอยางนี้  มีอานุภาพ 
ใหญอยางนี้. 
         พระอุทายีกลาวขัดข้ึนวา    ทานไดประโยชนอะไรในเรื่องนี้     อาวุโส 
อานนท  หากวาพระศาสดาของทานมีฤทธิ์มากมีอานุภาพใหญอยางนั้น. 
*  คําวา  โลก   ก็ดี  โลกธาตุ  ก็ดี  ในท่ีนี้  ทานหมายความเปนอันเดยีวกนักับคําวา   จกัรวาล  
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         พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะพระอุทายีวา     อยาพูดเชนนั้น      อุทายี  
ถาอานนทจะพึงเปนผูยังไมสิ้นราคะอยางนี้มรณภาพไป  ดวยความท่ีจิตเลื่อมใส 
นั้น   เธอจะพึงไดเปนเทวราชาในเทวโลก ๗ ชาติ   เปนมหาราชาในชมพูทวีป 
นี้  ๗ ชาติ  แตแทนั้น  อานนทจักปรินิพพานในชาติปจจุบันนี้.         
                                   จบจูฬนีสูตรที่    ๑๐ 
                                  จบอานันทวรรคที่  ๓ 
 
                                  อรรถกถาจูฬนีสูตร 
 
         ในสูตรที่  ๑๐  มีขอความท่ียกข้ึนไว ๒ อยาง  คือ   การยกขอความท่ี 
เกี่ยวกับเหตุเกิดของเรื่อง  ๑    ที่เกี่ยวกบัอํานาจการถาม ๑.     ถาจะมีคําถามวา 
ในการเกิดข้ึนแหงขอความอยางไหน   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบคําถามของ 
ใคร. ตอบวา ในการเกิดข้ึนแหงขอความของอรุณวดีสูตร พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสตอบคําถามของพระอานนทเถระเจา. ถามวา อรุณวดีสูตร ใครกลาวไว. 
ตอบวา  พระพุทธเจา ๒ พระองค  คือ พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวาสิข ี
และพระศาสดาของเราตรัสไว. 
 
              การอุบัติแหงอรณุวดีสูตรสมัยพระสิขีพุทธเจา 
 
         ขยายความวา นับแตกัปนี้ถอยหลังไป ในกัปที่ ๓๑ ที่อรณุวดีนคร พระ- 
ผูมีพระภาคเจาพระนามวา สิขี ทรงถือปฏิสนธิในคัพโภทรของพระมเหสี  พระ- 
นามวา  ปภาวดี   ของพระเจาอรุณวัต   เมื่อพระญาณแกกลาแลว   เสด็จออก  
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มหาภิเนษกรมณ   ตรัสรูพระสัพพัญุตญาณท่ีควงไมมหาโพธ์ิ    ประกาศพระ  
ธรรมจักรอันประเสริฐ  ทรงอาศัยอรุณวดีนครประทับอยู.   วันหน่ึงเวลาเชาตรู 
ทรงปฏิบัติสรีรกิจแลว    มีภิกษุสงฆจํานวนมากเปนบริวาร    ทรงพระดําริวา 
เราจักเขาไปบิณฑบาตยังอรุณวดีนคร   แลวเสด็จออกไปประทับยืน     ใกลซุม 
ประตูพระวิหาร ทรงเรียกพระอรรคสาวกนามวา อภิภู  มาตรัสวา ดูกอนภิกษุ 
ยังเปนในเวลาเชานัก   ทีจ่ะเขาไปบิณฑบาตยังอรุณวดีนคร    เราทั้งหลายจะไปยัง 
พรหมโลก  ชั้นใดชั้นหน่ึงเสียกอน  ดังนี้. 
         สมดังท่ีพระองคตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ครั้งน้ันแล  พระผูมี 
พระภาคเจาพระนามวา  สิขี  อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   ตรัสเรียกอภิภูภิกษุมา 
รับสั่งวา  มาเถิดพราหมณ  เราทั้งสองจักไปยังพรหมโลกชั้นใดชั้นหน่ึง  เวลา 
ภัตตาหาร  จักยังไมมีกอน  ดังนี้  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อภิภูภิกษุรับพระพุทธ- 
ดํารัสของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวาสิขีแลว 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ครัง้น้ันแล    พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวา  สิขี   และพระอภิภูภิกษุไดเขาไปยังพรหมโลกชั้นใดชั้นหน่ึงแลว. 
มหาพรหมในพรหมโลกนั้น   ไดเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว  ดีใจ จึงทําการ 
ตอนรับ  ไดปูอาสนะพรหมถวาย.    สวนพระเถระ    พรหมทัง้หลายก็ชวยกัน 
ปูอาสนะที่เหมาะสมถวาย. พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูถวาย          
แลว   แมพระเถระก็นั่งบนอาสนะท่ีเขาปูถวายตน.   สวนทาวมหาพรหมก็ถวาย 
บังคมพระทศพล  แลวประทับนั่ง  ณ สวนขางหน่ึง. 
         ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจา   พระนามวาสิขี   ไดตรัสเรียกภิกษุ 
ชื่อวา  อภิภู  มาตรัสวา  ดูกอนพราหมณ  ธรรมีกถาจงแจมแจงแกเธอ  (เธอ 
จงแสดงธรรมีกถา)    เพ่ือพรหม    เพ่ือบริษัทของพรหม   และเพ่ือพรหมชั้น  
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ปาริสัชชา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อภิภูภิกษุรับพระพุทธดํารัสของพระผูมีพระ  
ภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    พระนามวาสิขีแลว    แสดงธรรมีกถาแกพรหม 
พรหมบริษัท      และพรหมชั้นปาริสัชชาแลว      เมือ่พระเถระแสดงธรรมอยู 
พรหมทั้งหลาย  ยกโทษวา  นาน ๆ พวกเราจักไดเห็นพระบรมศาสดาเสด็จมา 
ยังพรหมโลก    แตภิกษุนี้กีดกันพระศาสดา    เตรยีมจะแสดงธรรมกถาเสียเอง. 
         พระศาสดาทรงทราบวา    พวกพรหมเหลาน้ันไมพอใจ    จึงไดตรัส 
กะอภิภูภิกษุดังนี้วา  ดูกอนพราหมณ  พรหม   พรหมบริษัท  และพรหมชั้น  
ปาริสัชชาพากันโทษเธอ  ถาอยางนั้น  เธอจงทําใหพรหมเหลาน้ันสลดใจ  เกิน 
ประมาณเถิด   พราหมณ.   พระเถระรบัพระพุทธดํารัสแลว    ทาํการแผลงฤทธ์ิ  
หลายอยางหลายประการ   เมื่อจะยังโลกธาตุพันหน่ึงใหทราบชัดดวยเสียง   จึง 
ไดกลาว ๒     คาถาวา  อารมฺภถ   นิกขฺมถ    แปลวา  จงเริ่มเถิด  จงเพียร 
พยายามเถิด  ทานทั้งหลายดังน้ีเปนตน. 
         ถามวา  ก็พระเถระทําอยางไร   จึงใหโลกธาตุต้ังพันหน่ึงทราบชัดได. 
         ตอบวา  พระเถระเจาเขานีลกสิณกอนแลว     แผความมืดมนอันธการ 
ไปท่ัวทิศทั้งปวง แตนั้น   เมื่อสัตวทั้งหลายเกิดความคํานึงข้ึนวา นี้เปนความมืด 
มนอันธการอะไร จึงแสดงแสงสวาง.   เมื่อพวกเขาคิดวา นี้แสงสวางอะไร   จึง 
แสดงตนใหเห็น เทวดาและมนุษยทั้งหลายในพันจักรวาลจึงไดพากันยืนประคอง 
อัญชล ีนมัสการพระเถระอยูทีเดียว. พระเถระอธิษฐานวา ขอมหาชน จงไดยิน 
เสียงของเราผูแสดงธรรมอยูดังนี้แลว ไดภาษิตคาถาเหลาน้ีไว เทวดาและมนุษย 
ทั้งหลายท้ังปวงไดยินเสียงของพระเถระ   เสมือนน่ังแสดงธรรมอยูในทามกลาง 
บริษัทที่พรั่งพรอมแลว  แมขอความ (ที่แสดง) ก็ปรากชัดแกเทวดาและมนุษย 
เหลาน้ัน.  
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         ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจา    ไดเสด็จกลับมายัง    อรุณวดีนคร  
พรอมกับพระเถระ เสด็จบิณฑบาตเสด็จกลับจากบิณฑบาต   ภายหลังภัตรแลว 
ตรัสถามภิกษุสงฆวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายไดยินหรือไม๑ ซึ่งเสียง 
ขิงอภิภูภิกษุ  ผูยืนกลาวคาถาอยูบนพรหมโลก ภิกษุเหลาน้ันทูลรับวา ไดยนิ 
พระพุทธเจาขา.  เมื่อจะประกาศขอท่ีตนไดยิน   จึงไดยกเอาคาถาทั้งสองข้ึนมา 
อาง.    พระศาสดาทรงประทานสาธุการวา   สาธุ   สาธุ   แลวเริม่๒  แสดงพระ- 
ธรรมเทศนา.  พระสูตรนี้   อันพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  สิขี  ไดตรัสไว 
ในกัปที่ ๓๑  นับแตภัตรกัปนี้ถอยหลังไป  ดวยประการดังพรรณนามาน้ีกอน. 
 
              การอุบัติแหงอรณุวดีสูตรแหงพระพุทธเจาของเรา 
 
         สวนพระผูมีพระภาคเจาของเราท้ังหลาย     ทรงบรรลุสพัพัญุตญาณ 
แลว   ทรงประกาศพระธรรมจักรอันบวร   เขาไปอาศัยพระนครสาวัตถี   แลว 
ประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร     ในวันกลางเดือน ๗ ตน    ไดตรัสเรียก 
ภิกษุทั้งหลายมา  แลวทรงเริ่มแสดงพระสูตรชื่อวา  อรณุวดี  นี.้ พระอานนท- 
เถระเจา      ยนืถวายงานพัดอยูนั่นแหละ     เรียนพระสูตรทั้งหมดแตตนจนจบ 
ไมใหตกหลนแมแตพยัญชนะเดียว.     ในวันรุงข้ึน     ทานกลับจากบิณฑบาต  
แสดงวัตรตอพระทศพลแลว  กลับไปยังที่พักกลางวันของตน   เมื่อสัทธิวิหาริก 
และอันเตวาสิกทั้งหลาย       แสดงวัตรแลวหลีกไป      นั่งรําพึงถึงอรุณวดีสูตร 
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวในวันวาน.  ครั้งน้ันพระสูตรทั้งหมด  ไดปรากฏ 
แจมเเจงแกทาน   ( พระอานนท). 
         ทานพระอานนทเถระคิดวา        อรรคสาวกของพระผูมีพระภาคเจา    
พระนามวาสิขียืนอยูบนพรหมโลก     เปลงรัศมีออกจากรางกาย    กําจัดความ 
๑.   ปาฐะวา  ปสฺสถ  ฉบับพมาเปน  อสฺสุตถ 
๒.   ปาฐะวา  นิฏ  เปสิ  บางฉบับเปน  ปฏเปสิ  
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มืดมนอันธการในจักรวาลพันหน่ึง     แลวแสดงธรรมกถาใหเทวดาและมนุษย  
ไดยินเสียงของตน     คําดังท่ีวามานี้     พระบรมศาสดาตรัสไวแลวเมื่อวันวาน 
วิสัยของพระสาวก  (มีอานุภาพ)  เห็นปานน้ีกอน   สวนพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ผูทรงบําเพ็ญบารมี  ๑๐ทศั  แลวบรรลพุระสัพพัญุตญาณ    จะเปลงพระสุร-  
เสียงไปไดไกลเทาไร.  เพ่ือจะบรรเทาความสงสัยอันบังเกิดแลวอยางนี้   ทันใด 
นั้นเอง ทานจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาทูลถามความน้ัน.       เพ่ือจะแสดง 
ขอความน้ัน   พระธรรมสังคาหกาจารยจึงกลาวคําวา อถโข อายสฺมา อานนฺโท 
ดังน้ี.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สมฺมขุา  ความวา  พระสูตรนี้   ขาพเจา 
(พระอานนท)  ยืนอยูเฉพาะพระพักตรฟงแลว    ไมใชฟงโดยไดยินตามกันมา 
คือไมไดฟงโดยสืบตอจากทูต๑   พระอานนทเถระเจากลาวอยางนี้   โดยมีความ- 
มุงหมายดังอธิบายมานี้แล. 
         บทวา  กีวตก  ปโหติ  สเรน  วิฺาเปตุ   ความวา   พระผูมี- 
พระภาคเจา   จะทรงกําจัดความมืดมนอันธการ    ดวยพระรัศมีที่เปลงออกจาก 
พระวรกายแลวเปลงพระสุรเสียงไปไดไกลเทาไร. 
         พระผูมีพระภาคเจา         ตรัสคําน้ีวา     สาวโก    โส    อานนฺท 
อปฺปเมยฺยา     ตถาคตา   โดยมีพระพุทธประสงคดังนี้วา    ดกูอนอานนท 
เธอพูดอะไร (อยางนี้) พระสาวกดํารงอยูในญาณเฉพาะสวน แตพระตถาคตเจา 
ทรงบําเพ็ญบารมี  ๑๐ ทศั  แลวทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ  มีพระญาณ 
หาประมาณมิได. เธอน้ัน พูดอะไรอยางนี้   เหมือนเอาปลายเล็บชอนฝุนข้ึนมา 
เปรียบกับฝุนในพ้ืนมหาปฐพี  เพราะวิสัยของพระสาวกท้ังหลายก็เปนอยางหน่ึง 
ของพระพุทธเจาท้ังหลายก็เปนอยางหน่ึง ธรรมเปนโคจรของพระสาวกท้ังหลาย 
ก็เปนอยางหน่ึง   ของพระพุทธเจาท้ังหลายก็เปนอยางหน่ึง  พลังของพระสาวก 
๑. ปาฐะวา  น อนุสฺสาเสน   สุตปรมปรมตาว    น   อนุสฺสเวน  น  ทูตปรมฺปราย.  
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ทั้งหลายก็เปนอยางหน่ึง   ของพระพุทธเจาท้ังหลายก็เปนอยางหน่ึง.    พระผูมี 
พระภาคเจานั้นตรัสความที่พระพุทธเจาท้ังหลาย    มีอานุภาพหาประมาณมิได  
ดวยมีพระพุทธประสงคดังพรรณนามานี้     แลวทรงดุษณีภาพ.    แมพระเถระ 
ก็ทูลถามเปนครั้งท่ี ๒.  พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงแสดงวา  อานนท  เธอพูด 
อะไรอยางนี้    เหมือนกับเอาโพรงของตนตาล   ไปเทียบกับ อากาศท่ีเว้ิงวางหา 
ที่สุดมิได     เหมือนกับเอานกนางแอนไปเทียบกับพญาครุฑตัวผูบินไดวันละ 
๑๕๐ โยชน    เหมือนกับเอานํ้าในงวงชาง    ไปเทียบกับน้ําในแมน้ํามหาคงคา 
เหมือนกับเอานํ้าในหลุมกวางยาว ๘ ศอก  ไปเทียบกับสระท้ัง ๗   เหมือนกับ 
เอาคนท่ีมีรายไดเพียงขาว ๑  ทะนาน ไปเทียบกับพระเจาจักรพรรดิ เหมือนกับ 
เอาปศาจคลุกฝุน    ไปเทียบกับทาวสักกเทวราช    และเหมือนกับเอาแสงสวาง 
ของห่ิงหอย    ไปเทียบกับแสงสวางพระอาทิตย    ดังนี้แลว   ตรัสความท่ีพระ 
พุทธเจาท้ังหลายมีอานุภาพหาประมาณมิได  เปนครั้งท่ี ๒ แลวทรงดุษณีภาพ. 
ลําดับนั้น     พระเถระคิดวา  พระศาสดาอันเราทูลถามแลว  ไมตรัสตอบเลย  เรา 
จะขอ (โอกาสทูลถาม) ถงึ ๓ ครั้ง   แลวจักใหพระศาสดาบันลือพุทธสีหนาท 
ดังน้ี   จึงทูลขอเปนครั้งท่ี ๓.  เพ่ือแสดงถึงการทูลขอเปนครั้งท่ี ๓ นั้น   ทาน 
จึงกลาวคํามีอาทิวา  ตติยมฺป  โข  ไว.                             
         ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจา  เพ่ือจะทรงตอบปญหาของพระอานนท 
เถระจึงตรัสคํามีอาทิวา   สุตา  เม   อานนฺท  ดังนี้   พระเถระคิดวา  พระ- 
บรมศาสดาตรัสคํามีประมาณเทาน้ี เทาน้ัน แกเราวา อานนท โลกธาตุพันหน่ึง 
จํานวนเล็กนอย    เธอไดฟงแลว    (มใิชหรือ)  แลวทรงดุษณีภาพ     ตอไปนี้  
พระพุทธเจา  จักทรงบันลือพุทธสีหนาท  ดังนี้.  เมื่อจะทูลขอพระบรมศาสดา 
จึงไดกราบทูลคํามีอาทิวา  เอตสฺส  ภควา   กาโล  ดงัน้ี.  
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         สวนพระผูมีพระภาคเจา    ตรัสคํามีอาทิวา   เตนหานนฺท    ดังน้ี  
เพ่ือจะตรัสกถาอยางพิสดาร    แกพระอานนท.    บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  
ยาวตา  ความวา  ตลอดที่มีประมาณเทาใด.   ทั้งพระจันทร   ทั้งพระอาทิตย 
ชื่อวา จนฺทิมสุริยา.  บทวา  ปริหรนฺติ  แปลวา  โคจรไป.  บทวา  ทิสา 
ภนฺติ  ไดแกสองสวางไปทั่วทิศ.   บทวา    วิโรจนา    แปลวา   รุงโรจนอยู. 
ดวยคําเพียงเทาน้ี    เปนอันทรงแสดงจักรวาล   โดยกําหนดจักรวาลเดียว. บัดนี้ 
เมื่อจะทรงแสดงจักรวาลพันคูณดวยพัน   จึงตรัสวา  ตาว   สหสฺสา   โลโก 
ดังน้ี.  บทวา   ตสฺม ึ    สหสฺสธา  โลเก    ความวา  ในพันแหงจักรวาลนั้น. 
บทวา สหสฺส จาตุมฺมหาราชิกาน ไดแกเทวโลกชัน้จาตุมมหาราชิกาพันหน่ึง. 
ก็เพราะเหตุที่ในแตละจักรวาล มีทาวมหาราชประจําอยูจักรวาลละ ๔ ๆ ฉะน้ัน 
จึงตรัสวา   จตฺตาริ  มหาราชสหสฺสานิ  ดังน้ี.   ในทกุ ๆ บท   พึงทราบ 
เนื้อความโดยอุบายน้ี.  บทวา จูฬนิกา แปลวา   โลกธาตุขนาดเล็ก. นี้เปน 
วิสัยของพระสาวกท้ังหลาย.    ถามวา    ก็เพราะเหตุไร     พระผูมีพระภาคเจา 
จึงทรงนําโลกธาตุขนาดเล็กนี้มา   (แสดงไว).    ตอบวา   เพ่ือทรงแสดงถึงการ 
กําหนดโลกธาตุขนาดกลาง.  บทวา ยาวตา แปลวา  มีประมาณเทาใด. บทวา 
ตาว  สหสฺสธา  ความวา  โดยสวนแหงพันเพียงนั้น. 
         ดวยบทวา   ทวิสหสฺสี   มชฺฌมิกิา  โลกธาตุ  นี้   ทรงแสดงวา 
โลกธาตุนี้มีจํานวนพันกําลังสอง     มจัีกรวาลแสนหนึ่งเปนประมาณ   โดยเอา 
พันสวนคูณจักรวาลพันหน่ึง ชื่อวาโลกธาตุขนาดกลาง. นี้มิใชวิสัยของพระ- 
สาวกท้ังหลาย      เปนวิสยัของพระพุทธเจาเทาน้ัน.    เพราะวา    ในที่เทาน้ี  
พระตถาคตเจาท้ังหลาย สามารถจะทรงเปลงพระรัศมีจากพระพุทธสรีระ  ขจัด 
ความมืดมนอันธการ  แลวใหเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  ไดยินพระสุรเสียงได.  
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ข้ึนชื่อวา   ชาติเขต     ของพระพุทธเจาท้ังหลาย    ทรงแสดงไวแลวดวยคํามี 
ประมาณเทานี้.  อธิบายวา  ในภพสุดทายของพระโพธิสัตวทั้งหลาย   ในวันที่ 
พระองคเสด็จจุติจากเทวโลก     ถือปฏิสนธิในคัพโภทรของพระพุทธมารดา ๑  
ในวันประสูติจากพระครรภ  ๑    ในวันเสด็จออกผนวช  ๑    ในวันตรัสรู  ๑ 
ในวันทรงแสดงธรรมจักร   ๑    ในวันทรงปลงอายุสังขาร   ๑   และในวัน 
ปรินิพพาน ๑ สถานที่มีประมาณเทานี้  (โลกธาตุขนาดกลาง) ยอมหว่ันไหว. 
         บทวา  ติสหสฺสี   มหาสหสฺสี     ความวา   ชื่อวา ติสหสฺสี  เพราะ 
ต้ังแตจํานวนหนึ่งพันไป    เอาพันคูณ ๓ ครั้ง    (พันกําลัง ๓).    โลกธาตุที่ 
คูณดวยหลาย ๆ พัน  เพราะต้ังพันไว   เอาพันคูณ   ต้ังโลกธาตุขนาดกลางไว 
เอาพันคูณเพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  มหาสหสฺสี.  ดวยคําเพียงเทาน้ี  เปนอัน 
ทรงแสดงโลก   มีแสนโกฏิจักรวาลเปนประมาณ.   พระผูมีพระภาคเจา   เมื่อมี 
พุทธประสงค  จะทรงเปลงพระรัศมีออกจากพระพุทธสรีระ.   ขจัดความมืดมน 
อันธการ    ใหเทวดาและมนุษยทั้งหลายไดยินพระสุรเสียง    ในสถานท่ีเทานี้. 
สวนพระคณกปุตตติสสเถระกลาวไวอยางนี้วา     ติสหัสสีโลกธาตุ    และมหา- 
สหัสสีโลกธาตุมีประมาณอยางน้ี     เพราะปริมาณนี้เปนที่ต้ังแหงการบริหารดวย 
วาจา   (พูดกนัติดปาก)   เปนเคามูล   แหงการสาธยายของพระอาจารยทั้งหลาย 
แตสถานที่ที่ชื่อวา ติสหสฺสีโลกธาตุ และมหาสหสฺสีโลกธาตุ  มีปริมาณ-  
ลานโกฏิจักรวาล.  ก็ดวยคํามีประมาณเทาน้ี     เปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสดงเขต   ที่ชื่อวา   อาณาเขต  แลว   เพราะในระหวางนี้   อาณา  (อํานาจ) 
ของ  อาฏานาติยปริต  อิสิคิลิปริต   ธชัคคปริต  โพชฌังคปริต ขันธ- 
ปริต  โมรปรติ  เมตตาปริต  และรตนปริต  ยอมแผไปถึง. 
         บทวา  ยาวตา  ปน  อากงฺเขยฺย  ความวา  ทรงปรารถนาสถานท่ี 
มีประมาณเทาใด. ดวยคําน้ีพระองคทรงแสดงถึง วิสัยเขต  เพราะตามธรรมดา 
วิสัยเขตของพระพุทธเจาทั้งหลายไมมีกําหนดประมาณ.    ในขอท่ี  วิสยเขต  
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ของพระพุทธเจาท้ังหลาย   ไมมีกําหนดประมาณน่ันแหละ   พระโบราณาจารย 
ทั้งหลาย    นาํขออุปมามาอางไวดังตอไปนี้      กถ็าจะมีใคร ๆ   เอาเมล็ดพันธุ  
ผักกาดไปกองใหเต็มแสนโกฏิจักรวาล  จนถึงพรหมโลก   ใสเมล็ดพันธุผักกาด 
ลงไปในจักรวาล    จักรวาลละหนึ่งเมล็ดทางทิศบูรพาไซร   เมล็ดพันธุผักกาด 
แมทั้งหมดเหลาน้ัน   พึงถึงความส้ินไปกอน   แตจักรวาลในดานทิศบูรพา    จะ 
ยังไมถึงความส้ินไป.  แมในจักรวาลดานทิศทักษิณเปนตน  ก็มนีัยนี้เหมือนกัน. 
         ในวิสัยเชนนี้       ข้ึนชื่อวาส่ิงท่ีไมเปนวิสัยของพระพุทธเจาท้ังหลาย 
ไมมีเลย.   เมือ่พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว   พระเถระคิดวา  พระศาสดา 
ตรัสไวอยางนี้วา      ดกูอนอานนท     ตถาคตเม่ือจํานงอยู      กพึ็งยังโลกธาตุ 
ชื่อวาติสหัสสี    (และ)     มหาสหัสสี     ใหไดยินสุรเสียง     ตามท่ีจํานงหมาย 
ดังน้ี  ก็แล   โลกนี้ไมเสมอกัน   จักรวาลไมมีที่สิ้นสุด     พระอาทิตยข้ึน 
ที่หน่ึง  เที่ยงที่หน่ึง  ตกท่ีหน่ึง   ปฐมยามมีในที่หน่ึง    มัชฌิมยามมีในที่หน่ึง 
ปจฉิมยามก็มีในที่หน่ึง.    แมสัตวทั้งหลาย     ขวนขวายในการงาน    สนใจใน 
การเลน แสวงหาอาหาร เพราะฉะนั้น สัตวทั้งหลาย ยอมฟุงซาน และประมาท 
ดวยเหตุนั้น ๆ อยางนี้   พระบรมศาสดาจักยังสัตวทั้งหลายเหลาน้ัน    ใหไดยิน 
พระสุรเสียงไดอยางไรหนอแล   ดังน้ี.   พระอานนทเถระ  ครัน้คิดอยางนี้แลว 
เมื่อจะทูลถามพระตถาคตเจา  เพ่ือบรรเทาความสงสัย  จึงกราบทูลคําเปนตนวา 
ยถา   กถ  ปน  ดังนี้. 
         ลําดับนั้น     พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงพยากรณ   แกพระอานนทเถระ 
จึงตรัสคํามีอาทิวา  อิธานนฺท  ตถาคโต   ดังนี้.  บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา 
โอภาเสน ผเรยฺย   ความวา แผไปดวยรัศมีแหงพระสรีระ.   ถามวา โอภาส  
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นั้น  เมื่อแผไปพึงทําอาการอยางใด.  ตอบวา  ที่ใดมีพระอาทิตยปรากฏ ที่นัน้ 
พระองคก็ทําใหพระอาทิตยตกดวยอานุภาพ องพระองค  แตที่ใดพระอาทิตย   
ไมปรากฏ  ที่นั้น   พระองคจะทําใหพระอาทิตยปรากฏ    เห็นสถิตอยูทามกลาง 
(ทองฟา)  แตนั้น ในที่ใดพระอาทิตยปรากฏ ในทีน่ั้นมนุษยทั้งหลาย ก็พึงเกิด 
ความวิตกวา  พระอาทิตย (เพ่ิง) ปรากฏเมื่อไมนานน้ีเอง  แตพระอาทิตยนั้น 
ก็ตกไปเดี๋ยวนี้เอง  ขอน้ีคงจะเปนการบันดาลของนาค  หรือการบันดาลของภูต  
การบันดาลของยักษ  หรอืการบันดาลของเทวดาอยางใดอยางหนึ่ง  แตในที่ใด 
พระอาทิตยไมปรากฏในที่นั้น    มนุษยทั้งหลายจะเกิดความวิตกวา  พระอาทิตย 
เพ่ิงตกไปเด๋ียวน้ีเอง  พระอาทิตยดวงเดียวกันนี้   ก็กลับข้ึนเด๋ียวน้ีอีก  นี้จะเปน 
การบันดาลของนาค  การบันดาลของภูต   การบันดาลของยักษ และการบันดาล 
ของเทวดาอยางใดอยางหนึ่ง หรืออยางไรหนอแล ? แตนั้น เมื่อมนุษยทั้งหลาย 
เหลาน้ัน   รําพึงถึงความสวาง   และความมืดอยู   แลวพากันแสวงหา  (เหตุผล) 
ดวยคิดวา   นี้มีอะไรเปนปจจัยหนอแล  พระบรมศาสดาทรงเขานีลกสิณ   พึง 
แผความมืดทึบไป. 
         ถามวา   เพราะเหตุใด.   ตอบวา  เพราะทรงแผไปเพ่ือใหสัตวทั้งหลาย 
ผูขวนขวายการงานเปนตนเหลาน้ัน   เกิดความสะดุง.     ลําดับนั้น    พระบรม 
ศาสดาทรงทราบวา     สัตวเหลาน้ันถึงความสะดุงแลว    ก็ทรงเขาโอภาสกสิณ- 
สมาบัติ     ทรงเปลงพระพุทธรัศมีออกเปนลําขาว    ทรงบันดาลใหที่ทุกแหงมี 
แสงสวางเปนอันเดียวกัน      โดยการเปลงพระรัศมีอยางเดียวเทาน้ัน   เหมือน 
เวลาท่ีพระจันทรและพระอาทิตยข้ึนพรอมกันเปนพัน  ๆ ดวง    และทรงเปลง 
พระโอภาสน้ัน    ออกโดยสวนแหงพระวรกาย    มีประมาณเทาเมล็ดงา.   ก็ถา 
ผูใดบันดาลแผนดินทั่วท้ังจักรวาล    ใหเปนตะเกียง    บันดาลน้ําในมหาสมุทร  
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ใหเปนน้ํามัน      บันดาลเขาสิเนรุใหเปนไสตะเกียง     จุดวางไวบนยอดเขา  
สิเนรุลูกอ่ืนได    ผูนั้นคงจะทําใหสวาง   ในจักรวาลเดียวเทาน้ัน     ไมสามารถ 
จะทําพ้ืนที่แมเพียงคืบเดียว นอกไปจากน้ันใหสวางไสวได. สวนพระตถาคตเจา 
ทรงเปลงพระโอภาส     ดวยประเทศแหงพระสรีระประมาณเทาเมล็ดงา     พึง 
การทําใหโลกธาตุติสหัสสี    และมหาสหัสสีหรือยิ่งกวานั้น   ใหมีแสงสวางเปน 
อันเดียวกันได.     เพราะวา   คุณของพระพุทธเจามี    (อานุภาพ)    มากมาย 
อยางนี้    ฉะนี้แล. 
         บทวา   ต   อาโลก   สฺชาเนยฺยุ    ความวา    คนทั้งหลายเห็น 
แสงสวางนั้นแลว   คิดวา  พระอาทิตยตกแลวข้ึนรูปดวย   ความมืดทึบก็หายไป 
ดวย  เพราะผูใด   บัดนี ้ ผูนี้นั้นยืนบันดาลใหเกิดแสงสวางไสวข้ึนแลว    โอ 
อัศจรรยจริง  อัจฉริยบุรุษ  ดังน้ี   แลวยืนประคองอัญชลีอยู. 
         บทวา สทฺทมนุสฺสาเวยฺย ความวา พระตถาคตยังเทวดาและมนุษย 
ทั้งหลาย    ใหสนใจฟงเสียงพระธรรมกถา.    จริงอยู   ผูใดบันดาลเขาจักรวาล 
บรรพตลูกหนึ่งใหเปนกลอง   บันดาลมหาปฐพีใหเปนหนังหุมกลอง   บันดาล 
เขาสิเนรุใหเปนฆอนตีกลอง     แลววางไวบนยอดเขาสิเนรุลูกอ่ืน     แลวตี 
ผูนั้น   จะใหคนทั้งหลายไดยินเสียงนั้น     เฉพาะในจักรวาลเดียวเทาน้ัน     ไม 
สามารถจะใหเสียงนั้นดังเลยไปขางหนา   แมเพียงคืบเดียวได.  สวนพระตถาคต  
ประทับนั่งบนบัลลังก   หรือต่ัง    ทรงยังโลกธาตุสหัสสี  และมหาสหัสสีหรือ 
ยิ่งไปกวาน้ัน   ใหไดยินพระสุรเสียงได   พระตถาคตเจา   ทรงมีอานุภาพมาก 
อยางนี้.    เพราะฉะนั้น      พระผูมีพระภาคเจา   จึงทรงแสดงวิสัยเขตนั่นแหละ 
โดยที่มีประมาณเทาน้ี   ดวยประการดังกลาวมานี้.  
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         ก็และเพราะไดสดับพุทธสีหนาทน้ี     พระเถระไดเกิดปติ    มีกําลังข้ึน 
ในภายใน   ทานเมื่อจะเปลงอุทานดวยสามารถแหงปติ    จึงไดกลาวคํามีอาทิวา  
ลาภา  วต  เม  (เปนลาภของเราหนอ)  ดังนี้.   บรรดาบทเหลานั้น     บทวา 
ยสฺส  เม  สตฺตา  เอว  มหทิฺธิโก    ความวา   การไดพระศาสดาผูมีฤทธิ์  
มากอยางนี้    ของเราผูมีศาสดาผูมีฤทธิ์มากอยางนี้  เปนทั้งลาภ  เปนทั้งส่ิงท่ีได 
มาดวยดี    อีกอยางหนึ่ง    พระอานนทเถระเจากลาวอยางนี้      หมายถึงวา 
ขอท่ีเราไดมีโอกาสถือบาตรและจีวรของพระศาสดาเห็นปานน้ี       แลวเท่ียวไป 
(ก็ดี)    มโีอกาสนวดเฟนพระบาท    (ก็ดี)    มีโอกาสถวายนํ้าสรงพระพักตร 
และน้ําสรงสนาน   (ก็ดี)   มีโอกาสปดกวาดบริเวณพระคันธกุฏี    (ก็ดี)    ม ี
โอกาสทูลถามปญหาตามขอสงสัยที่เกิดข้ึนแลว     (ก็ดี)    ไดฟงธรรมกถาอัน 
ไพเราะ   (ก็ดี)   เหลาน้ีแมทั้งหมด    จัดเปนทั้งลาภ   เปนทั้งส่ิงท่ีไดมาดวยดี 
ดังน้ีบาง.   กใ็นพระสูตรนี้    นักศึกษาพึงทราบความท่ีพระผูมีพระภาคเจาเปน 
ผูมีฤทธิ์มาก   เพราะทรงมีฤทธิ์กลาวคือ การทําความมืด ใหสวาง การทําเทวดา 
และมนุษยใหไดยินพระสุรเสียง    มมีาก.    (และพึงทราบ)    ความท่ีพระผูมี 
พระภาคเจา     มีอานุภาพมาก    โดยทีฤ่ทธิ์เหลานั้นนั่นแหละแผไปเนือง ๆ. 
         บทวา  อุทายี  ไดแก โลฬุทายีเถระ.  เลากันมาวา  ทานพระโลฬ-ุ 
ทายีเถระ   เท่ียวผูกพยาบาทในพระเถระ   ดวยความปรารถนาที่ต้ังไวครั้งกอน 
เพราะฉะนั้น   บัดนี้   พอไดโอกาสจึงทําการหักหาญความเลื่อมใสของพระเถระ 
กลาวอยางนี้เหมือนดับเปลวประทีปที่ลุกโพลงอยู     ในเวลาจบพุทธสีหนาทน้ี 
เหมือนเอาไมตีโคตัวกําลังเดินไป      และเหมือนคว่ําถาดท่ีมีอาหารเต็มฉะน้ัน.  
บทวา   เอว    วุตตฺเต    ภควา     ความวา    เม่ือพระอุทายีเถระ    กลาว 
อยางนี้แลว     พระผูมีพระภาคเจา     เมื่อจะทรงหามพระอุทายีเถระจากคําน้ัน  
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จึงตรัสคําวา มา เหว อุทายิ  (อยาพูดอยางนั้นเลย  อุทายี)   ดังน้ี.  เหมือน 
บุรุษผูมุงประโยชนยืนอยู    สวนขางหน่ึง  พึงพูดแลว ๆ เลา ๆ กับชายผูยืน 
สั่น  อยูที่ปากเหววา  จงมาทางนี้   จงมาทางนี้  ฉะน้ัน.  
         บทวา  มหาราชฺช  ไดแก  จักรพรรดิราชสมบัติ.    ถามวา   ก็พระ 
ศาสดาไดทรงกระทําอานิสงสอันใหญหลวงแหงความเลื่อมใสท่ีเกิดข้ึน    เพราะ 
พระธรรมเทศนาแกสาวกรูปหน่ึง  ไมมีกําหนดมิใชหรือ  เหตุไฉน   พระองค 
จึงทรงกําหนดอานิสงส  แหงความเลื่อมใสท่ีบังเกิดข้ึนแกพระอานนทนี้   เพราะ 
ปรารภพุทธสีหนาท. ตอบวา เพราะพระอริยสาวกมีอัตภาพเพียงเทาน้ีเปนประ- 
มาณ.  เพราะวา พระโสดาบัน  แมมีปญญาเชื่องชา จะไดอัตภาพในเทวดาและ 
มนุษยทั้งหลาย ๗ ครั้ง (เทาน้ัน)  เพราะฉะนั้น    พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อทรง 
กําหนดคติของพระอานนทนั้น     จึงไดตรัสอยางนี้.   บทวา  ทิฏเว   ธมฺเม 
ความวา  ดํารงอยูในอัตภาพน้ีเทาน้ัน.    บทวา  ปรนิิพฺพายสฺสติ   ความวา 
จักปรินิพพานดวยปรินิพพานอันหาปจจัยมิได. 
         พระผูมีพระภาคเจา    ทรงถือเอายอด  ดวยพระนิพพาน แลวทรงยัง 
สีหนาทสูตรนี้ใหจบลง  ดวยประการดังพรรณนามาฉะน้ีแล. 
                               จบอรรถกถาจูฬนีสูตรที่    ๑๐ 
                             จบอานันทวรรควรรณนาที่   ๓ 
 

                      รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
         ๑.  ฉันนสูตร   ๒.  อาชีวกสูตร   ๓.  สักกสูตร    ๔.  นิคันฐสูตร 
๕.  สมาทปกสูตร  ๖. นวสูตร  ๗. ภวสูตร  ๘.  สลีัพพตสูตร   ๙. คันธสูตร 
๑๐.  จูฬนีสตูร  และอรรถกถา.  
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                                        สมณวรรคที ่  ๔  
 
                                       ๑.  สมณสูตร 
 
                           วาดวยกิจของสมณะ  ๓  อยาง 
 
         [๕๒๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมณกรณียะ    (กิจท่ีสมณะตองทํา) 
ของสมณะ ๓ นี้     สมณกรณียะ ๓ คืออะไรบาง  คือ  การสมาทานอธิสีลสิกขา 
การสมาทานอธิจิตตสิกขา    การสมาทานอธิปญญาสิกขา  นี้แล   ภิกษุทั้งหลาย 
สมณกรณียะของสมณะ ๓ 
         เพราะเหตุนั้น   ทานท้ังหลายพึงสําเหนียกในขอน้ีวา    ฉันทะของเรา 
ตองแรงกลาในการสมาทานอธิสีลสิกขา       อธิจิตตสิกขาและอธิปญญาสิกขา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทานทั้งหลายพึงสําเหนียกอยางนี้แล. 
                                           จบสมณสูตรที่   ๑  
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                             สมณวรรควรรณนาที่ ๔ 
 
                                 อรรถกถาสมณสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสมณสูตรที่ ๑ แหงวรรคท่ี ๔ ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา สมณสฺส แปลวา อันเปนของสมณะ. บทวา สมณกรณียานิ 
แปลวา   กิจอันสมณะพึงทํา.   ในบทวา  อธิสีลสิกขฺาสมาทาน  เปนตนมี 
อธิบายวา    การถือ    เรียกวา    สมาทาน    การสมาทาน   การถอื    การ 
บําเพ็ญอธิสีลสิกขา     ชือ่วา     อธิสีลสิกขาสมาทาน.     แมในสองบทท่ีเหลือ 
ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
 
                               อธิศีล - อธิจิต - อธิปญญา 
 
         อน่ึง ในท่ีนี้   พึงทราบการจําแนกดังน้ีวา  ศีล  อธิศีล จติ อธิจิต 
ปญญา  อธิปญญา  ในการจําแนกน้ัน  ศีล  ๕ ชื่อวา  ศลี   ศลี  ๑๐  ชื่อวา 
อธิศีล เพราะเทียบเคียงกับศีล ๕ นั้น  ปาริสุทธิศีล  ๔ ชื่อวา  อธศิีล  เพราะ 
เทียบเคียงกับศีล  ๑๐ นัน้  อน่ึง  โลกยิศีลทั้งหมด  จัดเปนศีล    โลกุตรศีล 
จัดเปนอธิศีล     อธิศีลนั้นแหละเรียกวา    สิกขา    เพราะตองศึกษา.    สวน 
กามาวจรจิต  ชื่อวา   จิต   รูปาวจรจิต  ชื่อวา   อธิจิต   เพราะเทียบเคียง 
กับกามาวจรจิตน้ัน    อรปูาวจรจิต    ชื่อวา    อธิจิต    เพราะเทียบเคียงกับ 
รูปาวจรจิตน้ัน.   อน่ึง   โลกิยจิตท้ังหมดจัดเปนจิต   โลกุตรจิตจัดเปนอธิจิต. 
แมในปญญาก็มีนัยเดียวกันนี้แล.  บทวา   ตสฺมา   ความวา   เพราะเหตุที่กิจ 
อันสมณะพึงทําท้ัง  ๓ เหลาน้ี.  บทวา  ติพฺโพ ไดแกหนา.  บทวา  ฉนฺโท 
ไดแก ความพอใจในกุศล  คือ  ความเปนผูตองการจะทํา. 
         สิกขา  ๓  ทั้งที่เปนโลกิยะและโลกุตระ   พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวใน 



สูตรนี้   ดวยประการดังพรรณนามาฉะน้ีแล. 
                                       จบอรรถกถาสมณสูตรที่   ๑  
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                                      ๒.  คัภรสูตร 
 
              ภิกษุไรไตรสิกขาเปรียบเหมอืนลาในฝูงโค  
 
         [๕๒๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ลาเดินตามฝูงโคไป     แมจะรองวา 
ข า ฯ   เปนโค  ขา ฯ   เปนโค   แตสีของมันไมเหมือนโค.    เสียงก็ไมเหมือน 
รอยเทาก็ไมเหมือน  มันไดแตเดินตามฝูงโค   รองไปวา   ขา ฯ  เปนโค ขา ฯ 
เปนโค  เทาน้ัน     ฉันใดก็ดี    ภิกษุทัง้หลาย    ภิกษุลางรูปในพระธรรมวินัยนี้ 
เดินตามหมูภิกษุ     แมประกาศไปวา   ขา  ฯ   เปนภิกษุ    ขา  ฯ   เปนภิกษุ 
แตฉันทะในการสมาทานอธิสีลสิกขา   อธิจิตตสิกขา   และอธิปญญาสิกขา  ของ 
ภิกษุรูปนั้น   ไมมีเหมือนภิกษุอ่ืน ๆ  ภิกษุนั้นก็ไดแตเดินตามหมูภิกษุประกาศ 
ไปวา   ขา ฯ  เปนภิกษุ  ขา ฯ  เปนภิกษุ  เทาน้ัน   ฉันนั้นเหมือนกัน 
         เพราะเหตุนั้น    ทานท้ังหลายพึงสําเหนียกในขอน้ีวา   ฉันทะของเรา 
จักมีอยางแรงกลาในการสมาทานอธิสีลสิกขา   อธิจิตตสิกขาและอธิปญญาสิกขา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทานทั้งหลายพึงสําเหนียกอยางนี้แล. 
                                         จบคัทรภสูตรที่    ๒ 
 
                                   อรรถกถาคัทรภสูตร 
        
         พึงทราบวินิจฉัยในคัทรภสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  ปฏ ิโต  ปฏ ิโต   แปลวา  ขางหลัง ๆ.   บทวา  อหมฺป 
อมฺหา  อหมปฺ  อมหฺา ความวา  แมวัวรองอยูวา อหมฺป  อมหฺา  (ฉันใด) 
(ฬาก็รองวา) อหมฺป  คาว ี (แมเราก็เปนแมวัว) (ฉันนั้น). บทวา เสยฺยถาป  
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คุนฺน  ความวา  ของแมโคทั้งหลายเปนฉันใด  จริงอยู   โคทั้งหลายมีสีคําบาง 
มีสีแดงบาง    มีสีขาวเปนตนบาง  แตวา  ลาไมมีสีเชนนั้น     และสีเปนฉันใด 
เสียงก็ดี  รอยเทาก็ดี  ก็เหมือนกันฉันนั้นนั่นแหละ.  
         บทที่เหลือมีความหมายงายทั้งนั้น    แมในสูตรนี้   พระผูมีพระภาคเจา 
ก็ตรัสสิกขา ๓ ไวคละกันแล. 
                                 จบอรรถกถาคัทรภสูตรที่  ๒ 
 
                                      ๓. เขตตสูตร 
 
                            กิจเบื้องตนของชาวนาและภิกษ ุ
 
         [๕๒๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุพกรณียะ     (กิจท่ีตองทํากอน) 
ของคฤหบดีชาวนา ๓  นี ้   บุพกรณียะ  ๓  คืออะไร    คือ  คฤหบดีชาวนา 
ไถคราดพ้ืนที่นาใหดีกอน    ครั้นแลว    ปลกูพืชลงในเวลาอันควร   ครั้นแลว 
ไขนํ้าเขาบาง    ไขน้ําออกบางตามคราว    นี้แล    บพุกรณียะของคฤหบดี 
ชาวนา  ๓ 
         ฉันเดียวกันนั่นเทียว    ภิกษุทั้งหลาย    บุพกรณียะของภิกษุ ๓ นี ้
๓ คืออะไร คือการสมาทานอธิสีลสิกขา  การสมาทานอธิจิตตสิกขา  การสมา- 
ทานอธิปญญาสิกขา  นี้   บุพกรณียะของภิกษุ ๓ 
         เพราะเหตุนั้น     ทานท้ังหลายพึงสําเหนียกในขอน้ีวา    ฉันทะของเรา 
อยางแรงกลาในการสมาทานอธิสีลสิกขา     อธิจิตตสิกขาและอธิปญญาสิกขา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอพึงสําเหนียกอยางนี้แล. 
                                            จบเขตตสูตรที่   ๓  
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                              อรรถกถาเขตตสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในเขตตสูตรที่  ๓  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  ปฏิกจฺเจว  แปลวา  กอนทีเดียว.  บทวา  สุกฏ   กโรติ 
ความวา  ชาวนาทํานาใหเปนอันไถดีแลวดวยไถ.  บทวา  สุมติกต  ความวา 
(ทํานา)   ใหมีพ้ืนที่เรียบรอย   คือ   ราบเรียบ.    บทวา     กาเลน    ไดแก 
ตามกาลท่ีควรหวาน. 
         บทที่เหลืองายทั้งนั้น   แมในสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสสิกขา ๓ 
ไวคละกันทีเดียว. 
                                จบอรรถกถาเขตตสูตรที่    ๓ 
 
                                  ๔.  วัชชีปุตตสูตร 
 
                 วาดวยการเจริญไตรสิกขาเพ่ือละอกุศลมูล 
 
         [๕๒๔]  สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจา   ประทับ ณ กูฏาคาร- 
ศาลา   ในปามหาวัน   ใกลกรุงเวสาลี    ครั้งน้ัน   ภิกษุวัชชีบุตรรูปหน่ึง 
เขาไปเฝา ฯลฯ   กราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ สิกขาบทท่ีสําคัญ ๑๕๐ นี้  
ยอมมาสูอุทเทส   (คือสวดในทามกลางสงฆ)    ทุกกึ่งเดือน    ขาพระพุทธเจา 
ไมอาจศึกษา  (คือปฏิบัติรกัษา)  ในสิกขาบทมากน้ีไดพระเจาขา. 
         พ.  ก็ทานอาจหรือไม  ภิกษุ  ที่จะศึกษาในสิกขา  ๓  คืออธิสีลสิกขา 
อธิจิตตสิกขา  อธิปญญาสิกขา.  
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         ภ.  อาจอยู  พระพุทธเจาขา...   
         พ.  เพราะเหตุดังน้ัน   ทานจงศึกษาในสิกขา ๓ นี้เถิด ภิกษุ  เมื่อใด 
ทานจักศึกษา  ทั้งอธิศีล   ทั้งอธิจิต    ทั้งอธิปญญา    เมื่อน้ัน    ทานศึกษา 
อธิสีลสิกขาอยูก็ดี...จักละราคะ โทสะ โมหะได เพราะละราคะ โทสะ. โมหะได 
กรรมใดเปนอกุศล    ทานก็จักไมทํากรรมน้ัน     กรรมใดเปนบาป    ทานก็จัก 
ไมเสพกรรมนั้น. 
         ตอมา ภิกษุนั้นศึกษาอธิศีลอยูก็ดี  อธิจิตอยูก็ดี  อธิปญญาอยูก็ดี  เมื่อ 
เธอศึกษาอธิสีลสิกขาอยูก็ดี. . .  จักละราคะ   โทสะ  โมหะได   เพราะละราคะ 
โทสะ  โมหะได  กรรมใดเปนอกุศล  เธอก็ไมทํากรรมนนั้น   กรรมใดเปนบาป 
เธอก็ไมเสพกรรมนั้น. 
                                         จบวัชชีปุตตสูตรที่  ๔ 
 
                                  อรรกถาวัชชีปุตตสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในวัชชีปุตตสูตรที่ ๔  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา    วชฺชีปุตฺตโก       ไดแก   บุตรของราชตระกูลวัชช.ี   บทวา 
ทิยฑฺฒสิกฺขาปทสต   ไดแก   สิกขาบท   ๑๕๐.   ภิกษุวัชชีบุตรหมายเอา 
สิกขาบทท่ีทรงบัญญัติไวในสมัยนั้นจึงกลาวคํานี้วา      ทิยทฺฒสิกฺขาปทสต. 
ไดยินวา     ภิกษุนั้นถึงพรอมดวยอาชวธรรมเปนผูมีนิสัยซื่อตรง    ไมคดโกง 
ฉะน้ัน      ทานจึงคิดวา    เราจะสามารถรกัษาสิกขาบทจํานวนเทาน้ีไดหรือไม 
ดังน้ี   แลวกราบทูลใหพระศาสดาทรงทราบ.  บทวา   สกฺโกมห  ตัดบทเปน  
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สกฺโกมิ  อห  (เราสามารถ)  ไดยินวา  ภิกษุนั้นสําคัญอยูวา   เมื่อเราศึกษา  
อยูในสิกขาบทจํานวนเทาน้ีได  ก็ไมหนักใจที่จะศึกษาในไตรสิกขา จึงกราบทูล 
อยางนั้น. ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงยกสิกขาอีก ๒ สิกขา  ข้ึนไว 
ในลําดับที่สูงข้ึนแกภิกษุผูไมสามารถจะศึกษาในสิกขาขอเดียว      จึงตรัสคําวา 
ตสฺมาติห   ตฺว   ภิกฺข ุ      เปนตน    เปรยีบเหมือนบุคคลผูกกําหญา ๑๐๐ กํา 
วางไวบนศีรษะของบุคคลผูไมสามารถจะยกกําหญา  ๕๐  กําข้ึนไดฉะนั้น. 

                                            ตัวอยาง 
         ไดยินวา   ในโรหณชนบท   ชาวชนบทคนหน่ึงชื่ออุตตระ    อยูใน 
เภรปาสาณวิหาร. อยูมา ภิกษุหนุมทั้งหลายไดพูดกะเขาวา  อุตตระ  โรงไฟถูก 
ฝนรั่วรด   ขอเธอจงทําหญาใหเหมาะสมแลวใหเถิดดังน้ีแลว    พาเขาเขาไปปา 
มัดหญาท่ีอุตตระนั้นเกี่ยวแลวใหเปนฟอน ๆ   แลวกลาววา   อุตตระ    เธอจัก 
สามารถแบกหญา  ๕๐ ฟอนไปไดไหม ?   อุตตระน้ันกลาววา  จักไมสามารถ 
หรอกครับ.   แต  (ถา)  ๘๐ ฟอนเลา    เธอจักสามารถไหม ?    จักไมสามารถ 
หรอกครับ.  ๑๐๐ ฟอน   (ที่มัดรวมเปนฟอนเดียวกัน)  เลา    เธอจักสามารถ 
ไหม ?.  (ถาอยางนั้น) ไดขอรับ  ผมแบกไปได.  ภิกษุหนุมทั้งหลายจึงมัดหญา 
๑๐๐  ฟอน    รวมกันเขาแลววางไวบนศีรษะเขา.    นายอุตตระน้ันยกข้ึนแลว 
ทอดถอนใจไปโยนทิ้งไวใกลโรงไฟ.    ลําดับนั้น     ภิกษุทั้งหลายจึงกลาววา 
เหน่ือยละซี่อุตตระ. นายอุตตระตอบวา เหน่ือยครับทาน  พวกพระหนุมลวงผม 
(อันที่จริง)  ผมไมสามารถแบกกําหญา ๑๐๐ กําน้ีไดหรอก  (แต) ทานบอกวา 
เธอจงแบกไป  ๕๐ กํา ภิกษุทั้งหลายกลาววา ใชอุตตระ พวกพระหนุมลวงเธอ  
พึงทราบขออุปไมยน้ีเปนอยางนั้น. 
         แมในสูตรนี้  พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสสิกขา ๓ ไวปนกัน. 
                                  จบอรรถกถาวัชชีปุตตสูตรที่   ๔  
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                                          ๕.  ปฐมเสขสูตร  
 
                                       วาดวยเสขบุคคล 
 
         [๕๒๕]  ครั้งน้ัน   ภิกษุรูปหน่ึง  เขาไปเฝา ฯลฯ    กราบทลูถามวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ  ที่วา  พระเสขะ  พระเสขะ.  ดังน้ี  ดวยเหตุอยางไร 
จึงชื่อวา  เปนพระเสขะ. 
         พ. ดกูอนภิกษุ เพราะยังตองศึกษาอยู  จึงเรียกวา เสขะ ศกึษาอะไร 
ศึกษาอธิศีลบาง   ศึกษาอธิจิตบาง   ศึกษาอธิปญญาบาง   เพราะยังตองศึกษา 
อยู   นี่แลภิกษุ   จึงเรียกวา  เสขะ. 
                                          (นิคมคาถา) 
                            เมื่อพระเสขะศึกษาอยู เปนผูดําเนิน 
              ในทางตรง   ขยญาณเกิดขึ้นกอน   พระ- 
              อรหัตผลจึงเกิดในลําดับน้ัน   ตอนั้น  เมื่อ 
              พนดวยพระอรหัตผลแลว    เธอก็มีญาณ  
              (หย่ังรู)    วา    ความพนของเราไมกําเริบ  
              เพราะส้ินเครื่องผูกไวในภพ. 
                          จบปฐมเสขสูตรที่   ๕  
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                                      อรรถกถาปฐมเสขสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปฐมเสขสูตรที่  ๕ ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  อุชุมคฺคานุสาริโน  ความวา  อริยมรรคเรียกวา  ทางตรง 
เสขบุคคลผูระลึกถึง คือดําเนินไปสูทางตรงน้ัน.  บทวา ขยสฺมึ  ปม าณ 
ความวา    มรรคญาณน้ันแลเกิดข้ึนกอน.     จริงอยู     มรรคชื่อวา     ขยะ 
(ความส้ินไป)    แหงกิเลสท้ังหลาย   เพราะปลอดภัยจากกิเลส   ญาณท่ีสัมปยุต 
ดวยมรรคนั้น  ชื่อวา  ขยญาณ.  บทวา ตโต  อฺา  อนนฺตรา ความวา 
ปญญาเครื่องรูทั่วยอมเกิดข้ึนตอจากมรรคญาณที่ ๔ นั้น    อธิบายวา อรหัตผล 
ยอมเกิดข้ึน.  บทวา  อฺาวิมุตฺตสฺส  ไดแก  หลดุพนแลวดวยวิมุตติ คือ 
อรหัตผล.  บทวา   าณ  เว  โหติ  ไดแก  มีปจจเวกขณญาณแล. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสเสขบุคคล ๗ จําพวก  ไวทั้งในพระสูตรทั้งใน 
คาถาท้ังหลาย   แตทรงแสดงพระขีณาสพไวในตอนสุดทายแล. 
                                  จบอรรถกถาปฐมเสขสูตรที่   ๕ 
 
                                     ๖.  ทุติยเสขสตูร 
 
                                      วาดวยเสขบุคคล 
 
         [๕๒๖]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สิกขาบทท่ีสําคัญ  ๑๕๐ นี้     ยอมมาสู 
อุทเทสทุกกึ่งเดือน     ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผูปรารถนาประโยชน    ศึกษากนัอยู 
ภิกษุทั้งหลาย    สิกขา ๓ นี้     ที่สิกขาบทท้ังปวงนั่นรวมกันอยู    สิกขา ๓ คือ  
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อะไรบาง  คือ   อธิสลีสิกขา  อธิจิตตสิกขา  อธิปญญาสิกขา  นี้แล  สกิขา ๓ 
ที่สิกขาบทท้ังปวงนั่นรวมกันอยู  
         ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  ที่เปนผูทําใหบริบูรณในศีล 
ทําพอประมาณในสมาธิ ...ในปญญา       เธอก็ยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง 
ยอมออกจากอาบัติ    (คือแสดงอาบัติ)   บาง    ที่เปนเชนนั้นเพราะเหตุอะไร 
เหตุวาไมมีใครกลาวความอภัพ  (คือไมอาจบรรลุโลกุตรธรรม)  เพราะการลวง 
สิกขาบทเล็กนอย  และการออกจากอาบัตินี้  แตวาสิกขาบทเหลาใดเปนเบ้ืองตน 
แหงพรหมจรรย    สมควรแกพรหมจรรย    เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน   มีศีลมั่นคง 
ในสิกขาบทเหลาน้ัน  สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย  ภิกษุนั้น   เพราะ 
สิ้นสังโยชน  ๓ เปนพระโสดาบัน    มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา    เที่ยงแทแน 
ที่จะไดตรัสรูในขางหนา 
         ภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ฯลฯ   สมาทานศึกษา 
อยูในสิกขาบททั้งหลาย    ภิกษุนั้นเพราะส้ินสังโยชน ๓  ราคะ  โทสะเบาบาง 
เปนพระสกทาคามี   มาสูโลกนี้หนเดียวเทาน้ัน  ยอมทําที่สุดทุกขได 
         ภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  ที่เปนผูทําใหบริบูรณ 
ในศีล...ในสมาธิ  ทําพอประมาณในปญญา  เธอก็ยอมลวงสิกขาบทเล็กนอย 
บาง ฯลฯ  สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย   ภิกษุนั้น    เพราะสิ้นสังโยชน 
เบื้องตํ่า ๕  เปนโอปปาติกะ ปรินิพพานในโลก (ที่เกิด)  นั้น    มอัีนไมกลับ 
จากโลกน้ันเปนธรรมดา 
         ภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  ที่เปนผูทําใหบริบูรณ 
ทั้งในศีล  ทั้งในสมาธิ   ทัง้ในปญญา  เธอก็ยอมลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง ฯลฯ 
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย    ภิกษุนั้น      ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ  
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ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะสิ้นอาสวะดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง 
สําเร็จอยูในปจจุบันนี้  
         อยางนี้แล  ภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุผูทําไดเพียงเอกเทศ    ยอมไดดี  
เพียงเอกเทศ    ผูทําไดบริบูรณยอมทําไดดีบริบูรณ    เราจึงกลาววาสิกขาบท 
ทั้งหลายหาเปนหมันไม. 
                                      จบทุติยเสขสูตรที่   ๖ 
 
                                       อรรถกถาทุติยเสขสูตร 
                        
         พึงทราบวินิจฉัยในทุติยเสขสูตรที่ ๖  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา    อตฺตกามา  ไดแก กุลบุตรทั้งหลายผูหวังประโยชนเกื้อกูล 
แกตน.  บทวา ยตฺเถต สพฺพ สโมธาน คจฺฉติ  ความวา  สิกขาบท ๑๕๐ 
ทั้งหมดน้ีถึงการสงเคราะหเขาในสิกขาแมเหลาใด.   บทวา  ปรปูิริการี   โหติ 
ความวา   ภิกษุเปนผูมีปกติทําใหบริบูรณ.    บทวา   มตฺตโสการี   ความวา 
เปนผูมีปกติทําพอประมาณ    อธิบายวา   ไมสามารถจะทําไดทั้งหมด.  บทวา 
ขุทฺทานุขุทฺทกานิ  ไดแก สิกขาบทท่ีเหลือเวนปาราชิก ๔. อนึ่ง  ในบทวา 
ขุทฺทานุขุทฺทกานิ  นั้น    มีอธิบายวา  สังฆาทิเสส  ชื่อวา ขุททกสิกขาบท 
ถุลลัจจัย ชื่อวา อนุขุททกสิกขาบท อน่ึง ถุลลัจจัย ชือ่วา ขุททกสิกขาบท 
ปาจิตตีย ชื่อวา อนุขุททกสิกขาบท.อน่ึงปาจิตตีย ชื่อวา ขุททกสิกขาบท 
ปาฏิเทสนียะทุกกฏและทพุภาสิต     ชือ่วา  อนุขุททุกสิกขาบท.   แตอาจารย 
ผูใชอังคุตตรมหานิกายน้ีกลาววา      สิกขาบทท่ีเหลือท้ังหมดยกเวนปาราชิก ๔     
ชื่อวา  ขุททานุขุททกสิกขาบท.  
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                               พระขีณาสพตองอาบัติ  
 
         ก็ในบทวา  ตานิ  อาปชฺชติป   วฏุาติป  นี้   มีอธิบายวา  พระ- 
ขีณาสพไมตองอาบัติที่เปนโลกวัชชะเลย จะตองก็แตอาบัติที่เปนปณณัตติวัชชะ 
เทาน้ัน    และเมื่อตองก็ตองทางกายบาง   ทางวาจาบาง   ทางใจบาง   คือ    เมื่อ 
ตองทางกาย   ก็ตองกุฏิการสิกขาบทและสหไสยลิกขาบทเปนตน     เมื่อตองทาง 
วาจา ก็ตองสัญจริตตสิกขาบท และปทโสธัมมสิกขาบทเปนตน   เมื่อตองทางใจ 
ก็ตอง  (เพราะ)   รับรูปยะ.   แมในบทท่ีเหลือก็มีนัยนี้แล.   บทวา   น   ห ิ
เมตฺถ   ภิกขฺเว อภพฺพตา  วุตฺตา  ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหสาย  ก็ในท่ีนี ้
เราตถาคตมิไดกลาววา     พระอริยบคุคลไมควรทั้งในการตองและการออกจาก 
อาบัติเห็นปานน้ี. 
         บทวา   อาทิพฺรหฺมจริยกานิ   ความวา  สิกขาบทท่ีเปนมหาศีล ๔ 
ซึ่งเปนเบื้องตนของมรรคพรหมจรรย.     บทวา   พฺรหฺมจริยสารุปฺปานิ 
ความวา    สกิขาบทท่ีเปนมหาศีลเหลาน้ันแล    เหมาะสม    คือ    สมควรแก 
มรรคพรหมจรรยที่ ๔.  บทวา  ตฺตฺถ  ไดแก ในสกิขาบทเหลานั้น. 
 
                             ลักษณะพระโสดาบัน 
 
         บทวา   ธุวสีโล  แปลวา  ผูมีศีลประจํา.  บทวา   ิตสีโล  แปลวา 
ผูมีศีลมั่นคง.     บทวา    โสตาปนฺโน    ไดเเก    ผูเขาถึงผล    ดวยมรรคท่ี 
เรียกวา  โสตะ.  บทวา  อวินิปาตธมฺโม  ไดแก  มอัีนไมตกไปในอบาย ๔ 
เปนสภาพ.  บทวา   นิยโต   ไดแก ผูเที่ยงดวยคุณธรรมเครื่องกําหนด  คือ 
โสดาปตติมรรค.  บทวา  สมฺโพธิปรายโน ไดแกมีปญญาเครื่องตรัสรูพรอม 
คือ  มรรค ๓  เบื้องสูง  ที่เปนไปในเบ้ืองหนา.  
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                                 ลักษณะพระสกทาคามี  
 
         บทวา  ตนุตฺตา แปลวา  เพราะ (กิเลสทั้งหลาย) เบาบาง. อธิบายวา 
กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน   ของพระสกทาคามีเบาบางไมแนนหนา   เปรยีบ- 
เหมือนชั้นแผนเมฆและเปรียบเหมือนปกแมลงวัน. 
 
                                 ลักษณะของพระอนาคามี 
 
         บทวา    โอรมฺภาคิยาน   ไดแก  เปนไปในสวนเบื้องตํ่า.   บทวา 
สโยชนาน  ไดแก สังโยชน (เครื่องผูกทั้งหลาย).บทวา  ปริกฺขยา  แปลวา 
เพราะความส้ินไป.   บทวา     โอปปาติโก     โหติ    ไดแก  เปนผูอุบัติข้ึน. 
บทวา   ตตฺถ   ปรินิพฺพายี     ไดแก  มอัีนไมลงมาเกิดในภพชั้นตํ่า ๆ  จะ 
ปรินิพพานในภพชั้นสูงน้ันแล.     บทวา  อนาวตฺติธมฺโม  ไดแก  มีอันไม 
หวนกลับมาอีกเปนธรรมดา  ดวยอํานาจกําเนิดและคติ. 
 
                     ผูทําไดเปนบางสวน - ผูทําไดสมบูรณ 
 
         ในบทวา  ปเทส  ปเทสฺการี   เปนตน   มีอธิบายวา  พระโสดาบัน 
พระสกทาคามี   และพระอนาคามี   ชื่อวาเปนบุคคลผูมีปกติทําไดเปนบางสวน 
คือ พระโสดาบัน  พระสกทาคามี  และพระอนาคามีนั้นทําไตรสิกขาใหสมบูรณ 
ไดเปนบางสวนเทาน้ัน    (สวน) พระอรหันต ชื่อวา เปนผูมีปกติทําใหบริบูรณ 
คือ     พระอรหันตนั้นทําไตรสิกขาใหสมบรูณไดบริบูรณทีเดียว.     บทวา 
อวฺฌานิ  คือ  ไมเปลา  อธิบายวา  มีผล  มีกําไร.  แมในสูตรนี้  พระผูมี 
พระภาคเจาก็ตรัสสิกขา ๓ ไวคละกัน. 
                                   จบอรรถกถาทุติยเสขสูตรที่   ๖  
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                                   ๗.  ตติยเสขสูตร  
 
                                        วาดวยเสขบุคคล 
 
         [๕๒๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สิกขาบทท่ีสําคัญ  ๑๕๐ นี้    ยอมมาสู 
อุทเทสทุกกึ่งเดือน ฯลฯ*   นี้แล  สิกขา ๓ ที่สิกขาบทท้ังปวงน่ันรวมกันอยู 
         ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   ที่เปนผูทําใหบริบูรณในศีล 
ทําพอประมาณในสมาธิและในปญญา   ฯลฯ     สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท 
ทั้งหลาย  ภิกษุนั้น  เพราะสิ้นสังโยชน ๓  เปนสัตตักขัตตุปรมะ  เวียนวาย 
ตายเกิดไปในเทวโลกและมนุษยโลก  ๗  ชาติเปนอยางมาก      ก็ทําท่ีสุดทุกข 
(คือทําทุกขใหสิ้น.    สําเร็จพระอรหัต)  ได   เปน   โกลังโกละ   เวียนวาย 
ตายเกิดไป ๒ หรือ ๓  ชาติ ก็ทําท่ีสุดทุกขได  เปนเอกพีชี    เกดิเปนมนุษย 
อีกชาติเดียว  ก็ทําท่ีสุดทุกขได 
         ภิกษุนั้น      เพราะสิ้นสังโยชน ๓    ราคะโทสะโมหะเบาบาง    เปน 
สกทาคามี  มาสูโลกนี้อีกคราวเดียวก็ทําที่สุดทุกขได 
         ภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  ที่เปนผูทําใหบริบูรณ 
ในศีลและในสมาธิ     ทาํพอประมาณในปญญา ฯลฯ     สมาทานศึกษาอยูใน 
สิกขาบทท้ังหลาย  ภิกษนุั้น เพราะสิ้นสังโยชนเบื้องตํ่า เปน อุทธังโสโต- 
อกนิฏฐคามี    (ผูมีกระแสในเบื้องบนไปถึงอกนิฏฐภพ)   เปน  สสังขาร- 
ปรินิพพายี   (ผูปรินิพพานดวยตองใชความเพียรเรี่ยวแรง)  เปน อสังขาร- 
ปรินิพพายี   (ผูปรินิพพานดวยไมตองใชความเพียรนัก) เปน   อุปหัจจ- 
ปรินิพพายี  (ผูปรินิพพานเม่ืออายุพนกึ่งแลวจวนถึงท่ีสุด)   เปน อันตรา- 
ปรินิพพายี  (ผูปรินิพพานในระหวางอายุยังไมถึงกึ่ง) 
* ความพิสดารเหมือน ทุติยเสขสูตร  
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         ภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  ที่เปนผูทําใหบริบูรณ 
ทั้งในศีล    ทั้งในสมาธิ    ทั้งในปญญา  ฯลฯ   สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท  
ทั้งหลาย ภิกษุนั้นกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได  
เพราะสิ้นอาสวะ  ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองสําเร็จอยูในปจจุบันนี้ 
         อยางนี้แล ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูทําไดเพียงเอกเทศ   ยอมทําไดดีเพียง 
เอกเทศ   ผูทําไดบริบูรณ ยอมทําไดดีบริบูรณ  เราจึงกลาววาสิกขาบทท้ังหลาย 
หาเปนหมันไม.                              
                                      จบตติยเสขสูตรที่  ๓ 
 
                               อรรถกถาตติยเสขสูตร 
  
         พึงทราบวินิจฉัยในตติยเสขสูตรที่  ๗ ดังตอไปนี้ :- 
 
                                     พระโสดาบัน    
            
         บทวา  โกลโกโล  ไดแก (พระโสดาบัน)   ไปจากตระกูลสูตระกูล. 
ก็ในบทวา.  ตระกูล  นี ้  ทานประสงคเอา  ภพ   เพราะเหตุนั้น     แมในบทวา 
๒ หรือ ๓ ตระกูล  นี้  พึงทราบความหมายวา  ๒  หรือ  ๓  ภพ.  จริงอยู 
พระโสดาบันนี้ยอมทองเท่ียวไป ๒ ภพบาง ๓ ภพบาง   หรืออยางสูงท่ีสุดก็  ๖ 
ภพ  เพราะเหตุนั้น   พึงเห็นวิกัป   (ขอกําหนด)  ในบทน้ีอยางนี้วา ๒ ภพบาง 
๓ ภพบาง ๔ ภพบาง ๕ ภพบาง ๖ ภพบาง. 
 
                                      พระสกทาคามี  
 
         บทวา  เอกวีชี  มรีูปวิเคราะหวา  พืชของภพหน่ึงเทาน้ัน  ของพระ- 



อริยะน้ีมีอยู   เหตุนั้น    พระอริยะน้ีจึงชื่อวา  เอกวีชี  (ผูมีพืชครัง้เดียว).  
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                                      พระอนาคาม ี
         ในบทวา  อุทฺธโสโต   เปนตน    อธิบายวา   พระอนาคามีประเภท  
อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี      มีกระแสในเบ้ืองบนและไปถึงอกนิฏฐภพก็มี ๑ 
พระอนาคามีประเภทอุทธังโสโตนอกนิฏฐคามี   มีกระแสในเบ้ืองบนแตไป 
ไมถึงอกนิฏฐภพ     ก็มี ๑  พระอนาคามีประเภทนอุทธังโสโตอกนิฏฐคาม ี
ไมมีกระแสในเบื้องบนแตไปถึงอกนิฏฐภพ    ก็มี ๑    พระอนาคามีประเภท 
นอุทธังโสโตนอกนิฏฐคามี ไมมีกระแสในเบ้ืองบนและไปไมถึงอกนิฏฐภพ 
ก็มี ๑. 
         บรรดาพระอนาคามี ๔  จําพวกนั้น   พระอนาคามีใดไดบรรลุอนาคา- 
มิผลในโลกนี้แลว บังเกิดในชั้นสุทธาวาสมีชั้นอวิหาเปนตน  ดํารงอยูในชั้นอวิหา 
นั้น จนตราบส้ินอายุแลว  ก็บังเกิดในชั้นสุทธาวาสชั้นสูงๆข้ึนไปถึงสุทธาวาสชั้น 
อกนิฏฐะ  พระอนาคามีนี้ชื่อวา  อุทธังโสโตอนิฏฐคามี. 
         สวนพระอนาคามีใดบังเกิดในสุทธาวาสชั้นอวิหาเปนตน    (แต)  ไม 
ปรินิพพานในสุทธาวาสชั้นนั้น    ไปปรินิพพานในพรหมโลกชั้นสูง ๆ ข้ึนไป 
โดยยังไมถึงสุทธาวาสชั้นอกนิฏฐะ  พระอนาคามีนี้ชื่อวา   อุทธังโสโตนอก- 
นิฏฐคามี. 
         พระอนาคามีใดจุติจากโลกน้ีแลวไปบังเกิดในสุทธาวาสชั้นอกนิฏฐะ 
เลยทีเดียว  พระอนาคามีนี้ชื่อวา  นอทุธังโสโตอกนิฏฐคามี. 
         สวนพระอนาคามีใดบังเกิดในสุทธาวาสชั้นใดชั้นหน่ึงในบรรดาสุทธา- 
วาส ๔ มีอวิหาเปนตน    แลวปรินิพพานในสุทธาวาสชั้นนั้นแล   พระอนาคามี 
นี้ชื่อวา  นอทุธังโสโตนอลนิฏฐคามี. 
         สวนพระอนาคามีผูอุบัติในพรหมโลกชั้นใดชั้นหน่ึงแลว        บรรล-ุ 
อรหัตผลดวยจิตท่ีเปนสสังขารและเปนสัปปโยค   พระอนาคามีนี้ชื่อวา    สสัง 
ขารปรินิพพายี.  
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         พระอนาคามีผูบรรลุอรหัตผล     ดวยจิตท่ีเปนอสังขารเปนอสัปปโยค 
พระอนาคามีนี้ชื่อวา  อสังขารปรินิพพายี. 
         พระอนาคามีใดบังเกิดในสุทธาวาสชั้นอวิหา     ซึ่งมีอายุ  ๑,๐๐๐ กัป 
ผานพนไปได ๑๐๐ กัปแรก   ก็บรรลอุรหัตผล พระอนาคามีนี้ชื่อวา  อุปหจัจ 
ปรินิพพายี. 
         แมในสุทธาวาสชั้นอตัปปาเปนตน  ก็มีนัยน้ีแล. 
         บทวา  อนฺตราปรินพฺพายี  ความวา  พระอนาคามีใด   อายุยังไม 
ทันเลยครึ่งไปก็ปรินิพพาน    พระอนาคามีนั้นมี ๓ ประเภท  คือ   อันดับแรก 
พระอนาคามีทานหน่ึง    บังเกิดในสุทธาวาสชั้นอวิหาซึ่งมีอายุ  ๑,๐๐๐ กัปเเลว  
ก็บรรลุอรหัตผลในวันที่บังเกิดนั้นเอง    หากวามิไดบรรลุอรหัตผลในวันที่ตน 
บังเกิด  แตวาไดบรรลุในที่สุด ๑๐๐ กปัแรก   พระอนาคามีนี้ชื่อวา  อันตรา 
ปรินิพพายี  ประเภทท่ี ๑. 
         พระอนาคามีอีกทานหนึ่ง      ไมสามารถบรรลุอรหัตผลไดอยางนั้น 
(แตวา) ไดบรรลใุนที่สุด ๒๐๐ กัป พระอนาคามีนี้ชื่อวา  อันตราปรินิพพายี 
ประเภทท่ี ๒. 
         พระอนาคามีอีกทานหนึ่ง แมในท่ีสุด  ๒๐๐ กัป อยางนั้นก็ไมสามารถ 
(บรรลุอรหัตผล) ได  (แตวา)   ไดบรรลุในที่สุด ๔๐๐ กัป    พระอนาคามีนี้  
ชื่อวา  อันตราปรินิพพายี  ประเภทท่ี ๓.  บทที่เหลอืมีนัยดังกลาวแลวแล. 
                                พระโสดาบัน   ๒๔  เปนตน 
         อน่ึง  นักศึกษาพึงดํารงอยูในฐานะนี้   แลวกลาวถึงพระโสดาบัน ๒๔ 
จําพวก   พระสกทาคามี ๑๒ จําพวก    พระอนาคามี ๔๘  จําพวก    และพระ- 
อรหันต ๑๒ จําพวก.  อธิบายวา  ในศาสนานี้  มีธุระ ๒   คือ สัทธาธุระ  ๑ 
ปญญาธุระ ๑  มีปฏิปทา ๔  มีทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  เปนตน.  
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         ในสัทธาธุระ   กับปญญาธุระนั้น     พระโสดาบันบุคคลทานหน่ึง 
ยึดมั่นดวยสัทธาธุระจนไดบรรสุโสดาปตติผล  บังเกิดในภพหน่ึง  แลวทําท่ีสุด 
ทุกขได   พระโสดาบันบุคคลทานนี้จัดเปนเอกพีชีประเภทหน่ึง   พระโสดาบัน 
บุคคลประเภทเอกพีชีนั้น มี  ๔ ประเภทดวยอํานาจปฏิปทา. พระโสดาบันบุคคล 
ประเภทเอกพีชีผูยึดมั่น     ดวยสัทธาธุระนี้เปนฉันใด     แมทานที่ยึดมั่นดวย 
ปญญาธุระกเ็ปนฉันนั้น     รวมเปนวาพระโสดาบันบุคคลประเภทเอกพีชีมี  ๘ 
ประเภท.  พระโสดาบันประเภท    โกลโกละ  และพระโสดาบันประเภท 
สัตตักขัตตุปรมะ ก็เหมือนกัน  คือมีประเภทละ ๘ รวมเปนวา พระโสดาบัน 
เหลาน้ีมี ๒๔ ประเภท. 
         ในวิโมกขทั้ง ๓ พระสกทาคามีบุคคลผูบรรลุภูมิ    ของพระสกทาคามี 
ก็มี ๔  ดวยอํานาจปฏิปทา ๔   อน่ึง  พระสกทาคามีบุคคลผูบรรลุภูมิของพระ 
สกทาคามี    ดวยอนิมิตวิโมกขก็มี  ๔    ผูบรรลุภูมิของพระสกทาคามี    ดวย 
อัปปณิหิตวิโมกขก็มี ๔  รวมเปนวา  พระสกทาคามีเหลาน้ี มี ๑๒ ประเภท. 
         สวนในพรหมโลกชั้นอวิหา  พระอนาคามีมีอยู ๕  คือ   พระอนาคามี 
ประเภทอันตราปรินิพพายีมี ๓    พระอนาคามีประเภทอุปหัจจปรินิพพายี 
มี  ๑   พระอนาคามีประเภทอุทธังโสโตอกนิฏฐคามีมี  ๑.   พระอนาคามี 
เหลาน้ันแยกเปน  ๑๐    คือ  พระอนาคามีประเภท   อสังขารปรินิพพายีมี ๕ 
พระอนาคามีประเภทสสังขารปรินิพพายีอีก  ๕.    ในสุทธาวาสชั้นอตัปปา 
เปนตน    กม็ีจํานวนเทากัน  แตในสทุธาวาสชั้นอกนิฏฐะ พระอนาคามีประเภท 
อุทธังโสโตไมมี.      เพราะฉะนั้น   ในสุทธาวาส  ชั้นอกนิฏฐะนั้น    จึงมีพระ 
อนาคามี ๘    คือ  พระอนาคามีประเภท  สสังขารปรินิพพายีมี  ๔  พระ- 
อนาคามีประเภทอสังขารปรินิพพายีมี  ๔    (เหมือนกัน )    รวมเปนวา  
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พระอนาคามีเหลาน้ีมีทั้งหมด ๔๘.  แมพระอรหันต  ก็พึงทราบวา มี ๑๒ 
เหมือนพระสกทาคามี.  แมในสูตรนี้  พระผูมีพระภารเจา  ก็ตรสัสิกขา ๓ 
ไวคละกัน. 
                          จบอรรถกถาตติยาเสขสูตรที่ ๗ 
                                   ๘.  จตุตถเสขสุตร 
                                      วาดวยเสขบุคคล 
         [๕๒๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สิกขาบทท่ีสําคัญ ๑๕๐ นี้  ยอมมาสู 
อุทเทสทุกกึ่งเดือน ฯลฯ  นี้แล  สิกขา ๓ ที่สิกขาบทท้ังปวงนั่นรวมกันอยู 
         ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  ที่เปนผูทําใหบริบูรณทั้ง 
ในศีล  ทั้งในสมาธิ  ทั้งในปญญา ฯลฯ  สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท 
ทั้งหลาย  ภิกษุนั้นกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ ฯลฯ  ในปจจุบันนี้ 
หรือไมเปนพระอรหันต  เพราะส้ินสังโยชนเบ้ืองตํ่า ๕  เธอเปนอันตรา 
ปรินิพพายี..  อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี  หรือไมเปนถึงน่ัน  เพราะสิ้น 
สังโยชน ๓  ราคะโทสะโมหะเบาบาง  เธอเปนสกทาคามี... หรอืไมเปนถึง 
นั่น  เพราะสิ้นสังโยชน ๓ เธอเปนเอกพีชี  โกลังโกละ  สัตตักขัตตุปรมะ. 
         อยางนี้แล  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูไดเพียงเอกเทศ ฯลฯ  หาเปน 
หมันไม. 
                               จบจตุตถเสขาสูตรที่ ๘ 
 ี  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 465 

                           อรรถกถาจตุตถเสขสูตร   
  
         พึงทราบวินิจฉัยในจตุตถเสขสูตรที่  ๘   ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา   ต   วา   ปน   อนภิสมฺภว   อปฺปฏิวิชฌฺ    ความวา 
พระอนาคามียังไมบรรลุ    ยังไมแทงตลอดอรหัตผลน้ัน.    นักศกึษาพึงทราบ 
ความหมายในท่ีทุกแหง  (ที่มีคําวา ต วา ปน  อนภสิมฺภว  อปฺปฏิวิชฺฌ) 
โดยนัยนี้.    แมในสูตรนี้     พระผูมีพระภาคเจาตรัสสิกขา ๓ อยางไวคละกัน 
ทีเดียว. 
                              จบอรรถกถาจตุตถเสขสูตรที่   ๘ 
 
                                    ๙.  ปฐมสิกขาสูตร 
 
                                        วาดวยไตรสิกขา 
 
         [๕๒๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สิกขา ๓ นี้     สิกขา ๓ คืออะไรบาง 
คืออธิสีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา  อธิปญญาสิกขา 
         อธิสีลสิกขานี้อยางไร   ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เปนผูมีศีล ฯลฯ 
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย  นี้เรียกวาอธิสีลสิกขา 
         อธิจิตตสิกขาเปนอยางไร ?    ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้    สงัดจาก 
กาม...จากอกุศลกรรมทัง้หลาย   เขาปฐมฌาน ฯลฯ    เขาจตุตถฌาน... นี ้
เรียกอธิจิตตสิกขา 
         อธิปญญาสิกขาเปนอยางไร ?   ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้รูตามจริงวา 
นี่ทุกข ฯลฯ  นี่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  นี้เรียกวาอธิปญญาสิกขา 
         ภิกษุทั้งหลาย  นี้แล  สิกขา ๓. 
                                      จบปฐมสิกขาสูตรที่   ๙  
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                          อรรถกถาปฐมสิกขาสูตร  
 
         ในสูตรที่ ๙  มีความหมายงายทั้งน้ัน.  แมในสูตรนี้    พระผูมีพระ 
ภาคเจาตรัสสิกขา ๓ ไวปนกันแล. 
                             จบอรรถกถาปฐมสิกขาสูตรที่  ๙ 
 
                                 ๑๐. ทุติยสิกขาสูตร 
 
                                      วาดวยไตรสิกขา 
 
         [๕๓๐]  (สูตรนี ้  ตอนตนเหมือนสูตรกอน  ตางกันแตตอนแก  อธ-ิ  
ปญญาสิกขา    คือสูตรกอนแสดงอริยสัจเปนอธิปญญาสิกขา    สวนสูตรนี้  
แสดงพระอรหัต   เปนอธิปญญาสิกขา  และมีนิคมคาถาดังน้ี) 
         อธิปญญาสิกขาเปนอยางไร ?   ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้    กระทํา 
ใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ ฯลฯ  ในปจจุบันนี้   นี้เรียกวาอธิปญญา- 
สิกขา 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แลสิกขา ๓                                        
                            ผูมีความเพียร   มกีาํลัง   มีปญญา   ม ี 
              ความพินิจ  มีสติ  รักษาอันทรีย  พึงประพฤติ 
              อธศิีล   อธิจิต   และอธิปญญา   กอนอยางใด 
              ภายหลังก็อยางน้ัน             ภายหลังอยางใด 
              กอนก็อยางน้ัน      ตํ่าอยางใด  สูงก็อยางน้ัน  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 467 

                            สูงอยางใด   ตํ่าก็อยางน้ัน   กลางวันอยาง 
              ใด   กลางคืนก็อยางน้ัน  กลางคืนอยางใด  
              กลางวันก็อยางน้ัน      ครอบงําทิศท้ังปวง 
              ดวยสมาธิอันหาประมาณมไิด. 
                            บณัฑิตท้ังหลายกลาววาผูนั้นดําเนิน 
              เสขปฏิปทา     มคีวามประพฤติหมดจดดี  
              กลาววาผูนั้นเปนผูตรัสรู       เปนปราชญ  
              ปฏบิัติสําเร็จในโลก    เพราะวิญญาณดับ 
              ความพนแหงใจของผูวิมุต        เพราะส้ิน 
              ตัณหา ยอมมีเหมือนความดับแหงตะเกียง 
              (เพราะส้ินเชื้อเพลิง)  ฉะนัน้. 
                       จบทุติยสิกขาสูตรที่   ๑๐ 
 
                     อรรถกถาทุติยสิกขาสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในทุติยสิกขาสูตรที่  ๑๐  ดังตอไปนี้ :-  
         ในบทวา    อาสวาน   ขยา  นี้    มีอธิบายวา  อรหัตมรรค  ชื่อวา 
อธิปญญาสิกขา.    สวนผลไมควรกลาววา   สิกขา   เพราะเกิดข้ึนแกบุคคล 
ผูไดศึกษาสิกขาแลว. 
         บทวา  ยถา  ปุเร  ตถา  ปจฺฉา   ความวา ในตอนตน  ทานศึกษา 
ในสิกขา ๓ อยาง  ภายหลังก็ศึกษาอยางนั้นเหมือนกัน. แมในบทท่ี ๒ ก็มนีัย 
นี้แล.  บทวา  ยถา  อโธ     ตถา   อุทฺธ   ความวา   ทานพิจารณาเห็นกาย  
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เบื้องตํ่า    ดวยสามารถแหงอสุภะอยางใด   ก็พิจารณาเห็นกายเบ้ืองสูงอยางนั้น  
เหมือนกัน.  แมในบทที่ ๒ ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  บทวา   ยถา  ทิวา  ตถา 
รตฺตึ ความวา ในเวลากลางวันทานศึกษาสิขา  ๓  อยาง   แมในเวลากลางคืน 
ก็ศึกษาอยางนั้นเหมือนกัน.   บทว1   อภิภุยฺย   ทิสา   สพฺพา   ความวา 
ครอบงําทิศท้ังปวง คือ ครอบงํา ดวยอํานาจแหงอารมณ.  บทวา อปฺปมาณ-   
สมาธินา  คือ  ดวยสมาธิอันสัมปยุตดวยอรหัตมรรค. บทวา  เสกฺข  ไดแก 
ผูยังศึกษาอยู   คือผูยังมีกิจท่ีจะตองทําอยู.    บทวา   ปฏิปท   ไดแกผูปฏิบัติ. 
บทวา  สสุทฺธจาริน  ไดแก ผูมีจรณะบริสุทธิ์ดี คือ ผูมีศีลบริสุทธิ์. บทวา 
สมฺพุทฺธ   ไดแกผูตรัสรูสัจจะ  ๔.   บทวา     ธีร   ปฏิปทนฺตคุ.  ความวา 
เปนปราชญ คือผูถึงพรอมดวยปญญาเปนเครื่องทรงจํา  ดวยอํานาจแหงปญญา 
เครื่องทรงจํา    ในขันธธาตุ    และอายตนะ    เปนผูถึงท่ีสุดแหงวัตรปฏิบัติ. 
         บทวา  วิฺาณสฺส  ไดแก แหงจริมกวิญญาณ  (จิตดวงสุดทาย). 
บทวา    ตณหฺกฺขยวมิุตฺติโน  ไดแก ผูประกอบดวย อรหัตผลวิมุตติ กลาวคือ 
ความหลุดพนเพราะส้ินตัณหา. บทวา ปชฺโชตสฺเสว นิพฺพาน หมายความวา 
เปรียบเหมือนการดับไปของดวงประทีป.  บทวา   วิโมกฺโข   โหติ  เจตโส 
ความวา   ความหลุด คือ ความพน   ไดแก  ภาวะคือความไมเปนไปแหงจิต  
มีอยู.    อธิบายวา     ก็ความหลุดพนไปแหงจิตท่ีเปรียบเหมือนการดับไปของ 
ดวงประทีปยอมมี    แกพระขีณาสพผูหลุดพนเพราะสิ้นตัณหา    เพราะจริมก- 
วิญญาณดับไป   สถานทีท่ี่พระขีณาสพไปก็ไมปรากฏ   ทานเปนผูเขาถึงความ 
เปนผูหาบัญญัติมิไดเลย. 
                                จบอรรถกถาทุติยสิกขาสูตรที่   ๑๐  
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                                    ๑๑. ปงกธาสูตร  
                      
                      วาดวยผูสรรเสริญและไมสรรเสริญ 
 
         [๕๓๑]  สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจา เสด็จจาริกไปในประเทศ- 
โกศล    พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ    ถึงตําบลปงกธา    ประทบัพักที่นั่น 
คราวนั้น     ภิกษุกัสสปโคตรเปนเจาอาวาสในตําบลน้ัน ที่นั่น   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงสอนภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจงใหสมาทานใหอาจหาญราเริง   ดวย 
ธรรมมีกถาประกอบดวยสิกขาบท เมื่อพระองคทรงสอนภิกษุใหเห็นแจง ...อยู 
ภิกษุกัสสปโคตรเกิดความไมพอใจข้ึนวา  สมณะนี้ขัดเกลายิ่งนัก 
         พระผูมีพระภาคเจาประทับสําราญพระอิริยาบถ  ณ  ตําบลปงกธา 
ตามพระอัธยาศัยแลว    เสด็จจาริกไปโดยลําดับถึงกรุงราชคฤห   ประทับ ณ 
ภูเขาคิชกูฏ 
         ฝายภิกษุกัสสปโคตร   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปแลวไมนาน 
เกิดรอนรําคาญใจไดคิดข้ึนวา   เราเสีย ๆ แลว   เราไดชั่วแลว  ซึง่เมื่อพระผูมี- 
พระภาคเจาทรงสอนภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจงสมาทาน อาจหาญราเริง ดวยธรรม- 
มีกถาประกอบดวยสิกขาบท  เราเกิดความไมพอใจข้ึนวา  สมณะนี้ขัดเกลาย่ิงนัก 
อยากระน้ันเลย เราไปเฝาสารภาพโทษเถิด ครั้นตกลงใจแลว  จึงเก็บงําเสนาสนะ 
ถือบาตรจีวรไปกรุงราชคฤห  ถึงภูเขาคิชฌกูฏ  เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวาย 
อภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนหนึ่ง  กราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อ 
ครั้งท่ีพระผูมีพระภาคเจา  ประทับพัก ณ ตําบลปงกธา  ประเทศโกศล ทีน่ั่น  
พระผูมีพระภาคเจาทรงสอนภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจงสมาทาน    อาจหาญราเริง 
ดวยธรรมีกถาประกอบดวยสิกขาบท เมื่อทรงสอนภิกษุ...อยู   ขาพระพุทธเจา  
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เกิดความไมพอใจข้ึนวา สมณะนี้ขัดเกลายิ่งนัก  คราวนั้นพระองคประทับสําราญ  
พระอิริยาบถ ณ ตําบลปงกธาตามพระอัธยาศัยแลว    เสด็จจาริกมากรุงราชคฤห 
พอเสด็จแลวไมนานขาพระพุทธเจาก็รูสึกรอนรําคาญใจไดคิดวา เราเสียๆ แลว 
เราไดชั่วแลว        ซึ่งเมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงสอนภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง 
สมาทานอาจหาญราเริงดวยธรรมีกถาประกอบดวยสิกขาบทอยู  เราเกิดความไม 
พอใจข้ึนวา สมณะนี้ขัดเกลายิ่งนัก  อยากระน้ันเลย  เราไปเฝาสารภาพโทษเถิด 
ดังน้ี   ขาแตพระองคผูเจริญ  ความผิด   (ฐานนึกลวงเกิน)    ไดเกิดแกขาพระ- 
พุทธเจาแลว  โดยที่เขลา โดยที่หลง โดยท่ีไมฉลาด ซึ่งเม่ือพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงสอน...อยู ขาพระพุทธเจาเกิดความไมพอใจข้ึนวา สมณะน้ีขัดเกลายิ่งนัก 
ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงรับโทษโดยความเปนโทษ     เพ่ือขาพระพุทธเจาจะ 
สังวรตอไปเถิด. 
         พ.  ตรสัวา  จริงละ  กัสสป  ความผิดไดเกิดแกทานแลว  โดยท่ีเขลา 
โดยที่หลง  โดยท่ีไมฉลาด  ซึ่งเม่ือเราสอน ...อยู   ทานไดเกิดความไมพอใจ 
ข้ึนวา    สมณะน้ีเครงเกินไป     เมื่อทานเห็นความผิดแลวทําคืนตามวิธีที่ชอบ 
เรารับโทษโดยความเปนโทษ    อันการที่เห็นความผิดแลวทําคืนตามวิธีที่ชอบ 
ถึงความสังวรตอไป  นั่นเปนความเจริญในวินัยของพระอริย. 
         แนะกัสสป      ถาภิกษุเถระก็ดี    ภิกษุมัชฌมิะก็ดี    ภิกษุนวกะก็ดี 
เปนผูไมใครศึกษา  ไมกลาวคุณแหงการบําเพ็ญสิกขา   ไมชักชวนภิกษุอ่ืน ๆ 
ที่ไมใครศึกษาใหศึกษา    ไมยกยองภิกษุอ่ืน ๆ  ที่ใครศึกษา   โดยท่ีจริงท่ีแท 
ตามเวลาอันควร     กัสสป     เราไมสรรเสริญภิกษุเถระ    ภิกษุมัชฌิมะและ 
ภิกษุนวกะรูปนี้เลย  เพราะเหตุอะไร  เพราะเหตุวา  (ถาเราสรรเสริญ)  ภิกษุ 
อ่ืน ๆ รูวาพระศาสดาสรรเสริญภิกษุรปูนั้น    ก็จะพากันคบภิกษุรูปนั้น    ภิกษุ 
เหลาใดคบภิกษุรูปนั้น    ภิกษุเหลาน้ันก็จะถึงทิฏฐานุคติ  (ไดเยี่ยงอยาง)   ของ 
ภิกษุรูปนั้น  ซึ่งจะเปนทางเกิดสิ่งอันไมเปนประโยชน    เกิดทุกขแกภิกษุผูคบ  
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ตลอดกาลนาน   เพราะเหตุนั้น      เราจึงไมสรรเสริญภิกษุรูปนัน้   จะเปนเถระ 
มัชฌิมะ  นวกะก็ตาม  
         แตถาภิกษุเถระก็ดี    ภิกษุมัชฌิมะก็ดี    ภิกษุนวกะก็ดี    เปนผูใคร 
ศึกษา  กลาวคุณแหงการบําเพ็ญสิกขา    ชักชวนภิกษุอ่ืน ๆ ที่ไมใครศึกษาให 
ศึกษา     ยกยองภิกษุอ่ืน  ๆ  ที่ใครศึกษา     โดยทีจ่ริงท่ีแทตามเวลาอันควร 
เราสรรเสริญภิกษุเถระ  ภิกษุมัชฌิมะ  และภิกษุนวกะ  เชนนี้  เพราะเหตุอะไร 
เพราะเหตุวา  ภิกษุอ่ืน ๆ รูวาพระศาสดาสรรเสริญเธอ   ก็จะพึงคบเธอ  ภิกษุ 
เหลาใดคบเธอ    ภิกษุเหลาน้ันก็จะพึงไดเยี่ยงอยางของเธอ    ซึ่งจะพึงเปนทาง 
เกิดประโยชน    เกิดสุขแกภิกษุผูคบตลอดกาลนาน    เพราะเหตุนั้น      เราจึง 
สรรเสริญภิกษุเชนนั้นจะเปนเถระ  มชัฌิมะ  นวกะก็ตาม. 
                                          จบปงกธาสูตรที่   ๑๑ 
                                            จบสมณวรรคท่ี   ๔ 
 
                            อรรถกถาปงกธาสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปงกธาสูตรที่ ๑๑  ดังตอไปนี้ :-  
         บทวา  ปกธา นาม  โกสลาน นิคโม  ความวา  นิคมในโกสลรัฐ 
ที่มีชื่ออยางนี้วา  ปงกธา.  บทวา อาวาสิโก  ความวา  ภิกษุเจาอาวาสราง 
อาวาสหลังใหม ๆ   ข้ึน บํารุงรักษาอาวาสหลังเกาๆ.  บทวา สกิฺขาปทปฏิส- 
ยุตฺตาย  ไดแก  ปฏิสังยุตดวยบทกลาวคือสิกขา    อธิบายวา    ประกอบดวย 
สิกขา ๓.    บทวา  สนฺทสฺเสติ  ไดแก ทรงใหภิกษุทั้งหลายเห็นเหมือนอยู 
พรอมหนา. บทวา สมาทเปติ ไดแกใหภิกษุทั้งหลายถือเอา. บทวา  สมุตฺเต  
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เชติ คือ ใหภิกษุทั้งหลายอาจหาญ.   บทวา สมฺปหเสติ คือ   ตรัสสรรเสรญิ  
ทําภิกษุทั้งหลายใหผองใส ดวยคุณท่ีตนไดแลว.   บทวา  อธิสลฺเลขติ  ไดแก 
สมณะนี้ยอมขัดเกลาเหลือเกิน  อธิบายวา  สมณะนี้ยอมกลาวธรรมที่ละเอียดๆ 
ทําใหละเมียดละไมเหลือเกิน. 
         บทวา อจฺจโย คือ ความผิด. บทวา ม อจฺจคฺคมา คือ ลวงเกินเรา 
ไดแกขมเรา  เปนไป.  บทวา อหุเทว อกฺขนฺติ ความวา  ความไมอดกลั้น 
ไดมีแลวทีเดียว.  บทวา อหุ อปฺปจฺจโย  ความวา  อาการไมยินดีไดมีแลว. 
บทวา  ปฏิคฺคณฺหาตุ    ความวา   ขอพระผูมีพระภาคเจาจงอดโทษ.    บทวา 
อายตึ  สวราย คือ เพ่ือประโยชนแกความสํารวมในอนาคต  อธิบายวา  เพ่ือ 
ตองการจะไมทําความผิด   คือโทษ   ไดแก ความพล้ังพลาด  เห็นปานน้ีอีก.  
บทวา   ตคฺฆ    เปนนิบาตโดยสวนเดียว. 
         บทวา   ยถาธมฺม   ปฏิกโรสิ   คือ    ธรรมดํารงอยูโดยประการใด 
เธอก็ทําโดยประการน้ัน    มีคําอธิบายวา    ใหอดโทษ.    บทวา  ต  เต  มย 
ปฏิคฺคณฺหาม  ความวา  เราทั้งหลายยอมยกโทษน้ันใหเธอ.  บทวา  วุฑฒิ 
เหสา กสฺสป  อริยสฺส  วินเย   ความวา  ดูกอนกัสสปะ   นีช้ื่อวา   เปน 
ความเจริญในศาสนาของพระผูมีพระภาคพุทธเจา.     ถามวา  ความเจริญเปน 
ไฉน ?   ตอบวา การเห็นโทษวาเปนโทษแลว  ทําคืนตามธรรมถึงความสํารวม 
ตอไป.  ก ็ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงทําเทศนาใหเปนปุคคลาธิษฐาน  จึง 
ตรัสวา โย  อจฺจย  อริยสฺส  ทิสฺวา   ยถาธมฺม   ปฏิกโรติ   อายตึ   สวร 
อาปชฺชติ  แปลวา ผูใดเห็นโทษโดยความเปนโทษ กระทําคืนตามธรรมเนียม 
ยอมถึงความสํารวมตอไป  ดังนี้.  
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         บทวา น สิกฺขากาโม ความวา ภิกษุไมตองการ คือ ไมปรารถนา  
ไดแก ไมกระหย่ิมใจตอสิกขา ๓.  บทวา สิกขาสมาทานสฺส คือ  แหงการ 
บําเพ็ญสิกขาใหบริบูรณ.  บทวา  น  วณฺณวาที  คือ  ไมกลาวคุณ.  บทวา 
กาเลน  คือ  โดยกาลอันเหมาะสม.    บทที่เหลือในสูตรนี้มีความหมาย งาย 
ทั้งน้ัน แล. 
                                       จบอรรถกถาปงกธาสูตรที่   ๑๐ 
                                        จบสมณวรรควรรณนาท่ี   ๔ 
         

                     รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้   คือ 
         ๑.  สมณสูตร  ๒.  คัทรภสูตร  ๓.  เขตตสูตร    ๔. วัชชปีุตตสูตร 
๕.  ปฐมเสขสูตร  ๖. ทุติยเสขสูตร   ๗. ตติยเสขสูตร   ๘.  จตุตถเสขสูตร 
๙.  ปฐมสิกขาสูตร  ๑๐.  ทุติยสิกขาสูตร  ๑๑.  ปงกธาสูตร  และอรรถกถา  
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                              โลณผลวรรคท่ี  ๕  
 
                                   ๑.อจัจายิกสูตร 
 
                     วาดวยกิจรีบดวนของชาวนาและภิกษุ 
 
         [๕๓๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อัจจายิกกรณียะ   (กิจที่ตองรีบทํา) 
ของคฤหบดีชาวนา ๓ นี้     อัจจายิกกรณียะ  ๓  คืออะไรบาง  คือ คฤหบดี 
ชาวนารีบ ๆ  ไถคราดพ้ืนที่นาใหดี  ครั้นแลวรีบ ๆ ปลูกพืช   ครั้นแลวรีบ ๆ 
ไขนํ้าเขาบาง ไขน้ําออกบาง  นี้แล  อัจจายิกกรณียะ  ของคฤหบดีชาวนา ๓ 
แตวาคฤหบดีชาวนานั้นไมมีฤทธิ์หรอือานุภาพที่จะบันดาลใหขาวงอกในวันนี้ 
ต้ังทองพรุงนี้   สุกมะรืนนี้   ที่ถูกยอมมีสมัย    ที่ขาวนั้นเปลี่ยนสภาพไปตามฤด ู
ยอมจะงอกบาง    ต้ังทองบาง  สุกบาง 
         ฉันเดียวกันนั่นแล    ภิกษุทั้งหลาย    อัจจายิกกรณียะของภิกษุ ๓ นี ้
คืออะไรบาง คือการบําเพ็ญอธิสีลสิกขา การบําเพ็ญอธิจิตตสิกขา  การบําเพ็ญ 
อธิปญญาสิกขา  นี้แล  อัจจายิกกรณียะของภิกษุ ๓  แตภิกษุนั้นไมมีฤทธิ์หรือ 
อานุภาพที่จะบันดาลใหจิตของตนเลิกยึดถือหลุดพนจากอาสวะ  ในวันนี้  หรือ 
พรุงน้ี    หรอืมะรืนนี้ได   ทีถู่ก   ยอมมีสมัย    ที่เมือ่ภิกษุนั้นศึกษาอธิศีลไป 
ศึกษาอธิจิตไป ศึกษาอธิปญญาไป จิตยอมจะเลิกยึดถือ หลุดพนจากอาสวะได 
         เพราะเหตุนั้น     ทานท้ังหลายพึงสําเหนียกในขอน้ีวา   ฉันทะของเรา 
ในการบําเพ็ญอธิสีลสิกขา     อธิจิตตสิกขา    และอธิปญญาสิกขาตองกลาแข็ง 
ภิกษุทั้งหลาย  ทานท้ังหลายพึงสําเหนียกอยางนี้แล. 
                                             จบอัจจายิกสูตรที่  ๑  
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                              โลณผลวรรควรรณนาท่ี  ๕  
 
                                    อรรถกถาอัจจายิกสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอัจจายิกสูตรที่ ๑  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา อจฺจายิกานิ  แปลวา รีบดวน.   บทวา  กรณียานิ   แปลวา 
กิจท่ีตองทําอยางแนแท   ก็ธุระใดไมตองทําเปนการแนแท   ธรุะนั้นเรียกวากิจ 
(งานอดิเรก) ธุระที่ตองทําเปนการแนแทชื่อวา กรณียะ (งานประจํา).  บทวา 
สีฆสีฆ    แปลวา โดยเร็ว ๆ.  บทวา  ต   ในคําวา  ตสฺส  โข  ต  นี ้  เปน 
เพียงนิบาต.    บทวา   นตฺถิ  สา   อิทฺธ ิ  วา  อานุภาโว  วา   ความวา 
ฤทธิ์นั้นหรืออานุภาพนั้นไมมี. 
         บทวา  อุตฺตรเสฺว  ไดแก ในวันที ่๓  (วันมะรืน).   บทวา  อุตุ- 
ปริณามีนิ  ไดแก ธัญชาติทั้งหลายไดความเปลี่ยนแปลงฤดู.  บทวา ชายนฺติป 
ไดแก  มีหนอสีขาวงอกออกในวันที่ ๓ เมื่อครบ ๗ วัน  หนอก็กลับเปนสีเขียว. 
บทวา  คพฺภินีป    โหนฺติ   ความวา   ถงึเวลาเดือนครึ่งก็ต้ังทอง.    บทวา 
ปจนฺติป  ความวา  ถึงเวลา ๓ เดือนก็สุก. 
         บัดนี้    เพราะเหตุที่      พระพุทธเจาท้ังหลายไมมีความตองการดวย 
คฤหบดีหรือดวยขาวกลา     แตที่ทรงนําอุปมานั้น ๆ มาก็เพ่ือจะทรงแสดง 
บุคคลหรืออรรถที่เหมาะสมกับเทศนานั้นในศาสนา  ฉะนั้น     เมื่อจะทรงแสดง 
ความหมายที่พระองคทรงประสงคจะแสดง   (ซึ่งเปนเหตุให)   นําอุปมาน้ันมา 
จึงตรัสคําวา เอวเมว โข เปนตน. สูตรน้ัน   เมื่อวาโดยอรรถ งายทั้งน้ันแล. 
ก็  สิกขา  พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสไวคละกัน    แมในสูตรนี้. 
                             จบอรรถกถาอัจจายิกสูตรที่ ๑  
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                                      ๒. วิวิตตสูตร 
 
                      วาดวยความสงัดจากกิเลส ๓ อยาง  
 
         [๕๓๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปริพาชกทั้งหลายผูถือลทัธิอ่ืน   ยอม 
บัญญัติปวิเวก   (ความสงบสงัด) ๓ นี้   ปวิเวก ๓ คืออะไร คือ จีวรปวิเวก 
(ความสงบสงัดเน่ืองดวยผานุงหม)  บิณฑบาตปวิเวก    (ความสงบสงัดเน่ือง 
ดวยอาหาร)  เสนาสนปวิเวก  (ความสงบสงัดเน่ืองดวยท่ีอยูอาศัย) 
         บรรดาปวิเวก ๓ นั้น  ในจีวรปวิเวก  พวกปรพิาชกบัญญติัผา   ดังน้ี 
คือ  เขาใช (สาณ) ผาทําดวยเปลือกปานบาง  (มสาณ)  ผาทําดวยเปลือกปาน 
แกมดายบาง   (ฉวทุสฺส)    ผาหอศพบาง    (ปสุกูล)    ผาท่ีเขาทิ้งแลวบาง 
(ติรีฏก)  เปลอืกไมบาง (อชิน)  หนังสัตวบาง  (อชินกฺขิปา)  หนังสัตว 
มีเล็บติดบาง (กุสจีร) คากรองบาง (วากจีร) เปลือกไมกรองบาง (ผลกจีร) 
ผลไมกรองบาง  (เกสกมพฺล)   ผากัมพลทําดวยผมคนบาง   (วาลกมฺพล) 
ผากัมพลทําดวยขนหางสัตวบาง  (อุลูกปกฺข)  ปกนกเคาบาง 
         ในบิณฑบาตปวิเวก    เขาบัญญัติอาหารดังน้ี   คือ   (สากภกฺขา) 
กินผักบาง (สามากภกฺขา) กินขาวฟางบาง  (นิวารภกฺขา)  กินลกูเดือยบาง 
(ททฺทุลภกฺขา)   กินกากหนัง    (ที่ชางหนังขูดท้ิง)   บาง   (หฏภกฺขา) 
กินยางไมบาง  (กณภกฺขา)  กินรําขาวบาง  (อาจามภกฺขา) กินขาวตังบาง 
(ปฺากภกฺขา)  กินงาปนบาง (ติณภกฺขา)  กินหญาบาง (โคมยภกฺขา) 
กินมูลโคบาง  (วนมูลผลาหาร)  กนิเงาและผลไมปาบาง   (ปวตฺตผลโภชี) 
กินผลไมที่มีอยู  (ในพ้ืนเมือง)  บาง  ยังชีพใหเปนไป  
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         ในเสนาสนปวิเวก เขาบัญญัติที่อยูดังน้ี  คือ (อรฺ) ปา(รุกฺขมลู) 
โคนไม  (สุสาน)  ปาชา   (วนปตฺถ)   ปาสูง    (อพโภกาส)    กลางแจง 
(ปลาลปฺุช)  กองฟาง  (ภุสาคาร)  โรงแกลบ  
         ภิกษุทั้งหลาย   พวกปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืน  บัญญัติปวิเวก  ๓ นี้แล 
         สวนปวิเวก   ๓   ตอไปนี้      เปนปวิเวกของภิกษุในพระธรรมวินัยนี ้
ปวิเวกของภิกษุ  ๓ คืออะไรบาง    คือ    ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เปนผูมีศีล 
ละความทุศีล และสงบสงัดจากความทุศีลนั้น   ๑   เปนผูมีความเห็นชอบ ละ- 
ความเห็นผิด    และสงบสงัดจากความเห็นผิดนั้น   ๑  เปนขีณาสพ  ละอาสวะ 
ทั้งหลาย   และสงบสงัดจากอาสวะทั้งหลายเหลานั้น  ๑ เมื่อภิกษุเปนผูมีศีล ฯลฯ 
และสงบสงัดจากอาสวะท้ังหลายเหลาน้ันแลว      ภิกษุนี้เราเรียกวาเปนผูถึงยอด 
ถึงแกน  บรสิุทธิ์      ต้ังอยูในสาระ 
         ภิกษุทั้งหลาย   เปรยีบเหมือนนาขาวสาลีของคฤหบดีชาวนามีผลไดที่ 
แลว   คฤหบดีชาวนาก็รีบ ๆ เกี่ยวขาวน้ัน  ครั้นแลวก็รีบ ๆ เก็บขนมาข้ึนลาน 
ต้ังนวด  สงฟาง  ปดขาวลีบ  สาดแลว   ส ี ซอม ฝด เมื่อเชนนี้   ขาวเปลือก 
ของคฤหบดีชาวนานั้นก็เปนถึงท่ีสุด  ถึงแกน  สะอาด  เปนขาวสาร  ฉันใดก็ดี 
ภิกษุเปนผูมีศีล ฯลฯ    และสงบสงัดจากอาสวะทั้งหลายเหลานั้นแลว     ภิกษุนี้ 
เราเรียกวาเปนผูถึงยอด ถงึแกน บริสุทธิ์  ต้ังอยูในสาระ ฉันนั้นเหมือนกันแล. 
                                              จบวิวิตตสูตรที่  ๒  
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                                  อรรถกถาวิวิตตสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในวิวิตตสูตรที่ ๒  ดังตอไปนี้ :-  
         บทวา  จีวรปวิเวก  ไดแก ความสงัดจากกิเลสท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
จีวร.     แมในสองบทท่ีเหลือ    ก็มีนยั     อยางเดียวกันนี้แล.     บทวา 
สาณานิ  ไดแกผาท่ีทอดวยปาน. บทวา มสาณานิ ไดแก ผามีเนื้อปนกัน. 
บทวา  ฉวทุสฺสานิ  ไดแก ผาท่ีทิ้งจากรางของคนตาย.   หรือผานุงท่ีทําโดย 
กรองหญาเอรกะเปนตน.    บทวา   ปสุกูลานิ    ไดแก   ผาไมมีชายท่ีทิ้งไว 
บนแผนดิน.  บทวา  ติรีฏกานิ  ไดแกผาเปลือกไม.  บทวา  อชินจมฺมานิ 
ไดแก  หนังเสือเหลือง.   บทวา   อชินกฺขิป   ไดแก  หนังเสือเหลืองนั้นแล 
ที่ผากลาง  อาจารยบางพวกกลาววา  สหขุรก  หนังเสือท่ีมีเล็บติด  ดังนี้บาง. 
บทวา  กุสจีร  ไดแก จีวรที่ถักหญาคาทํา.  แมในผาคากรองและผาเปลือกไม 
ก็มีนัย    นี้แล.    บทวา    เกสกมฺพล   ไดแก ผากัมพลท่ีทําดวยผมมนุษย. 
บทวา    วาลกมฺพล    ไดแก   ผากัมพลท่ีทําดวยหางมาเปนตน.    บทวา 
อุลูกปกฺขิก  ไดแก ผานุงที่ทําโดยปกนกฮูก. 
         บทวา สากภกฺขา ไดแกมี ผักสดเปนภักษา. บทวา  สามากภกฺขา 
ไดแก มีขาวฟางเปนภักษา.  ในบทวา นิวาระ  เปนตน   วีหิชาติที่งอกข้ึนเอง 
ในปา  ชื่อวา  นิวาระ  (ลกูเดือย).  บทวา  ททฺทุล   ไดแก เศษเน้ือท่ีพวก 
ชางหนังแลหนังแลวท้ิงไว.  ยางเหนียวก็ดี สาหรายก็ดี   ยางไมมีตนกรรณิการ 
เปนตนก็ดี  เรียกวา  หฏะ.  บทวา กณ  แปลวา  รําขาว.  บทวา อาจาโม 
ไดแก     ขาวตังที่ติดหมอขาว     เดียรถียทั้งหลายเก็บเอาขาวตังน้ันในที่ที่เขา 
ทิ้งไวแลวเค้ียวกิน.  อาจารยบางพวกกลาววา โอทนกฺชิย ดังน้ีบาง.  งาปน  
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เปนตน   ก็ปรากฏชัดแลวแล.  บทวา  ปวตฺตผลโภชี  ไดแก  มปีกติบริโภค 
ผลไมที่หลนเอง.  บทวา  ภุสาคาร  ไดแก  โรงแกลบ.  
         บทวา    สีลวา    ไดแก   ประกอบดวยปาริสุทธิศีล   ๔.    บทวา 
ทุสฺสีลฺจสฺส  ปหีน  โหติ  ความวา ทุศีล ๕  เปนอันภิกษุนั้นละไดแลว. 
บทวา  สมฺมาทิฏ ิโก  ไดแกเปนผูมีทิฏฐิ  (ความเห็น)  ตามความเปนจริง. 
บทวา  มิจฺฉาทิฏ ิ  ไดแก  เปนผูมีทิฏฐิไมเปนไปตามความเปนจริง. บทวา 
อาสวา  ไดแก อาสวะ ๔. บทวา อคฺคปฺปตโต  ไดแก ถึงยอดศีล. บทวา 
สารปฺปตฺโต   ไดแก  ถึงสีลสาระ  (แกนคือศีล).   บทวา   สุทฺโธ   แปลวา 
บริสุทธิ์.   บทวา สาเร  ปติฏ ิโต  ไดแกต้ังม่ันอยูในสารธรรม คือ ศีลสมาธิ 
และปญญา. 
         บทวา เสยฺยถาปห เทากับ ยถา นาม (ชื่อฉันใด).  บทวา สมฺปนฺน 
คือ   บริบรูณ   ไดแก   เต็มดวยขาวสาลีสุก.   บทวา   สฆราเปยฺย   ไดแก 
ชาวนาพึงใหขนมา.     บทวา    อุพฺพหาเปยฺย    ไดแก  พึงใหนํามาสูลาน. 
บทวา  ภุสิก  แปลวา  แกลบ.  บทวา  โกฏฏาเปยฺย   ไดแก  พึงใหเทลง 
ไปในครก  แลวเอาสากตํา. บทวา อคฺคปฺปตฺตานิ ไดแก  (ธญัชาติทั้งหลาย) 
ถึงความเปนขาวงาม.    แมในบทวา  สารปฺปตฺตานิ   เปนตน    ก็มีนัยนี้แล. 
สวนบทท่ีเหลือมีความหมายงายทั้งน้ัน. 
         สวนคําใดท่ีตรัสไวในสูตรนี้วา      ความทุศีลภิกษุนั้นละไดแลว และ 
มิจฉาทิฏฐิภิกษุนั้นก็ละไดแลว   ดังน้ี    คําน้ันพึงทราบวา   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสหมายเอาความทุศีล         และมิจฉาทิฏฐิอันภิกษุละไดแลวดวยโสดาปตติ- 
มรรค. 
                                   จบอรรถกถาวิวิตตสูตรที่  ๒  
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                                       ๓.  สรทสูตร 
 
                     วาดวยการละสังโยชน ๓ ดวยธรรมจกัษุ  
         [๕๓๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในหนาสารท ทองฟาแจม ปราศจากเมฆ 
ดวงอาทิตยสองฟา ขจัดความมืดในอากาศส้ิน  ทั้งสวาง   ทั้งสุกใส  ทั้งรุงเรอืง 
ฉันใด    ภิกษุทั้งหลาย    เมื่อธรรมจักษุ    (ดวงตาคือปญญาเห็นธรรม)  อัน- 
ปราศจากธุลีไมมีมลทิน  (คือกิเลส)  เกิดข้ึนแกอริยสาวก  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
พรอมกับเกิดความเห็นข้ึนนั้น  สังโยชน ๓ คือ    สักกายทิฏฐิ   วิจิกิจฉา 
สีลัพพตปรามาส   อริยสาวกยอมละได   ตอไป   เธอออกจากธรรมอีก ๒ 
ประการ คืออภิชฌา และพยาบาท. เธอสงัดจากกาม...จากอกุศลธรรมท้ังหลาย 
เขาปฐมฌาน    อันมีวิตก    มีวิจาร   มปีติและสุขเกิดแตวิเวก.   ภิกษุทั้งหลาย 
ถาอริยสาวกทํากาลกิริยา    (ตาย)    ในสมัยนั้น       สังโยชนซึ่งเปนเหตุทําให 
อริยสาวกผูติดอยูมาสูโลกนี้อีก  ยอมไมมี...  
                                         จบสรทสูตรท่ี  ๓ 
 
                                    อรรถกถาสรทสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสรทสูตรที่  ๓  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  วิทฺเธ  คือ  ปลอดโปรงเพราะปราศจากเมฆ.  บทวา  เทเว 
คือ  อากาศ.  บทวา อภิวิหจฺจ  คือ กําจัด.  บทวา  ยโต   คือ  ในกาลใด. 
บทวา  วิรช  คือ  ปราศจากธุลีมีธุลีคือราคะเปนตน  ทีช่ื่อวา ปราศจากมลทิน 
เพราะมลทินเหลาน้ันแล ปราศจากไปแลว.  บทวา  ธมมฺจกฺขุ  ไดแก จักษุ  
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คือ โสดาปตติมรรค ซึ่งกําหนดธรรมคือสัจจะ ๔.  บทวา นตฺถิ  ต  สโยชน 
ความวา  พระอริยสาวกน้ันไมมีสังโยชน ๒ อยางแล  (อภิชฌา และพยาบาท).  
อน่ึง ในสูตรนอกน้ีทานกลาววา ไมมี ก็เพราะไมสามารถจะนํามาสูโลกนี้ไดอีก. 
แทจริง  ในสตูรนี้   พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึงพระอนาคามี. 
                                 จบอรรถกถาสรทสูตรที่  ๓ 
 
                                        ๔. ปริสาสูตร 
 
                                วาดวยบริษัท  ๓  จําพวก 
 
         [๕๓๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บริษัท ๓ นี ้  บริษัท ๓ คืออะไร คือ 
(อคฺควตี  ปริสา) บริษัทที่มีแตคนดี   (วคฺคา  ปริสา)    บริษัทที่เปนพรรค 
(คือแตกกัน)  (สมคฺคา  ปริสา)  บริษัทท่ีสามัคคีกัน 
         บรษิัทท่ีมีแตคนดี   เปนอยางไร ?   ในบริษัทใด   ภิกษุผูใหญ ๆ 
ไมเปนผูสะสมบริขาร  ไมยอหยอน  (ในการบําเพ็ญสิกขา)    ทอดธุระในทาง 
ตํ่าทราม  มุงไปในทางปวิเวก  ปรารภความเพียรเพ่ือธรรมที่ยงัไมถึง   เพ่ือ 
บรรลุธรรมที่ยังไมบรรล ุ เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง   ปจฉิมา- 
ชนตา  (ประชุมชนผูเกิดมาภายหลัง)   ไดเยี่ยงอยางภิกษุผูใหญเหลาน้ัน   กพ็า 
กันเปนผูไมสะสมบริขาร  ไมยอหยอน  (ในการบําเพ็ญสิกขา) ฯลฯ    เพ่ือทํา 
ใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังมิไดทําใหแจง  บริษัทนี้เรียกวา   บริษัทท่ีมแีตคนดี 
         บรษิัทท่ีเปนพรรค  เปนอยางไร ?    ในบริษัทใด   ภิกษุทั้งหลาย 
เกิดแกงแยงทะเลาะวิวาทกัน     ทิ่มแทงกันและกันดวยหอกคือปาก    บรษัิทนี้ 
เรียกวา   บรษิัทท่ีเปนพรรค  
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         บรษิัทท่ีสามัคคีกัน    เปนอยางไร ?   ในบริษัทใด   ภิกษุทั้งหลาย  
พรอมเพรียงกัน   ชื่นบานตอกัน   ไมวิวาทกัน   (กลมเกลียวเปนอันหน่ึงอัน 
เดียวกัน)    เปนประหน่ึงวานมประสมกับน้ํา    มองดูกันและกันดวยปยจักษุ 
(คือสายตาของคนท่ีรักใครกัน)  บริษัทนี้เรียกวา  บริษัทท่ีสามคัคีกัน 
         ภิกษุทั้งหลาย  ในสมัยใด  ภิกษุทั้งหลายพรอมเพรียงกัน  ฯลฯ  มองดู 
กันและกันดวยปยจักษุ  ในสมัยนั้น   ภิกษุทั้งหลายยอมไดบุญมาก  ในสมัยนั้น 
ภิกษุทั้งหลายชื่อวาอยูอยางพรหม   คืออยูดวยมุทิตา  (พรหมวิหาร)    อันเปน 
เครื่องพนแหงใจ  (จากริษยา)   ปติยอมเกิดแกผูปราโมทยยินดี    กายของผูมี 
ใจปติยอมระงับ   ผูมีกายรํางับยอมเสวยสุข    จิตของผูมีสุขยอมเปนสมาธิ 
         ภิกษุทั้งหลาย  เปรยีบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหนาตกบนภูเขา   น้ําน้ันไหล 
ไปตามท่ีลุม     ยังซอกเขาและลํารางทางน้ําใหเต็ม     ซอกเขาและลํารางทางนํ้า 
เต็มแลว   ยอมยังหนองใหเต็ม   หนองเต็มแลว   ยอมยังบึงใหเต็ม  บึงเต็มแลว 
ยอมยังคลองใหเต็ม     คลองเต็มแลว      ยอมยังแมน้ําใหเต็ม     แมน้ําเต็มแลว 
ยอมยังทะเลใหเต็มฉันใดก็ดี     ในสมยัใด  ภิกษุทั้งหลายพรอมเพรียงกัน  ฯลฯ 
มองดูกันและกันดวยปยจักษุ   ในสมยันั้น     ภิกษุทั้งหลายยอมไดบุญมาก ฯลฯ 
จิตของผูมีสุขยอมเปนสมาธิ   ฉันนั้นเหมือนกัน 
         ภิกษุทั้งหลาย  นี้แล  บริษัท ๓. 
                                             จบปริสาสูตรที่    ๔  
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                                  อรรถกถาปริสาสูตร 
  
         พึงทราบวินิจฉัยในปริสาสูตรที่  ๔  ดังตอไปนี้ :-  
         บทวา   พาหุลฺลิกา  น   โหนฺติ   ความวา   ไมเปนผูมักมากดวย 
ปจจัย.  บทวา  น  สาถลิกา  คือ  ไมรับสิกขา ๓ ทําใหยอหยอน.   บทวา 
โอกฺกมเน  นกิฺขิตตฺธุรา ความวา  นิวรณ ๕ เรียกวา   โอกกมนะ เพราะ 
หมายความวา  ทําใหตกตํ่า   (ภิกษุผูเถระ)   เปนผูทอดท้ิงธุระในนิวรณซึ่งทํา 
ใหตกตํ่าเหลาน้ัน.  บทวา  ปวิเวเก   ปุพฺพงฺคมา  ความวา  เปนหัวหนาใน 
วิเวก ๓ อยาง   กลาวคือ   กายวิเวก   จติตวิเวก  และอุปธิวิเวก.    บทวา 
วิริย  อารภนติฺ  ไดแก เริ่มความเพียรทั้ง ๒ อยาง.  บทวา  อปฺปตฺตสฺส 
ไดแก ไมบรรลุคุณวิเศษ  กลาวคือ  ฌาน  วิปสสนา  มรรค  และผล.  แม 
ในสองบทท่ีเหลือก็มีนัย  นี้แล. 
         บทวา  ปจฺฉิมา  ชนตา   ไดแก  ประชุมชนภายหลังมีสัทธิวิหาริก 
และอันเตวาสิกเปนตน.  บทวา  ทิฏานุคตึ  อาปชฺชติ  ความวา  ทําตาม 
ที่อุปชฌายและอาจารยไดทํามาแลว. ประชุมชนภายหลังน้ีชื่อวา ถึงการดําเนิน 
ไปตามส่ิงท่ีประชุมชนนัน้ไดเห็นมาแลว    ในอุปชฌายอาจารย.      บทวา  อย  
วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อคฺควตี  ปริสา  ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บริษัทนี ้
เรียกวา  บรษิัทท่ีมีแตคนดี. 
         บทวา    ภณฺฑนชาตา    แปลวา    เกิดการบาดหมางกัน.    บทวา 
กลหชาตา   แปลวา   เกิดการทะเลาะกัน    ก็สวนเบื้องตนของการทะเลาะกัน 
ชื่อวา  การบาดหมางในสูตรนี้.  การลวงเกินกันดวยอํานาจ (ถึงขนาด) จับมือ 
กันเปนตน   ชื่อวา  การทะเลาะกัน.   บทวา  วิวาทาปนฺนา  ไดแก  ถึงการ  
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ทุมเถียงกัน.    บทวา  มขุสตฺตีหิ  ความวา  วาจาที่หยาบคายเรียกวา  หอก  
คือปาก    เพราะหมายความวาท่ิมแทงคุณ    (ภิกษุทั้งหลายท่ิมแทงกันและกัน) 
ดวยหอกคือปากเหลาน้ัน    บทวา วิตฺทนฺตา วิหรนฺติ คือ เที่ยวท่ิมแทงกัน. 
         บทวา  สมคฺคา แปลวา  พรอมเพรียงกัน.  บทวา  สมฺโมทมานา 
ไดแกมีความบันเทิงเปนไปพรอม.  บทวา ขีโรทกีภูตา ไดแก (เขากันได) 
เปนเหมือนน้ํากับน้ํานม.    บทวา ปยจกฺขูห ิ  ไดแก  ดวยจักษุอันเจือดวย 
เมตตาท่ีสงบเย็น. 
         บทวา ปติ  ชายติ  ไดแก ปติ ๕ ชนิด เกิดข้ึน.   บทวา   กาโย 
ปสฺสมฺภติ   ความวา  ทั้งนามกาย  ทั้งรูปกาย  เปนอันปราศจากความกระวน 
กระวาย.    บทวา  ปสฺสทฺธกาโย  ไดแก  มีกายไมกระสับกระสาย.    บทวา 
สุข   เวทิยติ   ไดแก  เสวยสุขทั้งทางกายและทางใจ.    บทวา   สมาธิยติ 
ความวา  ก็จิต  (ของภิกษุผูมีความสุข)  ยอมต้ังม่ันอยูในอารมณ. 
         บทวา  ถุลฺลผุสิตเก  ไดแก ฝนเม็ดใหญ.   ในบทวา    ปพฺพต- 
กนฺทรปทรสาขา  นี ้  พึงทราบวินิจฉัยดังน้ี   ทีช่ื่อวา กันทระ ไดแก สวน 
(หน่ึง)  ของภูเขาที่ถูกนํ้าซึ่งไดนามวา ก เซาะแลว  คือทําลายแลว ที่ชาวโลก 
เรียกวา นิตัมพะ (ไหลเขา) บาง นทีนิกุญชะ    (โตรกแมน้ํา) บาง.  ที่ชื่อวา 
ปทระ   ไดแก  ภูมิประเทศท่ีแตกระแหงในเมื่อฝนไมตกเปนเวลาครึ่งเดือน. 
ที่ชื่อวา   สาขา   ไดแก   ลํารางเล็กทางสําหรับน้ําไหลไปสูหนอง.    ที่ชื่อวา 
กุสุพฺภา  ไดแก    หนอง.   ทีช่ื่อวา  มหาโสพฺภา  ไดแก บึง.   ทีช่ื่อวา 
กุนฺนที   ไดแก   แมน้ํานอย.    ที่ชื่อวา   มหานที  ไดแก แมน้ําใหญ  ม ี
แมน้ําคงคาและยมุนาเปนตน. 
                                    จบอรรถกถาปริสาสูตรที่   ๔  
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                              ๕. ปฐมอาชานียสูตร 
 
                 วาดวยองค ๓ ของมาตนและของภิกษ ุ 
 
         [๕๓๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มาอาชาไนย    ตัวประเสริฐของพระ-  
ราชา  ประกอบพรอมดวยองค ๓ จึงเปนพาหนะคูควรแกพระราชา เปนมาตน 
เทากับวา  เปนองคาพยพของพระราชาทีเดียว   องค ๓ คืออะไร  คือสีงาม ๑ 
กําลังดี ๑  มฝีเทา ๑  มาอาชาไนยตัวประเสริฐของพระราชา   ประกอบพรอม 
ดวยองค ๓ นี้แล    จึงเปนพาหนะคูควรแกพระราชาเปนมาตน    เทากับวาเปน 
องคาพยพของพระราชาทีเดียว 
         ฉันเดียวกันนั้นแล  ภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูประกอบพรอมดวยองค ๓ 
จึงเปน   (อาหุเนยฺโย)   ผูควรของคํานับ    (ปาหุเนยฺโย)    ผูควรของตอนรับ 
(ทกฺขิเณยฺโย)  ผูควรของทําบุญ   (อฺชลิกรฺณีโย)  ผูควรทําอัญชล ี (อนุตฺตร 
ปฺุญกฺเขตฺต  โลกสฺส)   เปนนาบุญของโลก   ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา  องค ๓ 
คืออะไร  คือวรรณะงาม  ๑   เขมแข็ง ๑   มีเชาว ๑ 
         ภิกษุวรรณะงาม เปนอยางไร ? ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เปนผูมีศีล 
สํารวมในพระปาฏิโมกข     ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร     เห็นภัยในโทษ 
มาตรวานอย   สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย   อยางนี้เรียกวา   ภิกษุ 
วรรณะงาม 
         ภิกษุเขมแข็ง เปนอยางไร  ?  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ทําความเพียร 
เพ่ือละอกุศลธรรม    บําเพ็ญกุศลธรรม    แข็งขันบากบ่ันมั่นคงไมทอดธุระใน 
กุศลธรรมทัง้หลาย  อยางนี้เรียกวา  ภิกษุเขมแข็ง  
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          ภิกษุมเีชาว   เปนอยางไร ?    ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้รูทั่วถึงตาม 
จริงวา  นี่ทุกข ฯลฯ นี่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   อยางนี้   เรียกวา ภิกษุมีเชาว  
         ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบพรอมดวยองค ๓ นี้แล   จึงเปนผูควร         
ของคํานับ ฯลฯ  ไมมีนาบุญอันยิ่งกวา.                                      
                                      จบปฐมอาชานียสูตรที่  ๕ 
 
                               อรรถกถาปฐมอาชานียสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปฐมอาชานียสูตรที่  ๕   ดังตอไปนี้;- 
         บทวา   องฺเคหิ   คือ   ดวยองคคุณท้ังหลาย.   บทวา ราชารโห 
คือ   (มาอาชาไนย)   สมควร คือ เหมาะสมแกพระราชา.  บทวา ราชโภคฺโค 
คือ   เปนมาตนของพระราชา.  บทวา   รฺโ    องฺค   ไดแก  ถึงการนับวา 
เปนอังคาพยพของพระราชา    เพราะมีเทาหนาและเทาหลังเปนตน     สมสวน. 
บทวา วณฺณสมปนฺโน ไดแกถึงพรอมดวยสีรางกาย. บทวา พลสมฺปนฺโน 
ไดแก สมบูรณดวยกําลังกาย.  บทวา   ชวสมฺปนฺโน   ไดแก   เพียบพรอม 
ดวยพลังความเร็ว. 
         บทวา    อาหุเนยฺโย      ไดแก เปนผูสมควรรับบิณฑบาต  กลาวคือ 
ของท่ีเขานํามาบูชา.  บทวา  ปาหุเนยฺโย   ไดแก  เปนผูสมควร   (ที่จะรับ) 
ภัตรที่จัดไวตอนรับแขก.    บทวา    ทกฺขิเณยฺโย   ไดแก  เปนผูสมควรแก 
ทักษิณา กลาวคือของท่ีเขาถวายดวยศรัทธา ดวยอํานาจสละทานวัตถุ ๑๐ อยาง. 
บทวา  อฺชลิกรณีโย  ไดแก  เปนผูสมควรแกการประคองอัญชล.ี   บทวา 
อนุตฺตร  ปฺุกฺเขตฺต  โลกสฺส   ไดแก เปนสถานที่งอกงามแหงบุญของ 
ชาวโลกทั้งหมด  ไมมีที่ใดเสมอเหมือน.  
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         บทวา วณฺณสมฺปนฺโน  ไดแกถึงพรอมดวยวรรณะคือคุณ.  บทวา  
พลสมฺปนฺโน ไดแกสมบูรณดวยพลังวิริยะ. บทวา  ชวสมฺปนฺโน ไดแก 
เพียบพรอมดวยกําลังญาณ.    บทวา    ถามวา    ไดแก   ถึงพรอมดวยกําลัง 
แหงญาณ.  บทวา   ทฬฺหปรกฺกโม  ไดแก  มีความบากบ่ันมั่นคง.   บทวา 
อนิกฺขิตฺตธุโร  ไดแก ไมวางธุระ  คือ   ปฏิบัติไปดวยคิดอยางนี้วา  เราไม 
บรรลุอรหัตผลซ่ึงเปนผลอันเลิศแลว  จักไมทอดท้ิงธุระ คือ ความเพียร. 
         ในสูตรนี้   โสดาปตติมรรคพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวยอํานาจสัจจะ 
๔   และความเปนผูเพียบพรอมดวยความเร็วแหงญาณ   ตรัสไวแลวดวยโสดา- 
ปตติมรรคแล. 
                                จบอรรถกถาปฐมอาชานียสูตรที่   ๕ 
 
                                   ๖.  ทุติยอาชานียสูตร 
 
                        วาดวยองค  ๓  ของมาตนและของภิกษ ุ
 
         [๕๓๗]  (เหมือนสูตรกอน ตางกันแตตอนแก ภิกษุมีเชาว  สูตรกอน 
แกเปนภิกษุรูอริยสัจ  ซึ่งทานวาเปนพระโสดาบัน    สูตรนี้แกเปนพระอนาคามี 
ดังน้ี )                                               ฯลฯ 
         ภิกษมุีเชาวเปนอยางไร  ?   ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้     เพราะสิ้น 
โอรัมภาคิยสังโยชน   (สังโยชนเบื้องตํ่า)   ๕ เปนโอปปาติกะ  ปรินิพพานใน 
โลกที่เกิดนัน้ มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา  อยางนี้เรียกวา  ภิกษมุีเชาว. 
                                           จบทุติยอาชานียสูตรที่  ๖  
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                            อรรถกถาอาชานียสูตร 
 
         ในสูตรที่  ๖  มรรค  ๓   ผล  ๓  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว  และ  
ความเปนผูถึงพรอมดวยความเร็วแหงญาณ     พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสไวแลว 
ดวยมรรค ๓  ผล  ๓. 
                                   จบอรรถกถาทุติยอาชานียสูตรท่ี   ๖ 
 
                                     ๗.  ตติยอาชานียสูตร 
 
                          วาดวยองค  ๓ ของมาตนและของภิกษ ุ
 
         [๕๓๘]  (สูตรนี้ก็เหมือนกัน     ตางกันแตแกภิกษุมีเชาว    เปนพระ- 
อรหันต  ดังนี้)                                    ฯลฯ 
         ภิกษมุีเชาวเปนอยางไร ? ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้กระทําใหแจงซ่ึง 
เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ ฯล ฯ  ในปจจุบันนี้  อยางนี้เรียกวา  ภกิษุมีเชาว.         
                                       จบตติยอาชานียสูตรที่   ๗ 
 
                                 อรรถกถาตติยอาชานียสูตร 
 
         ในสูตรที่ ๗  อรหตัผล    พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว    มรรคกิจ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวดวยอรหัตผลน่ันเอง.      สวนผลไมควรเรียกวา 
เชาว   เพราะเกิดข้ึนไดดวยเชาว  ที่แลนไปแลว. 
                              จบอรรถกถาตติยอาชานียสูตรที่   ๗  
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                                      ๘.  นวสูตร 
 
            วาดวยบุคคลท่ีเปรียบไดกับผาเปลือกไม ๓ ชนิด  
 
         [๕๓๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผาเปลือกไม แมใหมก็สีทราม  สัมผัส- 
หยาบ   และราคาถูก   แมกลางใหมกลางเกาก็สีทราม สัมผัสหยาบ  และราคาถูก 
แมเกาแลวก็สีทราม     สมัผัสหยาบ     และราคาถกู   ผาเปลือกไมที่คร่ําคราแลว 
เขาก็ทําเปนผาเช็ดหมอขาวบาง  ทิ้งเสียที่กองขยะบางฉันใด 
         ฉันนั้นนั่นแหละ   ภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุนวกะก็ดี     ภิกษุมัชฌิมะก็ด ี
ภิกษุเถระก็ดี    ถาเปนผูทุศีลมีธรรมอันเลว    เรากลาวความทุศีลมีธรรมเลวนี้ 
ในความมีสีทรามของภิกษุ  กลาวบุคคลน้ีวาเหมือนผาเปลือกไมมีสีทรามฉะน้ัน 
         อน่ึง   ชนเหลาใดคบหาสมาคม    ทําตามเยี่ยงอยางภิกษุนั้น     ขอน้ัน 
ยอมเปนไปเพ่ือส่ิงอันไมเกื้อกูลเพ่ือทุกขแกชนเหลาน้ัน  ตลอดกาลนาน เรากลาว 
การคบหาสมาคมทําตามเยี่ยงอยางที่เปนเหตุใหเกิดสิ่งอันไมเกื้อกูลเกิดทุกขนี้ 
ในความมีสัมผัสหยาบของภิกษุ กลาวบุคคลน้ีวา  ดุจผาเปลือกไมมีสัมผัสหยาบ 
ฉะน้ัน 
         อน่ึง  ภิกษุนั้นรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ  คิลานปจจัย ... ของ 
ชนเหลาใด  ขอน้ัน   ยอมไมเปนการมีผลานิสงสมากแกชนเหลาน้ัน   เรากลาว 
การรับปจจัยอันไมเปนการมีผลานิสงสมากแกทายกนี้      ในความมีราคาถูกของ 
ภิกษุ  กลาวบุคคลน้ีวาเปนดังผาเปลือกไมมีราคาถูกฉะนั้น 
         อน่ึง  ภิกษุเถระชนิดนั้น   กลาวอะไรในทามกลางสงฆ  ภิกษุทั้งหลาย 
ก็กลาวเอาวา    ประโยชนอะไรดวยถอยคําของทานผูโงเขลาอยางทานก็เผยอจะ 
พูดดวย  ภิกษุเถระนั้นโกรธนอยใจ กจ็ะใชถอยคําชนิดที่เปนเหตุใหสงฆลงอุก- 
เขปนียกรรม  (คือหามไมใหติดตอเกี่ยวของกับภิกษุทั้งหลาย)    เหมือนเขาทิ้ง 
ผาเปลือกไมเกาเสียที่กองขยะฉะน้ัน  
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         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผากาสี แมใหมก็สีงาม  สัมผัสนิ่ม   และราคาแพง  
แมกลางใหมกลางเกาก็สีงาม       สัมผัสนิ่มและราคาแพง      แมเกาแลวก็สีงาม 
สัมผัสนิ่มและราคาแพง  ผากาสี  ถึงคร่ําคราแลว  เขายังใชเปนผาหอตคนะ (คือ 
เงินทองเพชรพลอยอมมีคา)  บาง    เก็บไวในคันธกรณฑ  (หบีอบของหอม) 
บาง ฉันใด. 
         ฉะน้ันนั่นแหละ   ภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุนวกะก็ดี    ภิกษุมัชฌิมะก็ด ี
ภิกษุเถระก็ดี     ถาเปนผูมีศีลมีธรรมอันดี      เรากลาวความมีศีลมีธรรมดีนี ้ 
ในความมีสีงามของภิกษุ  กลาวบุคคลน้ีวาเหมือนผากาสีมีสีงามฉะนั้น  
         อน่ึง     ชนเหลาใดคบหาสมาคมทําตามเยี่ยงอยางภิกษุนั้น      ขอน้ัน 
ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของชนเหลาน้ันตลอดกาลนาน    เรากลาวการคบ- 
หาสมาคมทําตามอยางที่เปนเหตุใหเกิดประโยชนสุขนี้  ในความมีสัมผัสนิ่มของ 
ภิกษุ  กลาวบุคคลน้ีวา  ดุจผากาสีมีสัมผัสนิ่มฉะน้ัน 
         อน่ึง  ภิกษุนั้นรับจีวร  บิณฑบาต เสนาสนะ   คิลานปจจัย...ของ 
ชนเหลาใด      ขอน้ันยอมเปนการมีผลานิสงสมากแกชนเหลาน้ัน     เรากลาว 
การรับปจจัยอันเปนการมีผลานิสงสมากแกทายกน้ี       ในความมีราคาแพงของ 
ภิกษุ  กลาวบุคคลน้ีวา  เสมือนผากาสีมีราคาแพงฉะนั้น 
         อน่ึง  ภิกษุเถระผูมีคุณธรรมอยางนี้   กลาวอะไรข้ึนในทามกลางสงฆ 
ภิกษุทั้งหลายก็พากันวา    ทานทั้งหลาย  จงสงบเสียงเถิด  ภิกษุผูใหญจะกลาว 
ธรรมกลาววินัยนี้  ดังน้ี                                              
         เพราะเหตุนั้น       ทานท้ังหลายพึงสําเหนียกในขอน้ีวา    เราทั้งหลาย 
จักเปนอยางผากาสี    ไมเปนอยางผาเปลือกไม  ภิกษุทั้งหลาย  ทานทั้งหลาย 
พึงสําเหนียกอยางนี้แล. 
                                              จบนวสูตรที่   ๘  
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                                 อรรถกถานวสูตร   
 
         พึงทราบวินิจฉัยในนวสูตรที่ ๘  ดังตอไปนี้ :- 
         ผาท่ีตรัสวาใหม     เพราะอาศัยการกระทํา.    ผาท่ีทําจากปอ    ชื่อวา 
โปตถกะ.   ผาท่ีชื่อวา   ปานกลาง  ไดแก ผากลางเกากลางใหมเพราะใช. 
ผาท่ีชื่อวา  เกา  ไดแก  ผาเกาเพราะใช.   บทวา  อกฺุขลิปริมชชฺน  ไดแก 
เปนผาเช็ดหมอขาว. บทวา ทุสฺสีโล ไดเเก ไมมีศีล.  บทวา ทุพฺพณฺณตาย 
ไดแก    เพราะเปนผูมีผิวพรรณทราม    เนื่องจากไมมีสี    คือคุณ.    บทวา 
ทิฏานุคตึ   อาปชฺชนฺติ  ไดแก ภิกษุทั้งหลายพากันทําตามอยางที่ภิกษุนั้น 
ทําไวแลว.   บทวา  น  มหปฺผล   โหติ  ความวา  ไมมีผลมาก  โดยผลคือ 
วิบาก.  บทวา  น  มหานสิส    ความวา  ไมมีอานิสงสมาก  โดยอานิสงสคือ 
วิบาก.  บทวา  อปฺปคฺฆตาย  ไดแก  เพราะการรับนั้นมีคานอย  โดยคาคือ 
วิบาก.   บทวา   กาสิก  วตฺถ  ไดแก ผาท่ีทอโดยปนดายจากฝาย.   ก็แลผา 
ชนิดนั้นเกิดข้ึนเฉพาะในแควนกาสี. 
         บทที่เหลืองายทั้งนั้น.   สวนศีลในสูตรนี้    พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว 
ปนกันแล. 
                                      จบอรรถกถานวสูตรที่   ๘  
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                                      ๙. โลณกสูตร 
 
                               วาดวยการใหผลของกรรม  
 
         [๕๔๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ใครพึงกลาววา  คนทํากรรมอยางใดๆ 
ยอมเสวยกรรมนั้นอยางนั้น  ๆ ดังน้ี   เมื่อเปนอยางนั้น    การอยูประพฤติพรหม-  
จรรยก็มีไมได ชองทางท่ีจะทําท่ีสุดทุกขโดยชอบก็ไมปรากฏ  สวนใครกลาววา 
คนทํากรรมอันจะพึงใหผลอยางใด ๆ     ยอมเสวยผลของกรรมน้ันอยางนั้น  ๆ 
ดังน้ี   เมื่อเปนอยางนี้  การอยูประพฤติพรหมจรรยยอมมีได    ชองทางท่ีจะทํา 
ที่สุดทุกขโดยชอบก็ยอมปรากฏ. 
         ภิกษุทั้งหลาย    บาปกรรมแมประมาณนอย    ที่บุคคลลางคนทําแลว 
บาปกรรมน้ันยอมนําเขาไปนรกได  บาปกรรมประมาณนอย   อยางเดียวกันนั้น 
ลางคนทําแลว    กรรมนัน้เปนทิฏฐธรรมเวทนียกรรม   (ใหผลในภพปจจุบัน) 
ไมปรากฏผลมากตอไปเลย 
         บาปกรรมแมประมาณนอย   บุคคลชนิดไรทําแลว    บาปกรรมน้ันจึง 
นําเขาไปนรกได ?  บุคคลลางคนในโลกนี้   เปนผูมีกายมิไดอบรม  มีศลีมไิด 
อบรม มีจิตมิไดอบรม มีปญญามิไดอบรม  มีคุณความดีนอย  เปนอัปปาตุมะ 
(ผูมีใจคับแคบ  ใจหยาบ  ใจตํ่าทราม)  เปนอัปปทุกขวิหารี    (มปีกติอยูเปน 
ทุกขดวยเหตุเล็กนอย  คือเปนคนเจาทุกข) บาปกรรมแมประมาณนอย บุคคล 
ชนิดนี้ทําแลว   บาปกรรมนั้นยอมนําเขาไปนรกได 
         บาปกรรมประมาณนอยอยางเดียวกัน    บุคคลชนิดไรทําแลว    กรรม 
นั้นจึงเปนทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ไมปรากฏผลมากตอไปเลย ?  บุคคลลางคน 
ในโลกน้ี   เปนผูมีกายไดอบรมแลว    มีศีลไดอบรมแลว    มีจิตไดอบรมแลว  
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มีปญญาไดอบรมแลว     มีคุณความดีมาก    เปนมหาตมะ    (ผูมีใจกวางขวาง  
ใจบุญ  ใจสูง)  เปนอัปปมาณวิหารี   (มีปกติอยูดวยธรรมอันหาประมาณมิได 
คือเปนคนไมมีหรือไมแสดงกิเลส    ซึ่งจะเปนเหตุใหเขาประมาณไดวาเปนคน 
แคไหน)    บาปกรรมประมาณนอยอยางเดียวกันนั้น     บุคคลชนิดนี้ทําแลว 
กรรมน้ันเปนทิฏฐธรรมเวทนียกรรม  ไมปรากฏผลมากตอไปเลย 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตางวาคนใสเกลือลงไปในถวยนํ้าเล็กๆหนึ่งกอน 
ทานท้ังหลายจะสําคัญวากระไร     น้ําอันนอยในถวยนํ้านั้นจะกลายเปนน้ําเค็ม 
ไมนาด่ืมไปเพราะเกลือกอนน้ันใชไหม. 
         ภิ.  เปนเชนนั้น   พระพุทธเจาขา. 
         พ.  เพราะเหตุไร. 
         ภิ.  เพราะเหตุวา น้ําในถวยนํ้านั้นมีนอย มันจึงเค็มได...เพราะเกลือ 
กอนน้ัน. 
         พ.  ตางวา    คนใสเกลือกอนขนาดเดียวกันนั้น  ลงไปในแมน้ําคงคา 
ทานท้ังหลายจะสําคัญวากระไร   น้ําในแมน้ําคงคาน้ันจะกลายเปนน้ําเค็ม   ดื่ม 
ไมไดเพราะเกลือกอนน้ันหรือ. 
         ภิ.  หามิได  พระพุทธเจาขา. 
         พ.  เพราะเหตุอะไร.                   
         ภิ.  เพราะเหตุวา น้ําในแมน้ําคงคามีมาก  น้ําน้ันจึงไมเค็ม...เพราะ 
เกลือกอนน้ัน.                    
         พ.  ฉันนั้นนั่นแหละ ภิกษุทั้งหลาย บาปกรรมแมประมาณนอย บุคคล 
ลางคนทําแลว   บาปกรรมนั้นยอมนําไปนรกได   สวนบาปกรรมประมาณนอย 
อยางเดียวกันนั้น    ลางคนทําแลว    กรรมน้ันเปนทิฏฐธรรมเวทนียกรรม   ไม 
ปรากฏผลมากตอไปเลย...  
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         ภิกษุทั้งหลาย  คนลางคนยอมผูกพันเพราะทรัพย  แมกึ่งกหาปณะ...   
แม ๑ กหาปณะ...  แม   ๑๐๐ กหาปณะ  สวนลางคนไมผูกพันเพราะทรัพย 
เพียงเทาน้ัน 
         คนอยางไร  จึงผูกพันเพราะทรัพยแมกึ่งกหาปณะ ฯลฯ     คนลางคน 
ในโลกน้ีเปนคนจน  มีสมบัตินอย   มโีภคะนอย   คนอยางนี้ยอมผูกพันเพราะ 
ทรัพยแมกึ่งกหาปณะ. ฯลฯ 
         คนอยางไร ไมผูกพันเพราะทรัพยเพียงเทาน้ัน ?  คนลางคนในโลกน้ี 
เปนผูมั่งค่ัง  มีทรัพยมาก  มีโภคะมาก  คนอยางนี้   ยอมไมผูกพันเพราะทรัพย 
เพียงเทาน้ัน 
         ฉันนั้นนั่นแหละ  ภิกษุทั้งหลาย   บาปกรรมแมประมาณนอย   บุคคล 
ลางคนทําแลว    บาปกรรมน้ันยอมนําเขาไปนรกได    สวนบาปกรรมประมาณ 
นอยอยางเดียวกันนั้น    บุคคลลางคนทําแลว    กรรมนั้นเปนทิฏฐธรรมเวทนีย- 
กรรม  ไมปรากฏผลมากตอไปเลย... 
         ภิกษุทั้งหลาย    พรานแกะหรือคนฆาแกะลางคน   อาจฆา   มัด   ยาง 
หรือทําตามประสงคซึ่งแกะที่ขโมยเขามาได  ลางคนไมอาจทําอยางนั้น 
         พรานแกะหรือคนฆาแกะเชนไร   จึงอาจฆา  มัด  ยาง   หรือทําตาม 
ประสงค    ซึง่แกะท่ีขโมยเขามาได ?    ลางคนเปนคนยากจน    มีสมบัตินอย 
มีโภคะนอย    พรานแกะหรือคนฆาแกะเชนนี้    อาจฆา ฯลฯ    ซึ่งแกะท่ีขโมย 
เขามาได 
         พรานแกะหรือคนฆาแกะเชนไร  ไมอาจทําอยางนั้น ?  ลางคนเปนผู 
มั่งค่ัง มีทรัพยมาก  มีโภคะมาก เปนพระราชาหรือราชมหาอํามาตย พรานแกะ 
หรือคนฆาแกะเชนนี้ไมอาจทําอยางนั้น    มีแตวาคนอ่ืนจะประณมมือขอกะเขาวา 
ทานผูนิรทุกข    ทานโปรดใหแกะหรือทรัพยคาซ้ือแกะแกขาพเจาบาง    ดงัน้ี 
ฉันใด  
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         ฉันนั้นเหมือนกัน   ภิกษุทั้งหลาย  บาปกรรมแมประมาณนอย  บุคคล  
ลางคนทําแลว    บาปกรรมน้ันนําเขาไปนรกได   สวนบาปกรรมประมาณนอย 
อยางเดียวกันนั้น   ลางคนทําแลว    กรรมนั้นเปนทิฏฐธรรมเวทนียกรรม  ไม 
ปรากฏผลมากตอไปเลย. . . 
         ภิกษุทั้งหลาย  ใครกลาววา   คนทํากรรมอยางใด ๆ   ยอมเสวยกรรม 
นั้นอยางนั้นๆ ดังน้ี   เมื่อเปนอยางนั้น ๆ การอยูประพฤติพรหมจรรยยอมมีไมได 
ชองทางที่จะทําท่ีสุดทุกขโดยชอบก็ไมปรากฏ   สวนใครกลาววา   คนทํากรรม 
อันจะพึงใหผลอยางใด ๆ ยอมเสวยผลของกรรมน้ันอยางนั้น ๆ ดังน้ี  เมื่อเปน 
อยางนี้  การอยูพระพฤติพรหมจรรยยอมมีได ชองทางท่ีจะทําที่สุดทุกขโดยชอบ 
ก็ยอมปรากฏ. 
                                        จบโลณกสูตรที่   ๙ 
 
                                   อรรถกถาโลณกสูตร 
         พึงทราบวินิจฉัยในโลณกสูตรที ่๙  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  ยถา  ยถาย  ตัดบทเปน    ยถา  ยถา  อย.   บทวา  ตถา 
ตถา  ต  ไดแก  ตถา  ตถา  ต  กมมฺ.  มคํีาอธิบายดังน้ีวา  ผูใดพึงกลาว 
ไวอยางนี้วา  บุคคลทํากรรมไวโดยประการใด ๆ  กจ็ะเสวยวิบาก  (ผล)  ของ 
กรรมน้ันโดยประการน้ันๆ เพราะวาใครๆไมสามารถที่จะไมเสวยวิบากของกรรม 
ที่ทําไวแลว   เพราะฉะนั้น    บุคคลทํากรรมไวเทาใด  ก็จะเสวยวิบากของกรรม 
เทาน้ันทีเดียว.    บทวา  เอว  สนฺต  คือ  เอว  สนฺเต  แปลวา  เมื่อเปน 
อยางนี้. บทวา พฺรหฺมจริยวาโส น โหติ ความวา อุปปชชเวทนียกรรมใด  
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ที่ทําไวกอนการทํามรรคใหเกิดมี   เพราะอุปปชชเวทนียกรรมนั้นอันตนจะตอง  
เสวยเปนแนแท     พรหมจรรยแมอยูจบแลว     ก็ไมเปนอันอยูเลย.      บทวา 
โอกาโส  น  ปฺายติ  สมฺมา  ทุกฺขสสฺ  อนฺตกิริยาย  ความวา   ก็ 
เพราะเหตุที่เมื่อเปนเชนนี้      การประมวลกรรม     และการเสวยผลของกรรม 
ยังคงมีอยู   ฉะน้ัน     โอกาสแหงการทําท่ีสุดแหงวัฏทุกข    โดยเหตุโดยนัยชื่อวา 
ไมปรากฏ.    บทวา  ยถา  ยถา  เวทนิย  ไดแก  อันตนพึงเสวยโดยอาการ 
ใด ๆ.  บทวา  ตถา  ตถาสฺส  วิปาก  ปฏิสเวทิยติ  ความวา  เสวยวิบาก 
ของกรรมนั้นโดยอาการน้ัน  ๆ. 
         มีคําอธิบายดังน้ีวา    ในชวนจิตท้ัง ๗   กรรมในชวนจิตท่ี ๑ นั้นใด 
เมื่อมีปจจัย  ก็ไดวาระที่จะใหผลทันที  กรรมนั้นจัดเปนทิฏฐธรรมเวทนียกรรม 
เมื่อไมมีปจจัย    ก็จะชื่อวาเปนอโหสิกรรม    สวนกรรมในชวนจิตท่ี ๗ อันใด 
กรรมน้ันเมื่อมีปจจัย  ก็จะเปนอุปปชชเวทนียกรรม  เมื่อไมมีปจจัย  ก็จะชื่อวา 
เปนอโหสิกรรม     และกรรมในชวนจิตท้ัง ๕ ในทามกลางอันใด    กรรมนั้น 
ชื่อวา  อปราปริยเวทนียกรรม  ตราบเทาท่ียังทองเท่ียวไปในสังสารวัฏ   บรุุษ 
(บุคคล)   นีท้ํากรรมน้ันไวจะพึงเสวยได   โดยอาการใด ๆ   ในบรรดาอาการ 
เหลาน้ี    ก็จะเสวยวิบากของกรรมนั้นโดยอาการน้ัน ๆ ทีเดียว.  แทจริง  ทาน 
กลาวไวในอรรถกถาวา กรรมที่ไดวาระใหผลแลวเทาน้ัน   ชื่อวา ยถาเวทนิย- 
กรรม.   บทวา  เอว   สนต  ภิกฺขเว  พฺรหฺมจริยวาโส  โหติ  ความวา 
คําท่ีกลาวไววา   ชื่อวามีการอยูพรหมจรรยที่ทํากรรมใหสิ้นไป   เพราะกรรมท่ี  
จะตองทําใหสิ้นไป  ยังมีอยูดังน้ี   เปนอันกลาวไวดีแลวทีเดียว. 
         บทวา   โอกาโส   ปฺายติ   สมฺมา  ทุกฺขสสฺ    อนฺตกิรยิาย 
ความวา    เพราะเหตุที่เมื่อเปนเชนนี้     ก็จะไมเกิดวัฏทุกขตอไปในภพนั้น   ๆ 
เพราะอภิสัขารวิญญาณดับไปดวยมรรคนั้น ๆ  ฉะนั้น    โอกาสแหงการทําท่ีสุด 
แหงทุกขดวยดีจึงปรากฏ.  
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                                          ยถาเวทนิยกรรม 
         บัดนี้   เมื่อจะทรงแสดงสภาพแหงยถาเวทนิยกรรมนั้น   พระผูมีพระ-  
ภาคเจาจึงตรัสคําวา อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺจสฺส  เปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน 
บทวา  อปฺปมตฺตก  ไดแก  ปริตตกรรม  คือ  กรรมนิดหนอย   กรรมเบา 
กรรมเล็กนอย  กรรมลามก.  บทวา  ตาทิสเยว  ไดแก  วิบากที่เห็นสมดวย 
กับกรรมน้ันแล.    บทวา  ทิฏธมฺมเวทนิย  ความวา  ในกรรมน้ันแล   ม ี
อธิบายวา   กรรมท่ีจะพึงใหผล   เมื่อไดวาระที่จะใหผลในปจจุบัน   ก็จะกลาย 
เปนทิฏฐธรรมเวทนิยกรรม.  บทวา นาณุป  ขายติ ความวา (กรรมเล็กนอย 
นั้น)  ไมปรากฏแม  (เพียง)  เล็กนอยในอัตภาพที่ ๒   อธิบายวา  ไมใหผล 
แมเพียงเล็กนอยในอัตภาพท่ี ๒.  บทวา  พหุเทว  ความวา สวนกรรมท่ีมาก 
จักใหผลไดอยางไรเลา ?๑ 

         ปุถชุนผูเวนจากภาวนา  (เจริญสติปฏฐาน)   ในกาย   เปนผูมีปกติไป 
สูวัฏฏะ    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงดวยบทวา    อภาวิตกาโย    เปนตน. 
บทวา  ปริตฺโต  ไดแก   มคุีณนิดหนอย.    บทวา  อปฺปาตุโม   ความวา 
อัตภาพเรียกวา อาตุมะ  ปุถุชนชื่อวามีอัตภาพเล็กนอยโดยแท  เพราะแมเมื่อ 
อัตภาพนั้นจะใหญ  แตกม็ีคุณเล็กนอย.   บทวา  อปฺปทุกฺขวิหารี  ความวา 
มีปกติอยูเปนทุกขดวยวิบากเล็กนอย.   พระขีณาสพ   พระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสดงดวยบทวา  ภาวิตกาโย   เปนตน.  อธิบายวา  พระขีณาสพนั้น    ชื่อวา  
มีกายอบรมแลว ดวยภาวนากลาวคือกายานุปสสนา หรือชื่อวา  มีกายอบรมแลว 
เพราะเจริญกายานุปสสนา.    บทวา  ภาวิตสีโล  แปลวา  เจริญศีล.  แมใน 
สองบทท่ีเหลือก็มีนัยนี้แล. 
๑.  ปาฐะวา  พหุก  ปน  วิปากเมว  ทสฺเสติ  ฉบับพมาเปน พหุก   ปน  วปิาก  กิเมว   ทสฺสติ  
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         อีกอยางหนึ่ง    พระขีณาสพ    ชือ่วา   มีกายอบรมแลว    ดวยอบรม  
ปญจทวาร.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสอินทรียสังวรศีล  ดวยบทวา  ภาวิตกาโย 
นี้   ตรัสศีล  ๓  ที่เหลือดวยบทวา  ภาวิตสีโล  นี้.  บทวา  อปรตฺิโต    คือ 
มีคุณมิใชเล็กนอย.  บทวา  มหตฺตา  คือ  พระขีณาสพชื่อวา  มีอัตภาพใหญ 
เพราะแมจะมีอัตภาพเล็กนอย  แตก็มคุีณมาก.  ก็บทวา  อปฺปมาณวิหารี  นี้  
เปนชื่อของพระขีณาสพโดยแท   อธิบายวา พระขีณาสพน้ันชื่อวา อัปปมาณ- 
วิหารี    (มีปกติอยูดวยคุณธรรมอันหาประมาณมิได)    เพราะไมมีกิเลสมีราคะ 
เปนตนที่ทําใหมีประมาณ  (คือจํากัดขอบเขตของคุณธรรม).  บทวา ปริตฺเต  
แปลวา   เลก็นอย.  บทวา  อุทกมลฺลเก   แปลวา  ในขันน้ํา. 
         บทวา โอรพฺภิโก   แปลวา  เจาของแกะ.  บทวา  โอรพฺภฆาตโก 
แปลวา   คนฆาแกะ.   บทวา   ชาเปตุ  วา   ไดแก  เพ่ือทําใหเสื่อมดวยความ 
เสื่อมทรัพย.    ปาฐะวา   ฌาเปตุ  ดังนี้ก็มี    ความหมายก็อยางเดียวกันนี้แล. 
บทวา  ยถาปจฺจย  วา  กาตุ    ความวา   เพ่ือทําไดตามปรารถนา.    บทวา 
อุรพฺภธน  ไดแก  ราคาคาตัวแกะ.    กเ็จาของแกะหรือคนฆาแกะนั้น    ถา 
ปรารถนาก็จะใหราคาแกะนั้น    ถาไมปรารถนาก็จะใหจับคอลากออกไป. 
         บทที่เหลือพึงทราบตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล.  แตพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวัฏฏะและวิวัฏฏะ  (นิพพาน)  ไวในสูตรนี้แล. 
                                 จบอรรถกถาโลณกสูตรที่   ๙  
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                                     ๑๐.  สังฆสูตร  
 
                               วาดวยอุปกิเลส ๓ อยาง 
 
         [๕๔๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มีอยู   อุปกิเลส   (เครื่องทําใหหมอง) 
อยางหยาบ  ของทอง คือทรายปนดิน หินกรวด  คนลางดินหรือลูกมือเอาทอง 
นั้นใสลงในรางแลว     ลางซาวเอาเคร่ืองมัวหมองอยางหยาบน้ันออก   เมือ่ส้ิน 
เครื่องมัวหมองอยางหยาบแลว  ยังมีเครื่องมัวหมองอยางกลาง คือกรวดละเอียด 
ทรายหยาบ คนลางดินหรือลูกมือก็ลางซาวเอาเคร่ืองมัวหมองอยางกลางนั้นออก 
ครั้นหมดเครื่องมัวหมองอยางกลางแลว       ยังมีเครื่องมัวหมองอยางละเอียด 
คือทรายละเอียด    ผงดํา   คนลางดินหรือลูกมือ   ก็ลางซาวเอาเครื่องมัวหมอง 
อยางละเอียดนั้นออกอีก     เมื่อเครื่องมัวหมองอยางละเอียดสิ้นไปแลว      ทนีี้  
ก็เหลืออยูแตแรทอง 
         ชางทองหรือลูกมือ   เอาแรทองนั้นใสเบาสูบเปาไลข้ี    ทองนั้นยังมิได 
สูบเปาไลข้ี   ยังไมละลาย    ยังไมหมดราคี   ก็ยังไมออน   ยังแตงไมได   สียงั 
ไมสุก    ยังแตกได   และใชการยังไมไดดี    ตอเมื่อชางทองหรือลูกมือสูบเปา 
ไลข้ีไป  จนไดที่หมดราคีแลว  ทองนั้นจึงออนแตงได  สีสุก  ไมแตก   และใช 
การไดดี    จะประสงคทําเปนเครื่องประดับชนิดใด  ๆ    เชนเข็มขัด     ตุมหู 
สรอยคอ   สงัวาล   ก็ไดตามตองการ 
         ฉันนั้นแหละ  ภิกษุทั้งหลาย   อุปกิเลสอยางหยาบของภิกษุผูประกอบ 
อธิจิตมีอยู  คือกายทุจริต วจีทุจริต  มโนทุจริต  ภิกษุชาติบัณฑิตมีจิตสมบูรณ 
ละ   ถายถอน   อุปกิเลสอยางหยาบน้ัน     ใหสิ้นไป   ใหไมมีตอไป   ครั้นละ 
อุปกิเลสอยางหยาบใหสิ้นไปแลว     ยังมีอุปกิเลสอยางกลาง    คือกามวิตก 
พยาบาทวิตก   วิหิงสาวิตก   ภิกษุชาติบัณฑิตมีจิตสมบูรณ    ละ    ถายถอน  
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อุปกิเลสอยางกลางนั้น    ใหสิ้นไป    ครั้นละอุปกิเลสอยางกลางใหสิ้นไปแลว  
ยังมีอุปกิเลสอยางละเอียด      คือ   ชาติวิตก   (ความตรึกถึงชาติ)  ชนบทวิตก 
(ความตรึกถึงชนบท)  อนวัญญัตติปฏิสังยุตตวิตก   (ความตรึกเกี่ยวดวยการจะ 
ไมใหคนอ่ืนดูหม่ิน)     ภิกษุชาติบัณฑิตมีจิตสมบูรณ     ละเลกิอุปกิเลสอยาง 
ละเอียดนั้นใหสิ้นไปใหไมมีตอไป    ครั้นละอุปกิเลสอยางละเอียดใหสิ้นไปแลว 
ทีนี้เหลืออยูแตธรรมวิตก   (ความตรึกในธรรม)   นั่นเปนสมาธิที่ยังไมละเอียด 
ไมประณีต  ไมไดความรํางับ  ไมถึงความเดนเปนหน่ึง   เปนพรตท่ียังตองใช 
ความเพียรขมหามไว  (ซึ่งอกุศลวิตก)  มีอยู  ภิกษุทั้งหลาย  คราวที่จิตแนวแน 
ต้ังม่ันเดนเปนหน่ึงในภายใน     นั่นเปนสมาธิละเอียดประณีตไดความระงับถึง 
ความเดนเปนหนึ่ง  ไมเปนพรตท่ีตองใชความเพียรขมหาม 
         ภิกษุนอมจิต     (ที่เปนสมาธิอยางนั้น)     ไปเพ่ือกระทําใหแจงดวย 
อภิญญา  (ความรูยิ่ง  ความรูเกินวิสัยคนสามัญ)   ซึ่งอภิญญาสัจฉิกรณียธรรม 
(ธรรมอันพึงกระทําใหแจงดวยอภิญญา)  ใด ๆ ในเม่ือความพยายามมีอยู  เธอ 
ยอมถึงความเปนผูอาจทําใหประจักษไดในอภิญญาสัจฉิกรณียธรรมน้ัน  ๆ (คือ) 
         (๑)   ถาเธอจํานงวา    ขอเราพึงแสดงฤทธิ์ไดหลายอยางตางวิธี      คือ 
คนเดียว  (นิรมิต)  ใหเปนคนมากก็ได   เปนคนมากแลว   (กลบั)   เปนคน 
เดียวก็ได    ทําส่ิงท่ีกําบังใหแลเห็น   (ก็ได)   ทําส่ิงท่ีแลเห็นใหกําบัง    (ก็ได) 
ผานฝาผานกําแพงผานภูเขาไปไดไมติดขัด    ดุจไปในท่ีวาง   (กไ็ด)    ดําลงไป 
ในแผนดินและผุดข้ึน (ในที่ๆตองการ) ดุจดําและผุดในน้ําก็ได ไปบนพ้ืนน้ํา 
อันไมแตก   ดุจเดินบนพ้ืนดินก็ได   นั่งไปในอากาศดุจนกบินก็ได   แตะตอง 
ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย     อันมีฤทธิ์มีอานุภาพมากปานนี้ดวยฝามือก็ได 
ใชอํานาจดวยกายไปตลอดพรหมโลกก็ได    ดังน้ี     ในเมื่อความพยายามมีอยู 
เธอยอมถึงความเปนผูอาจทําใหประจักษไดในอภิญญาสัจฉิกรณียธรรมน้ัน ๆ  
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         (๒)  ถาเธอจํานงวา   ขอเราพึงมีหูทิพยอันหมดจดเกินหูมนุษยสามัญ  
ฟงเสียง ๒ อยางได   คือ   ทั้งเสียงทิพย    ทั้งเสียงมนุษย    ทั้งเสียงไกล    ทัง้ 
เสียงใกล  ดังน้ี    ในเมื่อความพยายามมีอยู    เธอยอมถึงความเปนผูอาจทําให 
ประจักษไดในอภิญญาสัจฉิกรณียธรรมนั้น ๆ 
         (๓)  ถาเธอจํานงวา  ขอเราพึงกําหนดใจของสัตวอ่ืนบุคคลอ่ืนดวยใจ 
(ของตน) แลวรูจิตของเขาไดวาเปนจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะแลว  จิตมี 
โทสะหรือปราศจากโทสะแลว  จิตมีโมหะหรือปราศจากโมหะแลว  จิตหดหูหรือ 
จิตฟุงซาน จิตกวางใหญ (ดวยพรหมวิหาร) หรือจิตไมกวางใหญ  จิตมีธรรม 
อันยิ่งหรือจิตไมมีธรรมอันยิ่ง     จิตเปนสมาธิหรือจิตไมเปนสมาธิ     จิตวิมุต 
(หลุดพนจากกิเลสแลว)   หรือจิตยังไมวิมุต  ดังนี้    ในเมื่อความพยายามมีอยู 
เธอยอมถึงความเปนผูอาจทําใหประจักษไดในอภิญญาสัจฉิกรณียธรรมน้ัน ๆ 
         (๔)   ถาเธอจํานงวา    ขอเราพึงระลึกชาติไดอยางอเนก    คืออยางไร 
คือแต ๑ ชาติ ๒ ชาติ ๓ ชาติ  ๔ ชาติ ๕  ชาติ    ๑๐ ชาติ  ๒๐  ชาติ  ๓๐ ชาติ 
๔๐ ชาติ  ๕๐ ชาติ  กระทั่ง  ๑๐๐ ชาติ  ๑,๐๐๐ ชาติ  ๑๐๐,๐๐๐ ชาติ   จนหลาย 
สังวัฏฏกัป  หลายวิวัฏฏกัป  และหลายสังวิฏฏวิวัฏฏกัป วา  ในชาติโนน  เรามี 
ชื่ออยางนั้น      มีนามสกุลอยางน้ัน    มีผิวพรรณอยางนั้น     มอีาหารอยางน้ัน 
ไดเสวยสุขทุกขอยางนั้น     มีกําหนดอายุเทาน้ัน    จุติจากชาตินั้นเกิดในชาติโนน 
ในชาตินั้น เรามีชื่อ   มีนามสกุล   มีผิวพรรณ   มีอาหารอยางนั้น   ๆ  ไดเสวย 
สุขทุกขอยางนั้น    มีกําหนดอายุเทานั้น     จุติจากชาตินั้น  มาเกิดในชาตินี้     ขอ 
เราพึงระลึกชาติไดอยางอเนกพรอมท้ังอาการ   (คือรูปรางทาทางและความเปน 
ไปท่ีตาง ๆ กัน มีผิวพรรณตางกันเปนตน )  พรอมทั้งอุทเทส (คือส่ิงสําหรับอาง  
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สําหรับเรียก    ไดแกชื่อและโคตร)   อยางนี้    ดังนี้   ในเมื่อความพยายามมีอยู    
เธอยอมถึงความเปนผูอาจทําใหประจักษไดในอภิญญาสัจฉิกรณียธรรมน้ันๆ 
         (๕)  ถาเธอจํานงวา    ขอเราพึงมีจักษุทิพย   อันแจมใส   เกินจักษุ 
มนุษยสามัญ  เห็นสัตวทั้งหลายกําลังจุติ  (ตาย)   กําลังอุปบัติ  (เกิด)  เลว  ด ี 
ผิวพรรณงาม   ผิวพรรณทราม   ไดด ี   ตกยาก   รูชัดวาสัตวทั้งหลายเปนตาม 
กรรม   (ชี้ได)  วา  สัตวเหลาน้ี เจาขา   ประกอบดวยกายทุจริต     วจีทุจริต   
มโนทุจริต    วารายพระอริยะ    มีความเห็นผิด    กระทํากรรมไปตามเห็นผิด 
สัตวเหลาน้ัน    เพราะกายแตกตายไป  ก็ไปอบายทุคติวินิบาตนรก  หรือวาสัตว 
เหลาน้ี    เจาขา   ประกอบดวยกายสุจริต    วจีสุจริต    มโนสุจริต    ไมวาราย 
พระอริยะ  มคีวามเห็นชอบ  กระทํากรรมไปตามความเห็นชอบ   สัตวเหลาน้ัน 
เพราะกายแตกตายไป   ก็ไปสุคติโลกสวรรค    ขอเราพึงมีจักษุทิพยอันแจมใส 
เกินจักษุมนุษยสามัญ    เห็นสัตวทั้งหลายกําลังจุติ   กําลังอุปบติั   เลว  ด ี ผิว- 
พรรณงาม  ผิวพรรณทราม  ไดดี  ตกยาก  รูชัดวาสัตวทั้งหลายเปนตามกรรม 
อยางนี้  ดังนี้  ในเมื่อความพยายามมีอยู   เธอก็ถึงความเปนผูอาจทําใหประจักษ 
ไดในอภิญญาสัจฉิกรณียธรรมน้ัน  ๆ 
         (๖)   ถาเธอจํานงวา     เราพึงกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ     ปญญา- 
วิมุตติ   อันหาอาสวะมิได   เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป   ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
สําเร็จอยูในปจจุบันนี้   ดังน้ี    ในเมื่อความพยายามมีอยู     เธอก็ถึงความเปน 
ผูอาจทําใหประจักษไดในอภิญญาสัจฉิกรณียธรรมน้ัน   ๆ. 
                                            จบสังฆสูตรที่  ๑๐  
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                         อรรถกถาสังฆสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสังฆสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้ :-  
         บทวา   โธวติ แปลวา  ลาง.   บทวา สนฺโธวติ  แปลวา   ลางดวยดี 
คือ   ลางแลวลางอีก.   บทวา  นิทฺโธวติ  แปลวา  ลางโดยไมมีมลทินเหลือ. 
บทวา  อนิทฺธนฺต  คือ  ยังไมไดถลุง.  บทวา  อนินฺนีตกาสาว  คือ  ยัง 
ไมไดไลข้ี.  บทวา ปภงฺคุ ไดแก มีการแตกสลายไปเปนสภาพ.  เวนทองคํา 
ที่หลอมแลว   (ที่เหลือ)   เพียงเอากําปนทุบก็แตก.   บทวา  ปฏฏกาย  ไดแก 
เพ่ือตองการใหเปนแผนทองคํา.  บทวา คีเวยฺยเก  ไดแก  เครื่องประดับคอ. 
บทวา  อธิจตฺิต  ไดแก  จิตท่ีอบรมดวยสมถะและวิปสสนา.   บทวา อนุยุตฺ 
ตสฺส  ไดแก เจริญ.  บทวา  สเจตโส   ไดแก สมบูรณดวยจิต. 
         บทวา   ทพฺพชาติโก    ไดแก  เปนบัณฑิตโดยกําเนิด.    ในวิตก 
ทั้งหลายมีกามวิตกเปนตนมีอธิบายวา  วิตกท่ีปรารภกามเกิดข้ึน   ชื่อวา  กาม- 
วิตก.  วิตกท่ีสัมปยุตดวยพยาบาท  ชื่อวา  พยาปาทวิตก ที่สัมปยุตดวยวิหิงสา 
ชื่อวา  วิหิงสาวิตก. 
         ในวิตกท้ังหลายมีญาติวิตกเปนตน     มีอธิบายวา   วิตกท่ีปรารภญาติ  
เกิดข้ึนโดยนัยเปนตนวา  ญาติของเราท้ังหลายจํานวนมากมีบุญ     ชื่อวา  ญาติ 
วิตก.  วิตกท่ีอาศัยเรือนซ่ึงปรารภชนบทเกิดข้ึนโดยนัยเปนตนวา  ชนบทโนน 
ปลอดภัย  หาภิกษาไดงาย   ชื่อวา   ชนปทวิตก.  บทวา  น  ปณีโต  คือ 
ไมเอิบอ่ิม.  บทวา น ปฏิปฺปสฺสทฺธลทฺโธ    คือ ไมไดความสงบระงับกิเลส. 
บทวา น เอโกทิภาวาธิคโต    คือ  ไมถงึความเปนสมาธิ.  บทวา สสขาร-  
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นิคฺคยฺหวาริตวโต ไดแกขม คือหามกันกิเลสทั้งหลายไวดวยสสังขารอันเปน 
สัปปโยคะ    ไมใชเกิดข้ึนในที่สุดที่กิเลสทั้งหลายถูกตัดขาดไป   แตเกิดข้ึนหาม 
กิเลสทั้งหลาย.  
         ในบทวา  โหติ   โส   ภิกฺขเว  สมโย  นี ้    มอีธิบายวา  ที่ชื่อวา 
สมัยไดแก   เวลาท่ีไดสัปปายะ ๕ เหลาน้ี    คือ  ฤดสูปัปายะ   อาหารสัปปายะ  
เสนาสนสัปปายะ  ปุคคลสัปปายะ  ธัมมัสสวนสัปปายะ..  บทวา  ยนฺต  จตฺิต 
ไดแก ในสมยัใด วิปสสนาจิตนั้น.  บทวา อชฺฌตฺตเยว  สนฺติฏติ  ไดแก 
ดํารงอยูในตนน่ันเอง    กวิ็สัยแหงอารมณที่เที่ยง    ชื่อวา   อัชฌตัตะ  ในท่ีนี้ 
แมอารมณภายในก็ควร.    มีคําอธิบายวา    วิปสสนาจิตละอารมณจํานวนมาก 
แลวต้ังมั่นอยูในอารมณทีละอยาง     คือ ในอารมณ  คือพระนิพพานเทาน้ัน. 
บทวา  สนฺนิสีทติ   ไดแก  สงบน่ิงดวยดี.    บทวา  เอโกทิภาโว  โหติ 
ไดแก  เปนจิตมีอารมณเดียวเปนเลิศ.   บทวา  สมาธยิติ ไดแกต้ังมั่นดวยดี. 
         ในบทวา   สนฺโต    เปนตน     มอีธิบายวา   สมาธิ   ชื่อวา   สงบ 
เพราะสงบระงับกิเลสที่เปนขาศึก. สมาธิ  ชื่อวา  ประณีต  เพราะหมายความวา  
เอิบอ่ิม.   สมาธิ   ชื่อวา ไดความสงบระงับ  เพราะไดความระงับกิเลส.  สมาธิ 
ชื่อวา  ถึงความเปนธรรมเอกผุดข้ึน  เพราะถึงความเปนธรรมชาติมีอารณเดียว 
เปนเลิศ. สมาธิ  ที่ชื่อวา ไมตองขม คือ กันกิเลสทั้งหลาย แลวถกูหามไวดวย  
สัปปโยคะ  เพราะเกิดข้ึนในที่สุดที่กิเลสทั้งหลายถูกตัดขาดไป    เพราะเหตุนั้น  
จึงชื่อวา   ไมถูกสสังขารขมกันหามไว.    ภิกษุนี้     ชื่อวา    ทําจิตใหหมุนกลับ 
แลวบรรลุพระอรหัตผล  ดวยเหตุมีประมาณเทาน้ี.                
         บัดนี้   เมื่อจะทรงแสดงการแทงตลอดดวยอภิญญาของภิกษุนั้น   ผูเปน 
พระขีณาสพ  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา  ยสฺส  ยสฺส  จ  เปนตน.  
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บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อภิฺาสจฺฉิกรณียสฺส   ไดแก ที่ควรทําให 
ประจักษดวยรูยิ่ง.   บทวา  สติ  สติ  อายตเน  ความวา เมื่ออายตนะกลาว 
คือ    บรุพเหตุ    และประเภทแหงฌานเปนตนที่จะพึงไดในบัดนี้   มีอยู   คือ  
เมื่อเหตุมีอยู    ก็กถาพรรณนาเรื่องอภิญญาน้ี    ของพระขีณาสพนั้น     พึงทราบ  
โดยพิสดารตามนัยที่กลาวไวแลวในวิสุทธิมรรคน่ันแล.  สวนบทวา  อาสวาน 
ขยา  เปนตน   ในสูตรนี้พึงทราบวา  ตรัสไวแลวดวยอํานาจผลสมาบัติ. 
                                   จบอรรถกถาสังฆสูตรที่    ๑๐ 
 
                                      ๑๑.  สมุคคตสูตร 
 
                                            วาดวยนิมติ  ๓ 
           [๕๔๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย.  ภิกษุผูประกอบอธิจิต   ควรมนสิการ 
นิมิต ๓  ตามกาลอันควร  คือ  มนสิการสมาธินิมิต    (ขมจิตใจใหต้ังม่ันอยูใน 
อารมณเดียว)  ตามกาลอันควร  มนสกิารปคคาหนิมิต   (ทําความเพียรยกจิต 
ใหอาจหาญแชมชื่นข้ึน)  ตามกาลอันควร  มนสิการอุเบกขานิมิต    (เพงดูเฉย 
อยูไมขมไมยก   เมื่อจิตเรียบรอยแลว)  ตามกาลอันควร 
           ถาภิกษุผูประกอบอธิจิตจะพึงมนสิการแตสมาธินิมิตสวนเดียวไซร เปน 
ฐานะอยู   ที่จิตจะพึงเปนไปทางโกสัชชะ (ความเกียจครานความซึมเซ่ือง) ถา 
จะพึงมนสิการแตปคคาหนิมิตสวนเดียวเลา  ก็เปนฐานะอยู  ที่จิตจะเปนไปทาง 
อุทธัจจะ  (ความฟุงซาน)  ถาจะพึงมนสิการแตอุเบกขานิมิตโดยสวนเดียวไซร 
ก็เปนฐานะอยู   ที่จิตจะไมพึงต้ังมั่นเพ่ือความส้ินอาสวะ  
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         เมื่อใด    ภิกษุผูประกอบอธิจิต    มนสิการสมาธินิมิตตามกาลอันควร  
มนสิการปคคาหนิมิตตามกาลอันควร      มนสกิารอุเบกขานิมิตตามกาลอันควร 
เมื่อน้ันจิตน้ันจึงจะเปนจิตออน    ควรแกการงาน    เปนจิตผุดผอง    และม่ัน 
แนวแนเปนอยางดีเพ่ือความส้ินอาสวะ 
         เปรียบเหมือนชางทองหรือลูกมือชางทอง เตรียมเบาติดไฟ  เกลี่ยถาน 
เอาคีมจับทองวางบนถานแลว   สูบไปตามกาลอันควร  พรมน้ําตามกาลอันควร 
(หยุดสูบและพรหมน้ํา)    เพงพิจารณาดู    (วาสุกหรือยัง)    ตามกาลอันควร 
ถาชางทองหรือลูกมือสูบเผาทองไปสวนเดียว    ก็เปนไดอยู    ที่ทองนั้นจะพึง 
แกไฟ  ถาพรมนํ้าไปอยางเดียว  ก็เปนไดอยู  ที่ทองนั้นจะพึงออนไฟ  ถาหยุด 
เพงพิจารณาดูอยูอยางเดียว  ก็เปนไดอยู  ที่ทองนั้นจะไมสุกดี  เมื่อใด  ชางทอง 
หรือลูกมือสูบเผาทองไปตามกาลอันควร    พรมน้ําตามกาลอันควร    หยดุเพง 
พิจารณาดูตามกาลอันควร   เมื่อน้ัน   ทองนั้นจึงจะออน   ควรแตงได   สีสุก 
และไมแตก    ใชการไดดี    จะประสงคทําเปนเครื่องประดับชนิดใด ๆ   เชน 
เข็มขัด   ตุมหู  สรอยคอ  สังวาล  ก็ไดตามตองการ  ฉันใด 
         ฉันนั้นแหละ   ภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูประกอบอธิจิต   ควรมนสิการ 
นิมิต ๓ ตามกาลอันควร  คือ มนสิการสมาธินิมิตตามกําลังอันควร  มนสิการ 
ปคคาหนิมิตตามกาลอันควร   มนสกิารอุเบกขานิมิตตามกาลอันควร   ถาภิกษุ 
ผูประกอบอธิจิตจะพึงมนสิการแตสมาธินิมิตสวนเดียวไซร        เปนฐานะอยู 
ที่จิตจะเปนไปทางโกสัชชะ.        ถาจะพึงมนสิการแตปคคาหนิมิตสวนเดียวเลา 
ก็เปนฐานะอยู   ที่จิตจะเปนไปทางอุทธัจจะ  ถาจะพึงมนสิการแตอุเบกขานิมิต  
โดยสวนเดียวไซร   ก็เปนฐานะอยู   ที่จิตจะไมพึงแนวแนเปนอยางดีเพ่ือความ 
สิ้นอาสวะ  เม่ือใด  ภิกษุผูประกอบอธิจิต  มนสิการสมาธินิมิตตามกาลอันควร  
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มนสิการปคคาหนิมิตตามกาลอันควร     มนสิการอุเบกขานิมิตตามกาลอันควร  
เมื่อน้ัน    จิตนั้นจึงเปนจิตออน  ควรแกการงาน เปนจิตผุดผองและมั่น  แนวแน 
เปนอยางดีเพ่ือความส้ินอาสวะ 
         เธอนอมจิต  (อยางนั้น)  ไปเพ่ือทําใหแจงดวยอภิญญา   ซึ่งอภิญญา 
สัจฉิกรณียธรรมใด ๆ  ในเม่ือความพยายามมีอยู     เธอยอมถึงความเปนผูอาจ 
ทําใหประจักษไดในอภิญญาสัจฉิกรณียธรรมนั้น ๆ (คือ) 
         (๑)   ถาเธอจํานงวา     ขอเราพึงแสดงฤทธิ์ไดหลายอยางตางวิธี ฯลฯ 
(เหมือนสูตรกอนจนจบ). 
                                      จบสมุคคตสูตรที่  ๑๑ 
                                      จบโลณผลวรรคที่  ๕ 
 
                      อรรถกถาสมุคคตสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสมุคคตสูตรที่ ๑๑  ดังตอไปนี้ :- 
         อธิจิต  ไดแกจิตในสมถะและวิปสสนานั่นแล.  บทวา ตีณิ นิมิตฺ- 
ตานิ  ไดแก เหตุ ๓.  บทวา   กาเลน  กาล   ไดแก  ในกาลอันสมควร 
อธิบายวา  ตลอดกาลอันเหมาะสม.  ในบทวา   กาเลน  กาล   สมาธินิมิตฺต 
มนสิกาตพฺพ เปนตน  มีอธิบายวา ภิกษุพึงกําหนดกาลน้ัน   ๆ แลว มนสิการ 
ถึงเอกัคคตา    (ความท่ีจิตมีอารมณเดียวเปนเลิศ)   ในเวลาท่ีจิตประกอบดวย  
เอกัคคตา.  
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         เพราะวา  ในพระสูตรนี้    พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสเอกัคคตาวาเปน  
สมาธินิมิต.  ในบทวา  สมาธินิมิตฺต  นั้น  มีความหมายของคําดังน้ี  นิมิต  
คือ   สมาธิ   ชื่อวา  สมาธินิมิต.   แมในสองบทท่ีเหลือ   ก็มีนัยนี้แล.    บทวา 
ปคฺคาโห  (การประคองจิต)  เปนชื่อของวิริยะ.  บทวา  อุเปกขา  เปนชื่อ 
ของมัชฌัตตภาวะ  (ความที่จิตเปนกลาง).   เพราะฉะนั้น   ภิกษุพึงมนสิการถึง 
วิริยะในเวลาท่ีเหมาะสมแกวิริยะ.   พึงดํารงอยูในมัชฌัตตภาวะในเวลาที่เหมาะ- 
สมแกมัชฌัตตภาวะแล.  บทวา  านนฺต  จิตฺต   โกสชฺชาย   สวตฺเตยฺย 
ความวา   เหตุที่ทําใหจิตนั้นดํารงอยูในภาวะ คือ ความเกียจครานมีอยู.  แมใน 
เหตุนอกน้ี   ก็มีนัยนี้แล.  และในบทวา   อุเปกขานมิิตฺตเยว   มนสิกเรยฺย 
นี้มีเนื้อความดังน้ีวา  ภิกษุพึงเพงดูความวองไวแหงญาณเฉย ๆ. บทวา อาส- 
วาน   ขยาย  ไดแก  เพ่ือประโยชนแกอรหัตผล. 
         บทวา  อุกฺก  พนฺเธยฺย  ไดแก  พึงเตรียมกระเบื้องใสถาน. บทวา 
อาลิมฺเปยฺย    ความวา    พึงใสถานไปในกระเบ้ืองใสถานน้ัน     แลวจุดไฟใช 
สูบเปาใหไฟติด.     บทวา   อุกฺกามุเข   ปกฺขิเปยฺย   ความวา    พึงคุยเข่ีย 
ถานเพลิง   แลววางไวบนถาน   หรือใสไวในเบา.     บทวา   อชฌฺุเปกฺขติ 
ไดแก ใครครวญดูวา  รอนไดที่แลว. 
         บทวา  สมฺมา  สมาธิยติ  อาสวาน  ขยาย    ไดแก(จิต)  ต้ังมั่น 
อยูโดยชอบ    เพ่ือประโยชนแกอรหัตผล.    ภิกษุผูเจริญวิปสสนา  แลวบรรล ุ
อรหัตผล   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวแลว   ดวยเหตุมีประมาณเทาน้ี.  
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          บัดนี ้  เมื่อจะทรงแสดงปฏิปทาเปนเหตุใหบรรลุอภิญญาของพระขีณา- 
สพน้ัน  จึงตรัสคําวา  ยสฺส  ยสฺส  จ  เปนตน.   คําน้ัน     พึงทราบตามนัย 
ที่กลาวแลวในตอนตนนั่นแล.  
                                      อรรถกถาสมุคคตสูตรที่   ๑๑ 
                                       จบโลณผลวรรควรรณนาที่ ๕ 
                                            จบทุติยปณณาสก 
 

                        รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้   คือ 
         ๑.   อัจจายิกสูตร   ๒.  วิวิตตสูตร   ๓.  สรทสูตร   ๔.  ปริสาสูตร 
๕.  ปฐมอาชานียสูตร ๖. ทุติยอาชานียสูตร  ๗. ตติยอาชานียสูตร  ๘. นวสูตร 
๙.  โลณกสูตร   ๑๐.  สังฆสูตร   ๑๑.สมุคคตสูตร  และอรรถกถา.  
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                                         ตติยปณณาสก 
 
                                        สัมโพธิวรรคที่ ๑ 
 
                                             ๑. ปุพพสูตร 
 
                           วาดวยเหตุใหปฏิญาณวาเปนผูตรัสรู  
 
         [๕๔๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    กอนตรัสรู   เมื่อเราเปนโพธิสัตวยัง 
ไมไดอภิสัมโพธิญาณ  ไดคิดคํานึงวา  ในโลกอะไรหนอเปนอัสสาทะ  (ความ 
ยินดี  ความเพลิดเพลิน)  อะไรหนอเปนอาทีนพ   (โทษที่ไมนายินดี  ความ 
ขมข่ืน)  อะไรหนอเปนนิสสรณะ  (ความออกไป  ความไมติด)  เราไดกําหนด 
เห็นวา  สุขโสมนัสอาศัยสิ่งใดในโลกเกิดข้ึน   นี่เปนอัสสาทะในโลก   ความท่ี 
โลกไมเที่ยงเปนทุกขมีความแปรปรวนเปนธรรมดา        นี่เปนอาทีนพในโลก 
การบําบัดเสียซึ่งฉันทราคะ   การละเสียซึ่งฉันทราคะ   (ความรักใคร   พอใจ) 
ในโลก  นี่เปนนิสสรณะในโลก. 
         ภิกษุทั้งหลาย  เรายังมิไดรูแจงซ่ึงอัสสาทะ   อาทีนพ    และนิสสรณะ 
ของโลกอยางถูกตองแทจริงตราบใด       เราก็ยังไมปฏิญญาวาไดตรัสรูอนุตร- 
สัมมาสัมโพธิญาณในโลกนี้  ทั้งเทวโลก  มารโลก  พรหมโลกในหมูสัตวพรอม 
ทั้งสมณพราหมณทั้งท่ีเปนเทวดาและมนุษยทราบน้ัน    เมื่อใด    เรารูแจงชัด 
ซึ่งอัสสาทะ  อาทีนพ  และนิสสรณะของโลกถูกตองตามเปนจริงแลว   เมื่อน้ัน  
เราจึงปฏิญญาวาไดตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกน้ี    ทั้งเทวโลก   มาร- 
โลก พรหมโลก ในประชาชนรวมท้ังสมณพราหมณ ทั้งท่ีเปนเทวดาและมนุษย 
         ก็แลญาณทัสนะ    (ความรูเห็น)   ไดเกิดข้ึนแกเราวา    วิมตุติของเรา 
ไมกําเริบ  ชาตินี้เปนชาติสุดทาย  บัดนี้   ภพใหมไมมี. 



                                             จบปุพพสูตรที่   ๑  
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                                   ตติยปณณาสก 
 
                         สัมโพธิวรรควรรณนาท่ี   ๑  
 
                                  อรรถกถาปุพพสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปุพพสูตรที่ ๑ แหงปณณาสกที่ ๓ ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  ปุพฺเพว  สมฺโพธา  ไดแกในกาลกอนแตตรัสรู  ทานกลาว 
อธิบายไววา    ในเวลาอ่ืน  (กอน)   แตพระอริยมรรคเกิดข้ึนนั่นเอง.   บทวา 
อนภิสมฺพุทฺธสฺส  ไดแกผูยังไมแทงตลอดอริยสัจ ๔.  บทวา  โพธิสตฺตสฺ- 
เสว   สโต   ความวา    เม่ือสัตวผูตรัสรูนั่นแหละ   คือ   ผูเริ่มเพ่ือจะบรรลุ 
สัมมาสัมโพธิญาณ  มีอยู   หรือวาผูของอยูในพระโพธิญาณ  มีอยู.   เพราะวา 
พระสัมมาสัมพุทธเจา    (ของเรา)    จําเดิมแต    มอีภินิหารสําเร็จแลวดวยการ 
ประมวลธรรม  ๘ ประการ      แทบบาทมูลของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
ทีปงกร เปนผูเสด็จมาแลวอยางนั้นเปนผูติด คือของอยูในโพธิญาณ ทรงพระ 
ดําริวา   เราตองบรรลุพระโพธิญาณนี้   แลวไมทรงละความพยายามเพ่ือบรรล ุ
พระโพธิญาณนั่นแล  เสด็จมาแลว    เพราะฉะนั้น    จึงเรียกวา  พระโพธิสัตว. 
         บทวา   โก   นุ  โข  คือ   กตโม   นุ   โข   แปลวาอะไรหนอแล. 
สังขารโลก ชื่อวา โลก.   บทวา  อสฺสาโท  ไดแก มอีาการชุมชื่น.  บทวา 
อาทีนโว  ไดแก มีอาการไมนาสดชื่น.    บทวา   ตสฺส    มยฺห    ความวา 
เมื่อเรานั้น  คือ ผูของอยูในพระโพธิญาณอยางนี้  มีอยู.   บทวา  ฉนฺทราค- 
ปฏิวินโย  ฉนฺทราคปฺปหาน   ความวา   เพราะวา   ฉันทราคะ  ถึงความ 
ปราศไป    คือ ละได    เพราะปรารภ    คืออาศัยพระนิพพาน   เพราะฉะนั้น  
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พระนิพพาน    ทานจึงเรียกวา    ฉนฺทราควินโย     (นําฉันทราคะออกไป)  
ฉนฺทราคปฺปหาน  (ละฉันทราคะเสียได).   บทวา   อิท    โลกนิสสฺรณ 
ความวา พระนิพพานน้ี   ทานเรียกวา  โลกนิสฺสรณ  (เปนแดนแลนออกไป 
จากโลก)   เพราะสลัดออกไปแลวจากโลก. บทวา ยาวกีว ความวา   ตลอดกาล 
มีประมาณเทาใด.  บทวา  อพฺภฺาสึ  ความวา  ไดรูแลว   ดวยอริยมรรค 
ญาณ  อันประเสริฐยิ่ง.  แมดวยบทท้ังสองน้ีวา  าณฺจ ปน  เม  ทสฺสน 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึงปจจเวกขณญาณ.      บทที่เหลอืในพระสูตรนี้ 
งายทั้งน้ัน  ฉะนี้แล. 
                                     จบอรรถกถาปุพพสูตรที่    ๑ 
 
                                       ๒.  มนุสสสตูร 
 
                       วาดวยเหตุใหปฏิญาณวาเปนผูตรัสรู 
 
         [๕๔๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราไดตรวจคนอัสสาทะของโลกแลว 
อันใดเปนอัสสาทะในโลก   เราไดประสบอันนั้นแลว    อัสสาทะในโลกมีเทาใด 
อัสสาทะน้ันเราไดเห็นอยางดีดวยปญญาแลว     เราไดตรวจคนอาทีนพของโลก 
แลว  อันใดเปนอาทีนพในโลก    เราไดประสบอันนั้นแลว    อาทีนพในโลก 
มีเทาใด อาทีนพน้ันเราไดเห็นอยางดีดวยปญญาแลว  เราไดตรวจคนนิสสรณะ 
ของโลกแลว   อันใดเปนนิสสรณะในโลก  เราไดประสบอันนั้นแลว  นิสสรณะ 
ในโลกมีอยางไร  นิสสรณะน้ันเราไดเห็นอยางดีดวยปญญาแลว 
         ภิกษุทั้งหลาย เรายังมิไดรูแจงชัดซึ่งอัสสาทะอาทีนพและนิสสรณะของ  
โลกอยางถูกตองแทจริงตราบใด ฯลฯ*   บัดนี้   ภพใหมไมมี. 
                                            จบมนุสสสูตรที่   ๒ 
*  ดูปุพพสูตรท่ี  ๑  ประกอบ  
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                                    อรรถกถามนุสสสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในมนุสสสูตรที่ ๒  ดังตอไปนี้ :-  
         บทวา  อสฺสาทปริเยสน  อจร ึ  ความวา  ไดทองเท่ียวไป    เพ่ือ 
ประโยชนแกการแสวงหาอัสสาทะ.  ถามวา   ไดทองเท่ียวไป   จําเดิมแตไหน ? 
ตอบวา  ไดทองเท่ียวไป  ต้ังแตเปนสุเมธดาบส*.   บทวา  ปฺาย  ไดแก 
มรรคปญญา   พรอมดวยวิปสสนา.  บทวา  สุทิฏโฐ  ไดแกแทงตลอดแลว 
ดวยดี.  พึงทราบความในทุก ๆ บท  โดยอุบายน้ี.  
                                  จบอรรถกถามนุสสสูตรที่   ๒ 
 
                                    ๓. อัสสาทสูตร 
 
                           วาดวยเหตุใหหลุดพนจากโลก 
 
         [๕๔๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ถาอัสสาทะในโลกจักไมมีแลวไซร 
สัตวทั้งหลายก็จะไมพึงติดใจในโลก   เพราะเหตุที่อัสสาทะในโลกมีอยู    เพราะ 
เหตุนั้น    สตัวทั้งหลายจึงติดใจในโลก 
         ถาอาทีนพในโลกจักไมมีแลวไซร    สัตวทั้งหลายก็จะไมพึงเบื่อหนาย 
ในโลก    เพราะเหตุที่อาทีนพในโลกมีอยู     เพราะเหตุนั้น    สัตวทั้งหลายจึง 
เบื่อหนายในโลก 
         ถานิสสรณะในโลกจักไมมีแลวไซร    สัตวทั้งหลายก็จะไมพึงออกจาก 
โลกได  ก็เพราะเหตุที่นิสสรณะในโลกมีอยู   เพราะเหตุนั้น     สัตวทั้งหลายจึง 
ออกจากโลกได 
*  ปาฐะวา  ปฏาย   ฉบับพมาเปน  ปฏายาติ  
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         ภิกษุทั้งหลาย    สัตวทั้งหลายยังไมรูชัดซึ่งอัสสาทะ    อาทีนพ    และ  
นิสสรณะของโลกอยางถูกตองตามจริงตราบใด   สัตวทั้งหลายก็ยังมีใจถูกกักขัง 
ยังติด  ยังไมหลุด ยังไมพน  จากโลกนี้  ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก  จาก 
หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณทั้งท่ีเปนเทวดาและมนุษยอยูตราบน้ัน  เมื่อใด 
สัตวทั้งหลายรูแจงชัดซึ่งอัสสาทะ  อาทีนพ  และนสิสรณะของโลกอยางถูกตอง 
ตามจริงแลว    เมื่อน้ันสัตวทั้งหลายจึงมีใจไมถูกกักขัง   ออกไดหลุดพนไปจาก 
โลกนี ้  ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก   จากหมูสัตวพรอมท้ังสมณพรหมณ 
ทั้งท่ีเปนเทวดาและมนุษย. 
                                          จบอัสสาทสูตรที่   ๓ 
 
         ขอความในบททั้งปวง  ในสูตรที ่๓  งายทั้งน้ัน. 
                                      ๔.  สมณสูตร 
 
                วาดวยผูควรยกยองเปนสมณะและพราหมณ 
 
         [๕๔๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สมณะหรือพราหมณเหลาใด ๆ  ไมรู 
แจงชัดซึ่งอัสสาทะ     อาทีนพ     และนิสสรณะของโลกอยางถูกตองตามจริง 
สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน   เราไมนับวาเปนสมณะในสมณะทั้งหลาย   ไม 
นับวาเปนพราหมณในพราหมณทั้งหลาย อน่ึง สมณพราหมณเหลาน้ัน หาทํา 
ใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง   ซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณพราหมณ 
ดวยปญญาอันยิ่งเอง  สําเร็จอยูปจจุบันนี้ไดไม  
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         สวนสมณะ  หรือพราหมณเหลาใด ๆ รูแจงชดัซึ่งอัสสาทะ อาทีนพ  
และนิสสรณะของโลก    อยางถูกตองตามจริง  สมณะ  หรือพราหมณเหลานั้น 
เรานับวาเปนสมณะในสมณะท้ังหลาย นับวาเปนพราหมณในพราหมณทั้งหลาย 
อน่ึง    เธอเหลาน้ันยอมทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง    ซึ่งประโยชน 
แหงความเปนสมณพราหมณสําเร็จอยูในปจจุบันน้ีได. 
                                          จบสมณสูตรที่   ๔ 
 
                                     อรรถกถาสมณสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสมณสูตรที่  ๔  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา   สามฺตฺถ   ไดแกอริยผลท้ัง  ๔ อยาง.  บทนอกนี้เปน 
ไวพจนของบทวา สามฺตฺถ   ทั้งน้ัน. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวามรรค ๔  เพราะ 
อรรถวา  ความเปนสมณะ  ชื่อวา  ผล ๔  เพราะอรรถวา  ความเปนพรหม. 
ก็ในพระสูตรทั้ง ๔ เหลาน้ี       พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงขันธโลกอยางเดียว. 
                                    จบอรรถกถาสมณสูตรที่   ๔ 
 
                                       ๕.   โรณสูตร 
 
                  วาดวยความราเริงและความเบิกบานในธรรม 
 
         [๕๔๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  การรองไหในวินัยของพระอริยะ   คือ 
การขับรอง  ความเปนบาในวินัยของพระอริยะ     คือการฟอนรํา   ความเปน 
เด็กในวินัยของพระอริยะ     คือการหัวเราะจนเห็นฟนอยางพร่ําเพรื่อ   เพราะ  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 516 

เหตุนั้น  ในเรื่องนี้  พึงชกัสะพานเสีย  ในสวนการขับรอง  การฟอนรํา 
(สวนการหัวเราะนั้น)  เม่ือทานท้ังหลายเกิดธรรมปราโมทย (ความยินดีราเริง 
ในธรรม)  กค็วรแตเพียงยิ้มแยม.  
                                        จบโรณสูตรที่ ๕ 
 
                                      อรรถกถาโรสูตร 
 
         สูตรที่ ๕   ขาพเจาจะยกเรื่องข้ึนแสดง  ตามอัตถุปปตติ  (เรื่องราวที่ 
เกิดข้ึน).  ถามวา  เรื่องราวเกิดข้ึนอยางไร.  ตอบวา เรื่องเกิดข้ึนในเพราะ 
อนาจาร  (การประพฤตินอกรีดนอกรอย)  ของพระฉัพพัคคียทั้งหลาย.  เลากัน 
มาวา  พระฉัพพัคคียเหลานั้น  ขับรอง  ฟอนรํา หัวเราะ  เที่ยวไป.  ภิกษุ 
ทั้งหลาย  พากันกราบทูลพระทศพล  พระบรมศาสดาตรัสเรียกภิกษุฉัพพัคคีย 
เหลาน้ันมา  แลวทรงปรารภพระสูตรนี้  เพ่ือพุทธประสงค  จะทรงสั่งสอน 
ภิกษุเหลาน้ัน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  รุณณฺ  แปลวา  การรองไห.  บทวา 
อุมฺมตฺตก  ไดแก  กริิยาของคนบา.  บทวา  โกมารกิ ไดแก  เรื่องที่เด็ก ๆ 
จะตองกระทํา.  บทวา  ทนฺตวิทสกหสิต  ไดแก  การหัวเราะดวยเสียงอันดัง 
ของผูยิงฟน  ปรบมือ. ดวยบทวา  เสตุฆาโต  คีเต  พระผูมีดวยเสียงอันดัง 
ทรงแสดงวา  การตัดปจจัย  ในการขับรองของเธอท้ังหลาย  จงยกไวกอน 
เธอทั้งหลาย  จะละการขับรอง  พรอมทั้งเหตุ.  แมในการฟอนรํา  ก็มีนัยน้ี 
เหมือนกัน. 
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         บทวา  อล  แปลวา ควรแลว.   เหตุตรัสเรียกวา  ธรรม  ในบทน้ีวา  
ธมฺมปฺปโมทิตาน สต เมื่อคนทั้งหลาย  รื่นเริง  บันเทิงอยูดวยเหตุบางอยาง  
บทวา   สิต สิตมตฺตาย  มีคําอธิบายวา  เมื่อมีเหตุที่ตองหัวเราะ  การหัวเราะ 
ที่เธอจะกระทําเพียงเพื่อยิ้ม  คือเพ่ือแสดงเพียงอาการเบิกบาน ใหเห็นปลายฟน 
เทาน้ัน     กพ็อแลว   สําหรับเธอท้ังหลาย. 
                                         จบอรรถกถาโรณสูตรที่  ๕ 
 
                                         ๖.  อติตตสูตร 
 
                           วาดวยส่ิงท่ีเสพไมรูอิ่ม  ๓  อยาง 
 
         [๕๔๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความอ่ิมหนําในการเสพส่ิงท้ัง ๓ ไมมี 
สิ่งท้ัง ๓ คืออะไร  คือความหลับ   การด่ืมสุราเมรัย   การประกอบเมถุนธรรม 
ความอ่ิมหนําในการเสพส่ิงท้ัง ๓ นี้แล  ไมมี. 
                                            จบอติตตสูตรที่   ๖ 
 
                              อรรถกถาอติตตสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอติตตสูตรที่ ๖  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  สุปฺปสฺส  ไดแกความหลับ.    บทวา  ปฏิเสวนาย  นตฺถิ   
ติตฺติ    ความวา    จะเสพไปเทาไร ๆ  ก็ยังพอใจอยูเทาน้ัน   ๆ    เพราะฉะนั้น 
ข้ึนชื่อวา  ความอ่ิมจึงยังไมมี.   แมในบทท้ังสองที่เหลือ   ก็มีนยันี้เหมือนกัน. 
ก็ถาหากนํ้าในมหาสมุทรจะกลายเปนสุราไป       และนักเลงสุราจะเกิดเปนปลา  
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เมื่อเขาแหวกวายอยูก็ดี  นอนอยูก็ดี  ในน้ําน้ัน    ข้ึนชื่อวา   ความอ่ิมก็ไมพึงมี.  
ในพระสูตรนี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงวัฏฏะอยางเดียว. 
                                    จบอรรถกถาอติตตสูตรที่   ๖ 
 
                                  ๗.  ปฐมกูฏสูตร 
 
             วาดวยธรรมที่เกดิจากการรักษาและไมรักษาจิต 
 
         [๕๔๙]  ครั้งน้ัน      อนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระ-  
ภาคเจา ฯลฯ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระธรรมเทศนาวา 
         คฤหบดี    เมื่อจิตอันบุคคลไมรักษาแลว     กายกรรม    วจีกรรม 
มโนกรรม. ก็เปนอันไมไดรักษาดวย   เมื่อกายกรรม   วจีกรรม   มโนกรรม  
ไมไดรักษาแลว    กายกรรม   วจีกรรม   มโนกรรมก็เปยก    (ดวยนํ้า    คือ 
กิเลสโทษ)    เมื่อกายกรรม    วจีกรรม    มโนกรรม    เปยกแลว    กายกรรม 
วจีกรรม    มโนกรรมก็เสีย    บุคคลผูมีกายกรรม    วจีกรรม    มโนกรรมเสยี  
การตายยอมไมเปนการตายดี 
         เปรียบเหมือนเรือนยอด    เมื่อมุงไมดี    ทั้งยอด    ทั้งกลอน  ทั้งฝา 
เปนอันไมไดรักษา    ก็เปยก    ก็ผุ    ฉันใด      เมื่อจิตอันบุคคลไมรักษา 
แลว  ฯลฯ  การตายยอมไมเปนการตายดี  ฉันนั้น 
         คฤหบดี  เมื่อจิตอันบุคคลรักษาแลว  กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม  
ก็เปนอันไดรักษาดวย   เม่ือกายกรรม    วจีกรรม    มโนกรรมไดรักษาแลว 
กายกรรม  วจีกรรม มโนกรรมก็ไมเปยก เมื่อกายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม   
ไมเปยกแลว   กายกรรม  วจีกรรม   มโนกรรมก็ไมเสีย   บุคคลผูมีกายกรรม 
วจีกรรม   มโนกรรมไมเสีย  การตายยอมเปนการตายดี  
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         เปรียบเหมือนเรือนยอด   เมื่อมุงดีแลว    ทั้งยอด   ทั้งกลอน   ทั้งฝา 
เปนอันไดรักษา   ก็ไมเปยก   ไมผุ  ฉันใด  เมื่อจิตอันบุคคลรักษาแลว  ฯลฯ  
การตายยอมเปนการตายดี  ฉันนั้น. 
                                        จบปฐมกูฏสูตรที่  ๗ 
 
                                        อรรถกถาปฐมสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปฐมกูฏสูตรที่ ๗  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  อวสฺสุต  โหติ  แปลวา  ยอมเปยก.   บทวา  น  ภททฺก 
มรณ  โหติ  ความวา  การตายดี  เธอก็ไมไดเพราะกรรมท้ัง  ๓  เปนปจจัย 
แหงปฏิสนธิในอบาย. บทวา กาลกิริยา เปนไวพจนของบทวา มรณ นั่นเอง. 
พึงทราบวินิจฉัย ในธรรมฝายสุกปกษ (ธรรมฝายขาว) ดังตอไปนี้  การตายดี 
เปนอันเธอไดแลว   เพราะกรรมทั้ง ๓ เปนปจจัยแหงปฏิสนธิในสวรรค   แต 
การตายน้ัน   ใชไดสําหรบัพระอริยสาวกท้ังหลาย  ๓ จําพวก   มีพระโสดาบัน 
เปนตน   โดยสวนเดียวเทาน้ัน.  บทที่เหลือ  ในพระสูตรนี้งายทั้งน้ันแล. 
                                  จบอรรถกถาปฐมกูฏสูตรที่   ๗ 
 
                                         ๘.  ทุติยกูฏสูตร 
 
                         วาดวยกรรมพินาศและไมพินาศเพราะจิต 
 
         [๕๕๐]  ครั้งน้ัน    อนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจา ฯลฯ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระธรรมเทศนาวา 
         คฤหบดี  เมื่อจิตรายแลว   กายกรรม   วจีกรรม  มโนกรรมก็รายดวย  
การตายของบุคคลผูมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมราย     ยอมไมเปนการตายดี  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 520 

เปรียบเหมือนเรือนยอดเมื่อมุงไมดี   ยอด    กลอน   ฝา   ก็เสียดวย   ฉันใด  
เมื่อจิตรายแลว  ฯลฯ   ยอมไมเปนการตายดี   ฉันน้ัน  
         คฤหบดี  เมื่อจิตไมรายแลว  กายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม ก็ไมราย  
การตายของบุคคลผูมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไมราย      ยอมเปนการตายดี 
เปรียบเหมือนเรือนยอดเมื่อมุงดี  ยอด   กลอน   ฝา   ก็ไมเสียฉันใด    เมื่อจิต  
ไมรายแลว  ฯลฯ   ยอมเปนการตายดี   ฉันนั้น.   
                                      จบทุติยกูฏสูตรที่   ๘ 
 
                                   อรรถกถาทุติยกูฏสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในทุติยกูฏสูตรที่ ๘  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา    พฺยาปนฺน  ไดแกจิตท่ีละปกติภาพแลวต้ังอยู   บทที่เหลือ 
มีนัยดังกลาวแลวในสูตรกอนน่ันแล.                       
                                 จบอรรถกถาทุติยกูฏสูตรที่   ๘ 
 
                                ๙.  ปฐมนิทานสูตร 
      
                       วาดวยเหตุเกิดแหงธรรม ๓ อยาง 
 
         [๕๕๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตนเหตุอกุศลมูล ๓ นี้  เพ่ือความเกิด 
ข้ึนพรอมมูลแหงกรรม     ตนเหตุ  ๓   คืออะไร  คือ โลภะ   โทสะ   โมหะ 
เปนตนเหตุเพ่ือความเกิดข้ึนพรอมมูลแหงกรรม 
         กรรมที่บุคคลทําดวยโลภะ     โทสะ     โมหะ      เกิดแตโลภะ 
โทสะ    โมหะ    มีโลภะ    โทสะ    โมหะเปนตนเหตุ    มโีลภะ    โทสะ 
โมหะเปนแดนเกิดอันใด  กรรมนั้นเปนอกุศล   กรรมนั้นมีโทษ    กรรมนั้นมี 



ทุกขเปนผล    กรรมนั้นเปนไปเพ่ือกรรมสมุทัย     (ความเกิดข้ึนพรอมมูลแหง  
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กรรม)    กรรมน้ันไมเปนไปเพ่ือกรรมนิโรธ    (ความดับแหงกรรม)    นี้แล  
ภิกษุทั้งหลาย ตนเหตุ  ๓ เพ่ือความเกิดข้ึนพรอมมูลแหงกรรม 
         ภิกษุทั้งหลาย    ตนเหตุ  ๓ นี้   เพ่ือความเกิดข้ึนพรอมมูลแหงกรรม 
ตนเหตุ  ๓  คืออะไร    คือ    อโลภะ    อโทสะ    อโมหะ    เปนตนเหตุเพ่ือ 
ความเกิดข้ึนพรอมมูลแหงกรรม 
         กรรมที่บุคคลทําเพราะอโลภะ    อโทสะ    อโมหะ     เกดิแตอโลภะ 
อโทสะ    อโมหะ    มีอโลภะ    อโทสะ    อโมหะเปนตนเหตุ      มีอโลภะ 
อโทสะ    อโมหะ    เปนแดนเกิดอันใด    กรรมนั้นเปนกุศล     กรรมนั้นหา 
โทษมิได  กรรมนั้นมีสุขเปนผล  กรรมนั้นเปนไปเพ่ือกรรมนิโรธ  กรรมน้ัน 
ไมเปนไปเพ่ือกรรมสมุทยั  นี้แล  ภิกษุทั้งหลาย  ตนเหตุ  ๓ เพ่ือความเกิดข้ึน 
พรอมมูลแหงกรรม. 
                                    จบปฐมนิทานสูตรที่   ๙ 
 
                           อรรถกถาปฐมนิทานสูตร 
         พึงทราบวินิจฉัยในปฐมนิทานสูตรที่  ๙  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา นิทานานิ  ไดแกเหตุทั้งหลาย. บทวา  กมฺมาน  สมุทยาย 
ความวา เพ่ือประโยชนแกการทําการประมวลมาซ่ึงกรรมที่เปนวัฏฏคามี (กรรม 
ที่ทําใหสัตวเวียนวายตายเกิด).  บทวา  โลภปกต ความวา ทําดวยความโลภ. 
บทวา สาวชฺช แปลวา มีโทษ. บทวา ต  กมฺม กมมฺสมุทยาย  สวตฺตติ 
ความวา  กรรมนั้นยอมเปนไปเพ่ือประโยชนแกการทําการประมวล   ซึ่งกรรม 
สมุทัย  (เหตุที่จะใหเกิดกรรม) แมเหลาอ่ืนที่เปนวัฏฏคามี.  บทวา น ต กมมฺ  
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กมฺมนิโรธาย     ความวา     แตกรรมน้ันไมเปนไปเพ่ือประโยชนแกการดับ  
วัฏฏคามีกรรม. พึงทราบวินิจฉัย ในกรรมฝายขาวดังตอไปนี้   บทวา  กมฺมาน 
สมุทยาย  ความวา เพ่ือประโยชนแกการเกิดข้ึนแหงวัฏฏคามีกรรม. บททั้งปวง 
พึงทราบความโดยนัยนี้. 
                                จบอรรถกถาปฐมนิทานสูตรที่   ๙ 
 
                                   ๑๐.  ทุติยนิทานสูตร 
  
                           วาดวยเหตุเกิดแหงกรรม ๓ อยาง 
 
         [๕๕๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตนเหตุ  ๓ นี้  เพ่ือความเกิดข้ึนพรอม 
มูลแหงกรรม   ตนเหตุ  ๓ คืออะไรบาง  คือความพอใจเกิดเพราะปรารภธรรม 
ทั้งหลายอันเปนฐานแหงฉันทราคะ    (ความรักใคร   พอใจ)    ที่เปนอดีต ๑ 
ความพอใจเกิดเพราะปรารภธรรมท้ังหลาย    อันเปนฐานแหงฉันทราคะที่เปน 
อนาคต  ๑  ความพอใจเกิดเพราะปรารภธรรมท้ังหลายอันเปนฐานแหงฉันท-  
ราคะท่ีเปนปจจุบัน ๑ 
         ความพอใจเกิดเพราะปรารภธรรมท้ังหลายอันเปนฐานแหงฉันทราคะ 
ที่เปนอดีตอยางไร ? คือบุคคลตรึกตรองไปถึงธรรมอันเปนฐานแหงฉันทราคะ 
ที่ลวงไปแลว  เมื่อตรึกตรองตามไป ความพอใจก็เกิดข้ึน ผูเกิดความพอใจแลว 
ก็ชื่อวาถูกธรรมเหลาน้ันผูกไวแลว   เรากลาวความติดใจนั้น    วาเปนสังโยชน 
(เครื่องผูก)     ความพอใจเกิด    เพราะปรารภธรรมทั้งหลายอันเปนฐานแหง 
ฉันทราคะที่เปนอดีตอยางนี้แล  
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         ความพอใจเกิดเพราะปรารภธรรมท้ังหลายอันเปนฐานแหงฉันทราคะ  
ที่เปนอนาคตอยางไร ?    คือบุคคลตรึกตรองไปถึงธรรมอันเปนฐานแหงฉันท- 
ราคะท่ียังไมมาถึง    เมื่อตรึกตรองตามไป  ความพอใจก็เกิดข้ึน    ผูเกิดความ 
พอใจแลว  กช็ื่อวาถูกธรรมเหลาน้ันผูกไวแลว  เรากลาวความติดใจนั้น  วาเปน 
สังโยชน ความพอใจเกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลายอันเปนฐานแหงฉันทราคะ 
ที่เปนอนาคตอยางนี้แล 
         ความพอใจเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนฐานแหงฉันทราคะที่เปน 
ปจจุบันอยางไร       คือบุคคลตรึกตรองถึงธรรมอันเปนฐานแหงฉันทราคะที่ 
เกิดข้ึนจําเพาะหนา   เมื่อตรึกตรองตามไป   ความพอใจก็เกิดข้ึน   ผูเกิดความ 
พอใจแลว  กช็ื่อวาถูกธรรมเหลาน้ันผูกไวแลว  เรากลาวความติดใจนั้น   วาเปน 
สังโยชน    ความพอใจเกิดเพราะปรารภธรรมอันเปนฐานแหงฉันทราคะที่เปน 
ปจจุบันอยางนี้แล                                                           
         ภิกษุทั้งหลาย ตนเหตุ ๓ นี้แล เพ่ือความเกิดข้ึนพรอมมูลแหงกรรม  
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตนเหตุ ๓ นี้  เพ่ือความเกิดข้ึนพรอมแหง 
กรรม  ตนเหตุ  ๓ คืออะไร  คือความพอใจไมเกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลาย  
อันเปนฐานแหงฉันทราคะที่เปนอดีต ๑  ความพอใจไมเกิดเพราะปรารภธรรม 
ทั้งหลายอันเปนฐานแหงฉันทราคะที่เปนอนาคต   ๑   ความพอใจไมเกิดเพราะ 
ปรารภธรรมทั้งหลายอันเปนฐานแหงฉันทราคะที่เปนปจจุบัน   ๑ 
         ความพอใจไมเกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลายอันเปนฐานแหงฉันท- 
ราคะท่ีเปนอดีตอยางไร ?    คือบุคคลรูชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวของธรรมอันเปน 
ฐานแหงฉันทราคะที่ลวงแลว  ครั้นรูชดัซึ่งวิบากอันยืดยาวแลว กลับใจเสียจาก 
เรื่องนั้น    ครั้นกลับใจไดแลว     คลายใจออก  ก็เห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา  
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ความพอใจไมเกิดเพราะปรารภธรรมท้ังหลายอันเปนฐานแหงฉันทราคะที่เปน 
อดีตอยางนี้แล                                                                             
         ความพอใจไมเกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลาย  อันเปนฐานแหงฉันท- 
ราคะท่ีเปนอนาคตอยางไร ? คือบุคคลรูชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวของธรรมอันเปน 
ฐานแหงฉันทราคะที่ยังไมมาถึง   ครัน้รูชัดซึ่งวิบากอัน ยืดยาวแลว   กลับใจเสีย 
จากเรื่องนั้น    ครั้นกลับใจไดแลว  คลายใจออก ก็เห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา 
ความพอใจไมเกิดเพราะปรารภธรรมท้ังหลายอันเปนฐานแหงฉันทราคะที่เปน 
อนาคตอยางนี้แล 
         ความพอใจไมเกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลายอันเปนฐานแหงฉันท- 
ราคะท่ีเปนปจจุบันอยางไร     คือ  บุคคลรูชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวของธรรมอัน 
เปนฐานแหงฉันทราคะที่เกิดข้ึนจําเพาะหนา    ครัน้รูชัดซึ่งวิบากอันยืดยาวแลว 
กลับใจเสียจากเรื่องนั้น   ครั้นกลับใจไดแลว  คลายใจออก  ก็เห็นแจงแทงตลอด 
ดวยปญญา   ความพอใจไมเกิดเพราะปรารภธรรมท้ังหลายอันเปนฐานแหงฉันท- 
ราคะท่ีเปนปจจุบันอยางนี้แล. 
         ภิกษุทั้งหลาย   นี้ตนเหตุ ๓  เพ่ือความเกิดข้ึนพรอมมูลแหงกรรม.  
                                          จบทุติยนิทานสูตรที่   ๑๐ 
                                             จบสัมโพธิวรรคที่   ๑  
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                                อรรถกถาทุติยนิทานสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในทุติยนิทานสูตรที่  ๑๐  ดังตอไปนี้:- 
         บทวา    กมฺมาน   ไดแก กรรมทีเ่ปนวัฏฏคามีนั่นเอง.      บทวา 
ฉนฺทราคฏานิเย    ความวา    เปนเหตุแหงฉันทราคะ.  บทวา    อารพฺภ 
ไดแกอาศัย   คือหมายเอา  เจาะจง.  บทวา  ฉนฺโท   ไดแกความพอใจดวย 
อํานาจแหงตัณหา.  บทวา   โย  เจตโส  สาราโค  ความวา   ความกําหนัด 
ความยินดีแหงจิต    ความที่จิตกําหนัดแลว     อันใด    ความกําหนัดแหงจิตน้ี  
เราตถาคตกลาววา  เปนสังโยชน  คือเปนเครื่องผูก. 
         พึงทราบวินิจฉัยในธรรมฝายขาว    ดังตอไปนี้    บทวา   กมฺมาน 
ไดแกกรรมที่เปนวิวัฏฏคามี (กรรมที่เลิกหมุนเวียน). บทวา  ตทภินิวตฺเตติ 
ความวา     ใหธรรมอันเปนที่ต้ังแหงราคะเปนตน       และวิบากของธรรมน้ัน 
หมุนกลับเฉพาะ     คือวา    เมื่อใดเขารู   คือ    เขาใจวิบาก    โดยเปนที่ต้ัง 
(แหงฉันทราคะเปนตน)   เมื่อน้ัน  เขาจะยังธรรมเหลาน้ันดวย  วิบากนั้นดวย 
ใหหมุนกลับเฉพาะ.  อน่ึง ดวยบทน้ี  พระองคตรัสวิปสสนาไวแลว. ดวยบทวา 
ตทภินิวฏเฏตฺวา นี้  ตรัสมรรคไว.    แตดวยบทวา  เจตสา อภิวิราเชตฺวา 
นี้   ตรัสมรรคไวอยางเดียว.  บทวา  ปฺาย  อติวชิฺฌ   ปสฺสติ  ความวา 
เห็นทะลุ   ปรุโปรง   ดวยมรรคปญญา  พรอมดวยวิปสสนา.  ในทุก ๆ บท 
พึงทราบความอยางนี้   กใ็นพระสูตรนี้   ตรัสไวทั้งวัฏฏะ  และวิวัฏฏะฉะน้ีแล. 
                                      จบทุติยนิทานสูตรที่   ๑๐ 
                                  จบสัมโพธิวรรควรรณนาท่ี  ๑  
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                        รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้    คือ  

         ๑.  ปุพพสูตร   ๒.  มนุสสสูตร   ๓.  อัสสาทสูตร   ๔.   สมณสูตร 
๕.  โรณสูตร  ๖.  อติตตสูตร  ๗. ปฐมกูฏสูตร  ๘. ทุติยกฏูสูตร  ๙. ปฐม- 
นิทานสูตร  ๑๐.  ทุติยนิทานสูตร  และอรรถกถา.  
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                               อาปายิกวรรคที่  ๒ 
 
                                ๑.  อาปายิกสูตร 
 
              วาดวยบุคคล  ๓  จําพวกท่ีตองไปอบายภูมิ  
 
         [๕๕๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ นี้ ไมละโทษนี้  เปนคนอบาย 
เปนคนนรก  บุคคล ๓ คือใคร  คือบุคคลไมเปนพรหมจารี   แตปฏิญาณตน 
วาเปนพรหมจารี ๑     บุคคลกําจัดทานผูเปนพรหมจารีผูบริสุทธิ์   ประพฤติ 
พรหมจรรยหมดจดอยู  ดวยอพรหมจรรย  อันไมมีมูล ๑   บุคคลผูพูดอยางนี้  
โดยปกติ    เห็นอยางนี้โดยปกติวา    โทษในกามท้ังหลายไมมี    จมอยูในกาม 
ทั้งหลาย  ๑  นี้แล  บุคคล ๓ ไมละโทษนี้   เปนคนอบาย  เปนคนนรก. 
                                        จบอาปายิกสูตรที่   ๑ 
 
                              อาปายิกวรรควรรณนาที่    ๒ 
 
                                      อรรถกถาอาปายิกสูตร 
  
         พึงทราบวินิจฉัยในอาปายิกสูตรที่ ๑  แหงวรรคท่ี  ๒  ดังตอไปนี้ :- 
         สัตวทั้งหลาย  ชื่อวา  อาปายิกา  เพราะจะไปสูอบาย.  สัตวทั้งหลาย 
ชื่อวา  เนรยิกา  เพราะจะไปสูนรก.    บทวา  อิทมปฺปหาย  นี้    ความวา 
ไมละกรรมชั่วท้ัง ๓  มกีารปฏิญาณตนวา  เปนพรหมจารี  เปนตนนี้.  บทวา 
พฺรหฺมจารีปฏิฺโ    ไดแก  ผูประพฤติพรหมจรรยเทียม.    อีกอยางหนึ่ง 
ไดแกผูมีปฏิญาณอยางนี้วา   แมเราก็เปนพรหมจารี   โดยไมละอากัปกิริยาของ  
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พวกเขา.      บทวา  อนุทฺธเสติ  ความวา  ดา  คือบริภาษ   ไดแกติเตียน.  
บทวา  นตฺถิ  กาเมสุ  โทโส    ความวา   ผูซองเสพกิเลสกามและวัตถุกาม 
ไมมีโทษ.  บทวา ปาตพฺยต ความวา  ความเปนผูจะตองดื่ม  คือความเปนผู 
จะตองบริโภค    ไดแกความเปนผูจะตองดื่มกิน   เหมือนการด่ืมน้ําของผูกระ-  
หายนํ้า  ดวยจิตปราศจากความรังเกียจ. ในพระสูตรนี้    ตรัสวัฏฏะไวอยางเดียว. 
                                  จบอรรถกถาอาปายิกสูตรที่   ๑ 
 
                                         ๒.  ทุลลภสูตร 
 
                             วาดวยบุคคลหาไดยาก   ๓  จําพวก  
 
         [๕๕๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความมีปรากฏแหงบุคคล ๓ หาไดยาก 
ในโลก บุคคล ๓ คือใคร คือ พระตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ๑  บุคคล 
ผูแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว      บุคคลผูกตัญูกตเวที ๑   ความมี 
ปรากฏแหงบุคคล ๓ นี้แล   หาไดยากในโลก 
                                        จบทุลลภสูตรที่   ๒ 
 
                               อรรถกถาทุลลภสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในทุลลภสูตรที ่ ๒  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา กตฺู  กตเวที ไดแก บคุคลผูรูกรรมที่เขาทําแลว  (แกตน)  
วา  ผูนี้ทําคุณแกเรา  ดังนี้แลว   ทําการตอบแทนใหผูอ่ืนรู  คือใหปรากฏ.  
                                จบอรรถกถาทุลลภสูตรที่  ๒  
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                                 ๓.  อัปปเมยยสูตร 
                               วาดวยบุคคล   ๓  จําพวก  
         [๕๕๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคล  ๓ จําพวกนี้มีปรากฏอยู 
ในโลก  บุคคล ๓ คือใคร  คือ  (สุปฺปเมยฺย)  คนประมาณงาย   (ทุปฺปเมยฺย) 
คนประมาณยาก  (อปฺปเมยฺย)  คนประมาณไมได 
         คนประมาณงายเปนอยางไร ?   บุคคลลางคนในโลกนี ้   เปนคนหยิ่ง 
ยกตัวเอง   หลุกหลิก   ปากกลา  พูดพลาม  ลืมสติ  ไมมีสัมปชญัญะ  ใจไม 
มั่นคง   วอกแวก  มีอินทรียอันเปดเผย    (คือ ไมสาํรวมอินทรีย)  นี่เรียกวา 
คนประมาณงาย 
         คนประมาณยากเปนอยางไร ?  บุคคลลางคนในโลกนี ้  เปนคนไมหยิ่ง 
ไมยกตัว    ไมหลุกหลิก   ไมปากกลา    ไมพูดพลาม   ต้ังสติ   มสีัมปชัญญะ 
ใจม่ันคง  แนวแน  มีอินทรียอันสํารวม  นี่เรียกวา คนประมาณยาก. 
         คนประมาณไมไดเปนอยางไร ?   ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  เปนพระ 
อรหันตสิ้นอาสวะแลว  นี่เรียกวา  คนประมาณไมได. 
         นี้แล  ภิกษุทั้งหลาย  บุคคล ๓ จําพวก  มีปรากฏอยูในโลก. 
                                  จบอัปปเมยยสูตรที่   ๓  
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                                   อรรถกถาอัปปเมยสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอัปปเมยยสูตรที่ ๓  ดังตอไปนี้:-  
         บุคคล   ชื่อวา    สุปฺปเมยฺโย    เพราะประมาณไดโดยงาย.    ชื่อวา 
ทุปฺปเมยฺโย เพราะประมาณไดโดยยาก.  ชื่อวา  อปฺปเมยฺโย  เพราะไมอาจ 
ประมาณได.    บทวา   อนฺุนโฬ   ไดแก บุคคลผูเปนเหมือนไมออที่พุงข้ึน 
อธิบายวา  ยกมานะท่ีวางเปลาข้ึนต้ังไว.   บทวา จปโล   ไดแก ผูประกอบดวย 
ความหลุกหลิก  มีการตกแตงบาตรเปนตน.  บทวา มขุโร  ไดแก คนปากจัด. 
บทวา  วิกิณณฺวาโจ  ไดแก คนผูไมสํารวมถอยคํา.    บทวา  อสมาหิโต  
ไดแก ผูไมมีจิตเปนสมาธิ.   บทวา  วิพฺภนฺตจิตฺโต  ไดแก  ผูมีจิตเปลี่ยว 
เปรียบเหมือนแมโค  และเนื้อปา  ตัวต่ืนเตลิด.   บทวา  ปากตินทฺริโย  ไดแก 
ผูมีอินทรียอันเปดเผย.  บทที่เหลือในพระสูตรนี้   งายทั้งน้ัน   ฉะน้ีแล. 
                                    จบอรรถกถาอัปปเมยยสูตรที่    ๓ 
 
                                        ๔. อาเนญชสูตร 
 
                       วาดวยบุคคลผูเจริญอรูปฌาน ๓ จําพวก 
 
         [๕๔๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บคุคล  ๓  จําพวกนี้มีปรากฏอยู 
ในโลก  บุคคล ๓ คือใคร    คือบุคคลลางคนในโลกนี้     เพราะลวงรูปสัญญา 
(ความกําหนดในรูปธรรม อันเปนอารมณแหงรูปฌาน) หมด  ดับปฏิฆสัญญา 
(ความกําหนดในปฏิฆะ)  หมด  ไมทําในใจซ่ึงนานัตตสัญญา   (ความกําหนด 
มีอาการตาง ๆ กัน )  หมด  (ถืออากาศเปนอารมณ)    บริกรรมวา  (อนนฺโต  
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อากาโส)  อากาศหาที่สุดมิได  เขาอากาสานัญจายตนฌานอยู   บุคคลน้ันติดใจ 
ยินดีปลื้มใจดวยฌานน้ัน   ยับยั้งอยูในฌานนั้น   ปกใจในฌานน้ัน  นอมใจอยู  
ดวยฌานน้ัน  มากดวยฌานน้ันอยูไมเสื่อม  (จากฌานน้ัน ) จนกระทํากาลกิริยา 
ยอมไปเกิดอยูรวมกับเทวดาเหลาอากาสานัญจายตนะ 
         ภิกษุทั้งหลาย   ๒๐,๐๐๐  กัปเปนประมาณอายุของเทวดาเหลาอากา- 
สานัญจายตนะ   (บุคคลผูสําเร็จฌานนั้น )   ที่เปนปุถุชน   อยูจนตลอดกําหนด 
อายุในเทวโลกชั้นนั้นแลว     (จุติจากเทวโลกน้ัน)    ไปนรกก็ได    ไปกําเนิด 
ดิรัจฉานก็ได  ไปกําเนิดเปรตก็ได  สวน  (บุคคลผูสําเร็จฌานน้ัน )   ที่เปน 
สาวกของพระผูมีพระภาคเจา    อยูตลอดกําหนดอายุในเทวโลกชั้นนั้นแลวยอม 
บรินิพพานในภพนั้นนั่นเอง  นี่เปนความพิเศษแปลกตางกันแหงอริยสาวกผูได 
สดับกับปุถุชนผูมีไดสดับ  เฉพาะในเม่ือคติอุปบัติมีอยู  (คือยังตองเวียนเกิดอยู) 
         อีกขอหนึ่ง  บุคคลลางคนในโลกนี้ลวงอากาสานัญจายตนะหมด  (ถอื 
วิญญาณเปนอารมณ)  บรกิรรมวา  (อนนฺต วิฺาณ)  วิญญาณหาที่สุดมิได 
เขาวิญญาณัญจายตนฌานอยู   บุคคลนั้นติดใจยินดีปลื้มใจดวยฌานน้ัน    ยับยั้ง 
อยูในฌานนั้น  ปกใจในฌานน้ัน   นอมใจอยูดวยฌานนั้น   มากดวยฌานน้ันอยู 
ไมเสื่อม (จากฌานนั้น)  จนกระทํากาลกิริยา  ยอมไปเกิดอยูรวมกับเทวดาเหลา 
วิญญาณัญจายตนะ. 
         ภิกษุทั้งหลาย  ๔๐,๐๐๐ กัป   เปนประมาณอายุของเทวดาเหลาวิญญา- 
ณัญจายตนะ.   (บุคคลผูสําเร็จฌานน้ัน)    ที่เปนปุถชุน    อยูตลอดกําหนดอายุ 
ในเทวโลกชัน้นั้นแลว  (จุติจากเทวโลกน้ัน)  ไปนรกก็ได  ไปกาํเนิดดิรัจฉาน 
ก็ได ไปกําเนิดเปรตก็ได   สวน  (บุคคลผูสําเร็จฌานนั้น)    ที่เปนสาวกของ 
พระผูมีพระภาคเจาอยูตลอดกําหนดอายุในเทวโลกชั้นนั้นแลว  ยอมปรินพิพาน 
ในภพน้ันนั่นเอง     นี่เปนความพิเศษแปลกตางกันแหงอริยสาวกผูไดสดับกับ 
ปุถุชนมิไดสดับ   เฉพาะในเมื่อคติอุปบัติมีอยู  
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         อีกขอหนึ่งบุคคลลางคนในโลกนี้   ลวงวิญญาณัญจายตนะหมด  (ถอื  
เอาความไมมีอะไรเหลือสักนอยหน่ึงเปนอารมณ)  บรกิรรมวา  (นตฺถ ิกิฺจิ) 
ไมมีอะไร ๆ เขาอากิญจัญญายตนฌาน      อยูบุคคลนั้นติดใจยินดีปลื้มใจดวย 
ฌานน้ัน    ยบัยั้งอยูในฌานนั้น    ปกใจในฌานน้ัน     นอมใจอยูดวยฌานน้ัน 
มากดวยฌานนั้น อยูไมเสื่อม  (จากฌานน้ัน)  จนกระทํากาลกิริยา  ยอมไปเกิด 
อยูรวมกับเทวดาเหลาอากิญจัญญายตนะ. 
         ภิกษุทั้งหลาย   ๖๐,๐๐๐  กัปเปนประมาณอายุของเทวดาเหลาอากิญ 
จัญญายตนะ   (บุคคลผูสําเร็จฌานน้ัน)    ที่เปนปุถชุนอยูตลอดกําหนดอายุใน 
เทวโลกชั้นนั้นแลว   (จุติจากเทวโลกน้ัน)  ไปนรกก็ได   ไปกําเนิดดิรัจฉาน 
ก็ได  ไปกําเนิดเปรตก็ได   สวน  (บุคคลผูสําเร็จฌานนั้น)   ที่เปนสาวกของ 
พระผูมีพระภาคเจา  อยูตลอดกําหนดอายุในเทวโลกชั้นนั้นแลว  ยอมปรินพิพาน 
ในภพน้ันนั่นเอง    นี่เปนความพิเศษแปลกตางกันแหงอริยสาวกผูไดสดับแลว 
กับปุถุชนผูมไีดสดับ  เฉพาะในเม่ือคติอุปบัติมีอยู. 
         นี้แล  ภิกษุทั้งหลาย   บุคคล ๓ จําพวกมีปรากฏอยูในโลก. 
                                        จบอาเนญชสูตรที่  ๔ 
 
                               อรรถกถาอาเนญชสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอาเนญชสูตรที่  ๔  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา ตทสฺสาเทติ ไดแก  ชอบใจฌานน้ันน.  บทวา ต นิกาเมฺติ 
ไดแก ปรารถนาฌานน้ันแหละ.  บทวา  เตน  จ  วตฺิตึ  อาปชฺชติ ไดแก 
ถึงความยินดีดวยฌานน้ัน.    บทวา  ตตฺถ    ิโต   ไดแก  ต้ังอยูในฌานนั้น.  
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บทวา ตทฺธิมุตฺโต  ไดแกนอมใจไปในฌานน้ันแหละ. บทวา  ตพฺพหุลวิ หารี   
ไดแก  อยูกบัฌานน้ันเปนสวนมาก.  บทวา  สหพฺยต  อุปปชฺชติ  ไดแก 
เขาถึงความเปนสหาย  อธิบายวา  ยอมบังเกิดในเทวโลกน้ัน. 
         คํามีอาทิวา  นิรยมปฺ  คจฺฉติ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึงการ 
ไปนรกน้ัน    ดวยสามารถแหงปริยายอ่ืน    เพราะไมพนจากนรกเปนตนไปได 
เพราะวา   เขาไมมีอกุศลกรรมท่ีมีกําลังมากกวาอุปจารฌาน   ซึ่งจะเปนเหตุให 
เกิดในอบายติดตอกัน.    บทวา  ภควโต  ปน  สาวโก   ไดแกพระสาวก 
องคใดองคหนึ่ง   บรรดาพระสาวกผูเปนพระโสดาบัน   พระสกทาคามี   และ 
พระอนาคามีทั้งหลาย.    บทวา   ตสฺมเึยว  ภเว  ไดแก  ในอรูปภพน่ันเอง. 
บทวา ปรินิพฺพายติ ความวา จะปรินิพพาน ดวยปรินิพพานท่ีหาปจจัยมิได. 
ความเพียรเปนเครื่องประกอบอยางยิ่ง   ชื่อวา   อธปฺิปายาโส    คําท่ีเหลือใน 
พระสูตรนี้   พึงทราบตามนัยที่กลาวมาแลว  นั่นแล. อนึ่ง ในพระสูตรนี้  ฌาน 
ที่จะเปนเหตุใหอุปบัติ    พระผูมีพระภาคเจา    ตรสัไวสําหรับปุถุชน   สําหรับ 
พระอริยสาวก    ตรัสทั้งความท่ีเปนเหตุใหอุปบัตินั่นเอง    ทั้งฌานที่เปนบาท 
แหงวิปสสนาดวย. 
                                    จบอรรถกถาอาเนญชสูตรที่  ๔ 
 
                                             ๕.  อยสตูร 
 
                             วาดวยวิบัติ  ๓  และสัมปทา  ๓ 
 
         [๕๕๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วิบัติ (ความเสีย) ๓ นี ้  วิบัติ  ๓  คือ 
อะไร  คือ สลีวิบัติ (ความเสียทางศีล)  จิตตวิบัติ   (ความเสียทางจิต)  ทิฏฐิ- 
วิบัติ   (ความเสียทางทิฏฐิ)  
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         สีลวิบติัเปนอยางไร ? คนลางคนในโลกน้ี  เปนคนมักทําปาณาติบาต 
อทินนาทาน   กาเมสุมิจฉาจาร   มักพูดมุสาวาท   ปสุณาวาจา   (คําสอเสียด)  
ผรุสวาจา  (คําหยาบ)  สัมผัปปลาป  (คําเหลวไหล)  นี่เรียกวาสีลวิบัติ 
         จิตตวิบัติเปนอยางไร  ?  คนลางคนในโลกนี้      เปนคนมีอภิชฌา 
(เห็นแกได)  มีใจพยาบาท  นี่เรียกวาจติตวิบัติ 
         ทิฏฐิวบิัติเปนอยางไร  ?  คนลางคนในโลกนี้      เปนมิจฉาทิฎฐิ 
มีความเห็นวิปริต   (ผิดจากคลองธรรม) วา (๑) ทานไมมีผล  (๒)  การบูชา 
ไมมีผล  (๓)  การบวงสรวงไมมีผล  (๔)  ผลวิบากของกรรมดีและชั่วไมมี  (๕) 
โลกนี้ไมมี  (๖)  โลกอ่ืนไมมี  (๗)  มารดาไมมี  (๘)  บิดาไมมี  (๙) สัตว 
ที่เปนโอปปาติกะไมมี     (๑๐) สมณพราหมณผูดําเนินถูกทางผูปฏิบัติชอบ 
ที่กระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง  ดวยตนเองแลวสอนโลกนี้และโลกอื่นใหรู 
ไมมีในโลก  นี่เรียกวาทิฏฐิวิบัติ  
         สัตวทั้งหลายเพราะกายแตกไปยอมเขาถึงอบายทุคติวินิบาตนรก  เหตุ- 
สีลวิบัติบาง   เหตุจิตตวิบัติบาง   เหตุทิฏฐิวิบัติบาง 
         นี้แล  ภิกษุทั้งหลาย  วิบัติ  ๓ 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สัมปทา   (ความถึงพรอม)  ๓  นี้   สัมปทา  ๓ 
คืออะไร  คือ  สีลสมัปทา  จิตตสัมปทา  ทิฏฐิสมัปทา 
         สีลสัมปทาเปนอยางไร  ?  คนลางคนในโลกนี้เปนผูเวนจากปาณา- 
ติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร เวนจากมุสาวาท  ปสุณาวาจา  ผรุสวาจา 
สัมผัปปลาป  นี้เรียกวาสลีสัมปทา 
         จิตตสัมปทาเปนอยางไร  ? คนลางคนในโลกนี้ไมมีอภิชฌา   ไมม ี
ใจพยาบาท  นี่เรียกวาจิตตสัมปทา  
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         ทิฏฐิสมัปทาเปนอยางไร ?  คนลางคนในโลกนี้     เปนสัมมาทิฏฐิ 
มีความเห็นไมวิปริตวา (๑) ทานมีผล (๒) การบูชามีผล  (๓)  การบวงสรวง  
มีผล  (๔)  ผลวิบากของกรรมดีและชั่วมี  (๕)  โลกนี้มี  (๖)  โลกอ่ืนมี  (๗) 
มารดามี  (๘)  บิดามี  (๙)  สัตวที่เปนโอปปาติกะมี  (๑๐)   สมณพราหมณ 
ผูดําเนินถูกทาง    ผูปฏิบัติชอบ    ทีก่ระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง 
แลวสอนโลกน้ีและโลกอ่ืนใหรูมีอยูในโลก  นี่เรยีกวาทิฏฐิสัมปทา 
         สัตวทั้งหลายเพราะกายแตกตายไป  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  เหตุ- 
สีลสัมปทาบาง  เหตุจิตตสัมปทาบาง  เหตุทิฏฐิสัมปทาบาง 
         นี้แล  ภิกษุทั้งหลาย  สัมปทา ๓.          
                                            จบอยสูตรที่   ๕ 
 
                                     อรรถกถาอยสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอยสูตรที่  ๕  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา    สีลวิปตฺติ    ไดแก อาการท่ีศีลวิบัติ.  แมในบทที่เหลือก็มีนัย 
นี้แหละ.  ดวยบทวา  นตฺถิ  ทินฺน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาความที่ 
ทานท่ีใหแลวไมมีผล.  การบูชาใหญ  เรียกวา ยิฏะ. ลาภสักการะที่เพียงพอ 
ทรงประสงคเอาวา  หุตะ.  มิจฉาทิฏฐิบุคคล   หามยฏิะ  และหตุะ ทั้งสอง 
นั้น   วาไมมีผลเลย.  บทวา    สุกฏทุกกฺฏาน  ไดแก กรรมที่ทําดีและทําชั่ว 
อธิบายวา   ไดแกกุศลกรรม   และอกศุลกรรม.   ดวยบทวา   ผล   วิปาโก 
มิจฉาทิฏฐิบุคคลกลาวสิ่งที่เรียกวา  ผล  หรือ  วิบาก  วาไมมี.  
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         บทวา   นตฺถิ   อย   โลโก    ความวา  โลกนี้ไมมีสําหรับผูที่ต้ังอยู 
ในโลกหนา.  บทวา  นตฺถิ  ปโร  โลโก  ความวา  โลกหนาไมมีแมสําหรับ 
ผูต้ังอยูในโลกน้ี.  มิจฉาทิฏฐิบุคคล  แสดงวา  สัตวทั้งหมด (ตายแลว)  ยอม  
ขาดสูญ  ในโลกน้ัน ๆ นัน่เอง.  ดวยบทวา   นตฺถิ   มาตา    นตฺถิ   ปตา 
มิจฉาทิฏฐิบุคคล  กลาวโดยสามารถแหงการปฏิบัติชอบ   และการปฏิบัติผิดใน 
มารดา บิดา  เหลาน้ันวาไมมีผล.  บทวา   นตฺถิ   สตฺตา   โอปปาติกา 
ความวา  ข้ึนชื่อวาสัตว  ที่จะจุติแลวเกิดไมมี.   ความบริบูรณ  ชื่อวา สมฺปทา 
ความท่ีศีลบริบูรณไมบกพรอง  ชื่อวา  สีลสมัปทา. แมในบททั้งสองที่เหลือ 
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  บทวา  อตฺถิ  ทินนฺ  เปนตน    นักศึกษาพึงถือเอาโดย 
นัยที่ตรงขามกับที่กลาวมาแลว. 
                                      จบอรรถกถาอยสูตรที่  ๕ 
 
                                   ๖.  อปณณกสูตร 
 
                        วาดวยวิบติั  ๓  และสัมปทา ๓ 
 
         [๕๕๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  วิบัติ  ๓ นี ้   วิบัติ  ๓ คืออะไร   คือ 
สีลวิบัติ  จิตตวิบัติ   ทิฏฐิวิบัติ 
         สีลวิบติัเปนอยางไร  ? คนลางคนในโลกน้ี   เปนผูมักทําปาณาติบาต 
ฯลฯ  สัมผัปปลาป  นี้เรียกวา  สีลวิบัติ 
         จิตตวิบัติเปนอยางไร  ? คนลางคนในโลกน้ีเปนผูมีอภิชฌา    มีใจ 
พยาบาท  นี่เรียกวา  จิตตวิบัติ  
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         ทิฏฐิวบิัติเปนอยางไร ?  คนลางคนในโลกน้ีเปนมิจฉาทิฏฐิ  มีความ 
เห็นวิปริตวา  (๑)  ทานไมมีผล ฯลฯ  สอนโลกนี้และโลกอื่นใหรูไมมีในโลก   
นี่เรียกวา  ทฏิฐิวิบัติ 
         สัตวทั้งหลายเพราะกายแตกตายไป   ยอมเขาถึงอบายทุคติวินิบาตนรก 
เหตุสีลวิบัติบาง  เหตุจิตตวิบัติบาง  เหตุทิฏฐิวิบัติบาง  เปรียบเหมือนลูกบาศก 
ซัดข้ึนแลว   ยอมกลับมาต้ังอยูโดยที่ใด ๆ ก็กลับมาต้ังอยูอยางดี  ฉันใด  สตัว 
ทั้งหลายเพราะกายแตกตายไป ฯลฯ  เหตุทิฏฐิวิบัติบาง  ฉันนั้น  เหมือนกัน 
         นี้แล  ภิกษุทั้งหลาย  วิบัติ  ๓ 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สัมปทา ๓ นี้    สัมปทา ๓ คืออะไรบาง  คือ 
สีลสัมปทา  จิตตสัมปทา  ทิฏฐิสัมปทา 
         สีลสัมปทาเปนอยางไร ?  คนลางคนในโลกนี้เปนผูเวนจากปาณา- 
ติบาต  ฯลฯ  สัมผัปปลาป  นี่เรียกวา    สีลสัมปทา 
         จิตตสัมปทาเปนอยางไร ?   คนลางคนในโลกน้ีเปนผูไมมีอภิชฌา 
ไมมีใจพยาบาท  นี่เรียกวา  จิตตสัมปทา 
         ทิฏฐิสมัปทาเปนอยางไร  ? คนลางคนในโลกนี้เปนสัมมาทิฏฐิ  ม ี
ความเห็นไมวิปริตวา  (๑)  ทานมีผล ฯลฯ  สอนโลกน้ีและโลกอ่ืนใหรู  มีอยู 
ในโลก  นี่เรยีกวา  ทิฏฐิสมัปทา 
         สัตวทั้งหลายเพราะกายแตกตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค   เหตุ 
สีลสัมปทาบาง    เหตุจิตตสัมปทาบาง    เหตุทิฏฐิสัมปทาบาง    เปรียบเหมือน 
ลูกบาศก    ซัดข้ึนแลว    ยอมกลับมาตั้งอยูโดยที่ใด ๆ ก็กลับมาต้ังอยูอยางดี 
ฉันใด  สัตวทั้งหลายเพราะกายแตกตายไป ฯลฯ  เหตุทิฏฐิสัมปทาบาง  ฉันนั้น 
เหมือนกัน  นี้แล  ภิกษุทัง้หลาย  สัมปทา ๓ 
                                        จบอปณณกสูตรที่   ๖  
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                                 อรรถกถาอปณณกสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอปณณกสูตรที่ ๖  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  อปณฺณโก   มณิ  ไดแกลกูบาศก  (ลกูสะกา)  อันประกอบ 
แลวดวย  เหลี่ยม ๖ เหลี่ยม.  บทวา  สคุตึ   สคฺค  ไดแก   โลกคือสวรรค 
ในบรรดาสวรรค ๖  ชั้น    มีชั้นจาตุมหาราชิกาเปนตน      อยางใดอยางหน่ึง. 
ในพระสูตรนี้   ตรัสธรรมท้ังสองประการ คือศีลและสัมมาทิฏฐิ คลุกเคลากันไป 
                                     จบอรรถกถาอปณณกสูตรที่  ๖ 
 
                                    ๗.  กมัมันตสูตร 
 
                       วาดวยเรื่องวิบัติ  ๓   และสัมปทา  ๓ 
 
         [๕๕๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   วิบัติ  ๓ นี ้   วิบัติ  ๓  คืออะไรบาง 
คือ  กัมมันตวิบัติ (ความเสียทางการงาน) อาชีววิบัติ   (ความเสียทางอาชีพ) 
ทิฏฐิวิบัติ   (ความเสียทางความเห็น) 
         กัมมันตวิบัติเปนอยางไร  ?  คนลางคนในโลกน้ีเปนผูมักทําปาณา- 
ติบาต ฯลฯ  สัมผัปปลาป  นี่เรียกวา   กัมมันตวิบัติ 
         อาชีววิบัติเปนอยางไร ?  คนลางคนในโลกน้ีเปนผูหาเลี้ยงชีพในทาง 
ผิด  สําเร็จความเปนอยูโดยมิจฉาอาชีวะ  นี่เรียกวา  อาชีววิบัติ 
         ทิฏฐิวบิัติเปนอยางไร ?  คนลางคนในโลกน้ีเปนมิจฉาทิฏฐิ  มีความ 
เห็นวิปริตวา ฯลฯ  (๑)  ทานไมมีผล ฯลฯ  สอนโลกน้ีและโลกอ่ืนใหรู  ไมมี 
ในโลก  นี่เรยีกวา  ทิฏฐิวบิัติ  
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         นี้แล  ภิกษุทั้งหลาย  วิบัติ  ๓ 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สัมปทา ๓ นี้   สัมปทา ๓  คืออะไรบาง  คือ  
กัมมันตสัมปทา  (ความดีทางการงาน)  อาชีวสัมปทา (ความดีทางอาชีพ) 
ทิฏฐิสัมปทา  (ความดีทางความเห็น) 
         กัมมันตสัมปทาเปนอยางไร ?   คนลางคนในโลกน้ีเปนผูเวนจาก 
ปาณาติบาต ฯลฯ  สัมผัปปลาป  นี่เรียกวา  กัมมันตสัมปทา 
         อาชีวสัมปทาเปนอยางไร  ?  คนลางคนในโลกน้ีเปนผูหาเลี้ยงชีพ 
ในทางชอบ  สําเร็จความเปนอยูโดยสัมมาอาชีวะ  นี่เรียกวา  อาชีวสัมปทา 
         ทิฏฐิสมัปทาเปนอยางไร ?  คนลางคนในโลกนี้เปนสัมมาทิฏฐิ  ม ี
ความเห็นไมวิปริตวา ทานมีผล ฯลฯ  สอนโลกนี้และโลกอื่นใหรูมี อยูในโลก 
นี่เรียกวา  ทฏิฐิสัมปทา. 
         นี้แล  ภิกษุทั้งหลาย  สมัปทา  ๓ 
                                      จบกัมมันตสูตรที่    ๗* 
 
                                     ๘. ปฐมโสเจยยสูตร 
 
                                  วาดวยความสะอาด ๓  อยาง 
 
         [๕๖๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  โสไจยะ(ความสะอาด) ๓ นี้ โสไจยะ 
๓  คืออะไรบาง    คือ  กายโสไจยะ   (ความสะอาดทางกาย)  วจีโสไจยะ 
(ความสะอาดทางวาจา)  มโนโสไจยะ  (ความสะอาดทางใจ) 
         กายโสไจยะเปนอยางไร  ?  คนลางคนในโลกนี้เปนผูเวนจากปาณา-  
ติบาต   อทินนาทาน  กาเมสุมิจฉาจาร  นี่เรียกวา  กายโสไจยะ 
*  กัมมันตสูตรท่ี  ๗.  มีเนื้อความงายท้ังนัน้  
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         วจีโสไจยะเปนอยางไร ?   คนลางคนในโลกนี้เปนผูเวนจากมุสาวาท  
ปสุณาวาจา  ผรุสวาจา  สัมผัปปลาป  นี่เรียกวา  วจีโสไจยะ 
         มโนโสไจยะเปนอยางไร ?  คนลางคนในโลกนี้เปนผูไมมีอภิชฌา 
ไมมีใจพยาบาท  เปนสัมมาทิฏฐิ  นี่เรยีกวา  มโนโสไจยะ 
         นี้แล  ภิกษุทั้งหลาย  โสไจยะ  ๓. 
                                   จบปฐมโสเจยยสูตรที่   ๘ 
 
                               อรรถกถาโสเจยยสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปฐมโสเจยยสูตรที่   ๘   ดังตอไปนี้ :- 
         ความสะอาด  ชื่อวา  โสเจยฺย.  ความสะอาดใน   กายทวาร   ชื่อวา 
กายโสเจยฺย.  แมในบททั้งสองที่เหลือ ก็มีนัยนี้แหละ. ก็ในพระสูตร ๔  สูตร 
เหลาน้ี    ตามลําดับ    พระผูมีพระภาคเจาตรัสขอปฏิบัติสําหรับผูครองเรือน 
ไวแลว.  ถึงพระอริยบุคคลผูเปนโสดาบัน   และพระสกทาคามี  ก็ใชได. 
                                จบอรรถกถาปฐมโสเจยยสูตรที่  ๘ 
 
                              ๙. ทุติยโสเจยยสูตร 
 
                          วาดวยความสะอาด  ๓  อยาง 
 
         [๕๖๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  โสไจยะ ๓นี้  โสไจยะ ๓ คืออะไรบาง 
คือ  กายโสไจยะ  วจีโสไจยะ   มโนโสไจยะ 
         กายโสไจยะเปนอยางไร  ?  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เปนผูเวนจาก 
ปาณาติบาต   เวนจากอทินนาทาน  เวนจากอพรหมจรรย  (เมถนุ)  นี่เรียกวา 
กายโสไจยะ  
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         วจีโสไจยะเปนอยางไร ?    ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เปนผูเวนจาก 
มุสาวาท เวนจากปสุณาวาจา เวนจากผรุสวาจา เวนจากสัมผัปปลาป  นี่เรียกวา 
วจีโสไจยะ  
         มโนโสไจยะเปนอยางไร ?  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   (นวิรณ ๕ 
คือ)  กามฉันทะ  (ความพอใจในกาม)  ก็ดี  พยาบาท  (ความปองราย)  ก็ด ี
ถีนมิทธะ  (ความทอแทและความงวง)  ก็ด ี อุทธัจจกุกกุจจะ  (ความฟุงซาน 
และความรําคาญใจ)    กด็ี    วิจิกิจฉา    (ความเคลือบแคลง    ลงัเล)    ก็ด ี
มีอยูในใจ  กร็ูวา  กามฉันทะ ฯลฯ  วิจิกิจฉา  มีอยูในใจของตน  กามฉันทะ 
ฯลฯ  วิจิกิจฉา  ไมมีอยูในใจ  ก็รูวา  กามฉันทะ ฯลฯ  วิจิกิจฉา  ไมมีอยูใน 
ใจของตน ยอมรูทางเกิดแหงกามฉันทะ ฯลฯ  วิจิกิจฉาท่ียังไมเกิด  รูวิธลีะกาม 
ฉันทะ ฯลฯ  วิจิกิจฉาที่เกิดแลว   และรูอุบายทํากามฉันทะ ฯลฯ    วิจิกิจฉาท่ี  
ละไดแลวมิใหเกิดตอไปดวย  นี่เรียกวา  มโนโสไจยะ. 
         เหลาน้ีแล  ภิกษุทั้งหลาย  โสไจยะ คือความสะอาด ๓ อยาง. 
                            บุคคลผูสะอาดทางกาย สะอาดทาง 
              วาจา  สะอาดทางใจ  ไมมีอาสวะ เปนคน 
              สะอาดพรอมดวยคุณธรรมของคนสะอาด  
              ปราชญทั้งหลายกลาวบุคคลนั้นวา ผูลาง- 
              บาปแลว. 
                       จบทุติยโสเจยยสูตรที่   ๙  
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                              อรรถกถาทุติยโสเจยยสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในทุติยโสเจยยสูตรที่  ๙  ดงัตอไปนี้:-  
         บทวา  อชฺฌตฺต  ไดแกที่เปนไปในภายในแนนอน.   นิวรณ   คือ 
กามฉันทะ   ชื่อวา   กามฉันทะ.  แมในนิวรณมีพยาบาทเปนตน     ก็มีนัยนี ้
เหมือนกัน. คําท่ีเหลือในพระสูตรนี้   มีนัยดังกลาวแลวในหนหลังน่ันแล.  สวน 
ในคาถา  บทวา   กายสุจึ   ไดแกความสะอาดในกายทวาร   หรอืความสะอาด 
ทางกาย. แมในบททั้งสองที่เหลือ ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. บทวา นนิฺหาตปาปก 
ความวา   ลางคือชําระบาปท้ังหมดแลวดํารงอยู.    ทั้งโดยพระสูตรนี้    ทั้งโดย 
พระคาถา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงพระขีณาสพอยางเดียว  ฉะนี้แล. 
                                   จบอรรถกถาโสเจยยสูตรที่  ๙ 
 
                                 ๑๐.  โมเนยยสูตร 
 
                            วาดวยความเปนมุนี ๓  อยาง 
 
         [๕๖๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลายโมไนยะ (ความเปนมุนี คือนักปราชญ) 
๓นี้ โมไนยะ ๓ คืออะไรบาง คือกายโมไนยะ  (ความเปนปราชญทางกาย) 
วจีโมไนยะ    (ความเปนปราชญทางวาจา)    มโนโมไนยะ    (ความเปน 
ปราชญทางใจ) 
         กายโมไนยะเปนอยางไร ?   ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เปนผูเวนจาก 
ปาณาติบาต  เวนจากอทินนาทาน   เวนจากอพรหมจรรย    นีเ้รียกวา   กาย- 
โมไนยะ  
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         วจีโมไนยะเปนอยางไร ?  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เปนผูเวนจาก  
มุสาวาท  เวนจากปสุณาวาจา  เวนจากผรุสวาจา  เวนจากสัมผัปปลาป นี้เรยีกวา 
วจีโมไนยะ 
         มโนโมไนยะเปนอยางไร ?  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้กระทําใหแจง 
ซึ่งเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได    เพราะสิ้นอาสวะท้ังหลาย   ดวย 
ปญญาอันยิ่งดวยตนเองสําเร็จอยูในปจจุบันนี่  นี้เรียกวามโนโมไนยะ 
         นี้แล  ภิกษุทั้งหลาย   โมไนยะ ๓. 
                                              นิคมคาถา 
                            บุคคลผูเปนปราชญทางกาย     เปน 
              ปราชญทางวาจา   เปนปราชญทางใจ  หา 
              อาสวะมิได        เปนปราชญพรอมดวยคุณ  
              ธรรมของปราชญ    บัณฑิตกลาวบุคคลนั้น 
              วา  ผูละบาปหมด. 
                          จบโมเนยยสูตรที่  ๑๐ 
                          จบอาปายิกวรรคท่ี   ๑ 
 
                        อรรถกถาโมเนยยสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในโมเนยยสูตรที่  ๑๐  ดังตอไปนี้ :- 
         ความเปนมุนี ชื่อวา โมเนยยะ. ความเปนมุนี  คือความเปนสาธุชน 
ไดแกความเปนบัณฑิต ในกายทวาร  ชื่อวา  กายโมเนยยะ. แมในบททั้งสอง 
ที่เหลือ  ก็มนีัยนี้เหมือนกัน.   บทวา  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  กายโมเนยฺย  
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ความวา  จริงอยู   การละกายทุจริต ๓ อยางนี้   ชื่อวา   กายโมเนยยะ.  อน่ึง 
แมกายสุจริต  ๓ อยาง ก็ชือ่วา กายโมเนยยะ. ญาณท่ีมีกายเปนอารมณ ก็ชื่อวา  
กายโมเนยยะเหมือนกัน. การกําหนดรูกาย  กช็ื่อวา  กายโมเนยยะ.  มรรค 
ที่สหรคตดวยปริญญา   กช็ื่อวา    กายโมเนยยะ.    การละฉันทราคะทางกาย 
ก็ชื่อวา   กายโมเนยยะ.  การดับกายสังขาร  และการเขาจตุตถฌาน  ก็ชื่อวา 
กายโมเนยยะ  แมในวจีโมเนยยะ  ก็มนีัยนี้เหมือนกัน. 
         สวนในวจีโมเนยยะ    และมโนโมเนยยะ    นี้มีความแตกตางกัน 
ดังตอไปนี้ ในที่นั้น   พึงทราบการเขาทุติยฌาน  คือการดับวจีสังขารวา ชื่อวา 
วจีโมเนยยะ  เหมือนการเขาจตุตถฌานในที่นี้.  ครัน้ทราบเนื้อความในมโน- 
โมเนยยะ   โดยนัยแมนี้แลวก็ควรทราบ   การเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ   คือการ 
ดับจิตสังขารวา  ชื่อวา  มโนโมเนยยะ. 
         บทวา  กายมุนึ   ไดแกผูรู  คือ ผูสูงสุด  ไดแกผูบริสุทธิ์ในกายทวาร 
หรือผูรูทางกาย.    แมในบทท้ังสองที่เหลือ    ก็มีนยันี้เหมือนกัน.    บทวา 
สพฺพปฺปหายิน  ไดแกพระขีณาสพ. เพราะวา พระขีณาสพชื่อวา  สัพพปหายี 
(ผูละไดทั้งหมด)  ฉะน้ีแล. 
                          จบอรรถกถาโมเนยยสูตรที่   ๑๐ 
                       จบอาปายิกวรรควรรณนาท่ี    ๒ 
 

                         รวมพระสูตรทีม่ีในวรรคนี้   คือ 
         ๑.  อาปายิกสูตร  ๒. ทุลลภสูตร  ๓. อัปปเมยยสูตร   ๔. อาเนญช- 
สูตร  ๕. อยสูตร  ๖. อปณณกสูตร  ๗. กัมมันตสูตร  ๘. ปฐมโสเจยยสูตร 
๙.  ทุติยโสเจยยสูตร   ๑๐.  โมเนยยสูตร   และอรรถกถา.  
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                               กุสินาวรรคที่  ๓  
 
                                   ๑. กุสินารสูตร 
 
                          วาดวยบณิฑบาตที่มผีลมาก  
 
         [๕๖๓]  สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับ  ณ  ราวปา 
ชื่อพลิหรณะ  ใกลพระนครกุสินารา ฯลฯ   ตรัสพระธรรมเทศนาวา 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เขาไปอาศัยหมูบาน  
หรือตําบลแหงใดแหงหน่ึงอยู        คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีเขาไปหาภิกษุนั้น 
นิมนตรับอาหารเชา  ภิกษุจํานงอยูรับนิมนต  เมื่อลวงราตรีนั้น   เวลาเชาเธอ 
ครองสบงแลว       ถือบาตรและจีวรไปเรือนของคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น 
ถึงแลวน่ัง  ณ  อาสนะที่เขาจัดไว    คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี  อังคาสเธอดวย 
ขาทนียะ (ของเค้ียว)  โภชนียะ  (ของกิน) อันประณีตดวยมือตน  จนอ่ิมหนํา 
พอเพียง    เธอนึกชมวา   ดีจริง  คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผูนี้    เลี้ยงเราดวย 
ขาทนียะโภชนียะอันประณีต ดวยมือตน จนอ่ิมหนําพอเพียง  นึกหวังตอไปวา 
โอหนอ คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนี้   แมตอไปพึงเลี้ยงเราดวยขาทนียะโภชนียะ 
อันประณีตอยางนี้  ดวยมือตน จนอ่ิมหนําพอเพียงเถิด เธอติดใจหมกมุนพัวพัน 
ไมเห็นสวนที่เปนโทษ ไมมีปญญาสลัดออก ฉันบิณฑบาตน้ัน   เธอตรึกกามวิตก 
บาง    ตรึกพยาบาทวิตกบาง    ตรึกวิหงิสาวิตกบาง  ณ  อาสนะท่ีนั่งฉันนั้น 
ภิกษุทั้งหลาย   ทานท่ีใหแกภิกษุชนิดนี้  เราหากลาววามีผลมากไม  เพราะเหตุ 
อะไร   เพราะภิกษุเปนผูมัวเมาอยู  
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         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เขาไปอาศัยหมูบาน  
หรือตําบลแหงใดแหงหน่ึงอยู       คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีเขาไปหาภิกษุนั้น 
นิมนตรับอาหารเชา ฯลฯ  คฤหบดีหรอืบุตรคฤหบดีนั้นอังคาสเธอดวยขาทนียะ 
โภชนียะอันประณีต  ดวยมือตน  จนอ่ิมหนําพอเพียง   เธอไมนึกชมวา  ดีจริง 
ฯลฯ  จนอ่ิมหนําพอเพียง ไมนึกหวังตอไปวา โอหนอ ฯลฯ  จนอ่ิมหนํา  พอ 
เพียงเถิด เธอไมติดใจหมกมุนพัวพัน เห็นสวนท่ีเปนโทษ มีปญญาสลัดออกได 
ฉันบิณฑบาตน้ัน    เธอตรึกเนกขัมมวิตก    (ตรึกในทางพรากจากกาม)  บาง 
อพยาบาทวิตก  (ตรึกในทางไมพยาบาท) บาง  อวิหิงสาวิตก  (ตรึกในทางไม 
เบียดเบียน)  บาง  ณ  อาสนะที่นั่งฉันนั้น  ภิกษุทั้งหลาย   ทานท่ีใหแกภิกษุ 
เชนนี้   เรากลาววามีผลมาก  เพราะเหตุอะไร  เพราะภิกษุเปนผูไมมัวเมาอยู. 
                                       จบกุสินารสูตรที่   ๑ 
 
                              กุสินารวรรควรรณนาที่   ๓ 
 
                                  อรรถกถากุสินารสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในกุสินารสูตรที่ ๑  แหงวรรคท่ี  ๓ ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  กุสินารย ไดแกในพระนครที่มีชื่ออยางนี้.  บทวา พลิหร- 
เณ  วนสณฺเฑ   ไดแกในไพรสณฑที่มีชื่ออยางนี้.  ไดยินวา  คนทั้งหลายนํา 
พลีกรรมไป เพ่ือทําพลีกรรมแกภูตท่ีไพรสณฑนั้น  เพราะฉะนั้นไพรสณฑนั้น 
ชนทั้งหลายจึงเรียกวา พลิหรณะ.  บทวา อากงฺขมาโน ไดแกปรารถนาอยู. 
บทวา  สหตฺถา  ไดแก  ดวยมือของตน.   บทวา    สมฺปวาเรติ   ความวา 
หามดวยวาจาวา   พอแลว   พอแลว   และดวยการไหวมือ.  
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         บทวา  สาธุ  วต  มาย   ความวา   ดีจริงหนอ   (คหบดีหรือบุตร  
แหงคหบดี)  นี้   เลี้ยงเราใหอ่ิมหนําสําราญ.  บทวา  คธิโต  ความวา ติดใจ 
ดวยความยินดีดวยอํานาจตัณหา.    บทวา   มุจฉิโต    ไดแก  สยบแลวดวย 
ความสยบดวยอํานาจแหงตัณหานั้นเอง.    บทวา    อชฺโฌปนฺโน    ความวา 
กลืนลงไปใหเสร็จส้ินดวยอํานาจแหงตัณหา.     บทวา     อนสิฺสรณปฺโ 
ความวา    ภิกษุผูละฉันทราคะแลว     ฉันภัตโดยฉุดตนออกจากความติดในรส 
จึงจะชื่อวา   ผูมีปญญาเปนเครื่องสลัดออก    ภิกษุนี้ไมเปนเชนนั้น      เธอยงัมี 
ฉันทราคะอยู    ฉันอาหาร    เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา    อนิสฺสรณปฺโ 
(ผูไมมีปญญาเปนเครื่องสลัดออก). ธรรมฝายขาวบัณฑิตพึงทราบ โดยผิดจาก 
ปริยายดังกลาวแลว.  อนึง่  ในพระสตูรนี้พึงทราบวา   พระองคตรัสเนกขัมม- 
วิตกเปนตน  คละกันไปฉะนี้แล. 
                                    จบอรรถกถากุสินารสูตรที่   ๑ 
 
                                       ๒.  ภัณฑนสตูร 
 
                       วาดวยเหตุแหงความบาดหมาง ๓ อยาง 
 
         [๕๖๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในทิศใด    เกิดแกงแยงทะเลาะ 
วิวาทกัน    ทิม่แทงกันและกันดวยหอกคือปาก   แมแตนึกถึงทิศนั้นก็ไมเปนที่ 
ผาสุกแกเรา     ไมตองกลาวไปถึงการที่ภิกษุเปนเชนนั้น       เราแนใจวา 
เธอเหลาน้ันละทิ้งธรรม ๓ ประการ มัวประกอบธรรม ๓ ประการ ละทิ้งธรรม 
๓ ประการคืออะไร  คือ  เนกขัมมวิตก  อพยาบาทวิตก   อวิหิงสาวิตก   มัว- 
ประกอบธรรม  ๓ ประการคืออะไร คือ กามวิตก  พยาบาทวิตก  วิหิงสาวิตก 
ภิกษุทั้งหลาย  ในทิศใด ภิกษุเกิดแกงแยงทะเลาะวิวาทกัน   ทิ่มแทงกันและกัน  
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ดวยหอกคือปาก แมแตนึกถึงทิศนั้นก็ไมเปนที่ผาสุกแกเรา  ไมตองกลาวไปถึง  
ในการท่ีภิกษุเปนเชนนั้น   เราแนใจวา  เธอเหลานั้นละทิ้งธรรม  ๓ ประการน้ี 
มัวประกอบธรรม ๓ ประการน้ี  
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในทิศใด  ภิกษุพรอมเพรียงกัน   ชืน่บานตอกัน 
ไมวิวาทกัน  (กลมเกลียวเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน)  เปนประหน่ึงวานมประสม 
กับน้ํา  มองดูกันและกันดวยปยจักษุ  (คือสายตาของคนท่ีรักใครกัน )   แมเรา 
ไปทางทิศนั้นก็เปนที่ผาสุกแกเรา    ไมตองกลาวเพียงนึก    ในการท่ีภิกษุเปน 
เชนนั้น    เราแนใจวาเธอเหลาน้ันละธรรม  ๓ ประการเสียได  ประกอบธรรม 
๓ ประการอยูมาก  ละธรรม  ๓ ประการคืออะไร คือ กามวิตก  พยาบาทวิตก 
วิหิงสาวิตก ประกอบธรรม  ๓ ประการคืออะไร คือ เนกขัมมวิตก อพยาบาท- 
วิตก  อวิหิงสาวิตก  ภิกษุทั้งหลา   ในทิศใด  ภิกษุพรอมเพรียงกัน   ชื่นบาน 
ตอกัน  ไมวิวาทกัน   (กลมเกลียวเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน)    เปนประหน่ึงวา 
นมประสมกับน้ํา    มองดูกันและกันดวยปยจักษุ   แมเราไปทางทิศนั้นก็เปนที่  
ผาสุกแกเรา    ไมตองกลาวเพียงนึก    ในการท่ีภิกษุเปนเชนนั้น    เราแนใจวา 
เธอเหลาน้ันละธรรม ๓ ประการนี้เสียได ประกอบธรรม ๓ ประการน้ีอยูมาก.  
                                      จบภัณฑนสูตรท่ี  ๒ 
 
                                   อรรถกถาภัณฑนสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในภัณฑนสูตรที่ ๒  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา   ปชหึสุ   แปลวา   ยอมละได.   บทวา  พหุลมกสุ      ไดแก 
กระทําบอย ๆ.  แมในพระสูตรนี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวิตก ๓  แมเหลาน้ี 
คละกันไป. 
                                   จบอรรถกถาภัณฑสูตรที่  ๒  
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                                   ๓.  โคตมสูตร 
 
         วาดวยอาการที่พระพุทธเจาทรงแสดงธรรม ๓ อยาง  
 
         [๕๖๕]  สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาประทับ  ณ  โคตมกเจดีย 
ใกลพระนครเวสาลี ฯลฯ  ตรัสพระธรรมเทศนาวา 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  (๑) เราแสดงธรรมเพ่ือความรูยิ่งเห็นจริง  มิใช 
เพ่ือความไมรูยิ่งเห็นจริง  (๒)  เราแสดงธรรมประกอบดวยเหตุ   มิใชไรเหตุ 
(๓)    เราแสดงธรรมมีปาฏิหาริย    (คือความอัศจรรยที่ผูปฏิบัติตาม   ยอมได 
รับผลสมแกความปฏิบัติ)   มิใชไมมีปาฏิหาริย   ภิกษุทั้งหลาย   เมื่อเราแสดง 
ธรรมเพื่อความรูยิ่งเห็นจริง      มิใชเพ่ือความไมรูยิ่งเห็นจริง      แสดงธรรม 
ประกอบดวยเหตุ    มใิชไรเหตุ    แสดงธรรมมีปาฏิหาริย   มิใชไมมีปาฏิหาริย 
(เชนนั้น)  โอวาทานุศาสนีของเรา    จึงควรที่บุคคลจะพึงประพฤติกระทําตาม 
และควรท่ีทานท้ังหลาย  จะยินดี  จะมีใจเปนของตน    จะโสมนัสวา   พระผูมี 
พระภาคเจาเปนผูตรัสรูเองโดยชอบแลว   พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ดีแลว   พระสงฆเปนผูปฏิบัติดีแลว. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระธรรมเทศนานี้แลว    ภิกษุเหลาน้ันชื่นชม 
ยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาคเจายิ่งนัก        ก็แลเม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ไวยากรณเทศนานี้อยู   สหัสสีโลกธาตุ  ไดหว่ันไหวแลว. 
                                         จบโคตมสูตรที่  ๓  
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                             อรรถกถาโคตมกเจติยสูตร*   
         พึงทราบวินิจฉัยในโคตมกเจติยสูตรที่ ๓  ดังตอไปนี้:- 
         บทวา โคตมเก  เจติเย ไดแกในที่อาศัย (เทวสถาน) ของโคตมก- 
ยักษ.    อธิบายวา    ในปฐมโพธิกาล    โดยมาก   พระตถาคตเจาประทับอยูที่ 
เทวาลัยเทานั้น     เปนเวลาถึง   ๒๐  พรรษาอยางนี้  คือ  บางครั้งที่จาปาลเจดีย 
บางครั้งท่ีสารันททเจดีย    บางครั้งท่ีพหุปุตตเจดีย     บางครั้งท่ีสัตตัมพเจดีย  
แตในเวลาน้ี   พระองคทรงอาศัยเมืองเวสาลี    ประทับอยูแลวในเทวสถานของ 
โคตมกยักษ.    ดวยเหตุนั้น    พระธรรมสังคาหกาจารยจึงกลาววา   โคตมเก  
เจติเย  ดังนี้. 
         บทวา  เอตทโวจ  นี้  ความวา  พระผูมีพระภาคเจา   ไดตรสัคําน้ี 
คือพระสูตร    มีอาทิวา    อภิฺายาห    ดังน้ี.   ก็แลในการบังเกิดข้ึนแหง 
เนื้อความ  พระสูตรนี้   พึงทราบวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว.   ถามวา 
ในการบังเกิดข้ึนแตเนื้อความไหน.  ตอบวา   ในการบังเกิดข้ึนแหงเน้ือความ  
ในมูลปริยายสูตร. 
         ไดทราบวา    พราหมณบรรพชิต     จํานวนมาก    เกิดเมาความรูข้ึน  
เพราะอาศัยพระพุทธพจนที่ตนเคยเรียนแลว   ไมยอมไปโรงฟงธรรมดวยคิดวา 
พระสัมมาสัมพุทธเจาเมื่อจะตรัส     ก็ตรัสคําท่ีพวกเรารูแลวเทาน้ัน       ไมตรัส 
คําท่ีพวกเรายังไมรู ดังน้ี. ภิกษุทั้งหลายกราบทูล (ความน้ัน) แกพระตถาคตเจา 
แลว    พระศาสดาตรัสใหเรียกภิกษุเหลาน้ันมา   ทรงถือเอามุขปฏิญญา   (การ 
รับปากของภิกษุเหลาน้ัน)   แลวทรงแสดงมูลปริยายสูตร   ภิกษุเหลาน้ันไมได 
เห็นที่มาท่ีไป  ของพระธรรมเทศนาเลย  เมื่อไมเห็นก็พากันคิดวา พระสัมมา- 
*  พระสูตรเปน  โคตมสูตร  
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สัมพุทธเจา   คงเขาพระทัยวา    ธรรมกถาของเราตถาคต   ยอมนําสัตวออกไป  
จากทุกข    จึงตรัสพระธรรมเทศนาที่คลองพระโอฐเทาน้ัน.  พระศาสดาทรงรู 
ใจของภิกษุเหลาน้ันแลว   จึงทรงเริ่มพระสูตรนี้.                                  
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อภิฺาย  ความวา  รู คือแทงตลอด 
ไดแกกระทําใหประจักษ   วา   ธรรมเหลาน้ี   คือ   ขันธ ๕   อายตนะ  ๑๒ 
ธาตุ  ๑๘   อินทรีย  ๒๒  อริยสัจ  ๔  เหตุ  ๙  ผัสสะ ๗  เวทนา ๗  เจตนา ๗ 
สัญญา ๗  จิต  ๗.  อนึ่ง  อธิบายวา  รู  คือแทงตลอด  ไดแกกระทําใหแจง 
นั่นแหละซึ่งธรรมเหลาน้ัน ๆ โดยนัยมีอาทิวา สติปฏฐาน ๔ เหลาน้ี ดังน้ี. 
บทวา สนิทาน ความวา  เราตถาคตกลาวธรรมพรอมท้ังปจจัยนั่นแล   ไมใช 
ไมมีปจจัย. บทวา สปฺปาฏิหาริย ความวา  เราตถาคตกลาวธรรมมีปาฏิหาริย 
นั่นแหละ  เพราะขจัดขาศึกได  ไมใชไมมีปาฏิหาริย. บทวา  อลฺจ   ปน  โว 
ความวา   ก็แล    (โอวาทานุสาสนี)   ควรแกเธอทั้งหลาย.  บทวา   ตุฏ ิยา 
มีอรรถาธิบายวา   ควรทีเดียว  เพ่ือจะทําความยินดีแกเธอทั้งหลาย   ผูระลกึถงึ 
เนือง ๆ ซึ่งรตนะทั้ง ๓ โดยพระคุณวา พระผูมีพระภาคเจา  เปนผูตรัสรูชอบ 
ดวยพระองคเอง      พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว      พระสงฆ 
เปนผูปฏิบัติดีแลว   ดังน้ี   แมในบททัง้สองท่ีเหลือ  ก็มีนัยนี้แหละ. 
         บทวา   อกมฺปตฺถ     ไดแก  ไดหว่ันไหวแลวดวยอาการ ๖  อยาง 
อธิบายวา ความหว่ันไหวแหงปฐพีเห็นปานน้ี  ไดมีแลวท่ีโพธิมณฑล ไดยนิวา 
เมื่อพระโพธิสัตว  เสด็จข้ึนสูโพธิมณฑล  ทางดานทิศใต  ดานทิศใตเบื้องลาง 
ก็ไดเปนเหมือนลงไปถึงอเวจีมหานรก  ดานทิศเหนือ  ไดเปนเหมือนจะยกข้ึน 
จดภวัคคพรหม     ดานทิศตะวันตกเบ้ืองลาง     ไดเปนเหมือนลงไปถึงอเวจี 
มหานรก ดานทิศตะวันออกก็ไดเปนเหมือนจะยกข้ึนจดภวัคคพรหม  ทิศเหนือ 
ดานลาง     กไ็ดเปนเหมือนลงไปถึงอเวจีมหานรก     ดานทิศใต      ก็ไดเปน  
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เหมือนจะยกข้ึนจดภวัคคพรหม    ทิศตะวันออกเบื้องลาง    ไดเปนเหมือน  
ลงไปถึงอเวจีมหานรก ดานทิศตะวันตก ไดเปนเหมือนจะยกข้ึนจดภวัคคพรหม 
แมโพธิพฤกษเบื้องลาง ก็ไดเปนเหมือนจมลงไปถึงเวจีมหานรกคราวเดียวกัน 
(ดานบน) ไดเปนเหมือนพุงข้ึนไปจดภวัคคพรหมคราวเดียวกัน. แมในวันนั้น 
มหาปฐพี ในพันแหงจักรวาลไดหว่ันไหวแลว ดวยอาการ ๖ อยาง ดังพรรณนา 
มาฉะนี้. 
                              จบอรรถกถาโคตมกเจติยสูตรที่  ๓ 
 
                                     ๔.  ภรัณฑุสูตร 
 
                                วาดวยศาสดา ๓   จําพวก 
 
         [๕๖๖] สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในประเทศ 
โกศล ถึงกรุงกบิลพัสดุ เจามหานาม  ศากยะ  ไดทรงทราบวา  พระผูมี- 
พระภาคเจาเสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุแลว   เสด็จไปเฝา   ถวายอภิวาทแลวประทับ 
ยืนอยู  ณ ทีค่วรสวนหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะเจามหานาม    ศากยะ 
วา  มหานาม  เธอจงไปหาเรือนท่ีพักในกรุงกบิลพสัดุ   ที่พอพวกเรา   จะพัก 
ในวันนี้สักคืนหน่ึง. 
         เจามหานาม    ศากยะ   รับพระดํารัสแลวเสด็จเขากรุงกบิลพัสดุเที่ยว  
เสาะหาท่ัวกรุง ไมเห็นเรือนท่ีพอจะเปนที่ประทับพักไดสักแหง จึงเสด็จกลับไป 
กราบทูลวา  ไมมี   พระพุทธเจาขา    เรือนในกรุงกบิลพัสดุ    ทีพ่อจะเปนที่ 
ประทับพัก   ในวันนี้   พระพุทธเจาขา  ทานภรัณฑุกาลามะ  เพ่ือนประพฤติ 
พรหมจรรยเกาแกของพระผูมีพระภาคเจามีอยู ขอพระผูมีพระภาคเจาจงประทับ  
พักในอาศรมของทานสักคืนเถิด.  
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         พ.  เธอจงไปจัดการปูลาด. 
         เจามหานาม ศากยะ รับพระดํารสัแลวเสด็จไปอาศรมของภรัณฑุกาลามะ 
จัดการปูลาด       ต้ังนํ้าชําระพระยุคลบาทแลวไปกราบทูลวา     พระพุทธเจาขา 
ขาพระพุทธเจาไดจัดการปูลาด  ต้ังน้ําชําระพระยุคลบาทแลว  แลวแตจะโปรด. 
         ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปอาศรมของภรัณฑุ    กาลามะ  
ประทับ ณ อาสนะท่ีจัดไว  ครั้นประทับนั่งแลวทรงลางพระบาท 
         เจามหานาม   ศากยะ    ทรงดําริวา    วันนี้ไมใชเวลาอันควรท่ีจะเฝา 
สนทนา   พระผูมีพระภาคเจาทรงเมื่อยลา พรุงน้ีจึงคอยเฝาเถิด จึงถวายอภิวาท 
ทําประทักษิณเสด็จกลับไป 
         ลวงราตรีนั้นแลว    เจามหานาม   ศากยะ   เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถวายอภิวาทแลวประทับนั่ง  ณ ที่ควรสวนหนึ่ง 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะเจามหานาม  ศากยะ วา  มหานาม ศาสดา 
๓ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก    ศาสดา  ๓  จําพวก    เปนไฉน    ศาสดา 
ลางพวกบัญญัติกามปริญญา  (ความกําหนดรูเรื่องกามท้ังหลาย)  แตไมบัญญัติ 
รูปปริญญา     (ความกําหนดรูเรื่องรูปทั้งหลาย)      ไมบัญญัติเวทนาปริญญา 
(ความกําหนดรูเรื่องเวทนาทั้งหลาย)   ศาสดาพวกหน่ึงบัญญัติกามปริญญา และ 
รูปปริญญา  ไมบัญญัติเวทนาปริญญา   ศาสดาพวกหน่ึงบัญญัติทั้งกามปริญญา 
ทั้งรูปปริญญาทั้งเวทนาปริญญา   นี้แล   ศาสดา ๓ จําพวกมีปรากฏอยูในโลก 
ดูกอนมหานาม  ความสําเร็จของศาสดา ๓ นี้เปนอยางเดียวกัน หรือตางกัน. 
พอสิ้นกระแสพระพุทธดํารัส     ภรัณฑุ    กาลามะ    บอกเจามหานาม  ศากยะ 
วา  ทานมหานาม  ทานจงกราบทูลวา เปนอยางเดียวกัน. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  มหานาม  เธอจงตอบวาตางกัน.  
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         ภรัณฑุ   กาลามะ  และพระผูมีพระภาคเจา   ตางก็พูดและรับสั่งยืนคํา  
อยูอยางนั้นถึง  ๓  ครั้ง  ภรัณฑุ   กาลามะ    สํานึกข้ึนวา    เราหนอถูกพระ- 
สมณโคดมรุกรานเอาถึง  ๓  ครั้ง    ตอหนาเจามหานาม  ศากยะ    ผูมเหสักข 
ไฉนหนอ  เราพึงไปจากกรุงกบิลพัสดุเถิด  ไมชา  ภรัณฑุ  กาลามะ  ก็หลีกไป 
จากกรุงกบิลพัสดุ  เขาไดหลีกไปเหมือนอยางนั้นทีเดียว  ไมกลับมาอีก. 
                                          จบภรัณฑุสูตรที่  ๔ 
 
                                  อรรถกถาภรัณฑุสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในภรัณฑุสูตรที่ ๔  ดังตอไปนี้:- 
         บทวา เกวลกปฺป   ไดแก รอบดานท้ังส้ิน.   บทวา  อาหิณฑฺนฺโต 
ไดแกเสด็จเที่ยวไป.  บทวา น อทฺทสา  ความวา  เพราะเหตุใด  เจามหานาม 
ศากยะ  จึงไมทรงพบ.  ไดยินวา  ภรณัฑุ  กาลามดาบสน้ี    ขบฉันบิณฑบาต  
อันเลิศของเจาศากยะท้ังหลาย  ทองเที่ยวไป.  พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา 
ในเวลาท่ีพระองคเสด็จถึงท่ีอยูของดาบสนั้น   พระธรรมเทศนา   กัณฑหน่ึงจะ 
เกิดข้ึน  จึงไดทรงอธิฏฐานไว โดยไมใหที่พักแหงอ่ืนปรากฏเห็น  เพราะฉะน้ัน 
เจามหานามศากยะ  จึงไมเห็น.                        
         บทวา  ปุราณสพฺรหมฺจารี  ไดแก  เคยเปนผูรวมประพฤติพรหม- 
จรรยกันมากอน.    ไดยินวา    ภรัณฑุกาลามดาบสนั้น      ไดอยูในอาศรมนั้น  
ในสมัยอาฬารดาบสกาลามโคตร.  พระธรรมสังคาหกาจารยกลาวหมายถึงดาบส 
นั้นนั่นเอง.   บทวา   สนฺถร   ปฺาเปหิ   มีอธิบายวา  เธอจงปูอาสนะ 
ที่จะตองปู.  บทวา   สนฺถร   ปฺาเปตฺวา  ความวา  ปูผาสําหรับปูนอน  
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บนเตียง  อันเปนกัปปยะ   การกาวลวง   ชื่อวา  ปรญิญา ในบทวา  กามาน 
ปริฺ   ปฺาเปติ  นี้   เพราะฉะนั้น     ศาสดาบางพวก    จึงบัญญัติการ  
กาวลวงกามท้ังหลายวา  เปนปฐมฌาน.  บทวา น รปูาน ปริฺ ความวา 
ไมบัญญัติธรรมท่ีเปนเหตุกาวลวงรูปวา    เปนอรูปาวจรสมาบัติ.    บทวา 
น เวทนาน ปริฺ  ความวา ไมบัญญัติการกาวลวงเวทนาวา  เปนนิพพาน 
คติ  คือความสําเร็จ  ชื่อวา  นิฏา.  บทวา  อุทาหุ  ปุถุ  ความวา  หรือ 
ตางกัน. 
                                จบอรรถกถาภรัณฑุสูตรที่   ๔ 
 
                                      ๕.  หัตถกสูตร 
 
                   วาดวยหัตถกเทพบุตรไมอิ่มธรรม ๓ อยาง 
 
          [๕๖๗]  สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจา  ประทับ  ณ พระเชตวัน 
อารามของอนาถบิณฑิกคฤหบดี     ใกลกรุงสาวัตถี     ครั้งน้ันเทวบุตรชื่อ 
หัตถกะ  เมื่อราตรีลวง   (ปฐมยาม)  แลว    มีผิวพรรณงดงาม  (เปลงรัศมี) 
ทําใหสวางไปทั่วพระเชตวัน   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา     ครั้นเขาไปถึงท่ี  
ประทับแลว   หมายใจวาจักยืนเฝาตอพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา  แตตัวยอม 
จมลงและจมลง  ไมดํารงอยูได  เปรียบเหมือนเนยใสหรือนํ้ามัน   ที่คนราดลง 
บนทราย    ยอมซึมหายไปภายใตไมคางอยูฉันใด    หัตถกเทวบุตรหมายใจวา 
จักยืนเฝาตอพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา   แตตัวยอมจมลงและจมลง ไมดํารง 
อยูไดฉันนั้น  
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         ลําดับนั้น       พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะหัตถกเทวบุตรวา    หัตถกะ 
ทานจงนิรมิตตัวใหหยาบ   
         หัตถกเทวบุตรรับพระพุทธพจนแลวนิรมิตตัวใหหยาบ   ถวายอภิวาท 
พระผูมีพระภาคเจา   ยืนเฝาอยู  ณ ที่ควรสวนหนึ่ง 
         พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสถามวา    หัตถกะ   ธรรมเหลาใดที่ทานเคย  
ประพฤติเมื่อครั้งทานเปนมนุษย  ธรรมเหลาน้ัน   บัดนี้ทานยังประพฤติอยูหรือ 
         ขาแตพระองคผูเจริญ   ธรรมเหลาใด   ที่ขาพระพุทธเจาเคยประพฤติ 
เมื่อครั้งเปนมนุษย    ธรรมเหลาน้ัน    บัดนี้    ขาพระพุทธเจายังประพฤติอยู 
และยังประพฤติธรรมที่ไมเคยประพฤติเม่ือครั้งเปนมนุษยอีกดวย เดี๋ยวน้ี  พระ- 
ผูมีพระภาคเจา   อาเกียรณอยู  ดวยภิกษุ  ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา 
ราชมหาอํามาตย  เดียรถีย  สาวกเดียรถีย  ฉันใด   ขาพระพุทธเจาก็อาเกียรณ 
อยูดวยเทวบุตรทั้งหลาย    ฉันนั้น    เทวบุตรทั้งหลายมาแมไกล ๆ    ต้ังใจจัก 
ฟงธรรมในสํานักหัตถกเทวบุตร ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจายังไมอ่ิม 
ยังไมเบื่อธรรม ๓ อยาง  ก็ทํากาละแลว  ธรรม ๓ อยางคืออะไร  คือ การเห็น 
พระผูมีพระภาคเจา   การฟงพระสัทธรรม    การอุปฏฐากพระสงฆ   
ขาพระพุทธเจายังไมอ่ิมไมเบื่อธรรม ๓ อยางนี้แล ไดทํากาละแลว.            
                            แนละ  ความอิ่มตอการเห็นพระผูมี- 
              พระภาคเจา  การอุปฏฐากพระสงฆ  และ 
              การฟงพระสัทธรรม   จักม ี  ในกาลไหนๆ 
                            หัตถกอบุาสก  ผูรกัษาอธิศีล ยินดีใน 
              การฟงพระสัทธรรมไมทันอิม่ธรรม  ๓ 
              ประการ  ก็ไปอวิหาพรหมโลกแลว. 
                      จบหัตถกสูตรที่   ๕  
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                                       อรรถกถาหัตถกสูตร 
         พึงทราบวินิจฉัยในหัตถกสูตรที่  ๕ ดังตอไปนี้:-  
         อภิกฺกนฺต  ศัพท  ในบทวา  อภกิฺกนฺตาย  รตฺติยา  นี้   ปรากฏ 
ในความวา สิ้นไป ดี  รูปงาม และนาอนุโมทนายิ่ง เปนตน.  ในอรรถ ๔ 
อยางนั้น  อภิกฺกนฺต  ศัพท  ปรากฏในความสิ้นไป  เชนในประโยคท้ังหลาย 
มีอาทิอยางนี้วา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ราตรีสิ้นไปแลว  ปฐมยามผานไปแลว 
ภิกษุสงฆนั่งอยูนานแลว    ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรง 
แสดงปาฏิโมกข  แกภิกษุทั้งหลายเถิด  พระเจาขา.  ปรากฏในความวาดี  เชนใน 
ประโยคมีอาทิอยางนี้วา  ผูนี้ทั้งงาม  ทั้งประณีตกวาบุคคล ๔ จําพวกเหลานี้. 
         ปรากฏ  ในความวา รูปงาม  เชนในประโยคทั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา 
                            ใครรุงโรจนอยูดวยฤทธิ์    ดวยยศ    ม ี
              ผิวพรรณงามย่ิงนัก   ยังทิศทั้งปวงใหสวาง- 
              ไสว  ไหวเทาท้ังสองของเราอยู  ดังน้ี. 
         ปรากฏ  ในความวา  อนุโมทนาอยางย่ิง   เชนในประโยคท้ังหลาย 
มีอาทิอยางนี้วา     ขาแตพระองคผูเจริญ    นาอนุโมทนายิ่งนัก.    แตในบทวา 
อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา นี้  อภิกฺกนฺต ศัพท ปรากฏในความดี.  ดวยเหตุนั้น 
ทานจึงกลาวขยายความไววา    บทวา    อภิกฺกนฺตาย    รตฺติยา    ความวา 
ในราตรีที่นาปรารถนา  นารักใคร  นาพอใจ.  อภิกกฺนฺตาย    ศพัท   ในบทวา 
อภิกฺกนฺตวณฺณา  นี้   ปรากฏในความวา  รูปงาม. 
         สวน  วณฺณ  ศัพท  ปรากฏใน ฉวิ (ผิวพรรณ)  ถุติ  (การชมเชย) 
กุลวรรค  (ชนชั้น)  การณะ   (เหตุ)   สัณฐาน   (รปูราง)  ปมาณ  (ขนาด)  
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และในรูปายตนะเปนตน. ในบรรดาอรรถ ๖ อยางนั้น  วณฺณ  ศัพท  ปรากฏ 
ในผิว เชนในประโยคมีอาทิอยางนี้วา  พระผูมีพระภาคเจา   แมทรงมีพระฉวี  
เพียงดังวรรณะแหงทอง.     ปรากฏในความชมเชย     เชนในประโยคมีอาทิ 
อยางนี้วา    ดูกอนคฤหบดี    ก็การสรรเสริญคุณของพระสมณโคดม   ทานได 
ผูกพันไว  แตเมื่อไร.   ปรากฏใน  กุลวรรค   (ชนชั้น)   เชนในประโยคมี 
อาทิอยางนี้วา    ขาแตพระโคดมผูเจริญ    วรรณะของขาพระองคมี  ๔  อยาง. 
ปรากฏใน  การณะ   เชนในประโยคมีอาทิอยางนี้วา   อน่ึง   ดวยเหตุเพียง 
เทาไรหนอ  เขาเรียกวา    คนฺธตฺเถโน    (ขโมยกลิ่น).   ปรากฏในสัณฐาน 
เชนในประโยคมีอาทิอยางนี้วา เนรมิต  สัณฐาน  (รปูราง)  เปนพญาชางใหญ. 
ปรากฏในประมาณ     เชนในประโยคมีอาทิอยางนี้วา    ประมาณ    (ขนาด) 
ของบาตรมี ๓ อยาง. ปรากฏใน  รูปายตนะ  เชนในประโยคมีอาทิอยางนี้วา 
รูป  (วรรณะ)  คันธะ  รสะ  โอชา.  วณัณ   ศัพทนัน้    ในที่นี ้  พึงทราบวา 
ไดแกผิว. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวขยายความไววา บทวา อภิกฺกนฺตวณฺณา 
ความวา  มีผิวพรรณงาม  คือมีผิวพรรณนาปรารถนา  มีผิวพรรณนาพอใจ. 
         เกวล   ศัพท  ในบทวา   เกวลกปฺป   นี ้ มีอรรถมิใชนอย  เชน 
อนวเสส  (ไมมีสวนเหลือ) เยภุยฺย (โดยมาก) อพยามิสฺส (ไมเจือปนกัน) 
นาติเรก   (ไมมาก)   ทฬฺหตฺถ   (มุงม่ัน)   วิสโยคะ    (พรากจากกัน) 
จริงอยางนั้น  เกวล  ศัพทนั้น  มีเนื้อความไมมีสวนเหลือในประโยคมีอาทิ 
อยางนี้วา  พรหมจรรยบรสิุทธิ์   บริบูรณสิ้นเชิง.   ความที่เกวลศัพทใชความ- 
หมายวา  โดยมาก     เชนในประโยคมีอาทิอยางนี้วา     กช็าวอังคะและมคธ 
จํานวนมากจักพากันถือเอาขาทนียและโภชนียาหาร   อันพอเพียง    เขาไปเฝา. 
ความท่ี   เกวลศัพท   มีความหมายวา   ไมเจือปน    ดังในประโยคมีอาทิ 
อยางนี้วา  ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขลวน ๆ    ยอมมี.    ความท่ี  เกวลศัพท  
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มีความหมายวาไมมาก  ดงัในประโยคมีอาทิอยางนี้วา   ทานผูมีอายุนี้   มีเพียง 
ศรัทธาอยางเดียว  (ไมมาก).  ความท่ี  เกวลศัพท  มคีวามหมายวา  มุงมั่น  
เชนในประโยคมีอาทิอยางนี้วา    ขาแตทานผูเจริญ    สัทธิวิหารกิ   ของทาน- 
อนุรุทธะ  ชือ่วา พาหิกะ ดังอยูในสังฆเภทเห็นแมนมั่น. เกวลศพัท มีความวา 
พรากจากกันเปนอรรถ   เชนในประโยคมีอาทิอยางนี้วา    ผูแยกกันอยูทาน 
เรียกวา  อุตตมบุรุษ.    แตในที่นี้    ทรงประสงคเอาความไมมีสวนเหลือวา 
เปนความหมายของเกวลศัพทนั้น                                    
         สวนกปัปศัพท มีความหมายมากอยาง  เชนเปนตน วาอภิสัททหนะ 
(การปลงใจเธอ) โวหาร  (การเรียกรอง)  กาลบัญญัติ    เฉทนะ  (การตัด) 
วิกัปปะ    (กาํหนด)    เลศ    (ขออาง)    สมันตภาว    (ภาวะใกลเคียง). 
จริงอยางนั้น   กัปปศัพทนั้น      มีความปลงใจเชื่อเปนอรรถ    เชนในประโยค 
มีอาทิอยางนี้วา  พระดํารัสนี้   ของพระโคดมผูเจริญ  ผูเปนพระอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจา  นาปลงใจเชื่อ.   กัปปศัพท มีโวหาร  (การเรียกรอง)  เปนอรรถ 
เชนในประโยคมีอาทิอยางนี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราตถาคตอนุญาตใหฉัน 
ผลไม    ตามสมณโวหาร ๕ อยาง.   กปัปศัพท    มกีาลเปนอรรถ   เชนใน 
ประโยคมีอาทิอยางนี้วา เราจะอยูตลอดกาลเปนนิตย โดยอาการใด. กัปปศัพท 
มีบัญญัติเปนอรรถ  เชนในประโยคมีอาทิอยางนี้วา  ทานผูมีอายุชื่อวา  กัปปะ 
ทูลถามวา...ดังน้ี.    กัปปศัพท  มีการตัดเปนอรรถ   เชนในประโยคมีอาทิ 
อยางนี้วา  ผูประดับแลว   โกนผมและหนวดแลว.  กัปปศัพท   มีการกําหนด 
เปนอรรถ    เชนในประโยคมีอาทิอยางนี้วา    กําหนด ๒ องคุลี    ยอมควร. 
กัปปศัพท  มเีลศเปนอรรถ  เชนในประโยคมีอาทิอยางนี้วา  เลศเพ่ือจะนอน 
มีอยู.  กัปปศัพท  มีภาวะรอบดานเปนอรรถ   เชนในประโยคมีอาทิอยางนี้วา 
ใหสวางไสวท่ัวท้ังพระเชตวัน.    แตในท่ีนี้    ทรงประสงคเอาความรอบดาน  
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เปนความหมายของกัปปศัพทนั้น. เพราะฉะนั้น ในบทวา  เกวลกปฺป  เชตวน  
นี้  จึงมีความหมายวา  ยังพระเชตวัน ใหสวางไสวรอบดาน  ไมมีเหลือ.  
         บทวา  โอภาเสตฺวา  ไดแกแผรัศมีไป.   บทวา  วาลุกาย  ไดแก 
ทรายละเอียด.  บทวา น  สณฺาติ ความวา  ไมยืนอยู.  บทวา   โอฬาริก 
ความวา   เพราะวา. ในเวลาท่ีพระพรหม   และเทวายืนอยูที่แผนดิน    ควรจะ 
เนรมิตอัตภาพใหหยาบ หรือเนรมิตแผนดิน เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสอยางน้ี.  ดวยบทวา  ธมมฺา  นี ้ ทรงแสดงถึงพระพุทธพจน  ที่หัตถก- 
เทพบุตร  เคยเรียนมาในกาลกอน.  บทวา  นปฺปวตฺติโน  อเหสุ  ความวา 
ธรรมทั้งหลายไดเสื่อมไป  จากการกลาวของผูที่ลืมสาธยาย.    บทวา  อปฺปฏิ 
ภาโณ ความวา  ไมวกกลบั  คือไมกระสัน.    บทวา  ทสพลสฺส  ความวา 
ตอการเห็นดวยจักษุวิญญาณ.  บทวา  อุปฏานสฺส  ความวา  ตอการบํารุง 
ดวยปจจัย  ๔.    บทวา  อธิสีล  ไดแกศีล ๑๐ อยาง.    ดวยวาศีล  ๑๐  นั้น 
พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสเรียกวา  อธิศีล  เพราะเทียบกับเบญจศีล.  ดวยบทวา 
อวิห คโต หัตถกเทพบุตร  แสดงวา ขาพระองคเกิดแลว   ในพรหมโลกชั้น 
อวิหา. 
                                  จบอรรถกถาหัตถกสูตรที่   ๕  
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                                       ๖.  กฏวิยสูตร 
 
                           วาดวยพระทําตัวเปนของเนา  
 
         [๕๖๘]  สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับ  ณ  อิสิปตน- 
มฤคทายวัน   ใกลกรุงพาราณสี  ครั้งน้ัน  พระผูมพีระภาคเจา  เวลาเชา  ทรง 
ครองสบงแลว   ทรงถือบาตรและจีวร   เสด็จเขากรุงพาราณสี   เพ่ือบิณฑบาต 
ไดทอดพระเนตรเห็นภิกษุรูปหน่ึงเทียวบิณฑบาตอยูที่โคโยคมิลักขะ   เปน 
ภิกษุไรความแชมชื่นทางสมณะ  มีความแชมชื่นนอกทางสมณะ  ลืมสติ  ไมมี 
สัมปชัญญะใจไมมั่น    มจิีตกวัดแกวง   มีอินทรียอันเปด  จึงตรัสกะภิกษุนั้นวา 
แนะภิกษุ  เธออยาทําตัวใหเปนของเนา  ตัวที่ถูกทําใหเปนของเนาแลวสงกลิ่น 
เหม็นคาวคลุง  แมลงวันจักไมไตไมตอม  นั่นเปนไปไมได. 
         ภิกษุนั้นไดรับพระโอวาทแลว   ก็รูสึกสลดทันที 
         พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในกรุงพาราณสีแลว  ภายหลงั 
ภัตตาหาร กลับจากบิณฑบาตแลว   ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    เมื่อเชาน้ี     เราครองสบงแลวถือบาตรจีวร    เขากรุงพาราณสีเพ่ือ 
บิณฑบาตเราไดเห็นภิกษุรูปหน่ึงเที่ยวบิณฑบาตอยูที่โคโยคมิลกัขะ เปนภิกษุ 
ไรความแชมชื่นทางสมณะมีความแชมชื่นนอกทางสมณะ ลืมสติ ไมมีสัมปชัญญะ 
ใจไมมั่น   มจิีตกวัดแกวง  มีอินทรียเปด  เราจึงกลาวกะภิกษุนั้นวา แนะภิกษุ 
เธออยาทําตัวใหเปนของเนา   ตัวท่ีถูกทําใหเนาแลว     สงกลิ่นเหม็นคาวคลุง 
แมลงวัน จักไมไตไมตอม  นั่นเปนไปไมได  ภิกษุนั้นไดรับโอวาทแลว    รูสึก 
สลดทันที.  
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         เมื่อส้ินกระแสพระพุทธดํารัส    ภิกษุรูปหน่ึงกราบทูลถามวา    ขาแต 
พระองคผูเจริญ    อะไรเปนของเนา     อะไรเปนกลิ่นเหม็นคาว    อะไรเปน 
แมลงวัน. 
         พ.  ตรสัตอบวา    อภิชฌาเปนของเนา   พยาบาทเปนกลิ่นเหม็นคาว 
ความตรึกทั้งหลายที่เปนบาปอกุศลเปนแมลงวัน  แนะภิกษุ  ตัวที่ถูกทําใหเปน 
ของเนาแลวสงกลิ่นเหม็นคาวคลุง  แมลงวันจักไมไตไมตอม  นั่นเปนไปไมได. 
                                              นิคมคาถา 
                            แมลงวัน     คือความดําริที่เก่ียวดวย 
              ราคะ ยอมไตตอมภิกษุผูไมคุมครองตาและ 
              ห ูไมสํารวมอินทรีย    ภิกษผูุทําตัวเปนของ 
              เนา  สงกลิ่นเหมน็คาวคลุง    ยอมไกลออก  
              ไปจากพระนิพพาน      เปนผูมีสวนรับทุกข 
              เทานั้น     คนโงเขลาไมไดความสงบภายใน 
              ไปในบานหรือในปาก็ตาม      ก็ถูกแมลงวัน 
              ตอมไป      สวนคนเหลาใดถึงพรอมดวยศีล 
              ยินดีในความสงบรํางับดวยปญญา        คน 
              เหลาน้ันเปนคนสงบ    อยูสบาย    แมลงวัน 
              ไมไตตอม. 
                               จบกฏวิยสูตรที่  ๖  
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                                  อรรถกถากฏวิยสูตร     
         พึงทราบวินิจฉัยในกฏวิยสูตรที่ ๖  ดังตอไปนี้:- 
         บทวา   โคโยคมิลกฺขสฺม ึ   ความวา  ในสํานักของคนปา  ที่ปรากฏ 
ตัวอยู  ในตลาด  ซื้อขายวัว.   บทวา  รตฺิตสฺสาท   ความวา   ขาดความยินดี 
เพราะไมมีความสุขเกิดแตฌาน.  บทวา พาหิรสฺสาท  ความวา  มีความยินดี 
ในความสุขภายนอก ดวยอํานาจแหงความสุขที่เกิดแตกามคุณ.   บทวา กฏวยิ 
ไดแกของท่ีเขาทิ้งแลว.  บทวา  อามกคนฺเธ   ความวา   มีกลิ่นคาว  กลาวคือ 
ความโกรธ.    บทวา  อวสฺสุต  ความวา  เปยกชุมแลว.   แมลงวันกลาวคือ 
กิเลส  ชื่อวา มกฺขิกา.  บทวา นานุปติสฺสนฺติ ความวา  จักไมบินตามไป. 
บทวา นานฺวาสฺสวิสฺสนฺติ  ความวา  จักไมตามไปตอม.  บทวา สเวคมา- 
ปาทิ  ไดแก เปนพระโสดาบัน. 
         บทวา   กฏวิยกโต ความวา ทําใหเปนของเสีย.  บทวา อารกา โหติ 
ความวา มีในที่ไกล.   บทวา  วิฆาตสฺเสว ภาควา ความวา มีสวนแหงทุกข 
นั้นเอง.   บทวา จเร แปลวา ยอมเที่ยวไป.   บทวา  ทุมฺเมโธ    ไดแก  ผูม ี
ปญญาทราม.   ในพระสตูรนี้      ตรัสวัฏฏะไวอยางเดียวเทาน้ัน.    แตในคาถา 
ทั้งหลาย  ตรสัไวทั้งวัฏฏะและวิวัฏฏะ. 
                                     จบอรรถกถากฏวิยสูตรที่   ๖  
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                                          ๗.  ปฐมอนุรุทธสูตร 
 
                   วาดวยธรรม  ๓  อยาง  ทีพ่าหญิงไปอบายภูมิ  
 
         [๕๖๙] ครั้งน้ัน  ทานพระอนุรุทธะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ฯลฯ  กราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ดวยจักษุทิพยอันแจมใสเกินจักษุ 
มนุษยสามัญ     ขาพระพุทธเจาเห็นมาตุคามโดยมาก    เพราะกายแตกตายไป 
เขาถึงอบายทุคติวินิบาตนรก   มาตุคามประกอบดวยธรรมเทาไร พระพุทธเจาขา 
เพราะกายแตกตายไป  จึงเขาถึงอบายทุคติวินิบาตนรก. 
         พ.  ตรสัตอบวา   อนุรุทธะ   มาตุคามประกอบดวยธรรม  ๓  ประการ 
เพราะกายแตกตายไป  ยอมเขาถึงอบายทุคติวินิบาตนรก  ดวยธรรม ๓ ประการ 
คืออะไร    คือ มาตุคาม   ตอนเชา  มีใจกลุมดวยความตระหน่ี  อยูครองเรือน 
ตอนกลางวัน   มีใจกลุมดวยความริษยา   อยูครองเรือน  ตอนเย็น   มีใจกลุม 
ดวยกามราคะ อยูครองเรือน อนุรุทธะ มาตุตามประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
นี้แล   เพราะกายแตกตายไป   ยอมเขาถึงอบายทุคติวินิบาตนรก. 
                                        จบปฐมอนุรุธสูตรที่  ๗ 
         ในพระสูตรที่  ๗  ตรัสวัฏฏะไวอยางเดียว.  
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                                   ๘. ทุติยอนุรุทธสูตร  
 
               วาดวยพระอนุรุทธะสนทนากับพระสารบีุตร 
 
         [๕๗๐]  ครั้งน้ัน  ทานพระอนุรุทะ  เขาไปหาทานพระสารีบุตร 
ครั้นเขาไปถึงแลวก็ชื่นชมกับทานพระสารีบุตร      กลาวถอยคําท่ีทําใหเกิด 
ความชื่นบานตอกันเปนท่ีระลึกถึงกนัแลวน่ังลง  ณ  ที่ควรสวนหนึ่ง  แลวกลาวกะ 
ทานพระสารีบุตรวา อาวุโส  สารีบุตร   ขาพเจา  (อยู)   ในที่นี้ตรวจดูสหัสสโลก 
(๑,๐๐๐  โลก) ได  ดวยจักษุทิพยอันบริสุทธิ์เกินจักษุมนุษยสามัญ    อน่ึง ความ 
เพียรขาพเจาก็ทําไมทอถอย   สติก็ต้ังม่ัน    ไมฟนเฟอน  กายก็ราํงับไมกระสับ 
กระสาย   จิตก็มั่นคงเปนหน่ึงแนวแน   เออก็เหตุไฉน   จิตของขาพเจาจึงยังไม 
สิ้นอุปาทานหลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเลา. 
         ทานพระสารีบุตรตอบวา  อาวุโส  อนุรุทธะ  ขอท่ีทานวา ขาพเจาตรวจดู 
สหัสสโลกได  ดวยจักษุทิพยอันบริสุทธิ์เกินจักษุมนุษยสามัญ  นี้เปนเพราะมานะ 
ขอท่ีวา    อนึง่    ความเพียรขาพเจาก็ทําไมทอถอย    สติก็ต้ังม่ันไมฟนเฟอน 
กายก็รํางับไมกระสับกระสาย  จิตก็มั่นคงเปนหน่ึงแนวแน  นี้เปนเพราะอุทธัจจะ 
ขอท่ีวา  เออก็เหตุไฉน  จิตของขาพเจาจึงยังไมสิ้นอุปาทานหลุดพนจากอาสวะ 
ทั้งหลายเลา    นี้เปนเพราะกุกกุจจะ    ทางที่ดีนะ    ทานอนุรุทธะจงละธรรม 
๓ ประการนีเ้สีย  อยาใสใจถึงธรรม ๓ ประการนี้  แลวนอมจิตไปเพ่ืออมตธาตุ 
(ธาตุไมตาย  คือ  พระนิพพาน)  เถิด. 
         ภายหลัง   ทานอนุรทุธะ    ก็ละธรรม ๓ ประการน้ี    ไมใสใจถึงธรรม 
๓ ประการนี ้    นอมจิตไปเพ่ืออมตธาตุ     อยูมาทานหลีกจากหมูอยูคนเดียว 
ไมประมาท  ทําความเพียร  มีตนอันสงไปอยู  ไมชาเลย กุลบุตรทั้งหลายออก  
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จากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ เพ่ือประโยชนอันใด ทานก็ทําให  
แจงซ่ึงประโยชนอันนั้น  ซึ่งเปนคุณท่ีสุดแหงพรหมจรรยอยางเยี่ยมยอด  ดวย 
ปญญาอันยิ่งดวยตนเอง   สําเร็จอยูในปจจุบันนั่น    ทานรูชัดวา   ชาติสิ้นแลว 
พรหมจรรยอยูจบแลว    กิจท่ีควรทําไดทําแลว    กจิอ่ืน  (ที่จะตองทํา)   เพ่ือ 
ความเปนอยางนี้ไมมีอีก.   ทานพระอนุรุทธะไดเปนพระอรหันตองคหน่ึงใน 
พระอรหันตทั้งหลายแลว. 
                                     จบทุติยอนุรุทธสูตรที่  ๘ 
 
                               อรรถกถาทุติยอนุรุทธสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในทุติยอนุรุทธสูตรที่  ๘  ดงัตอไปนี้ :- 
         บทวา  อิทนฺเต   มานสฺมึ   ความวา   นี้เปนมานะอันเจริญแลวโดย 
สวน  ๙  ของทาน.  บทวา  อิทนฺเต  อทฺุธจฺจสฺมึ  ความวา นี้เปนความฟุงซาน 
ของทาน  คือ  ความที่จิตของทานฟุงซาน.    บทวา  อิทนฺเต   กกฺุกุจฺจสฺม ึ
ความวา  นี้เปนความรําคาญของทาน. 
                             จบอรรถกถาทุติยอนุรุทธสูตรที ่ ๘  
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                                ๙.  ปฏิจฉันนสูตร 
 
                       วาดวยส่ิงท่ีปดดีเปดไมดี  ๓  อยาง  
 
         [๕๗๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     องค  ๓  อยางนี้ปกปดดี    เปดเผย 
ไมดี   ของ  ๓  อยางคืออะไร  คือ มาตุคาม  ๑  มนตของพราหมณ ๑  ความ 
เห็นผิด  ๑  นีแ้ล  ภิกษุทั้งหลาย  ของ ๓ อยางปกปดดี  เปดเผยไมดี 
         ของ  ๓  อยางนี้เปดเผยดี    ปกปดไมดี    ของ  ๓  อยาง   คืออะไร 
คือ จันทรมณฑล  (ดวงจันทร)  ๑   สุริยมณฑล (ดวงอาทิตย) ๑ พระธรรม 
วินัยที่ตถาคตประกาศแลว  ๑    นี้แล    ภิกษุทั้งหลาย   ของ ๓ อยางเปดเผยดี 
ปกปดไมดี 
                                       จบปฏิจฉันนสูตรที่  ๙ 
 
                           อรรถกถาปฏิจฉันนสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปฏิจฉันนสูตรที่  ๙   ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  วหนฺติ  แปลวา  ยอมนําไป.   บทวา  ปฏิจฺฉนฺโน  วหติ 
ความวา  ปกปดแลวจึงออกไป.  ในบทวา  วิเฏ   วโิรจติ พึงทราบขอท่ีจะตอง 
เปดเผย  โดย ๙ อยางคือ    เปดเผยโดยสวนเดียว  ๑   เปดเผยโดยสวนสอง  ๑ 
เปดเผยโดยสวนตัว ๑    เปดเผยโดยทั่วไป  ๑.    ในบรรดาสิ่งท่ีจะตองเปดเผย 
๔ อยางนั้น  สิกขาบทท่ีไมทั่วไป    (แกภิกษุและภิกษุณี)    ชื่อวาเปดเผยโดย 
สวนเดียว.    สิกขาบทท่ีทั่วไป    (แกอุภโตสงฆ)    ชื่อวาเปดเผยโดยสองสวน. 
คุณธรรมทราไดบรรลุแลว  ชื่อวาเปดเผยเฉพาะตน.  (สวน) พระพุทธพจน คือ 
พระไตรปฎก  ชื่อวา  สิ่งที่เปดเผยโดยทั่วไป. 
                                  จบอรรถกถาปฏิจฉันนสูตรที่  ๙  
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                                        ๑๐.  เลขสูตร  
                              วาดวยบุคคล  ๓  จําพวก 
         [๕๗๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคล  ๓  นีม้ีปรากฏอยูในโลก 
บุคคล ๓ คือใคร  คือบุคคลเหมือนรอยขีดในหิน  บุคคลเหมือนรอยขีดในดิน 
บุคคลเหมือนรอยขีดในน้ํา 
         บุคคลเหมือนรอยขดีในหินเปนอยางไร ?   บุคคลบางคนในโลกนี ้
โกรธเนือง ๆ และความโกรธของเขาน้ันติดกรุนในใจ  ไปนาน ๆ เหมือนรอย 
ขีดในหิน  ยอมไมลบงาย ๆ ดวยลมพัดหรือนํ้าเซาะ  ยอมติดอยูนานฉันใด บุคคล 
บางคนในโลกนี้โกรธเนือง ๆ     และความโกรธของเขานั้นติดกรุนอยูในใจไป 
นาน ๆ ฉันนัน้    นี่เรียกวาบุคคลเหมือนรอยขีดในหิน 
         บุคคลเหมือนรอยขดีในดินเปนอยางไร ?  บุคคลบางคนในโลกน้ี  
โกรธเนือง ๆ  แตความโกรธของเขาน้ัน      ไมติดกรุนอยูในใจนาน    เหมือน 
รอยขีดในดิน  ยอมลบงายดวยลมพัดหรือนํ้าเซาะ หาติดอยูนานไม    ฉันใด 
บุคคลบางคนในโลกนีโ้กรธเนือง ๆ  แตความโกรธของเขาน้ันไมติดกรุนอยูใน 
ใจนานฉันนั้น   นี่เรียกวาบุคคลเหมือนรอยขีดในดิน 
         บุคคลเหมือนรอยขดีในน้ําเปนอยางไร ?  บุคคลบางคนในโลกน้ี  
ถูกวาแมดวยคําเลว  คําหยาบ  คําไมเจริญใจ  ก็ยังสมานไวได   ยังประสานไวได 
ยังพูดจาดีอยูได   เหมือนรอยขีดในน้ํายอมพลันหาย   ไมติดอยูนานเลยฉันใด 
บุคคลบางคนในโลกนีถ้กูวาแมดวยคําเลว   คําหยาบ   คําไมเจริญใจ  ก็ยังสมาน 
ไวได ยังประสานไวได   ยังพูดจาดีอยูไดฉันนั้น    นี่เรียกวาบุคคลเหมือนรอย 
ขีดในน้ํา. 
         ภิกษุทั้งหลาย  บุคคล ๓  นี้แลมปีรากฏอยูในโลก. 
                                            จบเลขสูตรที่  ๑๐ 
                                        จบกุสินารวรรคที่  ๓  
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                             อรรถกถาเลขสูตร     
               
         พึงทราบวินิจฉัยในเลขสูตรที่  ๑๐  ดังตอไปนี้ :-  
         บทวา   อภิณฺห   ความวา   เนืองนิตย   คือชั่วนิรันดร.    บทวา 
อคาฬฺเหน    ความวา   ดวยคําหนัก ๆ  คือคํากักขฬะ.    บทวา   ผรุเสน 
 ความวา  ดวยคําหยาบคาย  อธิบายวา  แมถูกตอวาอยางหนัก ๆ   อยางหยาบ ๆ 
ดังน้ี.    บทวา   อมนาเปน   ความวา   ดวยคําท่ีไมชื่นใจ   คือไมเจริญใจ. 
บทวา  สนฺธิยติเยว     ความวา  ยังสมานไวได.  บทวา   สสนฺทติเยว  ความวา 
ยังเปนเชนเดิมนั่นเอง.  บทวา สมฺโมทติเยว  ความวา  ถึงความเปนอันหน่ึง 
อันเดียวกันนั่นเอง.  คําท่ีเหลือในบททั้งปวงงายทั้งน้ัน    ฉะน้ีแล. 
                                  จบอรรถกถาเลขสูตรที่  ๑๐ 
                                จบกสุินารวรรควรรณนาที่  ๓ 
 

                       รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้   คือ 
         ๑.  กุสนิารสูตร  ๒.  ภัณฑนสูตร  ๓.  โคตมสูตร   ๔. ภรณัฑุสูตร 
๕.  หัตถกสูตร  ๖. กฏวิยสูตร  ๗. ปฐมอนุรุทธสูตร  ๘.  ทุติยอนุรุทธสูตร 
๙. ปฏิจฉันนสูตร   ๑๐.  เลขสูตร  และอรรถกถา.  
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                                        โยธาชีวรรคท่ี  ๔  
 
                                         ๑.  โยธสูตร 
 
                          วาดวยนักรบท่ีคูควรแกพระราชา 
 
         [๕๗๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นักรบประกอบดวยองค ๓  จึงคูควร 
แกพระราชา  เปนราชเสวก  นับวาเปนองคาพยพของพระราชาทีเดียว  องค  ๓ 
คืออะไร  คือ ยิงไกล  ๑ ยงิเร็ว ๑ ทําลาย (ขาศึก) หมูใหญได ๑  นักรบ 
ประกอบดวยองค ๓  นี้แล   จึงคูควรแกพระราชา   เปนราชเสวก   นับวาเปน 
องคาพยพของพระราชาทีเดียว 
         ฉันนั้นนั่นแล    ภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยธรรม  ๓ จึงเปน 
(อาหุเนยฺโย) ผูควรของคํานับ (ปาหุเนยฺโย) ผูควรของตอนรับ   (ทกฺขิณยฺโย) 
ผูควรของทําบุญ  (อฺชลกิรณีโย)  ผูควรทําอัญชลี   (อนุตฺตร  ปฺุญกฺเขติต 
โลกสฺส)  เปนนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา  ธรรม ๓ คืออะไร   คือ 
ยิงไกล   ๑  ยงิเร็ว ๑  ทําลาย  (ขาศึก)  หมูใหญได  ๑ 
         ภิกษุยงิไกลเปนอยางไร ?  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เห็นดวยปญญา 
อันชอบตามเปนจริงอยางน้ีวา    (ขันธ ๕ คือ)   รูป   (รางกายอันประกอบข้ึน 
ดวยธาตุ  ๔)  เวทนา   (ความเสวยอารมณเปนสุขบางเปนทุกขบาง   ไมทุกข 
ไมสุขบาง)   สัญญา   (ความจําอะไร ๆ ได)    สังขาร   (ความคิดอานตาง ๆ 
ดีบาง ไมดีบาง กลาง ๆ บาง)    วิญญาณ  (ความรูสึกทางทวาร ๖) ทุกอยาง 
ทั้งท่ีเปนอดีต   อนาคต    ปจจุบัน   ทัง้ภายใน  ภายนอก  ทั้งหยาบ  ละเอียด  
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ทั้งเลว  ประณีต  ทั้งอยูไกล  อยูใกล   ทั้งหมด  (เนต  มม)  นั่นไมใชของเรา 
(เนโสหมสฺมิ)  เราไมไดเปนนั่น  (น  เมโส   อตฺตา)   นั่นไมใชอัตตาของเรา 
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุยิงไกลเปนอยางน้ี  
         ภิกษุยิงเร็วเปนอยางไร  ?     ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้รูตามจริงวา 
นี้ทุกข ฯลฯ    นี่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   ภิกษุทั้งหลาย    ภิกษยุิงเร็วเปน 
อยางน้ี 
        ภิกษุทําลาย  (ขาศึก)  หมูใหญไดเปนอยางไร ?   ภิกษุในพระ- 
ธรรมวินัยนีท้ําลายกองอวิชชาอันใหญได  ภิกษุทัง้หลาย  ภิกษทุําลาย  (ขาศึก) 
หมูใหญไดเปนอยางน้ี 
        ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ นี้แล  จึงเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ  เปน 
นาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา. 
                                                        จบโยธสูตรที่  ๑  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 572 

                              โยธาชวีรรควรรณนาท่ี  ๔  
 
                                       อรรถกถาโยธสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในโยธสูตรที่  ๑  แหงโยธาชีววรรคที่  ๔  ดังตอไปนี้ :- 
         ผูที่เขาไปอาศัยการรบเลี้ยงชีพ ชื่อวา โยธาชีวะ.  บทวา ราชารโห 
ความวา    คูควรแกพระราชา    บทวา   ราชาโภคฺโค    ความวา    เปนผูที่  
พระราชาจะพึงใชสอย.   บทวา    องฺคนฺเตว    สงฺขย    คจฺฉติ    ความวา 
ยอมนับวาเปนองคประกอบ  เพราะจําตองปรารถนาโดยแท  เหมือนมือและเทา. 
บทวา  ทูเร  ปาตี   โหติ  ความวา  ยิงลูกศรไปไดไกลอยางนี้คือ  ในนํ้าไกล 
ประมาณ ๑ อสุภ    บนบกไกลประมาณ ๘ อสุภ    หรือเลยนั้นไป.  แทจริง 
ทหารของพระเจาทุฏฐคามินีอภัย     ยิงเกาทัณฑไปไดไกลประมาณ  ๙  อสุภ. 
ในภพสุดทาย    พระโพธสิัตว    ทรงยงิไปไดไกลประมาณ ๑ โยชน.   บทวา 
อกฺขณเวธี   ไดแกยิงไมพลาด  อีกอยางหนึ่ง   อธิบายวา   สามารถยิงไดเร็ว 
ทันสายฟาแลบ.  บทวา  มหโต  กายสฺส  ปทาเลตา  มีอธิบายวา  สามารถ 
ยิงทะลุแผนกระดาน ๑๐๐ แผน     ทีผู่กรวมกันเขาไวบาง     แผนหนังกระบือ 
๑๐๐  แผน    ที่ผูกรวมกันไวบาง     แผนโลหะหนาประมาณเทาหัวแมมือบาง 
กระดานแผนเรียบที่ทําดวยไมประดู    หนา ๔ นิ้วบาง.    กระดานแผนเรียบที่ 
ทําดวยไมมะเดื่อ  หนา ๑  คืบบาง    เกวียนบรรทุกทรายตามยาวบาง.   บทวา 
ยงฺกิฺจิ  รูป  เปนตน  ไดใหพิสดารแลวในคัมภีร  ชื่อวา  วิสุทธิมรรคน้ันแล. 
บทวา  เนต   มม  เปนตน     พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวยสามารถแหงการ 
หามตัณหา  มานะ   และทิฏฐิ.  บทวา   สมมฺปฺปฺาย  ปสฺสติ   ความวา 
พิจารณาเห็นดวยมรรคปญญา   พรอมดวยวิปสสนา   โดยชอบ  คือ  โดยเหตุ 
โดยการณ. บทวา  ปทาเลติ  ความวา  ยอมทําลายดวยพระอรหัตมรรค. 
                                        จบอรรถกถาโยธสูตรที่  ๑  
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                                  ๒. ปริสาสูตร 
 
                           วาดวยบริษัท  ๓  จําพวก  
 
         [๕๗๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บริษัท ๓ นี ้  บริษัท ๓ คืออะไร คือ 
(อุกฺกาจิตวินีตา    ปริสา)     บริษัทที่รบัการฝกอธิบายใหกระจางแจง 
โดยไมไดสอบถาม  ๑   (ปฏิปุจฺฉาวินีตา   ปริสา)    บริษัทที่รับการฝกโดย 
สอบถาม ๑  (ยาวตชฺฌาวินีตา  ปริสา)    บริษัทที่รบัการฝกโดยผูฝกเพียง 
แนะใหรูจักเพงพิจารณาเอง  ๑  นี้แล  ภิกษุทั้งหลาย   บริษัท   ๓ จําพวก. 
                                        จบปริสาสูตรที่  ๒ 
 
                                  อรรถกถาปริสาสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปริสาสูตรที่  ๒  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา    อุกฺกาจิตวินตีา  ไดแก บริษัทที่แนะนําโดยไมไดสอบถาม 
คือ  บริษัททีฝ่กไดยาก.  บทวา ปฏิปุจฺฉาวินีตา ไดแกบริษัทที่แนะนําโดย 
สอบถาม  คือ  บริษัทที่ฝกไดงาย.     บทวา   ยาวตา   จ   วินีตา   ไดแก 
บริษัทที่แนะนําดวยขอแนะนําพอประมาณ    อธบิายวา    ไดแก บริษัททีถู่ก 
แนะนํา    โดยรูประมาณ.    กค็วามของพระบาลีที่วา  ยาวตชฺฌา    ก็เทากับ 
ยาว   0ชฺฌาสยา  (แปลวา  เพียงพอแกอัธยาศัย)    อธิบายวา    บริษัทที่ได 
รับการฝกโดยรูอัธยาศัย. 
                                    จบอรรถกถาปริสาสูตรที่  ๒  
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                                      ๓.  มิตตสูตร 
 
                               วาดวยองค  ๓  ของมิตรแท  
 
         [๕๗๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     มิตรประกอบดวยองค  ๓  ควรคบ 
องค ๓ คืออะไร คือ (ทุทฺทท  ททาติ)   ใหสิ่งท่ีใหยาก ๑  (ทุกฺกร   กโรติ) 
ทําส่ิงท่ีทํายาก    (ทุกขฺม  ขมติ)  ทนสิง่ท่ีทนยาก ๑  ภิกษุทั้งหลาย   มิตร 
ประกอบดวยองค ๓ นี้แล  ควรคบ. 
                                                 จบมิตตสูตรที่  ๓ 
 
                                     ๔.  อุปปาทสูตร 
 
                                     วาดวยธรรมนยิาย 
 
         [๕๗๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะพระตถาคตท้ังหลาย    เกิดข้ึน 
หรือไมเกิดข้ึนก็ตาม    ธาตุ   คือส่ิงท่ีทรงตัวเองอยูไดอันนั้น    (ธัมมฐิตตา) 
ความต้ังอยูโดยธรรมดาอันนั้น     (ธัมมนิยามตา)    ความแนนอนโดยธรรมดา 
อันนั้น     ตถาคตตรัสรูบรรลุธาตุนั้นวา   สังขารทั้งปวงไมเที่ยง   สังขารทั้งปวง 
เปนทุกข   ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา   ครั้นไดตรัสรูแลว   ไดหยั่งรูแลวจึงบอก 
แสดง   บัญญัติ   แตงต้ัง   เปดเผย    จําแนก   ทําใหต้ืน   วา  สงัขารทั้งปวง 
ไมเที่ยง  สังขารทั้งปวงเปนทุกข   ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา. 
                                       จบอุปปาทสูตรที่  ๔  
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                                    อรรถกถาอุปปาทสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอุปปาทสูตรที่  ๔  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  ธมฺมฏ ิตตา ไดแกภาวะที่ทรงตัวอยูไดเองตามสภาพ. บทวา 
ธมฺมนิยามตา  ไดแกความแนนอนโดยสภาพ.  บทวา    สพฺเพ    สงฺขารา 
ไดแกสังขารอัน เปนไปในภูมิ ๔. บทวา  อนิจฺจา  ความวา  ชื่อวา  อนิจฺจา 
ดวยอรรถวา  เปนแลวกลบัไมเปน.  บทวา   ทุกฺขา    ความวา    ชื่อวาทุกข 
ดวยอรรถวา   บีบค้ันเสมอ.  บทวา   อนตฺตา   ความวา   ชื่อวา   อนตฺตา 
เพราะอรรถวา ไมเปนไปตามอํานาจ.  ในพระสูตรนี้  เปนอันพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสลักษณะท้ัง  ๓ อยางไวคละกัน  ดังพรรณนามาฉะน้ี. 
                                    จบอรรถกถาอุปปาทสูตรที่  ๔ 
 
                                ๕.  เกสกัมพลสูตร 
 
                         วาดวยโมฆบุรุษเปนไซดักมนุษย 
 
         [๕๗๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ผาที่ทอดวยดายทุกชนิด  ผาเกสกัมพล 
(ทําดวยผมคน)     ปรากฏวาเลวกวาผาเหลาน้ันทั้งหมด     เพราะผาเกสกัมพล 
ยามอากาศหนาวก็เย็น  คราวอากาศรอนก็รอน  สกี็ไมงาม   กลิ่นก็ไมดี  สมัผัส 
ก็หยาบฉันใด  สมณประวาท  (วาทะของนักบวชภายนอกพระพุทธศาสนาที่เปน 
ปฏิปกษคือขัดแยงกับพระพุทธศาสนา)    เปนอันมากทุกประเภท    มักขลวิาท 
(วาทะของเจาลัทธิชื่อ   มกัขลิ)  ปรากฏวาเลวกวาสมณประวาทเหลาน้ันทั้งหมด  
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มักขลิโมฆบรุุษ  (คนเปลา  คนไมมีแกนสาร)  มีวาทะอยางนี้    มีทิฏฐิอยางนี้  
วา  (นตฺถิ   กมฺม)  กรรมไมมี  (นตฺถิ  กริิย)  กิริยาไมมี  (นตฺถิ  วริยิ) 
วิริยะไมมี.  
         ภิกษุทั้งหลาย   พระอรหันตสัมมาสัมพุทธะเหลาใดท่ีมีแลวในอดีตกาล 
พระผูมีพระภาคเจาแมเหลาน้ันยอมเปนกรรมวาทะ  (กลาววา  กรรมมี)  เปน 
กิริยวาทะ  (กลาววา  กิรยิามี) และเปนวิริยวาทะ   (กลาววา  วิริยะมี)  มักขล ิ
โมฆบุรุษ  คัดคานพระผูมีพระภาคเจาเหลาน้ันดวยวาทะวา  กรรมไมมี  กิรยิา 
ไมมี     วิริยะไมมี     พระอรหันตสัมมาสัมพุทธะเหลาใดท่ีจักมีในอนาคตกาล 
พระผูมีพระภาคเจาแมเหลาน้ัน    ก็จักเปนกรรมวาทะกิริยวาทะ  และวิริยวาทะ 
มักขลิ  โมฆบุรุษ  คัดคานพระผูมีพระภาคเจาแมเหลาน้ันดวยวาทะวา   กรรม 
ไมมี  กิรยิาไมมี    วิริยะไมมี    ถึงตัวเราผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะในกาลบัดนี้  
ก็เปนกรรมวาทะ  กิริยวาทะ  วิริยวาทะ  มักขลิ   โมฆบุรุษ   คัดคานเราดวย 
เหมือนกัน   ดวยวาทะวา  กรรมไมมี  กิริยาไมมี  วิริยะไมมี. 
         ภิกษุทั้งหลาย   เปรยีบเหมือนชาวประมง  ลงไซไวที่ปากแมน้ํา  เพ่ือ 
ความไมเกื้อกูล  เพ่ือทุกข   เพ่ือฉิบหาย   เพ่ือวอดวาย   แหงปลาจํานวนมาก 
ฉันใด  มักขลิ  โมฆบุรุษ  ก็เปนเสมือนไซดักคน   เกิดข้ึนในโลก  เพ่ือความ 
ไมเกื้อกูล  เพ่ือทุกข  เพ่ือความเส่ือม  เพ่ือความพินาศ   แหงคนเปนอันมาก 
ฉันนั้น. 
                                       จบเกสกัมพลสูตรที่  ๕  
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                                 อรรถกถาเกสกัมพลสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในเกสกัมพลสูตรที่   ๕  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา   ตนิตาวุตาน  วตฺถาน  เปนฉัฏฐีวิภัติ  ลงในอรรถแหง 
ปฐมาวิภัติ.   อธิบายวา ไดแกผาท่ีทอดวยเสนดาย.   ผากัมพลทีทอดวยผมมนุษย 
ชื่อวา  เกสกัมพล.  แมบทวา  ปวาทน   นี้  ก็เปนฉัฏฐีวิภัติ  ลงในอรรถ 
แหงปฐมาวิภัติ.   บทวา    ปฏิกฏิีโ  ความวา    ลทัธิหลัง   เลว.    บทวา 
โมฆปุริโส  แปลวา  บุรุษเปลา  คือ  บรุษุหลงงมงาย.  บทวา  ปฏพิาหติ 
แปลวา  ปฏิเสธ.  บทวา  ขิปฺป   อุฑฺเฑยฺย  ไดแก  ดกัไซ. 
                                จบอรรถกถาเกสกัมพลสูตรที ่ ๕ 
 
                                      ๖. สมัปทาสูตร 
 
                                 วาดวยสัมปทา  ๓  อยาง 
 
         [๕๗๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัมปทา  (สมบัติ)  ๓ นี ้  สัมปทา ๓ 
คืออะไร  คือสัทธาสัมปทา  (สมบัติคือศรัทธา)  สีลสัมปทา    (สมบัติคือศีล) 
ปญญาสัมปทา  (สมบัติคือปญญา)  นี ้  สัมปทา  ๓. 
                                            จบสัมปทาสูตรที่  ๖ 
 
                                         ๗. วุฑฒิสูตร 
 
                                    วาดวยวุฑฒิ  ๓  อยาง 
 
         [๕๗๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  วุฑฒิ (ความเจริญ) ๓ นี้  วุฑฒิ ๓ คือ 



อะไร  คือ สทัธาวุฑฒิ  (ความเจริญแหงศรัทธา)  สีลวุฑฒิ  (ความเจริญแหงศีล) 
ปญญาวุฑฒิ  (ความเจริญแหงปญญา)  นี้วุฑฒิ ๓. 
                                          จบวุฑฒิสูตรที่  ๗  
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                                ๘.  ปฐมอัสสสูตร 
 
             วาดวยมากระจอกและคนกระจอก  ๓  จําพวก  
 
         [๕๘๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราจักแสดงมากระจอก ๓     และคน 
กระจอก ๓ จําพวก  ทานทั้งหลายจงพึง  จงทําในใจใหดี   เราจักกลาว 
         ภิกษุทั้งหลายรับสนองพระพุทธดํารัสแลว  พระผูมีพระภาคเจา   ตรัส 
ขยายความตอไปวา  มากระจอก ๓ เปนอยางไร   คือมากระจอกลางตัวเปนมา 
ฝเทาดี   แตสีไมงาม  ทรวดทรงไมงาม   ลางตัวฝเทาดี   สีก็งาม   แตทรวดทรง 
ไมงาม  ลางตัวฝเทาก็ดี   สีก็งาม   ทรวดทรงก็งาม   นี่มากระจอก ๓ 
         คนกระจอก ๓ เปนอยางไร  ?     คือ   คนกระจอกลางคนมีเชาวนดี 
แตสีไมงาม   (คือ  ไมองอาจ)   ทรวดทรงไมงาม   (คือ  ความไมสูงและใหญ) 
ลางคนมีเชาวนดี    สีก็งาม   แตทรวดทรงไมงาม  ลางคนมีเชาวนดี    สีก็งาม 
ทรวดทรงก็งาม 
         คนกระจอกมีเชาวนดี  แตสีไมงาม  ทรวดทรงไมงาม   เปนอยางไร  ? 
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  รูตามจริงวา นี่ทุกข ฯลฯ  นี่ทุกขนีโรธคานินีปฏิปทา 
เรากลาวความรูอริยสัจนี้ในความมีเชาวนของเธอ     แตภิกษุนั้นถูกถามปญหา 
ในอภิธรรมอภิวินัย   แลวจนปญญา   แกปญหาไมได    เรากลาวการท่ีถูกถาม 
ปญหาแลวจนปญญาไมแกปญหานี้      ในความมีสีไมงามของเธอ     อน่ึง 
ภิกษุนั้น ไมใครไดจีวร บิณฑบาต   เสนาสนะ  คิลานปจจัย. . .  เรากลาวความ 
ที่ไมใครไดปจจัย  ๔  นี้      ในความมีทรวดทรงไมงามของเธอ    คนกระจอก 
มีเชาวนดี   แตสีไมงาม   ทรวดทรงไมงาม   อยางนี้แล  
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         คนกระจอกมีเชาวนดี   สีงาม    แตทรวดทรงไมงาม   เปนอยางไร ? 
ภิกษุในพระธรรมวินัยนีรู้ตามจริงวา   นี่ทุกข ฯลฯ   ที่ทุกขนิโรธคามินีปฎิปทา 
เรากลาวความรูอริยสัจนี้ในความมีเชาวนของเธอ    อน่ึง   ภิกษุนั้นถูกถาม 
ปญหาในอภิธรรมอภิวินัยแลวแกปญหาไดไมจนปญญา     เรากลาวความที่ถูก 
ถามปญหาแลวแกปญหาไดไมจนปญญาน้ี   ในความมีสีงามงามของเธอ แตภิกษุ 
นั้นไมใครไดจีวร    บิณฑบาต     เสนาสนะ   คิลานปจจัย...  เรากลาวความท่ี 
ไมใครไดปจจัย  ๔  นี ้     ในความมีทรวดทรงไมงามของเธอ     คนกระจอก 
มีเชาวนดี  สีงาม  สีทรวดทรงไมงามอยางนี้แล 
         คนกระจอกมีเชาวนดี    สีก็งาม    ทรวดทรงก็งาม    เปนอยางไร  ? 
ภิกษุในพระธรรมวินัยนีรู้ตามจริงวา  นี่ทุกข  ฯลฯ  นี่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
เรากลาวความรูอริยสัจนี้ในความมีเชาวนของเธอ     อนึ่ง   ภิกษุนั้นถูกถามใน 
อภิธรรมอภิวินัยแลวแกปญหาไดไมจนปญญา    เรากลาวความท่ีถูกถามปญหา 
แลว แกปญหาไดไมจนปญญาน้ี   ในความมีสีงามของเธอ อน่ึง  ภิกษุนั้นไดจีวร 
บิณฑบาตเสนาสนะ   คิลานปจจัย...    (ไมขาดแคลน)   เรากลาวความที่ไม 
ขาดแคลนปจจัย   ๔  นี ้ในความมีทรวดทรงงามของเธอ    คนกระจอกมีเชาวนดี 
สีก็งาม  ทรวดทรงก็งาม  อยางนี้แล. 
         นี้  ภิกษุทั้งหลาย   คนกระจอก  ๓  จําพวก. 
                                                   จบปฐมอัสสสูตรที่  ๘  
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                             อรรถกถาปฐมอัสสสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปฐมอัสสสูตรท่ี  ๘   ดังตอไปนี้ :-  
         บทวา  อสฺสขลุโก  ไดแกพันธมา  (กระจอก).  บทวา  อิทมสฺส 
ชวสฺมึ  วทามิ  ความวา  เราตถาคตกลาววา  นี้เปนความเร็ว คือ ญาณของ 
ภิกษุนั้น.  บทวา  อิทมสสฺ  วณฺณสมฺึ   วทามิ  ความวา  เราตถาคตกลาววา 
นี้เปนสี คือ คุณความดีของภิกษุนั้น. บทวา อิทมสฺส  อาโรหปรณิาหมสฺม ึ
ความวา   เราตถาคตกลาววา    นี้เปนความสูง    ความสงางาม    ของภิกษุนั้น 
ฉะน้ีแล. 
                                  จบอรรถกถาปฐมอัสสสูตรที่  ๘ 
 
                                      ๙. ทุติยอัสสสตูร 
 
                          วาดวยมาดี  และบรุุษดี  ๓  จําพวก 
 
         [๕๘๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราจักแสดงมาดี  ๓  และคนดี  ๓ 
จําพวก  ทานท้ังหลายจงฟง  จงทําในใจใหดี   เราจักกลาว 
         ภิกษุทั้งหลายรับสนองพระพุทธดํารัสแลว      พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ขยายความตอไปวา    มาดี  ๓ เปนอยางไร ?     คือมาดี  ลางตัวฝเทาดี  แตสี 
ไมงาม  ทรวดทรงไมงาม   ลางตัวฝเทาดี   สีงาม  แตทรวดทรงไมงาม  ลางตัว 
ฝเทาก็ดี  สีก็งาม  ทรวดทรงก็งาม  นี่มาดี ๓ จําพวก  
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         คนดี  ๓ จําพวก   เปนอยางไร ?   คือคนดี  ลางคนมีเชาวนดี  แตส ี
ไมงาม   ทรวดทรงไมงาม   ลางคนมีเชาวนดี   สกีง็าม   แตทรวดทรงไมงาม 
ลางคนมีเชาวนดี  สีก็งาม  ทรวดทรงก็งาม  
         คนดี   มีเชาวนดี    แตสีไมงาม    ทรวดทรงไมงาม   เปนอยางไร ? 
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้      เพราะสิ้นสังโยชนเบ้ืองตํ่า   ๕  เปนโอปปาติกะ 
ปรินิพพานในโลกที่เกิดนั้น     เปนอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา  เรากลาว 
ความท่ีเปนโอปปาติกะ... (คือเปนพระอนาคามี) นี้ในความมีเชาวนดีของเธอ 
แตภิกษุนั้นถูกถามปญหาในอภิธรรมอภิวินัยแลวจนปญญาแกปญหาไมได ฯลฯ 
นี้แล  ภิกษุทัง้หลาย  คนดี   ๓  จําพวก. 
                                         จบทุติยอัสสสูตรที่  ๙ 
 
                                     อรรถกถาทุติยอัสสสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในทุติยอัสสสูตรท่ี  ๙  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  อสฺสสทสฺเส  ความวา  ในมาดี    (มาเทศ)  ในจํานวนมา 
ทั้งหลาย.     บทวา   ปุริสสทสฺเส    ความวา   ในบคุคลผูเชนกับดวยมาดี 
ในบุรุษท้ังหลาย    อธิบายวา  ไดแกสุภาพบุรุษ.   ในพระสูตรนี้    ตรัสมรรค 
ผลไว  ๓  อยาง.  ในบรรดาบุคคล  ๓  ประเภทน้ัน     บุคคลดีนี้   พึงทราบวา 
ถึงพรอมดวยเชาว  คือญาณ  ดวยมรรค ๓. 
                                  จบอรรถกถาทุติยอัสสสูตรที่  ๙  
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                                     ๑๐. ตติยอัสสสูตร  
 
               วาดวยมาอาชาไนย  และบรุษุอาชาไนย ๓ จําพวก 
 
         [๕๘๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงมาอาชาไนยตัวประเสริฐ ๓ 
และคนอาชาไนยผูประเสริฐ ๓ ทานท้ังหลายจงพึง  จงทําในใจใหดี  เราจักกลาว 
         ภิกษุทั้งหลาย  รับสนองพระพุทธดํารัสแลว   พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ขยายความตอไปวา มาอาชาไนยตัวประเสริฐ  ๓  เปนอยางไร ? คือมาอาชาไนย 
ตัวประเสริฐลางตัว    ฝเทาดี   แตสีไมงาม   ทรวดทรงไมงาม   ลางตัวฝเทาดี 
สีก็งาม  แตทรวดทรงไมงาม   ลางตัวฝเทาก็ดี  สีก็งาม  ทรวดทรงก็งาม   นี่มา 
อาชาไนยตัวประเสริฐ ๓ จําพวก 
         คนอาชาไนยผูประเสริฐ  ๓ เปนอยางไร   คือคนอาชาไนยผูประเสริฐ 
ลางคนมีเชาวนดี    แตสีไมงาม   ทรวดทรงไมงาม   ลางคนมีเชาวนดี  สีก็งาม 
แตทรวดทรงไมงาม  ลางคนมีเชาวนก็ดี   สีก็งาม  ทรวดทรงกง็าม 
         คนอาชาไนยผูประเสริฐ  มีเชาวนดี   แตสีไมงาม    ทรวดทรงไมงาม 
เปนอยางไร     ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายกระทําให 
แจงซ่ึงเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได   ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง 
สําเร็จอยูในปจจุบันนี้  เรากลาวความกระทําใหแจงซ่ึงวิมุตติ    (คือเปนพระ-  
อรหันต) นี้   ในความมีเชาวนดีของเธอ  แตภิกษุนั้นถูกถามปญหาในอภิธรรม 
อภิวินัยแลวจนปญญาแกปญหาไมได ฯลฯ นี้แล  ภิกษุทั้งหลาย  คนอาชาไนย 
ผูประเสริฐ   ๓ จําพวก.  
                                            จบตติยอัสสสูตรที่  ๑๐  
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                               อรรถกถาตติยอัสสสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในตติยอัสสสูตรท่ี  ๑๐  ดังตอไปนี้  :- 
         บทวา  ภเทฺร ไดแก มาอาชาไนยตัวเจริญ.   มาตัวที่รูเหตุที่ควร และ 
ไมควร   ชื่อวา  มาอาชาไนย  ถึงในบุรุษผูอาชาไนย   ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
ในพระสูตรนี้   พระผูมีพระภาคเจาตรัส  อรหัตผลไว.  บรรดาคน ๓ ประเภท 
นั้น    บุรุษอาชาไนยนี้   พึงทราบวา  เปนผูสมบูรณดวยเชาว  คือญาณ เพราะ 
พระอรหัตมรรค. 
                             จบอรรถกถาตติยอัสสสูตรที่  ๑๐ 
 
                                 ๑๑. ปฐมโมรนิวาปสูตร 
 
                                           วาดวยขันธ  ๓ 
 
         [๕๘๓]  สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาประทับ  ณ  โมรนิวาปสถาน 
(ที่เลี้ยงนกยูง)   อันเปนอารามของปริพาชก   ใกลพระนครราชคฤห  ฯลฯ 
ตรัสพระธรรมเทศนาวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ 
ประการ เปนผูสําเร็จถึงที่สุด  ปลอดโปรงจากเครื่องผูกมัดเสมอไป เปนพรหม- 
จารีเต็มที่    จบกรณียกิจสิ้น  เปนผูประเสริฐแหงเทวดามนุษยทั้งหลาย  ธรรม 
๓ ประการคืออะไรบาง  คือ  ศีลขันธเปนอเสขะ   สมาธิขันธเปนอเสขะ 
ปญญาขันธเปนอเสขะ   ภิกษุประกอบดวยธรรม  ๓ ประการนีแ้ล เปนผูสําเร็จ 
ถึงท่ีสุด  ฯลฯ  เปนผูประเสริฐแหงเทวดามนุษยทั้งหลาย. 
                                    จบปฐมโมรนิวาปสูตรที่  ๑๑  
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                           อรรถกถาปฐมโมรนิวาปสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปฐมโมรนิวาปสูตรที่  ๑๑  ดังตอไปนี้  :- 
         บทวา   อจฺจนฺตนิฏโ    ความวา สําเร็จโดยกาวลวงที่สุด (แหงทุกข) 
อธิบายวา  สําเร็จอกุปปธรรม.  คําท่ีเหลือ  เชนเดียวกัน   (กับคําท่ีกลาวแลว) 
ทั้งน้ัน. 
                              จบอรรถกถาปฐมโมรนิวาปสูตรท่ี  ๑๑ 
 
                                    ๑๒. ทุติยโมรนิวาปสูตร 
 
                                           วาดวยปาฏิหาริย  ๓ 
 
         [๕๘๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
เปนผูสําเร็จถึงที่สุด  ฯลฯ  เปนผูประเสริฐแหงเทวดามนุษยทั้งหลาย  ธรรม   ๓ 
ประการคืออะไรบาง  คือ  อิทธิปาฏิหาริย  อาเทสนาปาฏิหาริย อนุสาสนี- 
ปาฏิหาริย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล เปนผูสําเร็จถึงท่ีสุด ฯลฯ 
เปนผูประเสริฐแหงเทวดามนุษยทั้งหลาย. 
                                      จบทุติยโมรนิวาปสูตรที่  ๑๒ 
 
                                    อรรถกถาทุติยโมรนิวาปสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในทุติยโมรนิวาปสูตรที่   ๑๒  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา อิทฺธิปาฏิหาริเยน  ไดแก  ดวยการแสดงฤทธิ์  เปนอัศจรรย. 
บทวา  อาเทสนาปาฏิหาริเยน  ไดแก  ดวยการกลาวชี้   อางถึง  (ดักใจ) 
เปนอัศจรรย. 



                                จบอรรถกถาทุติยโมรนิวาปสูตรที่  ๑๒  
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                             ๑๓.  ตติยโมรนิวาปสูตร  
 
                 วาดวยผูประเสริฐเพราะมธีรรม  ๓  อยาง 
 
         [๕๘๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
เปนผูสําเร็จถึงที่สุด ฯลฯ  เปนผูประเสริฐแหงเทวดามนุษยทั้งหลาย  ธรรม   ๓ 
ประการคืออะไรบาง  คือ  สัมมาทิฏฐิ  (ความเห็นชอบ)   สมัมาญาณ   (ความ 
รูชอบ)  สัมมาวิมุตติ  (ความพนชอบ)  ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓  ประการ 
นี้แล   เปนผูสําเร็จถึงท่ีสุด ฯลฯ  เปนผูประเสริฐแหงเทวดามนุษยทั้งหลาย  
                                      จบตติยโมรนิวาปท่ี  ๑๓ 
                                          จบโยธาชีวรรคที่   ๔ 
 
                               อรรถกถาตติยโมรนิวาปสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในตติยโมรนิวาปสูตรที่  ๑๓  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา   สมมฺาทิฏ ิยา    ไดแกดวยสัมมาทิฏฐิ    ที่เกิดแตวิปสสนา 
เพ่ือประโยชนแกผลสมาบัติ.    บทวา    สมมฺาาเณน   ไดแกดวยผลญาณ  
บทวา   สมมฺาวิมุตฺติยา  ไดแกธรรมคือผลสมาบัติที่เหลือ.   ในสูตรแมทั้ง   ๓ 
เหลาน้ี   พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึง  พระขีณาสพอยางเดียว  ฉะนี้แล.  
                                จบอรรถกถาตติยโมรนิวาปสูตรที่  ๑๓ 
                                       จบโยธาชีวรรควรรณนาที่  ๔ 
 

                            รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้    คอื 
 
         ๑.  โยธสูตร    ๒.  ปริสาสูตร    ๓.  มิตตสูตร     ๔.  อุปปาทสูตร 



๕.  เกสกัมพลสูตร    ๖.  สัมปทาสูตร    ๗.  วุฑฒิสตูร    ๘.  ปฐมอัสสสูตร 
๙.  ทุติยอัสสสูตร    ๑๐.  ตติยอัสสสูตร   ๑๑.  ปฐมโมรนิวาปสูตร ๑๒. ทุติย- 
โมรนิวาปสูตร  ๑๓.   ตติยโมรนิวาปสูตร  และอรรถกถา.  
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                                 มงคลวรรคท่ี  ๕ 
 
                                    ๑. อกุศลสูตร 
 
                    วาดวยเหตุใหตกนรกและขึ้นสวรรค  
 
         [๕๘๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บคุคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
ยอมอุบัติในนรก    เหมือนถูกนําตัวไปเก็บไปฉะน้ัน      ธรรม   ๓  ประการ    คือ  
อะไรบาง ?   คือ   กายกรรมเปนอกุศล    วจีกรรมเปนอกุศล  มโนกรรมเปน 
อกุศล    บุคคลประกอบดวยธรรม   ๓  ประการเหลาน้ีแล     ภิกษุทั้งหลายยอม 
อุบัติในนรก  เหมือนถูกนาํไปเก็บไวฉะนั้น. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการ  ยอมอุบติั 
ในสวรรค เหมือนเขาเชิญตัวไปเก็บไวฉะน้ัน   ธรรม ๓ ประการคืออะไรบาง   ? 
คือ กายกรรมเปนกุศล วจีกรรมเปนกุศล  มโนกรรมเปนกุศล  บุคคลประกอบ 
ดวยธรรม  ๓  อยางเหลาน้ีแล   ภิกษุทั้งหลาย  ยอมอุบัติในสวรรค  เหมือนเขา 
เชิญตัวไปเก็บไวฉะน้ัน. 
                                           จบอกุศลสตูรที่  ๑  
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                         มงคลวรรควรรณนาที่  ๕  
 
                                  อรรถกถาอกุศลสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอกุศลสูตรที่  ๑  แหงวรรคท่ี ๕  ดังตอไปนี้ :-  
         บทวา  ยถาภต   นิกขฺิตฺโต    ความวา   ตามท่ีนํามาเก็บไว. 
                                จบอรรถกถาอกุศลสูตรที่  ๑ 
 
                                 ๒.  สาวัชชสูตร 
 
                  วาดวยเหตุใหตกนรกและขึ้นสวรรค 
 
         [๕๘๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
คือ  กายกรรมมีโทษ  วจีกรรมมีโทษ  มโนกรรมมโีทษ ฯลฯ  คือ กายกรรม 
ไมมีโทษ  วจีกรรมไมมีโทษ  มโนกรรมไมมีโทษ ฯลฯ 
                                       จบสาวัชชสูตรที่  ๒ 
 
                                   อรรถกถาสาวัชชสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสาวัชชสูตรที่  ๒  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  สาวชฺเชน  ไดแก  กรรมที่มีโทษ. 
                               จบอรรถกถาสาวัชชสูตรที่  ๒  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 588 

                                      ๓.  วิสมสูตร 
 
                    วาดวยเหตุใหตกนรกและขึ้นสวรรค  
 
         [๕๘๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
ฯลฯ  คือกายกรรมผิด  วจีกรรมผิด   มโนกรรมผิด  ฯลฯ  คือกายกรรมชอบ 
วจีกรรมชอบ   มโนกรรมชอบ  ฯลฯ 
                                        จบวิสมสูตรท่ี  ๓ 
 
                                  อรรถกถาวิสมสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในวิสมสูตรที่  ๓   ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  วิสเมน  ไดแกดวยกรรมท่ีมีความพลาดพลั้ง. บทวา  สเมน 
ไดแก ดวยกรรมท่ีปราศจากความพลาดพลั้ง. 
                                  จบอรรถกถาวิสมสูตรที่  ๓ 
 
                                     ๕.  อสุจิสูตร 
 
                      วาดวยเหตุใหตกนรกและขึ้นสวรรค 
 
         [๕๘๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บคุคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
ฯลฯ  คือ กายกรรมโสโครก  วจีกรรมโสโครก  มโนกรรมโสโครก ฯลฯ  คือ 
กายกรรมสะอาด  วจีกรรมสะอาด  มโนกรรมสะอาด ฯลฯ 
                                               จบอสุจิสูตรที่  ๔  
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                             อรรถกถาอสุจิสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอสุจิสูตรที่  ๔   ดังตอไปนี้ :-  
         บทวา    อสุจินา    ไดแก   ดวยกรรมท่ีไมสะอาด  เชนกับดวยคูถ. 
บทวา    สุจนิา  ไดแก  ดวยกรรมที่สะอาด. 
                              จบอรรถกถาอสุจิสูตรที่  ๔ 
 
                                     ๕.  ปฐมขตสูตร* 
 
                    วาดวยเหตุใหตนถูกทําลายและไมถูกทําลาย 
 
         [๕๙๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บคุคลประกอบดวยธรรม  ๓  ประการ 
เปนคนพาล    เปนคนโงเขลา    เปนอสัตบุรุษครองตน   (เปนเหมือนตนไม) 
ถูกขุด   (ราก)   เสียแลว     ตายไปครึ่งหนึ่งแลว     (คือตายจากความดี   อยูแต 
รางกายอันไรสาระ)  เปนคนประกอบดวยโทษ   ผูรูติเตียน   และไดสิ่งอันไม 
เปนบุญมากดวย    ธรรม ๓ ประการคืออะไรบาง ?  คือ กายกรรมเปนอกุศล 
วจีกรรมเปนอกุศล   มโนกรรมเปนอกศุล  บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
นี้แล  เปนคนพาล ฯลฯ  และไดสิ่งที่ไมเปนบุญมากดวย. 
         บุคคลประกอบดวยธรรม ๓  ประการเปนบัณฑิต ฉลาด  เปนสัตบุรุษ 
ครองตนอันไมถูกขุด    ไมตายไปครึ่งหน่ึง    เปนผูไมมีโทษ    ผูรูไมติเตียน 
และไดบุญมากดวย   ธรรม ๓ ประการ   คืออะไรบาง ?  คือ กายกรรมเปนกุศล 
วจีกรรมเปนกุศล  มโนกรรมเปนกุศล ฯลฯ 
                                          จบปฐมขตสูตรที่  ๕ 
*  สูตรท่ี  ๕  เปนตน  มีเนื้อความงายทั้งนัน้แล.  
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                                ๖.  ทติุยขตสูตร   
 
              วาดวยเหตุใหตนถูกทําลายและไมถูกทําลาย  
 
         [๕๙๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บคุคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
ฯลฯ   คือดวยกายกรรมท่ีมีโทษ    วจีกรรมท่ีมีโทษ    มโนกรรมท่ีมีโทษ ฯลฯ 
คือดวยกายกรรมที่ไมมีโทษ  วจีกรรมทีไมมีโทษ  มโนกรรมท่ีไมมีโทษ ฯลฯ 
                                           จบทุติยขตสูตรที่  ๖ 
 
                                           ๗. ตติยขตสูตร 
 
                     วาดวยเหตุใหตนถูกทําลายและไมถูกทําลาย 
 
         [๕๙๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
ฯลฯ คือดวยกายกรรมผิด  วจีกรรมผิด  มโนกรรมผิด ฯลฯ คือดวยกายกรรมชอบ 
วจีกรรมชอบ  มโนธรรมชอบ ฯลฯ 
                                             จบตติยขตสูตรที่  ๗ 
 
                                           ๘.  จตุตถขตสูตร 
 
                      วาดวยเหตุใหตนถูกทําลายและไมถูกทําลาย 
 
         [๕๙๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บคุคลประกอบดวยธรรม ๓ ประการ 
ฯลฯ  คือดวยกายกรรมโสโครก    วจีกรรมโสโครก   มโนกรรมโสโครก  ฯลฯ 
คือดวยกายกรรมสะอาด  วจีกรรมสะอาด  มโนกรรมสะอาด ฯลฯ 



                                          จบจตุตถขตสูตรที่  ๘  
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                                   ๙.  วันทนาสูตร 
 
                             วาดวยการไหว  ๓  อยาง  
 
         [๕๙๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   การไหว  ๓  นี้   การไหว ๓  คืออะไร 
คือไหวดวยกาย ๑  ไหวดวยวาจา  ๑ ไหวดวยใจ   ๑   นี้แลการไหว ๓. 
                                     จบวันทนาสูตรที่  ๙ 
 
                               ๑๐. สปุุพพัณหสูตร 
 
                              วาดวยเวลาท่ีเปนฤกษดี 
 
         [๕๙๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สตัวเหลาใดประพฤติสุจริต  ดวยกาย 
ดวยวาจา    ดวยใจ    ในเวลาเชา   เวลาเชาน้ัน     กเ็ปนเวลาดีของสัตวเหลานั้น  
สัตวเหลาใดประพฤติสุจริตดวยกาย   ดวยวาจา  ดวยใจ  ในเวลากลางวัน   เวลา 
กลางวันนั้น   ก็เปนเวลาดีของสัตวเหลาน้ัน    สัตวเหลาใดพระพฤติสุจริตดวยกาย 
ดวยวาจา  ดวยใจ  ในเวลาเย็น  เวลาเย็นนั้น    ก็เปนเวลาดีของสัตวเหลาน้ัน. 
                                                  (นิคมคาถา) 
                            กายกรรม   วาจากรรม   มโนกรรม 
              ความปรารถนาของทาน   เปนประทักษิณ 
              เปนฤกษดี  มงคลดี  แจงดี  รุงดี 
              ขณะดี  ครูดี  และเปนการบูชาอยางดีใน  
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                            พรหมจารีทั้งหลาย    คนทํากรรมอันเปน   
              ประทักษิณแลว   ยอมไดประโยชนอันเปน 
              ประทักษิณ      ทานท้ังหลาย   จงเปนผูมี  
              ประโยชนอันไดแลว  ถึงซ่ึงความสุข  งอก  
              งามในพระพุทธศาสนา  เปนผูหาโรคมิได 
              สําราญกายใจ    พรอมดวยญาติทั้งปวง 
              เทอญ. 
                        จบสุปุพพัณหสูตรที่ ๑๐ 
                          จบมงคลวรรคท่ี  ๕ 
 
                     อรรถกถาสุปุพพัณหสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสุปุพพัณหสูตรที่  ๑๐  ดังตอไปนี้ :- 
         ในคําเปนตนวา  สุนกฺขตฺต  วันที่คนทั้งหลายบําเพ็ญสุจริตธรรมทั้ง 
๓  ใหบริบูรณ   ชื่อวาเปนวันที่ไดการประกอบฤกษ    เพราะฉะนั้น   พระผูมี 
พระภาคเจาจึงตรัสวา วันนั้น  มฤีกษดีทุกเม่ือ.  วันนั้นนั่นแหละ  ชื่อวา  เปน 
วันทํามงคลแลว   เพราะฉะนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  วันนั้นมีมงคลดี 
ทุกเม่ือ.    แมวันที่มีความสวางไสวท้ังวัน   จึงชื่อวา  สุปฺปภาตเมว  มีความ 
สวางไสวเปนประจํา.  แมการลุกข้ึนจากการนอนของวันนั้น   ก็ชื่อวา  สุหฏุ ิต 
ลุกข้ึนดวยดี.  แมขณะของวันนั้น    กช็ื่อวา  สุกฺขโณ    ขณะดี.   แมยามของ 
วันนั้น   ก็ชือ่วา  สุมุหุตฺโต   ยามดี.  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 593 

         ก็ในบทวา สุมุหุตฺโต   นี ้ พึงทราบการแบงเวลาดังน้ี   เวลาประมาณ  
๑๐  นิ้ว ชื่อวา ขณะ   เวลา  ๑๐  นิ้ว  โดยขณะน้ัน  ชื่อวา   ลยะ.   เวลา  ๑๐ 
ลยะ  โดยลยะน้ัน   ชื่อวา   ขณลยะ.  เวลา  ๑๐  เทา   โดยขณลยะนั้น   ชื่อวา 
มุหุตฺตะ.  เวลา  ๑๐  เทา  โดยมุหุตตะนั้น  ชื่อวา   ขณมหุุตฺตะ. 
         บทวา     สุยิฏ  พฺรหฺมจาริส ุ ความวา  ทานท่ีเขาใหในผูประพฤติ 
ธรรมอันประเสริฐ  ในวันที่บําเพ็ญสุจริต ๓ ใหบริบูรณแลว   ชื่อวา สุยิฏ 
(มีการบูชาดีแลว).  บทวา  ปทกฺขิณ   กายกมฺม  ความวา   กายกรรมที่เขา 
ทําแลวในวันนั้น    ชื่อวาเปนกายกรรม   ประกอบดวยความเจริญ.   แมในบท 
ที่เหลือ  ก็มนีัยนี้เหมือนกัน.  บทวา ปทกฺขิณานิ   กตฺวาน  ความวา  ครั้น 
การทํากายกรรมเปนตน   ที่ประกอบดวยความเจริญแลว.  บทวา   ลภนฺตตฺเถ 
ปทกฺขิเณ ความวา จะไดประโยชนที่เปนประทักษิณ คือประโยชนที่ประกอบ 
ดวยความเจริญน่ันเอง.  ขอความท่ีเหลือในพระสูตรนี้     งายทั้งน้ัน    ฉะน้ีเเล. 
                               จบอรรถกถาสุปุพพัณหสูตรที่  ๑๐ 
                                       จบมงคลวรรควรรณนาที่  ๕ 
                                          จบตติยปณณาสก 
 

                        รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
         ๑.  อกศุลสูตร    ๒.  สาวัชชสูตร    ๓.  วิสมสูตร     ๔.  อสุจิสูตร 
๕.  ปฐมขตสูตร    ๖.  ทติุยขตสูตร     ๗.  ตติยขสูตร    ๘.  จตุตถขตสูตร 
๙.  วันทนาสูตร    ๑๐.  สปุุพพัณหสูตร  และอรรถกถา.  
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               พระสูตรท่ีไมสงเคราะหเขาในปณณาสก  
 
                                     วาดวยปฏิปทา  ๓ 
 
         [๕๙๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปฏิปทา ๓ อยาง  ๓ อยางเปนไฉน ? 
คือ   อาคาฬหปฏิปทา   ขอปฏิบัติอยางหยาบชา  ๑  นิชฌามปฏิปทา  ขอปฏิบัติ 
อยางเห้ียมเกรียม  ๑   มัชฌิมาปฏิปทา    ขอปฏิบัติอยางกลาง   ๑    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ก็อาคาฬหปฏิปทาเปนไฉน  ?   บุคคลบางคนในโลกน้ี    ยอมมีวาทะ 
อยางนี้   มีทิฏฐิอยางนี้วา โทษในกามไมมี  เขายอมถึงความเปนผูตกไปในกาม 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรยีกวา  อาคาฬหปฏิปทา 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็นชิฌามปฏิปทาเปนไฉน ?   อเจลกบางคนใน 
โลกนี ้  เปนผูไรมารยาท  เลียมือ  เขาเชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา   เขาเชิญให 
หยุดก็ไมหยุด  ไมรับภิกษาที่เขาแบงไวกอน  ไมรบัภิกษาที่เขาทําเฉพาะ  ไม 
รับภิกษาที่เขานิมนต  ไมรับภิกษาปากหมอ   ไมรบัภิกษาจากปากกะเชา  ไมรับ 
ภิกษาครอมธรณีประตู    ไมรับภิกษาครอมทอนไม    ไมรับภิกษาครอมสาก 
ไมรับภิกษาท่ีคนสองคนกําลังบริโภคอยู   ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ   ไมรับ 
ภิกษาของหญิงท่ีกําลังใหลูกดูดนม   ไมรับภิกษาของหญิงผูคลอเคลียบุรุษ  ไม 
รับภิกษาที่นัดแนะกันทําไว    ไมรับภิกษาในท่ีที่ไดรับเลี้ยงดูลกูสุนัข    ไมรับ 
ภิกษาในท่ีมีแมลงวันไตตอมเปนกลุม    ไมรับปลา    ไมรับเนื้อ    ไมดื่มสุรา 
ไมดื่มเมรัย  ไมดื่มน้ําหมักดอง  เขารับภิกษาที่เรือนหลังเดียว  เยียวยาอัตภาพ 
ดวยขาวคําเดียวบาง   รับภิกษาที่เรือน  ๒ หลัง   เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๒ คํา 
บาง...  รับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง  เยียวยาอัตภาพดวยขาว  ๗ คําบาง  เยียวยา 
อัตภาพดวยภิกษาในถาดนอยใบเดียวบาง   เยียวยาอัตภาพดวยภิกษาในถาดนอย  
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๒ ใบบาง...  เยียวยาอัตภาพดวยภิกษาในถาดนอย ๗ ใบบาง    กินอาหารท่ี 
เก็บคางไววันเดียวบาง ๒ วันบาง...  ๗ วันบาง    เปนผูประกอบดวยความ  
ขวนขวายในการบริโภคภัตท่ีเวียนมาต้ังกึ่งเดือนเชนนี้     อเจลกน้ัน     เปนผูมี 
ผักดองเปนภักษาบาง   มขีาวฟางเปนภักษาบาง   มีลูกเดือยเปนภักษาบาง  มี 
กากขาวเปนภักษาบาง   มียางเปนภักษาบาง  มีสาหรายเปนภักษาบาง  มีขาวตัง 
เปนภักษาบาง    มีกํายานเปนภักษาบาง    มีหญาเปนภักษาบาง    มีโคมัยเปน 
ภักษาบาง  มีเงาและผลไมในปาเปนอาหารบาง   บริโภคผลไมหลน   เยียวยา 
อัตภาพ   อเจลกน้ันทรงผาปานบาง  ผาแกมกันบาง  ผาหอศพบาง ผาบังสุกุล 
บาง    ผาเปลือกไมบาง   หนังเสือบาง   หนังเสือท้ังเล็บบาง   ผาคากรองบาง 
ผาเปลือกปอกรองบาง    ผาผลไมกรองบาง    ผากัมพลทําดวยผมคนบาง   ผา 
กําพลทําดวยขนสัตวบาง  ผาทําดวยขนปกนกเคาบาง  เปนผูถอนผมและหนวด 
คือ    ประกอบความขวนขวายในการถอนผมและหนวดบาง    เปนผูยืน   คือ 
หามอาสนะบาง      เปนผูกระโหยงคือประกอบความเพียรในการกระโหยงบาง 
เปนผูนอนบนหนาม  คือ  ความสําเร็จการนอนบนหนามบาง    เปนผูอาบนํ้า 
วันละ  ๓  ครั้ง    คือประกอบความขวนขวายในการลงน้ําบาง    เปนผูประกอบ 
ความขวนขวาย  ในการทํารางกายใหเดือดรอนกระสับกระสายหลายวิธีดังกลาว 
มา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้เรียกวา  นิชฌามปฏิปทา 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็มชัฌิมาปฏิปทาเปนไฉน ?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  พิจารณาเห็นกายในกายอยู   เปนผูมีความเพียร  มีสัมป- 
ชัญญะมีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได  พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา 
อยู ...  พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ...  พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายอยู 
เปนผูมีความเพียร  มีสัมปชัญญะ     มสีติ   กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรยีกวา   มัชฌิมาปฏิปทา  
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         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปฏิปทา  ๓ อยางนี้แล.  
         [๕๙๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปฏิปทา ๓ อยางนี้  ๓ อยางเปนไฉน ? 
คือ อาคาฬหปฏิปทา  ๑  นิชฌามปฏิปทา  ๑ มัชฌิมาปฏิปทา  ๑   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    กอ็าคาฬหปฏิปทาเปนไฉน ฯลฯ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกวา 
อาคาฬหปฏิปทา 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็นชิฌามปฏิปทาเปนไฉน ?   ฯลฯ   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  นี้เรียกวา  นชิฌามปฏิปทา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็มชัฌิมาปฏิปทา 
เปนไฉน ?    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยังฉันทะใหเกิด 
พยายามปรารภความเพียร     ประคองจิตต้ังจิตไว    เพ่ือยังธรรมอันเปนบาป 
อกุศลที่ยังไมเกิดมิใหเกิดข้ึน       เพ่ือละธรรมอันเปนบาปอกุศลที่เกิดข้ึนแลว 
เพ่ือยังกุศลธรรมท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน  เพ่ือความต้ังม่ัน ไมเสื่อมสูญ  เพ่ิมพูน 
ไพบูลย  เจรญิ     บริบรูณแหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ...   เจริญอิทธิบาทอัน 
ประกอบดวย    ฉันทสมาธิ   และปธานสังขาร     เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย 
จิตสมาธิและปธานสังขาร    เจริญอิทธบิาทอันประกอบดวยวิมังสาสมาธิและ 
ปธานสังขาร...   เจริญสัทธินทรีย   วิรยิินทรีย    สตินทรีย    สมาธินทรีย 
ปญญินทรีย...   เจริญสัทธาพละ   วิรยิพละ   สมาธิพละ   ปญญาพละ... 
เจริญสติสัมโพชฌงค     ธรรมวิจยสัมโพชฌงค    วิริยสัมโพชฌงค    ปติสมั- 
โพชฌงค    ปสสัทธิสัมโพชฌงค   สมาธิสัมโพชฌงค  อุเบกขาสัมโพชฌงค... 
เจริญสัมมาทิฏฐิ   สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ   สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ    สัมมาสติ    สัมมาสมาธิ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นี้เรียกวา 
มัชฌิมาปฏปิทา. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปฏิปทา ๓ อยางนี้แล.  
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                            วาดวยธรรม  ๓  อยางหลายนัย  
 
         [๕๙๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ผูที่ประกอบดวยธรรม  ๓  ประการ 
ตองตกนรก  เหมือนกับถกูนําเอาไปฝงไว  ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ?  คือ 
ฆาสัตวดวยตนเอง  ๑    ชักชวนผูอ่ืนในการฆาสัตว ๑    พอใจในการฆาสัตว  ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ผูที่ประกอบดวยธรรม  ๓  ประการน้ีแล    ตองตกนรก 
เหมือนกับถูกนําเอาไปฝงไว 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ผูที่ประกอบดวยธรรม  ๓  ประการข้ึนสวรรค 
เหมือนกับเชิญเอาไปสถิตไว  ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ?   คือ   เวนขาดจาก 
การฆาสัตวดวยตนเอง ๑   ชักชวนผูอ่ืนในการงดเวนจากการฆาสัตว ๑   พอใจ 
ในการงดเวนจากการฆาสัตว ๑ ...   ลกัทรัพยดวยตนเอง ๑   ชกัชวนผูอ่ืนใน 
การลักทรัพย  ๑    พอใจในการลักทรพัย ๑...     งดเวนจากการลักทรัพยดวย 
ตนเอง ๑   ชกัชวนผูอ่ืนในการงดเวนจากการลักทรัพย ๑   พอใจในการงดเวน 
จากการลักทรัพย  ๑... ประพฤติผิดในกามดวยตนเอง ๑   ชักชวนผูอ่ืนในการ 
ประพฤติผิดในกาม ๑  พอใจในการประพฤติผิดในกาม ๑...  งดเวนจากการ 
ประพฤติผิดในกาม ๑  ชกัชวนผูอ่ืนในการงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม  ๑ 
พอใจในการงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม  ๑...    พูดเท็จดวยตนเอง  ๑ 
ชักชวนผูอ่ืนในการพูดเท็จ  ๑    พอใจในการพูดเท็จ ๑ ....    งดเวนจากการ 
พูดเท็จดวยตนเอง ๑  ชักชวนผูอ่ืนในการงดเวนจากการพูดเท็จ  ๑   พอใจใน 
การงดเวนจากการพูดเท็จ ๑...  กลาวคําสอเสียดดวยตนเอง ๑   ชักชวนผูอ่ืน 
ในคําสอเสียด ๑  พอใจในคําสอเสียด ๑... งดเวนจากคําสอเสียดดวยตนเอง ๑ 
ชักชวนผูอ่ืนในการงดเวนจากคําสอเสียด ๑  พอใจในการงดเวนจากคําสอเสียด 
๑...  กลาวคําหยาบดวยตนเอง ๑   ชักชวนผูอ่ืนในคําหยาบ  ๑  พอใจในคํา-  
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หยาบ  ๑ ...   งดเวนจากคําหยาบดวยตนเอง ๑   ชักชวนผูอ่ืนในการงดเวนจาก 
คําหยาบ  ๑   พอใจในการงดเวนจากคําหยาบ  ๑ . . .     กลาวคําเพอเจอดวย  
ตนเอง ๑  ชักชวนผูอ่ืนในคําเพอเจอ  ๑    พอใจในคําเพอเจอ  ๑. . .   เวนขาด 
จากคําเพอเจอดวยตนเอง  ๑    ชักชวนผูอ่ืนในการงดเวนจากคําเพอเจอ   ๑ 
พอใจในการงดเวนจากคําเพอเจอ   ๑. . . .   เปนผูละโมบดวยตนเอง  ๑   ชักชวน 
ผูอ่ืนในความละโมบ ๑  พอใจในความละโมบ ๑...  ไมมากดวยความละโมบ 
ดวยตนเอง  ๑  ชกัชวนผูอ่ืนในความไมละโมบ ๑ พอใจในความไมละโมบ ๑...  
มีจิตพยาบาทดวยตนเอง ๑   ชกัชวนผูอ่ืนในความพยาบาท ๑   พอใจในความ 
พยาบาท  ๑...    มีจิตไมพยาบาทดวยตนเอง  ๑    ชกัชวนผูอ่ืนในความไม 
พยาบาท ๑    พอใจในความไมพยาบาท ๑. ..    มีความเห็นผิดดวยตนเอง   ๑  
ชักชวนผูอ่ืนในความเห็นผิด   ๑    พอใจในความเห็นผิด   ๑...    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ผูที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ   ตองไดข้ึนสวรรค   เหมือนกับ 
เชิญเอาไปดํารงไว    ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ?   คือ   มีความเห็นชอบดวย 
ตนเอง  ๑  ชกัชวนผูอ่ืนในความเห็นชอบ ๑  พอใจในความเห็นชอบ ๑  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    ผูที่ประกอบดวยธรรม  ๓  ประการน้ีแล     ตองไดข้ึนสวรรค     
เหมือนกับเชิญเอาไปดํารงไว. 
         [๕๙๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพ่ือรูราคะดวยปญญาอันยิ่ง    จึงควร 
เจริญธรรม ๓ ประการ    ธรรม  ๓  ประการเปนไฉน ?   คือ  สุญญตสมาธิ ๑ 
อนิมิตตสมาธิ ๑   อัปปณิหิตสมาธิ ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพ่ือรูราคะดวย 
ปญญาอันยิ่ง   จึงควรเจริญธรรม ๓ ประการน้ีแล   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพ่ือ 
กําหนดรูราคะ ฯลฯ   เพ่ือความส้ินไปรอบ   เพ่ือละ   เพ่ือความส้ินไป   เพ่ือ 
ความเสื่อมไป   เพ่ือความสํารอก   เพ่ือความดับ   เพ่ือความสละ   เพ่ือความ 
สละคืนราคะ  จึงควรเจริญธรรม ๓ ประการ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพ่ือความ  
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รูยิ่ง  เพ่ือกําหนดรู   เพ่ือความส้ินไปรอบ   เพ่ือละ  เพ่ือความส้ินไป  เพื่อความ 
เสื่อมไป  เพ่ือความสํารอก  เพ่ือความดับ   เพ่ือความสละ   เพ่ือความสละคืน 
โทสะ  โมหะ  โกธะ   อุปนาหะ   มักขะ   ปลาสะ   อิสสา   มัจฉริยะ   มายา 
สาเถยยะ   ถมัภะ   สารัมภะ   มานะ  อติมานะ   ทมะ   ปมาทะ   จึงควรเจริญ 
ธรรม ๓ ประการน้ี   ฉะนี้แล.  
                                               จบติกนิบาต 
 
     อรรถกถาพระสูตรท่ีไมสงเคราะหเขาเปนปณณาสก 
         ในสูตรทั้งหลายตอจากนี้ไป  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
         บทวา อาคาฬฺหา ปฏิปทา ไดแกปฏิปทาท่ียอหยอน  คือหละหลวม 
ไดแก  ยึดถือไวอยางมั่นคง   ดวยอํานาจโลภะ   บทวา   นิชฺฌามา  ไดแก 
ปฏิปทาท่ีตึงมากไป     คือแผดเผาตน    ทําตนใหรอนรน    ดวยสามารถแหง 
อัตตกิลมถานุโยค.  บทวา  มชฺฌมิา  ไดแก ปฏิปทาท่ีไมหยอน  ไมตึง  อยู 
ตรงกลาง. 
         บทวา  อเจลโก  คือไมมีผา ไดแกเปนคนเปลือย.  บทวา  มุตฺตาจาโร 
ไดแกปลอยปละละเลย  อาจาระ.  เขาเปนผูเวนจากอาจาระของกุลบุตร ในทาง 
โลภ  ในกิจสวนตัวท้ังหลายมีการถายอุจจาระเปนตน  ยืนถายอุจจาระ  ยนืถาย 
ปสสาวะ    ยนืเค้ียว  ยืนกิน.  บทวา  หตฺถาวเลขโน  ความวา    เน้ือกอนขาว 
ในมือหมดแลว    (นกับวชเปลือยมีปฏิปทาตึงน้ัน)   ก็ใชลิ้นเลยีมือ  หรือไมก็ 
ถายอุจจาระแลว   เปนผูมีความสําคัญในมือน้ันแหละ   วาเปนน้ํา   เอามือเช็ด 
(ทําความสะอาด).  นักบวชเปลือย  ชือ่วา  น   เอหภิทนฺติโก   เพราะหมาย- 
ความวา    เม่ือประชาชนกลาววา    ทานผูเจริญ    ขอทานไดโปรดมาเพื่อรับ  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เลม ๑ ภาค ๓ - หนาท่ี 600 

ภิกษาเถิด  ดังนี้   ก็ไมมา.  นักบวชเปลอืย   ชื่อวา  นติฏภทนฺติโก   เพราะ 
หมายความวา  แมเมือประชาชนกลาววา  ถาอยางนั้น    นิมนตหยุดยืนอยูกอน   
ทานผูเจริญ  ก็ไมยอมหยุดยืน.  เลากันวา   นักบวชเปลือยน้ัน    ไมยอมทําท้ัง 
การมา  และการหยุดยืนทั้งสองน้ัน    ก็เพราะกลัววา    จักเปนการทําตามคําพูด 
ของคนนิมนตนั้น.  บทวา  อภหิฏ  ไดแก ภิกษาที่เขาถือมาใหกอน  (ที่ตน 
จะไปถึง).  บทวา  อุทฺทิสฺส   กต   ไดแก  ภิกษาที่เขาบอกวา   คนเหลาน้ี  
ทําเจาะจง  (ถวาย)  พวกทาน.  บทวา  นิมนฺตน  ความวา  นักบวชเปลือย  
ถูกเขานิมนตอยางนี้วา    ขอนิมนตเขาไป   (รับภิกษา)    ยังตระกูล   ถนนหรอื 
หมูบาน  ชื่อโนน   ก็ไมยนิดี   คือไมรับแมภิกษา.   บทวา   น  กมฺุภิมขุา 
ไดแก ไมรับภิกษาที่เขาคดจากหมอมาให. บทวา  กโฬป  ในคําวา น กุมฺภิมขุา 
ไดแกหมอขาวหรือกระเชา.   นักบวชเปลือยจะไมรับภิกษาจากหมอขาว   หรือ 
กระเชาแมนั้น .   ถามวา   เพราะเหตุไรจึงไมรับ   ตอบวา   เพราะคิดวา   หมอ 
และกระเชาอาศัยเราจึงไดกระทบกับทัพพี.  บทวา  น  เอลกมนฺตร   ความวา 
ไมรับภิกษาท่ีเขายืนครอมธรณีประตูถวาย.   ถามวา   เพราะเหตุไร.   ตอบวา 
เพราะคิดวา บุคคลน้ีอาศัยเราแลวจึงไดการยืนครอมธรณีประตู.   แมในทอนไม 
และสากก็มีนัยนี้แล. 
         บทวา  ทฺวินฺน   ความวา  เมื่อคนสองคนกําลังบริโภคกันอยู   เมื่อ 
คนหน่ึงลุกข้ึนใหก็ไมรับ.    ถามวา    เพราะเหตุไร.    ตอบวา    เพราะคิดวา 
มีอันตรายแตคําขาว.  สวนในบทวา  น  คพฺภนิยา  เปนตน   พึงทราบวินิจฉัย 
ดังตอไปนี้    สําหรับหญงิมีครรภ    ทารกท่ีอยูในทอง    จะไดรับการกระทบ- 
กระเทือน.   สําหรับหญิงท่ีกําลังใหลูกด่ืมน้ํานม อันตรายเน่ืองจากการด่ืมน้ํานม 
จะมีแกทารก.   สําหรับหญิง   ที่อยูกับชายอ่ืน  อันตรายแหงความกําหนัดยินดีจะมี 
เพราะเหตุนั้น    ดังวามาน้ี     นักบวชเปลือยจึงไมรับภิกษา  (จากหญิงเหลานี้). 
บทวา  น  สงฺกิตฺตีสุ  ไดแก  ในภัตรที่เขาระบุใหทํา.  
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         เลากันวา    ในสมัยขาวยากหมากแพง   สาวกของอเจลกก็รวบรวมเอา  
ขาวสารเปนตน  จากท่ีนั้น  ๆ มาหุงเปนขาวสวย เพ่ือประโยชนแกอเจลกท้ังหลาย 
อเจลกผูรังเกียจ  ก็ไมยอมรับจากภัตรนั้น .  บทวา  น  ยตฺถ   สา    ความวา 
ในที่ใด  สุนขัปรากฏตัวดวยหวังวา  จะไดกอนขาว  ในท่ีนั้น     อเจลก   จะไม 
ยอมรับภิกษาที่ยังไมไดใหแกสุนัขนั้น   แลวนํามาใหตน. ถามวา เพราะเหตุไร. 
ตอบวา   เพราะคิดวา    อันตรายแหงกอนขาว    (ทีไ่มไดกอนขาว)    จะมีแก 
สุนัขนั้น.  บทวา  สณฺฑสณฺฑจาริณี    ไดแกแมลงวัน    บินไปเปนกลุม  ๆ. 
อธิบายวา   ถาผูคนทั้งหลายเห็นอเจลกแลว  เขาไปสูโรงครัวดวยคิดวา  จักถวาย 
แกอเจลกน้ี     และเม่ือผูคนเหลาน้ันเขาไป    แมลงวันที่จับอยูตามปากกระเชา 
เปนตน  ก็จะบินข้ึนไปเปนกลุม ๆ  อเจลกจะไมรับภิกษาที่นํามาจากท่ีที่แมลงวัน 
บินข้ึนไปน้ัน.  ถามวา  เพราะเหตุไร.  ตอบวา  เพราะคิดวา    อันตรายในที่ 
หากินของแมลงวัน    เกดิเพราะอาศัยเรา.  บทวา  น   ถูโสทก  ไดแก  น้ําดื่ม 
ที่ทําดวยเครื่องปรุง  คือขาวกลาทุกชนิด.  ก็ในท่ีนี้    การด่ืมสรุาเทาน้ันมีโทษ. 
แตอเจลกน่ีมีความสําคัญในน้ําด่ืมทุกชนิดวา    มโีทษ.    อเจลกใดรับภิกษาใน 
เรือนหลังเดียวแลวกลับ  อเจลกน้ันชื่อวา  เอกาคาริก   อเจลกใดเลี้ยงอัตภาพ 
ดวยขาวคําเดียวเทาน้ัน    อเจลกน้ันชื่อวา   เอกาโลปกะ.  แมในอเจลกประเภท 
ทวาคาริกะ  เปนตน   ก็มนีัยนี้แล. 
         บทวา  เอกิสฺสาป   ทตฺติยา ไดแกในถาดใบเดียว  ที่ชื่อวา ทตฺติ 
ไดแก  ถาดใบเล็ก ๆ  ใบเดียว ที่ผูคนใสภิกษาอันเลิศวางไว.  บทวา เอกาหิต 
ไดแกอาหารที่งดรับประทานม้ือหน่ึง.  บทวา  อฑฒฺมาสิก  ไดแกอาหารท่ีงด 
รับประทานครึ่งเดือน.    บทวา    ปริยายภตฺตโภชน  ไดแกการบริโภคภัตร 
ที่เขาถวาย   ตามวาระ  คือการบริโภคภัตรที่เขานํามาใหตามวาระของกันอยางนี้  
คือ  ตามวาระวันเดียว  ตามวาระ ๒ วัน  ตามวาระ ๗ วัน     ตามวาระครึ่งเดือน  
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บทวา สากภกฺโข   เปนตน มีความหมายดังกลาวแลวแล. บทวา  อุพฺภฏโก  
แปลวา  ผูยืนอยูขางบน. บทวา  อุกฺกฏุิกปฺปธานมนุยุตฺโต  ไดแกผูประกอบ 
ความเพียร ในอิริยาบถกระโหยง แมเม่ือกิน  ก็เดินกระโหยงไป คือกระโดด ๆ 
ไป. บทวา  กณฺฏกาปสฺสยิโก   ความวา   ตอกหนามเหล็กหรือหนามธรรมดา 
ไวในพ้ืนดินแลว   ลาดหนังบนหนามน้ัน   ทําการเคลื่อนไหวอิริยาบถมีการยืน 
และการจงกรมเปนตน.   บทวา  เสยฺย  ไดแก  แมเมือ่นอนก็สําเร็จการนอน 
อยางเดียวกันนั้น .    บทวา    เสยฺย    ตติยมสฺส   ไดแกประกอบการพยายาม 
ลงอาบนํ้า  มีเวลาเย็นเปนครั้งที่  ๓   คือวันละ  ๓ ครั้ง     คือ   เชา   กลางวัน 
เย็น  อยู   ดวยคิดวา  เราจักลอยบาป. 
         บทวา   กาเย   กายานุปสฺสี   เปนตน    พึงทราบตามนัยที่กลาวแลว 
ในอรรถกถาเอกนิบาต   ในหนหลัง.  บทวา   อย   วุจฺจติ   ภิกขฺเว  มชฺฌมิา 
ปฏิปทา  ความวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปฏิปทาน้ีไมเขาไปใกลที่สุดโตง ๒ 
อยาง  คือ  กามสุขัลลิกานุโยค   และอัตตกิลมถานุโยค.   อีกอยางหนึ่ง 
ปฏิปทาท่ีพนไปจากท่ีสุดโตง  คือ สสัสตทิฏฐิ  และอุจเฉททิฏฐิ  พึงทราบวา 
เปนมัชฌิมาปฏิปทา.   บทวา สมนฺุโ   ไดแก  มอัีธยาศัยเสมอกัน. 
         บทวา  ราคสฺส   ไดแก ราคะเนื่องในเบญจกามคุณ. บทวา  อภิฺาย 
แปลวา   เพ่ือรูยิ่ง.   วิปสสนาแล   พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวยสมาธิทั้ง  ๓ 
มีบทวา  สฺุโต สมาธิ   เปนตน.    แทจริงวิปสสนาไดชื่อเหลาน้ีก็เพราะ 
ไมมีการยึดถอื  วาเที่ยง   นิมิตวาเท่ียง   และความปรารถนาวาเที่ยง.   บทวา 
ปริฺาย   แปลวา  เพ่ือกําหนดรู.  แมในบทที่เหลือ    ก็มีนัยนีแ้ล. 
                                         จบติกนิบาตวรรณนา 
                  ในอรรถกถา  อังคุตตรนิกาย  ชื่อ  มโนรถปูรณี 


