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พระสุตตันตปฎก
ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ
เลมที่ ๑ ภาคที่ ๔
ขอนอบนอมแดพระผูม ีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

เอกนิบาต
ปาฏิโภควรรคที่ ๑
๑. โลภสูตร
วาดวยละโลภะไดเปนพระอนาคามี

[๑๗๙] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอยางหนึ่งได เราเปนผู
รับรองเธอทั้งหลาย เพื่อความเปนพระอนาคามี ธรรมอยางหนึ่งเปนไฉน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอยางหนึ่ง คือ โลภะได เราเปน
ผูรับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเปนพระอนาคามี.
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ชนผูเห็นแจงทั้งหลาย รูชัดดวยดี
ซึ่งความโลภอันเปนเหตุใหสัตวผูโลภไปสู
ทุคติ แลวละได ครั้นละไดแลว ยอม
ไมมาสูโ ลกนี้อีกในกาลไหน ๆ.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลวฉะนี้แล.
จบโลภสูตรที่ ๑
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อรรถกถาขุททกนิกาย ชื่อปรมัตถทีปนี
อิติวุตตกวรณนา
อารัมภกถา
ขาพเจาขอวันทาพระผูมีพระภาคเจา
ผูท รงเปนนาถะ ผูมีพระทัยเปยมลนไป
ดวยพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จถึงฝงสาคร
คือไญยธรรมไดแลว ทรงมีนัยเทศนาอัน
วิจติ รสุขุมคัมภีรภาพ.
ขาพเจาขอวันทาพระธรรมนัน้ อัน
อุดมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงบูชา ที่นําพาพระอริยสาวกทั้งหลายผู
สมบูรณดวยวิชชาและจรณะใหพนไปจาก
โลก.
ขาพเจาขอวันทาพระสงฆ ผูเปน
พระอริยะนั้น สถิตมั่นอยูใ นมรรคและผล
สมบูรณแลวดวยศีลาทิคุณเปนนาบุญอยาง
เยีย่ มยอด.
ดวยเดชานุภาพแหงบุญที่เกิดจากการ
วันทาพระรัตนตรัยดังไดพรรณนามานี้
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ขอขาพเจาจงปลอดภัยจากอันตรายในที่ทุก
สถาน ในกาลทุกเมือ่ เทอญ. พระธรรม
สังคาหกเถระทั้งหลายผูจําพรรษาอยูในบุรี
มีปกติแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ไดรวบรวม
พระสูตรทั้งหลายที่พระผูแสวงหาคุณธรรม
อันยิ่งใหญไดทรงแสดงไวแลว โดยแยก
เปนนิบาต มีเอกนิบาตเปนอาทิอันสอง
แสดงถึงการละซึ่งกิเลสทั้งหลายมีโลภะ
เปนตน ไวอยางวิเศษเขาเปนสายเดียวกัน
แลวรอยกรองบทอักษรดังกลาวมานี้ โดย
เรียกชื่อวา "อิติวุตตกะ" อันที่จริง การ
แตงอรรถกถาพรรณนาความลําดับบทที่มี
อรรถอันลึกซึ้ง ในขุททกนิกายเปนสิ่งที่
ขาพเจาทําไดยาก เพราะเปนอรรถที่จะพึง
หยั่งถึงไดก็ดวยคัมภีรญาณ แตเพราะเหตุ
ที่อรรถกถาจะชวยทรงศาสนาของพระศาสดาไวได ทั้งวินิจฉัยของบรรดา
บุรพาจารยผูเปรียบปานดวยราชสีหก็จะยัง
คงดํารงอยูดวย ฉะนั้น ขาพเจาจักแตง
อรรถกถา "อิติวุตตกะ" ไวใหดตี ามกําลัง
โดยจะยึดวินิจฉัยของบรรดาบุรพาจารยนั้น
เปนหลัก ถือนิกาย ๕ เปนเกณฑ อิงอาศัย
นัยจากอรรถกถาเกา แมจะเปนเพียงคํา
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บอกกลาวของนิสิต แตก็บริสทุ ธิ์ ไม
คลาดเคลื่อน เปนการวินิจฉัยอรรถที่
ละเอียดของบรรดาบุรพาจารยคณะมหาวิหารแลวเวนความที่ซ้ํา ๆ กันเสีย.
สาธุชนทั้งหลาย ขอทานทั้งหลาย
ไดโปรดตั้งใจสดับการพรรณนาความแหง
อรรถกถา "อิติวุตตกะ" นั้น ของขาพเจา
ผูหวังใหพระสัทธรรมดํารงมั่นอยูไดนาน
จะไดจําแนกตอไปนี้.
อธิบายอิติวุตตกะ
ในคาถานั้น ชื่อวา อิติวุตตกะจัดเปนนิบาต ๔ อยาง คือ เอกนิบาต
ทุกนิบาต ติกนิบาต จตุกกนิบาต. อิติวุตตกะแมนั้นนับเนื่องในสุตตันตปฎก
ในปฎก ๓ อยาง คือ วินัยปฎก สุตตันตปฎก อภิธรรมปฎก. นับเนื่องใน
ขุททกนิกาย ในนิกาย ๕ อยาง คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย
อังคุตตรนิกาย ขุททกนิกาย. จัดเปนอิติวุตตกะ ในนวังคสัตถุศาสน คือ
สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม
เวทัลละ. สงเคราะหเขาในธรรมขันธจํานวนเล็กนอย ในธรรมขันธ ๘๔,๐๐๐
ที่พระอานนทเถระผูเปนธรรมภัณฑาคาริกปฏิญญาไว อยางนี้วา
ธรรมเหลาใดที่เปนไปแกขาพเจา
ธรรมเหลานั้น ขาพเจาเรียนจากพระพุทธเจา ๘๒,๐๐๐ จากภิกษุ ๒,๐๐๐ รวมเปน
๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ.
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โดยพระสูตร รวมพระสูตรไว ๑๑๒ พระสูตร คือ ในเอกนิบาต ๒๗ สูตร
ในทุกนิบาต ๒๒ สูตร ในติกนิบาต ๕๐ สูตร ในจตุกนิบาต ๑๓ สูตร. อิติวุตตกะนั้น ในบรรดานิบาต มีเอกนิบาตเปนนิบาตแรก ในบรรดาวรรค
มีปาฎิโภควรรคเปนวรรคแรก ในบรรดาสูตรมีโลภสูตรเปนสูตรแรก. อนึ่ง
อิติวุตตกะแมนั้น มีคาํ ขึ้นตนที่ทานพระอานนทกลาวไวในคราวทําสังคายนา
ใหญครั้งแรก มีอาทิวา วุตฺต เหต ภควคา เปนคําแรก. ก็การสังคายนา
ใหญครั้งแรกนี้นั้น ยกขึ้นสูแบบแผน ปรากฏอยูในวินัยปฎกแลวแล. อนึ่ง
กถามรรคใดจะพึงกลาวไว เพื่อจะไดเขาใจในคําขึ้นตนในที่นี้ กถามรรค
แมนั้นก็ไดกลาวไวแลว โดยพิสดารในอรรถกถาทีฆนิกาย ชือ่ สุมังคลวิลาสินี
เพราะเหตุนั้น นักศึกษาพึงทราบตามนัยที่กลาวไว ในอรรถกถานั้นเถิด.
นิทานวรรณนา
ก็คําขึ้นตนมีอาทิวา วุตฺต เหต ภควตา และพระสูตรมีอาทิวา
เอกธมฺม ภิกขฺ เว ปชหถ นี้ใด ในคําขึ้นตนและพระสูตรนั้น บททั้งหลาย
มีอาทิวา วุตฺต ภควตา เปนบทนาม. บทวา อิติ เปนบทนิบาต. บทวา
ป ในบทวา ปชหถ นี้ เปนบทอุปสรรค. วา ชหถ เปนบทอาขยาต.
พึงทราบการจําแนกบทในที่ทุกแหงตามนัยนี้.
อธิบายวุตตศัพท
อนึ่ง โดยอรรถ วุตตศัพทที่มีอุปสรรคและไมมีอุปสรรดูกอน ยอม
ปรากฏในอรรถทั้งหลายมีอาทิอยางนี้ คือ การหวานพืช การทําพืชที่หวานให
เสมอกัน การโกนผม การเลี้ยงชีวิต ความหลุดพน การเปนไปโดยความเปน
ปาพจน การเลาเรียน การกลาว.
จริงอยางนั้น วุตตศัพทนั่นมาในการหวานพืช ในประโยคเปนตนวา
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โคทั้งหลายของเขากําลังตกลูก พืช
ที่หวานในนากําลังงอก ผูใดไมประทุษรายตอมิตรทั้งหลาย ผูนั้นยอมไดบริโภค
ผลของพืชทั้งหลายที่หวานไวแลว.
มาในการทําพืชที่หวานใหเสมอกันดวยวัตถุทั้งหลายมีคราดเปนตน ในประโยค
มีอาทิวา โน จ โข ปฏิวตุ ฺต. มาในการโกนผมในประโยคมีอาทิวา
มาณพหนุมชื่อ กาปฏิกะ โกนผมแลว. มาในการเลีย้ งชีวิต ในประโยคมิอาทิวา
มีขนตก อาศัยผูอื่นเลี้ยงชีวิต มีจิตตั้งมฤคอยู. มาในความหลุดพนจากเครื่อง
ผูก ในประโยคมีอาทิวา ใบไมเหลืองหลุดจากขั้ว ไมสามารถกลับเปนของ
เขียวสดไดอีก แมฉันใด. มาในการเปนไปโดยความเปนปาพจน ในประโยค
มีอาทิวา คนเหลาใดขับ ราย สาธยายมนตบทเกานี้ ในบัดนี.้ มาในการ
เลาเรียนในประโยคมีอาทิวา ก็คุณที่เลาเรียนในโลก เปนคุณที่จะตองเลาเรียน
ตอไป. มาในการกลาวในประโยคมีอาทิวา ก็แลสมดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดังนี้วา ภิกษุทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลายจงเปนธรรมทายาท
ของเราตถาคตเถิด อยาเปนอามิสทายาทเลย. แตในที่นี้ วุตตศัพทพึงเห็นวา
ใชในการกลาว เพราะเหตุนั้น จึงมีความหมายวา พูด บอก กลาว. สวน
วุตตศัพทที่สอง พึงทราบวา ใชในคําพูดและในภาวะที่ประพฤติแลว.
อธิบาย หิ และเอตศัพท
ศัพทวา หิ เปนนิบาต ใชในความหมายนี้วา แนแท ชัดแจง. หิ
ศัพทนั้นสองความวา สูตรที่จะกลาวในบัดนี้ เปนสูตรที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวอยางชัดแจง. นิบาตทั้งหลายประกอบดวยความประชุมพรอมแหงศัพท
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ที่บอกความหมาย. จริงอยู นิบาตเหลานั้น ชวยขยายความที่จะพึงกลาวให
ชัดขึ้น.
เอต ศัพทในบทวา เอต นี้ มาในอรรถวา ประจักษชัดในที่ใกลชิด
ตามที่กลาวแลว ในประโยคมีอาทิวา
ก็บุคคลใดถึงพระพุทธเจา พระธรรม
และพระสงฆวาเปนสรณะ เห็นอริยสัจ ๔
คือ ทุกข เหตุใหทุกขเกิด ความพนทุกข
และอริยมรรคมีองค ๘ อันมีปกติยังผูปฏิบัติ
ใหถึงความพนทุกข ดวยปญญาอันชอบ
การถึงสรณะของบุคคลนัน้ นั่นแล เปนที่
พึงอันเกษม นั่นเปนที่พึ่งอันสูงสุด เพราะ
วาบุคคลอาศัยสรณะนั่นแลว ยอมพนจาก
ทุกขทั้งหมด.
แตที่มาในอรรถวา ประจักษชดั ในที่ใกลชดิ ที่กําลังกลาวถึงอยู ใน
ประโยคมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลปุถชุ นเมื่อกลาวสรรเสริญคุณของพระ
ตถาคตพึงกลาวดวยคําสรรเสริญ คําสรรเสริญนัน่ เปนเพียงเล็กนอย เพียงขึ้นต่ํา
เพียงแคศีล. อนึ่ง ในที่นี้ เอต ศัพทพงึ เห็นวา ใชในความหมายวา ประจักษ
ชัดในที่ใกลชิดที่กําลังกลาวถึงอยูนั่นแล. เพราะวา สูตรที่กําลังกลาวถึง ดวย
สามารถแหงการพิจารณา พระอานนทเถระผูธรรมภัณฑาคาริก ดํารงอยูแลว
ในวุฒิธรรมกลาวไวในครั้งแรกวา เลต ดังนี้.
อธิบายคําวา ภควา
ในบทวา ภควตา นี้ พึงทราบอธิบายดังนี้ บทวา ภควา เปน
คําเรียกบุคคลผูเปนที่เคารพ. เปนความจริง คนทั้งหลายในโลกมักเรียกบุคคล
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ผูเปนที่เคารพวา ภควา. และพระตถาคต ชื่อวา เปนที่เคารพของสัตวทั้งหลาย
เพราะทรงวิเศษดวยสรรพคุณ เพราะเหตุนั้น พึงทราบวา ภควา. แมพระ
โบราณาจารยทั้งหลาย ก็ไดกลาวไววา
คําวา ภควา เปนคําประเสริฐที่สุด
คําวา ภควา เปนคําสูงสุด พระตถาคตนั้น
ทรงเปนผูควรแกความเคารพคารวะ ดวย
เหตุนั้น จึงขนานพระนานวา ภควา.
อันที่จริง คําพูดที่ระบุถึงบุคคลผูประเสริฐที่สุด กลาวกันวา ประเสริฐ
ที่สุด เพราะดําเนินไปดวยกันกับคุณอันประเสริฐที่สุด. อีกประการหนึ่ง ทีช่ ื่อ
วา วจนะ เพราะอรรถวา อันบุคคลกลาว ไดแกความหมาย. เพราะเหตุนั้น
ในบทวา ภควาติ วจน เสฏ จึงมีความหมายวา ความหมายใดที่จะพึง
พูดดวยคําวา ภควา นี้ ความหมายนั้นประเสริฐที่สุด. แมในบทวา ภควาติ
วจนมุตฺตม นี้ ก็นัยนี้แล. บทวา คารวยุตฺโต ไดแก ชื่อวา ทรงเปนผู
ควรแกความเคารพคารวะ เพราะทรงประกอบดวยคุณของบุคคลผูเปนที่เคารพ.
อีกประการหนึ่ง พระตถาคต ชื่อวา ทรงควรแกความเคารพ ก็เพราะเหตุที่
ทรงควรซึ่งการการทําความเคารพอยางดียิ่ง. หมายความวา ทรงควรแกความ
เคารพ. เมื่อเปนเชนนั้น คําวา ภควา นี้ จึงเปนคําเรียกบุคคลผูวิเศษโดยคุณ
บุคคลผูสูงสุดกวาสัตว และบุคคลผูเปนที่เคารพคารวะ ดังนี้แล.
อีกประการหนึ่ง พึงทราบความหมายของบทวา ภควา ตามนัยที่มา
ในนิทเทสวา
พระพุทธเจานั้น บัณฑิตขนานพระ
นามวา ภควา เพราะเหตุที่พระองคทรง
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มีภคธรรม ๑ ทรงมีปกติเสพภคธรรม ๑
ทรงมีภาคธรรม ๑ ทรงจําแนกแจกแจง
ธรรม ๑ ทรงทําลายนามรูป ๑ ทรง
เปนที่เคารพ ๑ ทรงมีภาคยธรรม ๑
ทรงมีพระองคอบรมดี แลวดวยญายธรรม
จํานวนมาก ๑ ทรงถึงที่สุดแหงภพ ๑.
และดวยอํานาจแหงคาถานี้วา
เพราะเหตุที่ พระพุทธเจาทรงมีภาคยธรรม ๑ ทรงมีภัคคธรรม ๑ ทรงประกอบ
ดวยภัคคธรรม ๑ ทรงจําแนกแจกแจง
ธรรม ๑ ทรงมีคนภักดี ๑ ทรงคายการ
ไปในภพทั้งหลาย ๑ ฉะนั้น จึงไดรบั
ขนานพระนามวา ภควา.
ก็ความหมายนี้นั้น ไดกลาวไวแลวในพุทธานุสตินิทเทส ในวิสุทธิมรรค
อยางครบถวน เพราะเหตุนั้น นักศึกษาพึงทราบตามนัยที่กลาวไวแลวใน
วิสุทธิมรรคนั้นเถิด.
ความหมายของภควาอีกนัยหนึ่ง
อีกนัยหนึ่ง. พระนามวา ภควา เพราะหมายความวา ทรงมีภาคธรรม
พระนามวา ภควา เพราะหมายความวา ผูอ บรมพุทธกรรม
พระนามวา ภควา เพราะหมายความวา ทรงเสพภาคธรรม
พระนามวา ภควา เพราะหมายความวา ทรงเสพภคธรรม
พระนามวา ภควา เพราะหมายความวา ทรงมีคนภักดี
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พระนามวา ภควา เพราะหมายความวา ทรงคายภคธรรม
พระนามวา ภควา เพราะหมายความวา ทรงคายภาคธรรม.
พระชินเจาทรงพระนามวา ภควา
เพราะหมายความวา ทรงมีภาคธรรม ๑
ทรงอบรมพุทธกรธรรม ๑ ทรงเสพภาคธรรม ๑ ทรงเสพภคธรรม ๑ ทรงมีคน
ภักดี ๑ ทรงคายภคธรรม ๑ ทรงคายภาคธรรม ๑.
ในความหมายเหลานั้น พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้
๑. ทรงมีภาคธรรม
พระพุทธเจา ทรงพระนามวา ภควา เพราะหมายความวา ทรง
มีภาคธรรม เปนอยางไร ? คือ กองธรรม ไดแก สวนแหงคุณมีศีลเปนตน
ที่วิเศษยิ่ง ไมสาธารณแกบุคคลอื่นมีอยู คือ หาไดเฉพาะแกพระตถาคตเจา
จริงอยางนั้น พระตถาคตเจานั้น ทรงมี คือ ทรงไดภาคแหงคุณ ไดแกสวน
แหงคุณ อันเปนนิรัติสัย (ไมมีสวนแหงคุณอื่นที่ยิ่งกวา) ไมจํากัดประเภท
ไมมีที่สุด ไมสาธารณแกบุคคลอื่น มีอาทิอยางนี้ คือ ศีล สมาธิ
ปญญา วิมตุ ติ วิมุตติญาณทัสสนะ หิริ โอตตัปปะ ศรัทธา วิริยะ สติ
สัมปชัญญะ สีลวิสุทธิ จิตวิสุทธิ ทิฏฐิวิสุทธิ สมถะ วิปสสนา กุศลมูล ๓
สุจริต ๓ สัมมาวิตก ๓ อนวัชชสัญญา ๓ ธาตุ ๓ สติปฎฐาน ๔
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๘ อริยมรรค อริยผล ๔ ปฎิสัมภิทา ๔
ญาณกําหนดรูกําเนิด ๔ อริยวงศ ๔ เวสารัชชญาณ ๔ องคของภิกษุผู
บําเพ็ญเพียร ๕ สัมมาสมาธิมีองค ๕ สัมมาสมาธิมีญาณ ๕ อินทรีย ๕
พละ ๕ นิสสารณียธาตุ ๕ วิมุตตายตนญาณ (ญาณเปนบอเกิดแหงวิมุตติ) ๕
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วิมุตติปริปาจนียปญญา (ปญญาเปนเครื่องบมวิมุตติ) ๕ อนุสติฐาน
(ที่ตั้งแหงอนุสติ ) ๖ คารวะ ๖ นิสสารณียธาตุ ๖ สัตตวิหารธรรม ๖
อนุตริยะ ๖ นิพเพธภาคิยสัญญา ๖ อภิญญา ๖ อสาธารณญาณ ๖
อปริหานิยธรรม ๗ อริยทรัพย ๗ โพชฌงค ๗ สัปปุริสธรรม ๗
นิชชรวัตถุ ๗ สัญญา ๗ เทศนาวาดวยทักขิไณยบุคคล ๗ เทศนาวาดวย
พลธรรมของพระขีณาสพ ๗ เทศนาวาดวยหตุใหไดปญญา ๘ สัมมัตตธรรม ๘ การลวงพนโลกธรรม ๘ อารัมภวัตถุ ๘ อักขณเทศนา (เทศนาวาดวยขณะที่ไมสามารถประพฤติพรมจรรยได) ๘ มหาบุรุษวิตก ๘ เทศนา
วาดวยอภิภายตนะ ๘ วิโมกข ๘ ธรรมที่มีโยนิโสมนสิการเปนมูล ๙ องค
ของภิกษุผูบําเพ็ญเพียรเพื่อความบริสุทธิ์ ๙ เทศนาวาดวยสัตตาวาส ๙ อุบาย
กําจัดอาฆาตวัตถุ สัญญา ๙ นานัตตธรรม ๙ อนุปุพพวิหารธรรม ๙
นาถกรณธรรม ๑๐ กสิณายตนะ (บอเกิดกสิณ) ๑๐ กุศลกรรมบถ ๑๐
สัมมัตตธรรม ๑๐ อริยวาสธรรม ๑๐ อเสกขธรรม ๑๐ ตถาคตพละ ๑๐
อานิสงสเมตตา ๑๑ อาการธรรมจักร ๑๒ ธุดงคคุณ ๑๓ พุทธญาณ ๑๐
วิมุตติปริปาจนียธรรม ๑๕ อานาปานสติ ๑๖ อตปนียธรรม ๑๖ พุทธธรรม ๑๘ ปจจเวกขณญาณ ๑๙ ญาณวัตถุ ๔๔ อุทัยพพยญาณ ๕๐
กุศลธรรมมากกวา ๕๐ ญาณวัตถุ ๗๗ สมาบัติสองลานสี่แสนโกฎิ มหาวชิรญาณ ๕ เทศนานัยวาดวยการพิจารณาปจจัยในอนันตนยสมันตปฏฐานปกรณ
และญาณแสดงถึงอาสยะเปนตน ของสัตวทั้งหลายไมมีที่สุดในโลกธาตุอันไมมี
ที่สุด. เพราะเหตุนั้น เมื่อควรจะขนานพระนามวา ภาควา เพราะเหตุที่ทรง
มีภาคแหงคุณ ตามที่ไดกลาวจําแนกไวแลว ทานก็ขนานพระนามวา ภควา
โดยรัสสะ อา อักษรเปน อะ อักษร. พระพุทธเจา ทรงพระนามวา
ภควา เพราะหมายความวา ทรงมีภาคธรรม ดังพรรณนามานี้กอน.
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เพราะเหตุที่ภาคแหงคุณทั้งหมด มี
ศีลเปนตน มีอยูในพระสุคตอยางครบถวน
ฉะนั้น บัณฑิต จึงขนานพระนามพระองค
วา ภควา.
๒. ทรงอบรมพุทธกรธรรม
พระพุทธเจา ทรงพระนามวา ภควา เพราะหมายความวา ทรง
อบรมพุทธกรธรรมเปนอยางไร คือ พุทธกรธรรม (ธรรมทีท่ ําใหเปนพระพุทธเจา) เหลานั้นใดมีอาทิอยางนี้ คือ บารมี ๑๐ ไดแก ทานบารมี
ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี
อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี อุปบารมี ๑๐ และปรมัตถบารมี ๑๐
รวมเปนบารมี ๓๐ ถวน สังคหวัตถุ ๔ มีทานเปนตน อธิษฐานธรรม ๔
มหาบริจาค ๕ คือ การบริจาครางกาย การบริจาคนัยนา (ดวงตา) การบริจาค
ทรัพย การสละราชสมบัติ การบริจาคบุตรและภรรยา บุพประโยค บุพจริยา
การกลาวธรรม พระจริยาที่เปนประโยชนแกโลก พระจริยาที่เปนประโยชน
แกพระญาติ พระจริยาที่เปนประโยชนในฐานะเปนพระพุทธเจา ที่พระมหาสัตวทั้งหลายผูถึงความขวนขวาย เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชาวโลกทั้งมวล
ผูประมวลธรรม ๘ ประการ มีความเปนมนุษยเปนตนไวอยางพรอมมูลแลว
กระทํามหาภินิหารไว เพื่อบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ ควรบําเพ็ญใหบริบูรณ
หรือเมื่อวาโดยยอ คือ พุทธกรธรรมที่เปนเหตุเพิ่มบุญ เพิ่มญาณ (ปญญา)
พุทธกรธรรมเหลานั้นที่พระองคทรงบําเพ็ญ คือ สั่งสมมา โดยเคารพอยาง
ครบถวนไมขาดสาย สิน้ เวลา ๔ อสงไขย กําไรแสนกัป นับแตมหาภินิหาร (ทีไ่ ดรับจากพระพุทธที่ปงกร) มา โดยที่พุทธกรธรรมเหลานั้นมิ
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ไดอยูในภาคเสื่อม มิไดอยูในภาคเศราหมอง หรือมิไดอยูในภาคหยุดชะงัก
โดยที่แทอยูในภาคคุณวิเศษที่สูง ๆ ขึ้นไป มีอยูแ กพระองค เพราะฉะนั้น
พระองคจึงทรงพระนามวา ภตวา (ผูบําเพ็ญพุทธกรธรรม) ดังนั้น เมื่อควรขนานพระนามวา ภตวา แตกลับถวาย พระนามวา ภควา เพราะ
แปลงอักษร ต ใหเปนอักษร ค ตามนัยแหงนิรุกติศาสตร. อีกอยางหนึ่ง
บทวา ภตวา มีความวา ทรงสั่งสม คือ อบรมไว ไดแกบําเพ็ญพุทธกรธรรม ตามที่กลาวแลวนั้นนั่นแล. พระพุทธเจาทรงพระนามวา ภควา เพราะ
หมายความวา ทรงอบรมพุทธกรธรรม แมดวยประการฉะนี้.
เพราะเหตุที่พระโลกนาถ ทรงอบรม
สัมภารธรรมทั้งหมด มีทานบารมีเปนตน
เพื่อพระสัมมาสัมโพธิญาณ ฉะนัน้ จึง
ถวายพระนามวา ภควา.
๓. ทรงเสพภาคธรรม
พระพุทธเจาทรงพระนามวา ภควา เพราะหมายความวา ทรงเสพ
ภาคธรรมเปนอยางไร ? คือ สวนแหงสมาบัติที่ใชทุกวันนับไดจํานวนสองหมื่น
สี่พันโกฏิเหลาใดมีอยู พระพุทธเจาทรงใช ทรงคบ ทรงสองเสพ ไดแก
ทรงทําใหมากอยูเนืองนิตย ซึ่งสวนแหงสมาบัติเหลานั้นไมมีเหลือ เพื่อ
ประโยชนเกือ้ กูลแกชาวโลก และเพื่อประทับอยูอยางเปนสุขในปจจุบันของ
พระองค เพราะเหตุนั้น จึงทรงพระนามวา ภควา เพราะหมายความวา
ทรงเสพภาคธรรม. อีกประการหนึ่ง ในธรรมทั้งหลายที่ควรรูยิ่ง มีกศุ ล
เปนตน และมีขันธเปนตน ธรรมเหลาใดเปนสวนที่ควรรูยิ่งดวยอํานาจเปน
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ธรรมที่ควรกําหนดรูเปนตน หรือเปนสวนที่ควรรูยิ่ง โดยยอก็มีอยู ๔ อยาง
แตเมือวาโดยพิสดารก็คือ ธรรมทั้งหลายเปนสวนที่ควรกําหนดรูหลายประเภท
โดยนัยเปนตนวา จักษุเปนสิ่งที่ควรกําหนดรู ฯลฯ ชราและมรณะเปนสิ่งที่
ควรกําหนดรู ๑ ธรรมทัง้ หลายเปนสวนที่ตองละหลายประเภท โดยนัยเปนตน
วา เหตุเกิดของจักษุตองละ ฯลฯ เหตุเกิดของชราและมรณะตองละ ๑ ธรรม
ทั้งหลายเปนสวนตองทําใหแจงหลายประเภทโดยนัยเปนตนวา การดับของจักษุ
ตองทําใหแจง ฯลฯ การดับของชราและมรณะตองทําใหแจง ๑ ธรรมทั้งหลาย
เปนสวนตองทําใหเจริญหลายประเภทโดยนัยเปนตนวา ปฏิปทาที่มีปกติใหถึง
ความดับแหงจักษุตองเจริญ ฯลฯ สติปฏฐาน ๔ ตองเจริญ ๑ ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด พระพุทธเจาทรงใช ทรงคบ ทรงเสพดวยอํานาจอารมณ ภาวนา
และอาเสวนะตามควร. พระพุทธเจาทรงพระนามวา ภควา เพราะหมายความ
วา ทรงเสพภาคธรรมดังพรรณนามาฉะนี้
อีกประการหนึ่ง พระพุทธเจาทรงเสพ ทรงปรารถนาดวยพระมหากรุณาวา หมวดธรรมมีศีลเปนตนเหลานี้เปนสวนแหงคุณคือ เปนภาคแหง
คุณทีทั่วไป ทําไฉนหนอ หมวดธรรมเหลานั้นจะพึงดํารงมั่นอยูในสันดานของ
เวไนยสัตว. และความปรารถนานั้นของพระองค ก็ไดนําผลมาใหสมพระประสงค.
พระพุทธเจาจึงทรงพระนามวา ภควา เพราะหมายความวา ทรงเสพภาคธรรม
ดังพรรณนามาฉะนี้.
เพราะเหตุที่พระตถาคตเจา ทรงเสพ
ทรงปรารถนาภาคแหงคุณ คือ การบรรลุ
ไญยธรรมเพื่อเปนประโยชนเกื้อกูลแก
สัตวทงั้ หลาย ฉะนัน้ จึงทรงพระนามวา
ภควา.
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๔. ทรงเสพภคธรรม
พระพุทธเจาทรงพระนามวา ภควา เพราะหมายความวา ทรงเสพ
ภคธรรม เปนอยางไร ? คือ วาโดยยอกอน สมบัติทั้งหลายทั้งที่เปนโลกิยะ
และโลกุตระชื่อวา ภคะ เพราะอันบุคคลทั้งหลายผูทําบุญไวแลว ถึงพรอมดวย
ปโยคะ เสพไดตามควรแกสมบัติ. กอนอื่นในภคธรรมทั้งสองนั้น ภคธรรม
ที่เปนโลกิยะอันสูงสุดอยางยิ่งยวด พระตถาคตเจา ครั้งยังเปนพระโพธิสัตว
กอนที่จะไดตรัสรู ก็ไดเสวย คบ เสพมาแลว ซึง่ พระองคทรงดํารงอยู แลว
จึงไดพิจารณาพุทธกรรรมอยางครบถวน บมพุทธธรรมใหสกุ เต็มที่ ตอ
เมื่อไดเปนพระพุทธเจา ก็ไดเสวย คบ เสพภคธรรมเหลานั้น อันเปน
โลกุตระประกอบดวยภาวะอันไมมีโทษลึกซึ้ง ไมสาธารณแกบุคคลอื่น. สวนที่
วาโดยพิสดาร พระตถาคตเจา (ครั้งยังเปนพระโพธิสัตว) ก็ไดเสวย คบ เสพ
ภคธรรม (อันเปนโลกิยะ) ที่ไมสาธารณะแกบุคคลอื่นหลายอยางคือ ความ
เปนพระเจาประเทศ ความเปนเอกราช จักรพรรดิราชสมบัติ และเทวราชสมบัติเปนตน และครัน้ ไดเปนพระพุทธเจา ก็ไดเสวย คบ เสพภคธรรม
(อันเปนโลกุตระ) ที่ไมสาธารณะแกบุคคลอื่นหลายอยางคือ อุตริมนุสธรรม
มีฌาน วิโมกข สมาธิ สมาบัติ ญาณทัสสนะ การเจริญมรรคและการทํา
ผลใหแจงเปนตน.
พระพุทธเจาทรงพระนามวา ภควา เพราะความหมายวา ทรงเสพ
ภคธรรม ดังพรรณนามาฉะนี้.
เพราะเหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงเสพโลกิยสมบัติ และโลกุตรสมบัติ
จํานวนมาก ฉะนั้น จึงไดรับขนานพระนามวา ภควา.
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๕. ทรงมีคนภักดี
พระพุทธเจาทรงพระนามวา ภควา เพราะหมายความวา ทรงมีคน
ภักดี เปนอยางไร ? คือ พระองคทรงมีคนภักดี คือ มีคนที่ภักดีอยางมั่นคง
อยูมาก เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ทรงมีคนภักดี. เปนความจริง พระตถาคตเจา
ชื่อวา สูงสุดกวาสรรพสัตว เพราะพรั่งพรอมดวยคุณวิเศษที่มีอํานาจหาที่เปรียบ
ประมาณมิได อาทิพระมหากรุณาและพระสัพพัญุตญาณ ชื่อวา สูงสุดกวา
สรรพสัตว เพราะทรงมีอุปการะอยางยิ่งยวดในหมูสัตวกับทั้งเทวดาและมนุษย
ดวยปโยคสมบัติอันยอดเยี่ยม นิรัติสัย มีการบําบัดสิ่งไมเปนประโยชนถึงกอน
มีการจัดสิ่งที่เปนประโยชนสุขใหครบถวนเปนเบื้องหนา ชื่อวา สูงสุดกวา
สรรพสัตว เพราะทรงมีรูปกายประดับดวยคุณวิเศษอันไมสาธารณะแกบุคคล
อื่น เชน มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ อนุพยัญชนะ ๘๐ และพระรัศมีที่
แผซานออกไปวาหนึ่งเปนตน ชื่อวา สูงสุดกวาสรรพสัตว เพราะทรงประกอบ
ดวยเสียงสดุดีที่แสนไพบูลยแสนบริสทุ ธิ์ แผไปในไตรโลกเปนไปโดยนัยเปนตน
วา อิติปโส ภควา ซึ่งพระองคทรงไดมาจากพระคุณตามที่เปนจริง ชื่อวา
สูงสุดกวาสรรพสัตว เพราะทรงดํารงมั่นอยูในพระคุณ มีความมักนอยและ
ความสันโดษเปนตนที่ถึงขั้นเปนบารมีขั้นสูงสุด ชื่อวา สูงสุดกวาสรรพสัตว
เพราะทรงประกอบดวยคุณวิเศษอันยิ่งยวดมีทสพลญาณ และจตุเวสารัชชญาณ
เปนตน ชื่อวา ทรงเปนยอด คือ ทรงเปนฐานใหเกิดความภักดีอยางพรอม
มูล เพราะทรงเปนบอเกิดแหงความเอื้อเฟอ ความนับถือและความเคารพ
อยางมากของสัตวทั้งหลายไมจํากัดรวมทั้งเทวดาและมนุษย เพราะทรงเปนผูที่
นาเลื่อมใสทุกดาน โดยทรงนําความเลื่อมใสมาใหโดยประการทั้งปวงในโลกสันนิวาสผูยึดถือประมาณ ๔ อยางนี้ คือ ผูถือรูปเปนประมาณก็เลื่อมใสในรูป ๑
ผูถือเสียงเปนประมาณก็เลื่อมใสในเสียง ๑ ผูถ ือความเศราหมองเปนประมาณ
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ก็เลื่อมใสในความเศราหมอง ๑ ผูถือธรรมเปนประมาณก็เลื่อมใสในธรรม ๑.
บุคคลเหลาใดตั้งอยูในโอวาทของพระองค ประกอบพรอมดวยความเลื่อมใสอัน
ไมหวั่นไหว ความภักดีของบุคคลเหลานั้น อันใครๆ จะเปนสมณะ พราหมณ
เทวดา มาร หรือพรหม ก็ลักไปไมได. เปนความจริง บุคคลเหลานั้น
แมตนเองจะตองเสียชีวิต ก็จะไมยอมทิ้งความเลื่อมใสในพระพุทธเจานั้น หรือ
คําสั่งของพระองค ก็เพราะตางมีความภักดีอยางมั่นคง. ดวยเหตุนั้นแล
พระพุทธเจา จึงตรัสวา
ผูใดแลเปนปราชญ เปนผูกตัญูกตเวที ผูนั้นยอมเปนกัลยาณมิตรและมีความ
ภักดีอยางมัน่ คง
และวา ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรตั้งอยูเสมอฝงเปนธรรมดา ไม
ลนฝง ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เหลาสาวกของเราก็จะไมยอมลวงละเมิดสิกขาบท
ที่เราตถาคตบัญญัติแลวแกสาวกทั้งหลาย แมเพราะเหตุแหงชีวิต ฉันนั้น
เหมือนกันแล. พระพุทธเจา ทรงพระนามวา ภควา เพราะหมายความวา
ทรงมีคนภักดี ดังพรรณนามาฉะนี้ เมื่อควรจะขนานพระนามวา ภตฺตวา
แตกลับขนานพระนามวา ภควา โดยลบ ต อักษรเสียตัวหนึ่งแลวแปลง ต
อักษรอีกตัวหนึ่งใหเปน ค อักษร ตามนัยแหงนิรุกติศาสตร.
เพราะเหตุที่พระศาสดาผูประกอบ
ดวยพระคุณอันยิ่งยอด ทรงมีปกติแสวงหา
ประโยชนเกื้อกูลแกสัตวโลก ทรงมีคน
ภักดีมาก ฉะนั้น จึงไดรับขนานพระนาม
วา ภควา.
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๖. ทรงคายภคธรรม
พระพุทธเจาทรงพระนามวา ภควา เพราะหมายความวา ทรงคาย
ภคธรรมเปนอยางไร ? คือ เพราะเหตุที่พระตถาคตเจา แมครัง้ ยังเปนพระโพธิสัตวทรงบําเพ็ญบารมีในอดีตชาติ ไดทรงคายขยอกทิ้งซึ่งสิริและอิสริยยศ
ที่เรียกวา ภคะ อยางไมใยดีเหมือนทรงบวนกอนเขฬะทิ้งฉะนั้น. จริงอยางนั้น
อัตภาพที่พระองคทรงสละสิริราชสมบัติอันเปนเชนกับราชสมบัติของเทวดาดวย
อํานาจการบําเพ็ญเนกขัมมบารมี กําหนดจํานวนไมไดในชาติทั้งหลาย มีอาทิ
อยางนี้ คือ ในคราวเกิดเปนโสมนัสสกุมาร ในคราวเกิดเปนหัตถิปาลกุมาร
ในคราวเกิดเปนอโยฆรบัณฑิต ในคราวเกิดเปนมูคปกขบัณฑิต (พระเตมีย)
ในคราวเกิดเปนพระเจาจูฬสุตโสม. แมในอัตภาพกอน ๆ พระองคก็มิได
สําคัญสิริจักรพรรดิราชสมบัติมีความเปนใหญในทวีปทั้ง ๔ อันเปนเชนเดียว
กับความเปนใหญในเทวโลก และยศที่สงางามดวยรัตนะ ๗ ซึ่งเปนที่อาศัย
ของสมบัติของพระเจาจักรพรรดิทีอยูแคเอื้อมวา ยิ่งไปกวาหญา ทรงละทิ้งไป
อยางไมใยดี แลวเสด็จออกอภิเนษกรมณ จนไดตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณ
ฉะนั้น จึงทรงพระนามวา ภควา เพราะหมายความวา ทรงคายภคธรรมมีสิริ
เปนตน ดังพรรณนามาฉะนี้. อีกอยางหนึ่ง ธรรมทั้งหลายชื่อวา ภค เพราะ
เปนเครื่องไป คือ เปนไปสม่ําเสมอแหงนักษัตรทั้งหลายที่ชื่อวา ภา อัน
อาศัยโลกพิเศษซึ่งจําแนกเปนภูเขาสิเนรุ ยุคันธร อุตตรทวีป กุรุทวีปและ
ภูเขาหิมวันตเปนตน ชื่อวา โสภา เพราะมีความตั้งมั่นตลอดกัป. พระผูมีพระภาคเจาทรงคาย คือ ทรงละภคธรรม แมเหลานั้น ดวยการละฉันทราคะ
อันปฏิพัทธในภคธรรมนั้น เพราะกาวลวงซึ่งสัตตาวาสอันอยูอาศัยภคธรรมนั้น.
พระพุทธเจาพระนามวา ภควา เพราะทรงคายภคธรรมทั้งหลาย แมดวย
ประการฉะนี้.
*

ปาฐะ เปนมูคผกฺก แตในชาดก เปน มูคปกฺข แปลตามชาดก
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พระสุคตพระนามวา ภควา เพราะ
ทรงละจักรพรรดิสิริ ยศ อิสริยะ สุข
และการสะสมโลก.
๗. ทรงคายภาคธรรม
พระพุทธเจาทรงพระนามวา ภควา เพราะหมายความวา ทรงคายภาคธรรมเปนอยางไร ? คือ ชือ่ วา ภาคะ ไดแก โกฏฐาสทั้งหลาย.
โกฏฐาสเหลานั้นมีหลายอยาง ดวยอํานาจขันธ อายตนะ ธาตุเปนตน แมขันธ
อายตนะ ธาตุเปนตนนั้น ก็มโี กฎฐาสหลายอยาง ดวยอํานาจขันธมีรูป
เวทนาเปนตน และดวยอํานาจขันธที่เปนอดีตเปนตน. ก็พระผูมีพระภาคเจา
ทรงตัดขาดกิเลสเปนเหตุใหเนิ่นชาทั้งหมด (ปปญจะ) กิเลสเครื่องประกอบ
ไวทั้งหมด (โยคะ) กิเลสเครื่องรัดรึง (คัณฐะ) ทั้งหมด กิเลสเครื่องผูกมัด
ไวทั้งหมด (สังโยชน) ไดแลว จึงบรรลุอมตธาตุ ทรงคายขยอกทิ้งภาคธรรมเหลานั้นโดยมิทรงใยดี คือ ไมเสด็จหวนกลับมาหาภาคธรรมเหลานั้น.
จริงอยางนั้น พระองคทรงคาย ขยอก สลัด ทิ้งสวนแหงธรรมทั้งหมดทีเดียว
โดยไมมีสวนเหลือ แมดว ยการจําแนกธรรมไปตามลําดับบทมีอาทิ คือ ปฐวี
อาโป เตโช วาโย ซึ่งมีอยูในที่ทุกแหงทีเดียว จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา
กาย มนะ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ จักษุวิญญาณ ฯลฯ
มโนวิญญาณ จักษุสัมผัส ฯลฯ มโนสัมผัส จักษุสัมผัสชาเวทนา ฯลฯ มโนสัมผัสชาเวทนา จักษุสัมผัสชาสัญญา ฯลฯ มโนสัมผัสชาสัญญา จักษุ
สัมผัสชาเจตนา ฯลฯ มโนสัมผัสชาเจตนา รูปตัณหา ฯลฯ ธรรมตัณหา
รูปวิตก ฯลฯ ธรรมวิตก รูปวิจาร ฯลฯ ธรรมวิจาร ทั่วถวนทุกอยาง. สมจริง
ดังพระดํารัสที่ตรัสไว ดังนี้วา อานนท สิ่งใดที่ตถาคตสละแลว คายแลว
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พนแลว ละไดแลว สละคืนแลว ตถาคตจักกลับมาหาสิ่งนั้นอีก เรื่องนี้ไมใช
ฐานะจะมีได. พระพุทธเจาทรงพระนามวา ภควา เพราะหมายความวา
ทรงคายภาคธรรม ดังวามานี้.
อีกประการหนึ่ง บทวา ภาเค วมิ ความวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงคาย ขยอก สละ ทิ้งธรรมทั้งหมด คือ กุศลธรรมและอกุศลธรรม
ธรรมที่มีโทษและไมมีโทษ ธรรมที่เลวและประณีต ธรรมที่มีสวนเปรียบ
ดวยธรรมดํา และธรรมขาว ทางพระโอษฐคืออริยมรรคญาณ และทรง
แสดงธรรมเพื่อความเปนอยางนั้น แกบุคคลเหลาอื่น. สมจริงดังพระดํารัสที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดังนี้วา ภิกษุทั้งหลาย แมธรรมทั้งหลายเธอก็
ตองละ จะปวยกลาวไปไยถึงอธรรมเลา ภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตจึงแสดงธรรม
เปรียบดวยแพแกเธอทั้งหลาย เพื่อตองการใหถายถอน มิใชเพื่อใหยึดถือ
เปนตน. พระพุทธเจาทรงพระนามวา ภควา เพราะหมายความวา ทรงคาย
ภาคธรรม แมดังพรรณนามาฉะนี้.
เพราะเหตุที่ธรรมดําและธรรมขาว
ซึ่งแยกประเภทออกเปน ขันธ อายตนะ
ธาตุเปนตน อันพระพุทธเจาผูทรงแสวงหา
พระคุณอันยิ่งใหญทรงคายไดแลว ฉะนั้น
พระองคจึงไดรับขนานพระนานวา ภควา.
ดวยเหตุนั้น พระโบราณาจารยจึงกลาววา
พระชินเจาทรงพระนามวา ภควา
เพราะหมายความวา ทรงมีภาคธรรม ทรง
อบรมพุทธกรธรรม ทรงเสพภาคธรรม
ทรงมีภคธรรม ทรงมีคนภักดี ทรงคาย
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ภคธรรม ทรงคายภาคธรรม.
อันพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น.
ความหมายของ อรห
บทวา อรหตา ความวา อันพระผูมีพระภาคเจา ผูชื่อวา เปน
พระอรหันต เพราะเหตุเหลานี้คือ เพราะทรงหางไกลจากกิเลสทั้งหลาย ๑
เพราะทรงทําลายขาศึกคือกิเลสไมมีสวนเหลือ ๑ เพราะทรงทําลายซี่กําแหง
สังสารจักร ๑ เพราะทรงควรแกปจจัยเปนตน ๑ เพราะไมมีความลับ ในการ
ทําบาป ๑. นี้คือความยอในบทนี้ สวนความพิสดารพึงทราบตามนัยที่กลาว
แลวในวิสุทธิมรรคเถิด.
อนึ่ง ในอธิการนี้พึงทราบวินิจฉัย ดังตอไปนี้ ดวยบทวา ภควตา นี้
ทานแสดงถึงความถึงพรอมดวยพระรูปกาย อันไมสาธารณแกบุคคลอื่น
ประดับ ดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ อนุพยัญชนะ ๘๐ และพระเกตุมาลา
มีรัศมีแผไปไดประมาณ ๑ วา ของพระผูมีพระภาคเจานั้น ผูช ื่อวาทรงบุญลักษณะไวตั้ง ๑๐๐ เพราะทรงมีบุญสมภารที่ทรงสั่งสมไวหลายอสงไขยกัป
ดวยการแสดงวาพระองคทรงคายภาคยธรรมไดแลว. ดวยบทวา อรหตา นี้
ทานแสดงถึงความถึงพรอมดวยพระธรรมกายที่เปนอจินไตย อาทิ พลญาณ ๑๐
เวสารัชชญาณ ๔ อสาธารณญาณ ๖ และอาเวณิกพุทธธรรม (ธรรมเฉพาะ
พระพุทธเจา) ๑๘ เพราะแสดงการบรรลุสัพพัญุตญาณมีการสิ้นอาสวะเปน
ปทัฏฐาน โดยการแสดงการละกิเลสที่ไมมีสวนเหลือดวยบททั้งสอง ทานแสดง
ถึงความที่พระองคอันนักปราชญชาวโลกนับถือมาก ๑ ความที่พระองคอัน
คฤหัสถและบรรพชิตพึงเขาไปหา ๑ ความที่พระองคทรงสามารถในการบําบัด
ทุกขทางกาย และทางใจของคฤหัสถ และบรรพชิตเหลานั้น ผูเขาไปหา ๑
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ความที่พระองคทรงมีอุปการะดวยอามิสทาน และธรรมทาน ๑ ความที่พระองคทรงสามารถในการชักนําประชาชนใหประกอบดวยคุณที่เปนโลกิยะ และ
โลกุตระ ๑. อนึ่ง ดวยบทวา ภควตา นี้ ทานแสดงความถึงพรอมดวยจรณะ
(ของพระองค) โดยแสดงความประกอบพรอมดวยวิหารธรรม อันวิเศษมีทิพวิหารธรรมเปนตน อันเปนยอดในบรรดาจรณธรรมทั้งหลาย. ดวยบทวา
อรหตา นี้ ทานแสดงความถึงพรอมดวยวิชชา โดยแสดงการบรรลุอาสวักขยญาณ อันเปนยอด (สูงสุด) ในวิชชาทุกประการ. อีกอยางหนึ่ง ดวยบทแรก
(ภควตา) ทานประกาศถึงการประกอบดวยเวสารัชชญาณขอหลัง ๒ ขอ โดย
แสดงความที่อันตรายิกธรรม และนิยยานิกรรม อันพระองคทรงจําแนกไว
ไมมีผิดพลาด. ดวยบทหลัง (อรหตา) ทานประกาศถึงการประกอบดวย
เวสารัชชญาณขอแรก ๒ ขอ โดยแสดงการละกิเลส พรอมทัง้ วาสนาไดไมมี
เหลือ.
อนึ่ง ดวยบทแรก (ภควตา) ทานประกาศถึงความบริบูรณแหง
อธิษฐานธรรมคือสัจจะ และอธิษฐานธรรมคือจาคะ โดยแสดงถึงปฏิญญาสัจจะ
วจีสัจจะ และญาณสัจจะของพระตถาคต โดยแสดงถึงการสละทิ้งกามคุณ
ความเปนใหญทางโลก ยศ ลาภ และสักการะเปนตน และโดยแสดงถึงการ
สละทิ้งอภิสังขารคือกิเลสไมมีเหลือ. ดวยบทที่ ๒ (อรหตา) ทานประกาศ
ถึงความบริบูรณแหงอธิษฐานธรรมคืออุปสมะ และอธิษฐานธรรมคือปญญา
โดยแสดงถึงการไดบรรลุ การสงบระงับสังขารทั้งหมด และโดยแสดงถึงการ
บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ.
จริงอยางนั้น ความมีอธิษฐานธรรมคือสัจจะเปนบารมีของพระผูม-ี
พระภาคเจา ผูครั้งยังเปนพระโพธิสัตว ไดทําอภินิหารไวในโลกุตรคุณ
ถึงความบริบูรณ เพราะทรงบําเพ็ญบารมีทุกขอตามปฏิญญา เนื่องจากทรง
ประกอบดวยพระมหากรุณาธิคุณ ความมีอธิษฐานธรรมคือจาคะเปนบารมี
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ถึงความบริบูรณ เพราะทรงสละทิ้งสิ่งที่เปนขาศึก ความมีอธิษฐานธรรมคือ
อุปสมะเปนบารมี ถึงความบริบูรณ เพราะทําจิตใหสงบดวยคุณทั้งหลาย รวม
ความวา อธิษฐานธรรมคือปญญา ถึงความบริบูรณ เพราะความที่พระองค
ทรงฉลาดในอุบายอันเปนประโยชนเกือ้ กูลแกผูอื่น ดังพรรณนามานี้แล. อนึ่ง
อธิษฐานธรรมคือสัจจะ ถึงความบริบูรณ เพราะทรงปฏิญญาวา จักใหไมทํา
ชนผูขอใหคลาดเคลื่อน (พลาดหวัง) คือ เพราะทรงใหโดยไมทําปฏิญญาให
คลาดเคลื่อน อธิษฐานธรรมคือจาคะ ถึงความบริบูรณ เพราะทรงสละ
ไทยธรรม อธิษฐานธรรมคืออุปสมะ ถึงความบริบูรณ เพราะทรงระงับภัย
คือ โลภะ โทสะ โมหะ ไดในเมื่อผูรับไทยธรรมไมมี และไทยธรรมคือทาน
หมดไป อธิษฐานธรรมคือปญญา ถึงความบริบูรณ เพราะทรงใหตามควร
ตามกาล และตามวิธี และเพราะทรงยิ่งดวยปญญา. ความบริบูรณแหงอธิษฐาน
ธรรม ๔ แมในบารมีที่เหลือก็พึงทราบตามนัยนี้. ก็บารมีทั้งหมด อบรม
(ทําใหเกิดมี) ดวยสัจจะ เดนชัดดวยจาคะ เพิ่มพูนดวยอุปสมะ บริสุทธิ์ดว ย
ปญญา รวมความวา อธิษฐานธรรม คือ สัจจะของพระตถาคต ผูประกอบ
ดวยอธิษฐานธรรม ๔ ถึงความบริบูรณ ดังพรรณนามานี้.
ศีลวิสุทธิ ถึงความบริบูรณ เพราะทรงประกอบดวยอธิษฐานธรรม
คือสัจจะ อาชีววิสุทธิ ถึงความบริบูรณ เพราะทรงประกอบดวยอธิษฐาน
ธรรมคือจาคะ จิตวิสุทธิ ถึงความบริบูรณ เพราะทรงประกอบดวยอธิษฐานธรรมคืออุปสมะ ทิฏฐิวิสุทธิ ถึงความบริบูรณ เพราะทรงประกอบดวย
อธิษฐานธรรมคือปญญา อนึ่ง ศีลของพระตถาคตนั้น พึงทราบดวยการอยู
รวมกัน เพราะทรงประกอบดวยอธิษฐานธรรมคือสัจจะ. ความสะอาด พึง
ทราบดวยการแลกเปลี่ยน (สังโวหาร) เพราะทรงประกอบดวยอธิษฐานธรรม
คือ จาคะ. กําลังใจ พึงทราบในคราวมีอันตรายทั้งหลาย เพราะทรงประกอบดวย
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อธิษฐานธรรมคืออุปสมะ. ปญญา พึงทราบในคราวสนทนา เพราะทรง
ประกอบดวยอธิษฐานธรรมคือปญญา. อนึ่ง พระตถาคต อันโทสะประทุษราย
ไมได ทรงยับยั้งพระทัยใหอยูเหนือโทสะได เพราะทรงประกอบดวยอธิษฐาน.
ธรรมคือสัจจะ พระตถาคต อันโลภะใหละโมบไมได ทรงเสพปจจัย เพราะ
ทรงประกอบดวยอธิษฐานธรรมคือจาคะ. พระตถาคต อันภัยทําใหหวาดกลัว
ไมได ทรงหลีกเวนได เพราะทรงประกอบดวยอธิษฐานธรรมคืออุปสมะ.
พระตถาคต อันโมหะใหหลงไมได ทรงขจัดโมหะเสียได เพราะทรงประกอบ
ดวยอธิษฐานธรรมคือปญญา.
อนึ่ง การที่ทรงบรรลุถึงเนกขัมมสุข ของพระตถาคตนั้น ทานแสดง
ไว เพราะทรงประกอบดวยอธิษฐานธรรมคือสัจจะ. การที่ทรงบรรลุถึง
ปวิเวกสุข ทานแสดงไว เพราะทรงประกอบดวยอธิษฐานธรรมคือจาคะ.
การที่ทรงบรรลุถึงอุปสมสุข ทานแสดงไว เพราะทรงประกอบดวยอธิษฐานธรรมคืออุปสมะ. การที่ทรงบรรลุถึงสัมโพธิสุข ทานแสดงไว เพราะทรงประกอบดวยอธิษฐานธรรมคือปญญา.
อีกอยางหนึ่ง การที่ทรงบรรลุถึงปตแิ ละสุขอันเกิดจากวิเวก ทาน
แสดงไว เพราะทรงประกอบดวยอธิษฐานธรรมคือสัจจะ การทราทรงบรรลุถึง
ปติ และสุขอันเกิดจากสมาธิ ทานแสดงไว เพราะทรงประกอบดวยอธิษฐานธรรมคือจาคะ. การที่ทรงบรรลุถึงสุขทางกายอันเกิดจากปติ ทานแสดงไว
เพราะทรงประกอบดวยอธิษฐานธรรมคืออุปสมะ. การที่ทรงบรรลุถึงอุเบกขา
และสุขอันเกิดจากความบริสุทธิ์ของสติ ทานแสดงไว เพราะทรงประกอบดวย
อธิษฐานธรรมคือปญญา.
อนึ่ง การที่ทรงประกอบดวยความสุขอันเกิดจากปจจัย ซึ่งมีบริวาร
สมบัติเปนลักษณะ ทานแสดงไว เพราะทรงประกอบดวยอธิษฐานธรรมคือ
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สัจจะ เหตุทีไมตรัสใหคลาดเคลื่อน. การที่ทรงประกอบดวยความสุขตามสภาวะ
ซึ่งมีความสันโดษเปนลักษณะ ทานแสดงไว เพราะทรงประกอบดวยอธิษฐานธรรมคือจาคะ เหตุที่พระองคไมมีโลภะ. การที่ทรงประกอบดวยความสุขอัน
เกิดจากเหตุมีความเปนผูไดทําบุญไวแลวเปนลักษณะ ทานแสดงไว เพราะ
ทรงประกอบดวยอธิษฐานธรรมคืออุปสมะ เหตุที่พระองคไมทรงถูกกิเลส
ครอบงํา. การที่ทรงประกอบดวยความสุขอันเกิดจากความสงบระงับทุกข ซึ่ง
มีวิมุตติสมบัติเปนลักษณะ ทานแสดงไว เพราะทรงประกอบดวยอธิษฐานธรรมคือปญญา เหตุที่ทรงบรรลุนิพพานไดดวยญาณสมบัติ.
อนึ่ง การที่ตรัสรูและแทงตลอดศีลขันธอันเปนอริยะไดสําเร็จ ทาน
แสดงไว เพราะทรงประกอบดวยอธิษฐานธรรมคือสัจจะ การที่ตรัสรูและ
แทงตลอดสมาธิขันธอันเปนอริยไดสําเร็จ ทานแสดงไว เพราะทรงประกอบ
ดวยอธิษฐานธรรมคือจาคะ. การทีต่ รัสรูและแทงตลอดปญญาขันธอันเปน
อริยะไดสําเร็จ ทานแสดงไว เพราะทรงประกอบดวยอธิษฐานธรรมคือปญญา.
การที่ตรัสรูและแทงตลอดวิมุตติขันธอันเปนอริยะไดสําเร็จ ทานแสดงไว
เพราะทรงประกอบดวยอธิษฐานธรรมคืออุปสมะ. ความสําเร็จแหงปจจัย ๔
ทานแสดงไว เพราะทรงบําเพ็ญอธิษฐานธรรมคือสัจจะ ความสําเร็จแหงการ
สละทิ้งทั้งปวง ทานแสดงไว เพราะทรงบําเพ็ญอธิษฐานธรรมคือจาคะ. ความ
สําเร็จแหงอินทรียสังวร ทานแสดงไว เพราะทรงบําเพ็ญอธิษฐานธรรมคือ
อุปสมะ ความสําเร็จแหงพุทธิ ทานแสดงไว เพราะทรงบําเพ็ญอธิษฐานธรรม
คือปญญา. และความสําเร็จแหงนิพพาน ทานก็แสดงไว เพราะทรง
บําเพ็ญอธิษฐานธรรมคือปญญานั้น . อนึ่ง การไดตรัสรูอริยสัจ ๔ ทานแสดง
ไว เพราะทรงบําเพ็ญอธิษฐานธรรมคือสัจจะ การไดอริยวงศ ๔ ทานแสดง
ไว เพราะทรงบําเพ็ญอธิษฐานธรรมคือจาคะ. การไดอริยวิหารธรรม ๔
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ทานแสดงไว เพราะทรงบําเพ็ญอธิษฐานธรรมคืออุปสมะ. การไดอริยโวหาร
๔ ทานแสดงไว เพราะทรงบําเพ็ญอธิษฐานธรรมคือปญญา.
อีกนัยหนึ่ง ทานประกาศพระมหากรุณาของพระตถาคตเจา โดย
แสดงการที่พระองคทรงปรารถนาโลกิยสมบัติ และโลกุตรสมบัติ แกสัตว
ทั้งหลาย ดวยบทวา ภควตา นี้. ประกาศปหานปญญา โดยแสดงการ
ที่พระองคทรงสมบูรณดวยการละดวยบทวา อรหตา นี้. บรรดาพระปญญา
และพระกรุณาทั้งสองนั้น ประกาศการที่พระองคทรงบรรลุความเปนพระสัทธรรมราชา ดวยพระปญญา ประกาศการที่พระองคทรงจําแนกธรรมไว
อยางดี ดวยพระกรุณา. ประกาศการที่พระองคทรงหนายในสังสารทุกข ดวย
พระปญญา ประกาศการที่พระองคทรงทําลายสังสารทุกขดวยพระกรุณา.
ประกาศการที่พระองคทรงกําหนดรูสังสารทุกขดวยพระปญญา ประกาศการที่
พระองคทรงเริ่มแกทุกขของบุคคลอื่นดวยพระกรุณา. ประกาศการที่พระองค
ทรงมีพระทัยมุงมั่นตอปรินิพพานดวยพระปญญา ประกาศการที่พระองคทรง
บรรลุปรินิพพานนั้น ดวยพระกรุณา. ประกาศการที่พระองคทรงขามพนสังสาร
ดวยพระองคเอง ดวยพระปญญา ประกาศการที่พระองคทรงยังบุคคลเหลาอื่น
ใหขามพนสังสารดวยพระกรุณา. ประกาศความสําเร็จแหงความเปนพุทธะดวย
พระปญญา ประกาศความสําเร็จแหงพุทธกิจ ดวยพระกรุณา.
อีกประการหนึ่ง ประกาศภาวะที่พระองคทรงเผชิญอยูในสังสารใน
ภูมิแหงพระโพธิสัตว ดวยพระกรุณา ประกาศการที่พระองคไมยินดีในสังสาร
นั้น ดวยพระปญญา. อนึ่ง ประกาศการที่พระองคทรงทําบุคคลเหลาอื่นให
ไดรับอภิเษก (ดวยน้ําอมฤต) ดวยพระกรุณา ประกาศการที่พระองคไมทรง
หวั่นเกรงบุคคลเหลาอื่น ดวยพระปญญา. (ประกาศพระดํารัสที่วา) เมื่อ
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รักษาคนอื่น ก็ชื่อวา รักษาตนดวยพระกรุณา (ประกาศพระดํารัสที่วา) เมื่อ
รักษาตน ก็ชื่อวารักษาบุคคลอื่นดวย ดวยพระปญญา. อนึ่ง ประกาศการที่
พระองคไมทําบุคคลอื่นใหเดือดรอน ดวยพระกรุณาประกาศการที่พระองค
ไมทําพระองคเองใหเดือดรอน ดวยพระปญญา. ดวยการที่ไมทรงทําพระองค
เองใหเดือดรอนนั้น จึงเปนอันสําเร็จภาวะเปนบุคคลที่สี่ (พระอรหันต) ใน
บรรดาบุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตนเองเปนตน. อนึ่ง ประกาศ
ความที่พระองคทรงเปนที่พึ่งของโลก ดวยพระกรุณาประกาศความที่พระองค
ทรงเปนที่พึ่งของพระองคเอง ดวยพระปญญา. อนึ่งประกาศภาวะที่พระองค
ไมมีอาการฟุบลง (ดวยอํานาจความเกียจคราน) ดวยพระกรุณา ประกาศภาวะ
ที่พระองคไมมีอาการฟูขึ้น (ดวยอํานาจกิเลส) ดวยพระปญญา.
อนึ่ง ในบรรดาสรรพสัตว การทรงอนุเคราะห หมูช น
ของพระตถาคตเจา มีเพราะพระกรุณา แตพระตถาคตเจาก็หาได
มีพระทัยปราศจากพระกรุณาในที่ทุกแหงไม เพราะทรงคลอยตามพระปญญา พระองคทรงมีพระทัยปลอยวางในธรรมทั้งปวง ก็ดวยพระปญญา
แตพระองคก็หาไดทรงประพฤติเพื่ออนุเคราะหสัตวทุกประเภทไม เพราะทรง
คลอยตามพระกรุณา. เหมือนอยางวา พระกรุณาของพระตถาคตเจา เวน
จากความเสนหา และความโศก ฉันใด พระปญญาของพระองคก็ฉันนั้น
คือพนจากอหังการ และมมังการ รวมความวา พระกรุณาและปญญา (ของ
พระองค) ตางชําระกันและกันใหบริสุทธิ์ จึงควรเห็นวา เปนพระคุณบริสุทธิ์
อยางยิ่ง. บรรดาพระกรุณาและพระปญญาทั้งสองนั้น ขอบเขตแหงพระปญญา
เปนพละ ขอบเขตแหงพระกรุณาเปนเวสารัชชะ. บรรดาพละและเวสารัชชะ
ทั้งสองนั้น เพราะทรงประกอบดวยพละ พระตถาคตเจาจึงไมถูกคนอื่น
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ครอบงํา เพราะทรงประกอบดวยเวสารัชชะ พระองคจึงทรงครอบงําคนอื่น
ได. ความสําเร็จแหงสัตถุสัมปทา (ของพระองค) มีไดเพราะพละทั้งหลาย
ความสําเร็จแหงศาสนสัมปทามีไดเพราะเวสารัชชะทั้งหลาย. อนึ่ง ความสําเร็จ
แหงพุทธรัตนะมีไดเพราะพละทั้งหลาย ความสําเร็จแหงธรรมรัตนะมีได
เพราะเวสารัชชะทั้งหลาย. นี้เปนการแสดงเพียงแนวทางการขยายความของ
บททั้งสองที่วา ภควตา อรหตา ในที่นี้.
เหตุผลที่กลาว วุตฺต ไวสองครั้ง
ถามวา ก็เพราะเหตุไร ในที่นี้ทา นกลาวคําวา วุตฺต เหต ภควตา
ไวแลว จึงกลาวคําวา วุตฺต ไวอีกเลา ? ตอบวา ทานกลาวคําวา วุตฺต
ไวอีก ก็เพื่อแสดงความแนนอน โดยปฏิเสธการไดฟงตามกันมา. เหมือน
อยางวา คนบางคนไดฟงมาจากคนอื่นแลวพูด ถาวาเรื่องนั้นคนอื่นนั้นมิไดพูด
เอง คือ คนอื่นนั้นมิไดพูดเอง เพราะมีคนอื่นพูดไวอีกทีหนึ่ง และเรื่องนั้น
คนอื่นนั้น ก็มิไดพูดเองโดยที่แท ไดฟงมาอีกตอหนึ่งฉันใด ในที่นี้หาเปน
ฉันนั้นไม. เปนความจริง พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงสดับมาจากบุคคลอื่น
ตรัสสิ่งที่พระองคทรงบรรลุดวยพระองคเอง ดวยพระสยัมภูญาณ เพราะเหตุ
นั้น เพื่อแสดงความแปลกกันของ วุตฺต สองคํานี้ ทานจึงไดกลาวคําวา วุตฺต
ซ้ําถึงสองครั้ง. มีคําอธิบายดังนี้วา ก็ขอนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว
ก็แลขอนั้น พระผูมีพระภาคเจาเองตรัสไว หาใชผูอื่นกลาวไวไมเลย หา
ใชพระองคไดทรงสดับ ตอมาจากคนอื่นไม. จริงอยู การกลาวซ้ํายอมชวย
ใหเขาใจความหมายของกันและกันเพราะเหตุนั้น จึงไมมีขอเสียหายในเพราะ
การกลาวซ้ํา. แมในที่แหงอื่นจากที่นี้ก็มีนัย อยางเดียวกันนี้.
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อนึ่ง ที่ทานกลาวคําวา วุตฺต ไวซ้ําถึงสองครั้ง ก็เพื่อแสดงวาไมมี
การรจนาไวกอน. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมไดเหมาะแก
อัธยาศัยของบริษัทที่มาประชุมกัน เพราะทรงมีปฏิภาณเกิดขึ้นอยางฉับพลัน
เหตุที่ทรงเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูตรัสรูชอบดวยพระองคเอง.
พระผูม ีพระภาคเจานั้น ไมมีกจิ รจนาเตรียมไวกอน เปรียบเหมือน
ทานเปนตน ก็รจนา (แสดง) ไปตามเหตุการณ. ดวยเหตุนั้น ทานจึงแสดง
คํานี้ไววา ก็เรื่องนี้พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไวแลว ก็แลเรือ่ งนั้นหาได
ทรงประมวลมาดวยตักกะ คิดไตรตรองไวกอนดวยอํานาจการรจนาไวกอนไม
โดยที่แทแลว พระองคตรัสขึ้นมาอยางฉับพลัน เหมาะสมแกอัธยาศัยของ
เวไนยสัตวเลยทีเดียว.
อีกอยางหนึ่ง ทานกลาวคําวา วุตฺต ไวสองครั้งก็เพื่อแสดงวาพระ
ดํารัสไมมีใครปฏิวัติได. เปนความจริง พระดํารัสใดที่พระผูมพี ระภาคเจา
ตรัสไวแลว ก็เปนอันตรัสแลวทีเดียว ใคร ๆ ไมสามารถจะคัดคานพระดํารัส
นั้นได เพราะอักขระสมบูรณ และอรรถก็สมบูรณดวย. สมจริงดังคําที่ทาน
กลาวไวดังนี้วา ธรรมจักรอันยอดเยี่ยมนั่น พระผูมีพระภาคเจาทรงใหเปน
ไปแลว ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี สมณะหรือพราหมณ
จะปฏิวัติไมได. ทานกลาวไวอีกขอหนึ่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือ
พราหมณพึงมากลาวในที่นี้วา ทุกขใดที่พระสมณโคดมบัญญัติไว ทุกขนไี้ ม
ใชอริยสัจ ขอที่เราตถาคตจักเวนทุกขอริยสัจนี้แลว บัญญัตทิ ุกขอื่นวา เปน
อริยสัจ ไมใชฐานะที่จะมีได ดังนี้เปนตน. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวคําวา
วุตฺต ไวสองครั้ง ก็เพื่อแสดงวาพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา ไมมี
ใครปฏิวัติได.
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อีกประการหนึ่ง ทานกลาวคําวา วุตฺต ไวสองครั้งก็เพื่อจะแสดง
ภาวะที่จะใหสําเร็จประโยชนแกผูฟงทั้งหลาย. เปนความจริง บุคคลผูมิใช
สัพพัญูไมรูอาสยะเปนตน ของบุคคลเหลาอื่น กลาวคําใดไมถูกเทสะหรือไม
ถูกกาละ คํานั้นแมจะเปนคําจริง ก็ไมชื่อวากลาวไวเลย เพราะไมสามารถใน
อันใหสําเร็จประโยชนแกผูฟงทั้งหลาย จะปวยกลาวไปไยถึงคําที่ไมจริงเลา. แต
พระผูมีพระภาคเจา ทรงทราบอาสยะเปนตนของบุคคลเหลาอื่น เทสะ
กาละ และความสําเร็จประโยชนอยางถูกตองทีเดียว เพราะพระองคทรงเปน
พระสัมมาสัมพุทธเจา ไดตรัสพระดํารัสใดไว พระดํารัสนั้น ก็ชื่อวาตรัส
ไวเสร็จแลวทีเดียว เพราะใหสําเร็จประโยชนตามทีประสงคแกผูฟงทั้งหลาย
โดยสวนเดียว การออมคอมแหงพระดํารัสนั้นไมมี เพราะพระองคมิไดตรัส
ไว. เพราะเหตุนั้น ทานกลาวคําวา วุตฺต ไวสองครั้งก็เพื่อจะแสดงภาวะที่
จะใหสําเร็จประโยชนแกผูฟงทั้งหลายดวย.
อีกประการหนึ่ง คําที่มีความหมายที่ใคร ๆ เขาใจไมได และคําที่
ใคร ๆ ปฏิบตั ิเพื่อความเปนอยางนั้นไมได ไมชอื่ วาฟงเสร็จแลวฉันใด คําที่
ใคร ๆ รับดวยดีไมได ไดชื่อวากลาวแลวฉันนั้น. ก็บริษัท ๔ รับพระดํารัส
ของพระผูมีพระภาคเจาดวยดีแลว พากันปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น.
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวคําวา วุตฺต ไวสองครั้งเพื่อแสดงวาพระดํารัส
ของพระผูมีพระภาคเจา สาวกรบไวดวยดีทีเดียว.
อีกประการหนึ่ง ทานกลาวคําวา วุตฺต ไวสองครั้งเพื่อแสดงวาพระ
ดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา ไมขัดแยงกับพระอริยเจาทั้งหลาย. เหมือน
อยางวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสธรรมแยกประเภท เปนกุศล อกุศล
สาวัชชะ(มีโทษ) และอนวัชชะ(ไมมีโทษ) ปวัตติ(ความเปนไป) นิวัตติ
(ความหมุนกลับ) สมมติสัจจะ และปรมัตถสัจจะ ไมคลาดเคลื่อน ฉันใด
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แมพระอริยเจาทั้งหลาย มีพระธรรมเสนาบดีเปนตนก็ฉันนั้น เมื่อพระผูม-ี
พระภาคเจายังทรงพระชนมอยูก็ตาม ปรินิพพานแลวก็ตาม ก็กลาวคลอย
ตามเทศนาของพระองค หาไดมีวาทะเปนตาง ๆ กัน ในเทศนานั้นไม. เพราะ
เหตุนั้น ทานจึงกลาวไววา พระผูม ีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสไว
แลว ในกาลยอมาจากนั้น แมพระอริยสงฆผูเปนพระอรหันตก็กลาวไว. ทาน
กลาวคําวา วุตฺต ไวอยางนั้น (ซ้ําสองครั้ง) ก็เพื่อจะแสดงวาพระดํารัสของ
พระผูมีพระภาคเจา ไมขัดแยงกับพระอริยเจาทั้งหลายดังพรรณนาฉะนี้.
อีกประการหนึ่ง ทานกลาวคําวา วุตฺต ไวสองครั้งก็เพื่อแสดงวา
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา มีนัยอยางที่พระสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคกอน ๆ ตรัสไว. แมจะมีความแตกตางกันในเรื่องชาติ โคตร และ
จํานวนอายุเปนตน แตพระพุทธเจาทั้งหลาย ก็ไมมีความแตกตางกันดวย
พระธรรมเทศนา เหมือนกับที่ไมทรงมีความแตกตางกันดวยพระคุณมีทสพลญาณเปนตน. พระพุทธเจาเหลานั้นตรัสไมขัดกันเองและตรัสคําหนาไมขัด
แยงกับคําหลังดวยพระองคเอง เพราะเหตุนั้น จึงสมดวยคําที่ทานกลาวไว
ดังนี้วา พระพุทธเจา ทั้งหลาย และพระผูมีพระภาคเจา ของเราทั้งหลาย
ในปจจุบันตรัสไวแลวดวยพระองคเองเมื่อกอนเปนฉันใด พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตก็ตรัสคํานี้ไวฉันนั้น. ทานกลาวคําวา วุตฺต ไวสอง
ครั้งเพื่อแสดงวา คําสอนของพระพุทธเจา มีนยั เดียวกับที่พระพุทธเจา
พระองคกอน ๆ ตรัสไว และมีนัยเดียวกับที่พระองคเองตรัสไวในพระสูตร
อื่น ๆ ดังพรรณนามาฉะนี้. ความไมขัดแยงกันแหงเทศนาของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ในที่ทุกแหงเปนอันทานแสดงไวแลวดวยคํานั้น.
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อีกประการหนึ่ง คําวา วุตฺต คําที่สองพึงเห็นวาเปนคําพูดถึงภาวะ
คือ ความยิ่งใหญ. มีอธิบายดังนี้วา ก็คํานี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว
ไดแกคําพูดที่จะกลาวตอไปนี้มีอาทิวา เอกธมฺม ภิกฺขเว พระผูมีพระภาคเจา ผูพระอรหันตตรัสไวแลว. อีกประการหนึ่ง คําวา วุตฺต นี้ หมายถึง
พูดถึงบทที่สองอีกบทหนึ่ง โดยที่แทพึงเห็นวา มีความหมาย หมายถึงการพูด
ดวยเหตุนั้น ทานจึงแสดงไวอยางนี้วา ก็คํานี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว
ก็แลคํานั้นไมใชสักแตวาตรัสไวแลว คือ ไมใชสกั แตวาทรงบอกไวแลว โดย
ที่แททรงแสดงถึงกุศลมูลของเวไนยสัตวทั้งหลาย.
อีกประการหนึ่ง คําวา วุตฺต ที่เปนบทที่สองนี้ มีความหมายวา
ประพฤติ. ก็บทนี้มีอธิบายดังนี้วา ก็คํานี้พระผูมีพระภาคเจา ผูเปนพระ
อรหันตตรัสไวแลว ก็แลคํานั้น ไมใชเพียงแตสักวาตรัสไวแลว ที่แทคํานั้น
ทรงบําเพ็ญ คือ ทรงประพฤติจนเกิดประโยชน. ดวยเหตุนั้นทานจึงแสดง
ไววา พระผูมีพระภาคเจามีปกติตรัสอยางใด ก็มีปกติทําอยางนั้น. อีก
ประการหนึ่ง มีความหมายวา (คํานั้น) เปนคําที่พระผูมีพระภาคเจา คือ
ผูควรเรียกวาพระอรหันตตรัสไวแลว. อีกประการหนึ่ง ทานกลาวคําวา วุตฺต
(คําแรก) ไว หมายถึงการทรงยกขึ้นแสดงถอยคําแตโดยยอ. กลาวคําวา วุตฺต
ไวซ้ําอีกหมายถึงการแสดงขยายถอยคําโดยพิสดาร. เปนความจริง พระผูมี
พระภาคเจาทรงแสดงธรรม ทั้งโดยยอทั้งโดยพิสดาร.
อีกประการหนึ่ง ทานกลาวคําวา วุตฺต เหต ภควตา ไวแลว
ก็กลาวคําวา วุตฺต ไวซ้ําอีก ก็เพื่อแสดงวาไมมีคําพูดที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวไมดี. เปนความจริง พระผูมีพระภาคเจาทรงละโทษทุกอยางพรอมทั้ง
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วาสนา (ความเคยชิน) ไวแลว มีครรลองแหงคําพูดไมผิดพลาดจึงไมมีคําพูดที่
ไมดีแมในกาลไหน ๆ เพราะพระองคทรงมีวจีกรรมอันคลอยตามพระญาณอยู
ตลอดเวลา. เหมือนอยางวา คนบางพวกในโลก พูดอะไร ๆ ออกไปเพราะ
คะนองหรือเพราะความสนุกสนาน เนืองจากเผลอสติ ตอมา รูตัวก็ทําคําพูด
ที่พูดไปแลวตอนกอนใหเปนอันไมไดพูด ปรับปรุงคําพูดบาง ไมปรับปรุง
บางเปนฉันใด พระผูมีพระภาคเจาจะเปนฉันนั้นหามิได.
ก็พระผูมีพระภาคเจา ทรงมีพระทัยมั่นคงอยูตลอดกาลเปนนิตย
มีความไมเผลอสติเปนธรรมดา และมีความไมเลอะเลือนเปนธรรมดา เมือ่ จะ
ทรงประกาศอริยสัจ ๔ ซึ่งเปนสวนานุตแอริยะ มีสาระที่นาสดับใหเปนเหมือน
โปรยฝนอํามฤตแกเวไนยสัตวทั้งหลายผูกําลังสดับอรรถที่นอมนําเขาไปดวย
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา อันพระสัพพัญุตญาณประคับประคองแลว อันเปน
โสตายตนะและรสายตนะ เพราะกรณวิญูอันพิเศษที่ผองใสและบริสุทธิ์ ซึ่ง
ไมทั่วไปแกบุคคลอื่น เกิดมาจากบุญสมภาร อันสั่งสมไวแลวตลอดกาล
ประมาณไมไดไดตรัสพระดํารัสเหมาะแกอัธยาศัยของเวไนยสัตว ดวยภาษาที่
เหมาะแกสภาวะดวยพระสุรเสียงที่กองกังวาลดังเสียงรองของนกการเวก. ใน
พระดํารัสนั้น ไมมีความผิดพลาดแมเพียงปลายขนทราย แลวโอกาสที่จะตรัส
พระดํารัสไมดีจักมีมาแตไหน ? เพราะเหตุนั้น เพื่อแสดงวา คําใดที่พระผูมี
พระภาคเจาตรัสไวแลว คํานั้นก็เปนอันตรัสแลวทีเดียว ไมมีพระดํารัสที่ไม
ไดตรัสไวหรือตรัสไวไมดีในกาลไหน ๆ ทานจึงกลาววา ก็คํานี้ พระผูมี
พระภาคเจาตรัสไวแลว ดังนี้แลว กลาวไวอีกวา พระอรหันตกลาวไวแลว
เพราะเหตุนั้นในที่นี้จึงไมมีโทษแหงคําที่กลาวซ้ําอีก. พึงทราบวา ศัพทที่
กลาวซ้ําไวมีประโยชนในที่นี้ดังพรรณนามาฉะนี้.
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อธิบาย อิติศัพท
อิติศัพทนี้ ในบทวา อิติ เม สุต นี้ แตกตางกันโดยความหมาย
เปนอเนกมีอาทิวา ความหมายวา เหตุ ความหมายวา ปริสมาปนนะ ความหมายวา เปนเบื้องตน ความหมายวา ปทัตถปริยายะ (ขยายความหมายของบท)
ความหมายวา ปการะ (ประการ) ความหมายวา นิทัสสนะ ความหมายวา
อวธารณะ. จริงอยางนั้น อิติ ศัพทนั้น ปรากฏในความหมายวา เหตุ
ในประโยคเปนตนวา ภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติทเี่ รียกวา รูป เพราะเหตุที่
แตกสลายแล. ปรากฏในความหมายวา ปริสมาปนนะ. ในประโยคเปนตนวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล ขอเธอทั้งหลายจงเปนธรรมทายาทของ
เราตถาคตในพระศาสนานี้เถิด อยาเปนอามิสทายาทเลย เราตถาคตมีความ
อนุเคราะหในเธอทั้งหลาย ทําอยางไร สาวกทั้งหลายของเราตถาคตจะพึงเปน
ธรรมทายาท ไมพึงเปนอามิสทายาท. ปรากฏความหมายวา เปนเบื้องตน
ในประโยคเปนตนวา งดเวนจากการดู การฟอนรํา ขับรอง และประโคม
ดนตรีที่เปนขาศึกอยางนี้ คือ เห็นปานนี้เปนเบื้องตน . ปรากฏในความหมายวา
ปทัตถปริยายะ ในประโยคเปนตนวา คําวา มาคันทิยะ เปนชื่อ เปนสมัญญา
เปนบัญญัติ เปนโวหาร เปนนาม เปนการตั้งนาม เปนนามไธย เปนภาษา
เปนพยัญชนะ เปนคํารองเรียกพราหมณนั้น. ปรากฏในความหมายวา ปการะ
(ประการ) ในประโยคเปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนพาลมีภัยเฉพาะหนา
บัณฑิตไมมีภัยเฉพาะหนา คนพาลมีอุปทวะ บัณฑิตไมมีอุปทวะ คนพาล
มีอุปสรรค บัณฑิตไมมีอุปสรรค ดวยประการดังพรรณนามานี้แล. ปรากฏ
ในความหมายวา นิทัสสนะ ในประโยคเปนตนวา ดูกอนกัจจานะ ความเห็น
ที่วา มีอยูแล ก็เปนที่สุดโตงอันหนึ่ง ดูกอนกัจจานะ ความเห็นที่วา ไมมีแล
ก็เปนที่สุดโตงอันหนึ่ง. ปรากฏในความหมายวา อวธารณะ อธิบายวา ในการ
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ตกลงใจในประโยคเปนตนวา หากใครจะพึงกลาวอยางนี้วา ชราและมรณะมี
เพราะมีสิ่งนี้เปนปจจัย บุคคลนั้นก็จะพึงถูกคัดคาน ดังนี้วา ชราและมรณะมี
เพราะมีชาติเปนปจจัย.
ในที่นี้ อิติศัพทนี้นั้น พึงเห็นวา ปรากฏในความหมายวา ปการะ
นิทัสสนะ และอวธารณะ. บรรดาความหมายทั้ง ๓ อยางนั้น ดวยอิติศัพท
ที่มีความหมายวา ปการะ พระอานนทเถระ จึงแสดงความหมายนี้ไววา
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจานั้น มีความหมายที่ละเอียดดวยนัยตาง ๆ
มีสมุฏฐานมาจากอัธยาศัยเปนอเนก สมบูรณดวยอรรถ และพยัญชนะ มี
ปาฏิหาริยตาง ๆ อยาง ลึกซึ้งดวยธรรม (เหตุ) อรรถ (ผล) เทศนา และ
ปฏิเวธ มากระทบคลองแหงโสตประสาทของสรรพสัตว คามสมควรแกภาษา
ของตน ๆ วา ใครเลาจะสามารถเขาใจไดครบทุกประการขาพเจาแมยังความ
เปนผูประสงคจะฟงใหเกิดขึ้นดวยเรี่ยวแรงทั้งหมด ก็ฟงมาแลวอยางนี้ คือ
แมขาพเจาก็ฟงมาดวยประการอยางหนึ่ง.
อธิบายบทวา นานานยนิปุณ เปนตน
ในบทวา นานานยนิปุณ เปนตนนี้ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้
นัยตาง ๆ อยางกัน โดยแยกตามอารมณเปนตน กลาวคือ เอกัตตนัย นานัตตนัย
อัพยาปารนัย และธัมมตานัย และกลาวคือนันทิยาวัฏฏนัย ติปุกขลนัย สีหวิกิฬิตนัย ทิสาโลจนนัย และอังกุสนัย ชื่อวา นานานัย (นัยตาง ๆ).
อีกประการหนึ่ง นัยทัง้ หลายไดแก คติแหงบาลี. และคติแหงบาลีเหลานั้น
ก็มีประการตาง ๆ กัน ดวยอํานาจบัญญัตินัย และอนุบัญญัตินัยเปนตน ดวย
อํานาจสังกิเลสภาคิยาทินัย โลกิยาทินัย และตทุภยโวมิสสตานัยเปนตน ดวย
อํานาจกุสลนัยเปนตน ดวยอํานาจขันธนัยเปนตน ดวยอํานาจสังคหนัยเปนตน
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ดวยอํานาจสมยวิมุตตินัยเปนตน ดวยอํานาจฐปนนัยเปนตน ดวยอํานาจกุสลนัยเปนตน และดวยอํานาจติกปฏฐานนัยเปนตน เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา
นานานัย (มีนัยตาง ๆ กัน ). ความหมายที่ชื่อวา ละเอียดดวยนัยตาง ๆ
เพราะหมายความวา ละเอียด คือ ละเอียดออน ไดแกสุขุม ดวยนัยเหลานั้น.
อาสยะนั่นแล ชื่อ อัชฌาสัย. และอัชฌาสัยนั้นก็มีหลายอยาง โดยแยกเปน
สัสสตทิฏฐิเปนตน และโดยแยกเปนผูมีธุลี คือ กิเลส ในจักษุนอยเปนตน
จึงชื่อวา อเนกัชฌาสัย (มีอัชฌาสัยเปนอเนก) อีกประการหนึ่ง อัชฌาสัย
เปนอเนก มีอัชฌาสัยของตนเปนตน ชื่อวา อเนกัชฌาสัย. อเนกัชฌาสัยนั้น
เปนสมุฏฐาน คือ เปนแดนเกิด ไดแก เปนเหตุแหงพระพุทธพจนนั้น
เพราะเหตุนั้น พระพุทธพจนนั้น จึงชื่อวา มีอเนกัชฌาสัยเปนสมุฏฐาน.
(พระพุทธพจน) ชื่อวา ถึงพรอมดวยอรรถ เพราะเมื่อมีความถึงพรอมดวย
อรรถ มีกุศลเปนตน จึงประกอบดวยบทแหงอรรถ ๖ บท คือ สังกาสนะ
ปกาสนะ วิวรณะ วิภชนะ อุตตานีกรณะ และบัญญัติ ชื่อวา ถึงพรอมดวย
พยัญชนะ เพราะเมื่อมีความถึงพรอมดวยพยัญชนะ. ที่ประกาศอรรถนั้นให
แจมแจง จึงประกอบดวยบทแหงพยัญชนะ ๖ บท คือ อักขระ บท พยัญชนะ
อาการ นิรุกติ และนิเทศ. ชื่อวา มีปาฏิหาริยตางอยางกัน เพราะหมายความวา
ปาฏิหาริยตางๆ อยาง คือ มากอยาง โดยแยกเปน อิทธิปาฏิหาริย อาเทสนาปาฏิหาริย และอนุสาสนีปาฏิหาริย และโดยที่ปาฏิหาริยทั้ง ๓ นั้น ปาฏิหาริย
แตละอยางก็แตกตางกันไปตามอารมณเปนตน .
อธิบาย คําวา ปาฏิหาริย
ในบทวา วิวิธปาฏิหริย นั้นพึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ ทีช่ ื่อวา
เปนปาฏิหาริย เพราะนําไปเสียซึ่งกิเลสที่เปนขาศึก คือ เพราะกําจัดกิเลสมี
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ราคะเปนตน เมื่อความหมายมีอยูดังวามานี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงไมมี
กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตนที่เปนปฏิปกษ ซึ่งจะตองนําไปกําจัด แมสําหรับ
ปุถุชนทั้งหลาย เมื่อจิตปราศจากอุปกิเลส ประกอบดวยคุณ ๘ ประการ
ขจัดกิเลสที่เปนปฏิปกษไดแลว อิทธิวิธี (การแสดงฤทธิ์ได) จึงเปนไป
เพราะเหตุนั้น ตามโวหารที่เปนไปในที่นั้น ใคร ๆ จึงไมสามารถกลาววาเปน
ปาฏิหาริยในที่นี้ แตเพราะเหตุที่พระผูมีพระภาคเจาผูมีพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงมีกิเลสที่มีอยูในเวไนยสัตวเปนปฏิปกษ ฉะนั้น จึงชื่อวา เปนปาฏิหาริย
เพราะนําขจัดกิเลสเหลานั้นไปเสีย.
อีกประการหนึ่ง คําสอนของพระผูมีพระภาคเจามีพวกเดียรถียเปน
ปฏิปกษ ชื่อวา เปนปาฏิหาริย ก็เพราะนํา(ขจัด)เดียรถียเหลานั้น. อธิบายวา
เดียรถียเหลานั้น ถูกพระผูมีพระภาคเจานํา คือ ขจัด ดวยอิทธิปาฏิหาริย
อาเทสนาปาฏิหาริย และอนุสาสนีปาฏิหาริย เพราะไมสามารถในการประกาศ
ทิฏฐิ โดยนําขจัดทิฏฐิได. อีกประการหนึ่ง บทวา ปฏิ หมายความวา
ภายหลัง. เพราะเหตุนั้น ทีช่ ื่อวา เปนปาฏิหาริย เพราะหมายความวา เปน
สิ่งที่ทานผูทํากิจเสร็จแลว พึงนําไป คือ พึงใหเปนไปภายหลัง ในเมื่อจิตตั้งมั่น
ปราศจากอุปกิเลสแลว. อีกประการหนึ่ง เมื่ออุปกิเลสทั้งหลายของตนถูกมรรค
อันประกอบดวยฌานที่ ๔ นําไป (ขจัด) แลว การนําไปในภายหลังชื่อวา
ปาฏิหาริย.
ปาฏิหาริยทั้งหลาย มีก็เพราะเหตุที่ อิทธิวิธี อาเทสนาวิธี และ
อนุสาสนีวิธี อันทานผูปราศจากอุปกิเลส และทํากิจเสร็จแลวพึงใหเปนไปอีก
เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกสัตว และเพราะเหตุที่เมื่อนําอุปกิเลสทั้งหลายของตน
ออกไดแลว จึงนําอุปกิเลสในสันดานของผูอื่นออก (ภายหลัง). ปาฏิหาริย
นั่นแล ชื่อวา ปาฏิหาริย. อีกประการหนึ่ง คุณชาติแตละอยางที่มีในเพราะ
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ปฏิหาริยอันเกิดมาจากอิทธิวิธี อาเทสนาวิธี และอนุสาสนีวิธี ทานก็เรียกวา
ปาฏิหาริย. อีกประการหนึ่ง ฌานที่ ๔ และมรรค ก็ชื่อวาปาฏิหาริย เพราะนํา
ไปซึ่งกิเลสที่เปนขาศึก. คุณชาติที่ชื่อวา ปาฏิหาริย เพราะเกิดในฌานที่ ๔
และมรรคนั้นบาง เพราะเปนนิมิตในฌานที่ ๔ และมรรคนั้นบาง เพราะมา
จากฌานที่ ๔ และมรรคนั้นบาง. ก็เพราะเหตุที่ ตันติตันติเทศนา และอรรถตันติเทศนา กลาวคือการบรรลุปาฏิหาริยนั้น หรือกลาวคือการแทงตลอด
เหตุผล และการบัญญัติเหตุผลทั้งสองนั้น ลึกซึ้งดวยเหตุผล เทศนาและปฏิเวธ
อันบุคคลผูมีไดสั่งสมบุญกุศลไวหยั่งถึงไดยาก เปรียบเหมือนมหาสมุทรอันสัตว
ทั้งหลายมีกระตายเปนตน หยั่งถึงไดยากฉะนั้น และมีที่พึ่งอันบุคคลเหลานั้น
หาไมได ฉะนั้น จึงชื่อวา ลึกซึ้งดวยเหตุ ผล เทศนา และปฏิเวธ เพราะ
ประกอบดวยคัมภีรภาพทั้ง ๔ เหลานั้น. เสียงแสดงธรรมของพระผูมีพระภาคเจาอยางเดียวเทานั้นที่เปนไปในขณะเดียวกัน เปนเสียงที่สัตวทั้งหลายผู
ตางภาษากัน รับฟงไดพรอมกันตามภาษาของตน ยอมเปนไปเพื่อใหเขาใจ
ความหมายได. เพราะวาพุทธานุภาพ เปนอจินไตย. นักศึกษาพึงเขาใจวา
เสียงแสดงธรรมของพระผูมีพระภาคเจา มาสูคลองแหงโสตประสาท (มา
กระทบโสตประสาท) ของสรรพสัตวตามควรแกภาษาของตน ๆ.
ดวยอิติศัพทที่มีความหมายวา นิทัสสนะ พระอานนทเถระ เมื่อ
จะออกตัววา ขาพเจาไมใชสยัมภู สูตรนี้ขาพเจามิไดทําใหแจงดวยตนเอง จึง
กลาววา ขาพเจาไดฟงมาอยางนี้ คือ แมขาพเจาเองก็ไดฟงมาอยางนี้.
พระอานนทเถระ แสดงไข (ขยาย) สูตรทั้งหมดที่จะพึงกลาวในบัดนี้ ดวย
อิติศัพทที่มีความหมายวา นิทัสสนะนี้.
ดวยอิติศัพทที่มีความหมายวา อวธารณะ พระอานนทเถระ เมื่อ
จะแสดงพลังแหงความทรงจําของตน ซึ่งสมควรแกภาวะที่พระผูมีพระภาค-
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เจา ทรงสรรเสริญอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุสาวกของเรา
ตถาคตผูเปนพหูสูต มีคติ มีสติ มีธิติ เปนพุทธอุปฏฐาก อานนทนี้เปนยอดและ
สมควรแกภาวะที่พระธรรมเสนาบดีสรรเสริญไวอยางนี้วา ทานพระอานนท
เปนผูฉลาดในอรรถ เปนผูฉลาดในธรรม เปนผูฉลาดในพยัญชนะ เปนผูฉลาด
ในภาษา เปนผูฉลาดในบทตนและบทปลาย จึงยังความเปนผูใครจะฟงใหเกิด
แกสัตวทั้งหลายวา ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ ก็แลสูตรนั้น ไมขาดไมเกิน
ทั้งโดยอรรถหรือโดยพยัญชนะ พึงเห็นวา เปนอยางนี้นั้นแล ไมพึงเห็นวา
เปนอยางอื่น. บทวา อฺถา ความวา เปนอยางอื่นจากอาการที่ไดฟงมา
เฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจา แตวา ไมใชเปนอยางอื่น จาก
อาการที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง. ก็เทศนาของพระผูมีพระภาคเจา
มีอานุภาพเปนอจินไตย เทศนานั้นใคร ๆ ไมสามารถจะเขาใจไดครบทุกอยาง
ความนี้ทานกลาวไวดังพรรณนามานี้แล. ก็การทีไ่ มผิดพลาดจากอาการที่ไดฟง
มาเปนพลังแหงความทรงจํา. ก็ในที่นี้ ไมมีการใชความหมายอยางอื่น เพราะ
ความหมายทั้งสองมีวิสัยเปนอยางเดียวกัน เพราะ เมื่อวาโดยประการนอกนี้
พระเถระก็จะตองเปนผูสามารถ หรือไมสามารถในการรับเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา โดยประการทั้งปวงแล.
เม ศัพทใชในอรรถ ๓ อยาง
เม ศัพทปรากฏในอรรถ ๓ อยาง. จริงอยางนั้น เม ศัพทนั้น
มีความหมายวา มยา ในประโยคเปนตนวา โภชนะนี้อันเราขับกลอม
คาถาไดมา จึงเปนของไมควรบริโภค. มีความหมายวา มยฺห (แกเรา,
แกขาพเจา, แกฉัน, แกขาพระองค) ดังในประโยคเปนตนวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคเจา จงทรงแสดงธรรม
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แกขาพระองคแตโดยยอ. มีความหมายวา มม (ของเรา, ของขาพเจา, ของฉัน,
ของขาพระองค) ดังในประโยคเปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลาย
จงเปนธรรมทายาทของเราตถาคตเถิด. แตในที่นี้ประกอบในอรรถ ๒ อยาง
คือ อันขาพเจาไดฟงมาแลว และการฟงมาของขาพเจา ก็ในที่นี้ เม ศัพท
ทั้ง ๓ อยาง แมถาจะปรากฏในความหมายอยางเดียวกัน เพราะในเมื่อ
ควรจะกลาวอยางนี้วา บุคคลใดไมใชบุคคลอื่น บุคคลนั้นก็คือตัวเราก็กลับ
เปนไปในสันดานของตนกลาวคือเกิดภายในตนไซร ถึงกระนั้น เม ศัพท
นั้นก็ยังมีความหมายที่แตกตางกันนี้อยูแล กลาวคือ แตกตางกันโดยเปน
ตติยาวิภัตติและจตุตถีวิภัตติเปนตน เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เม ศัพท
ปรากฏในความหมาย ๓ อยาง.
อธิบาย สุตะศัพท
สุตะ ศัพท ในบทวา สุต นี้ ทีม่ ีอุปสรรคก็มี ที่ไมมีอุปสรรคก็มี
แตกตางโดยความหมายเปนอเนกมีอาทิ คือ คมนะ. (การไป) วิสสุตะ (ฟง)
กิลินนะ (เปยกชุม) อุปจิตะ (สั่งสม) อนุยุตตะ (ตามประกอบ, บําเพ็ญ)
สุตวิญเญยยะ (รูไดทางโสตะ) โสตทสารานุสาริวิญญาตะ (รูไดตามกระแส
แหงโสตทวาร) อธิบายวา อุปสรรคเปนตัวขยายกิริยา (ใหมีความหมาย)
พิเศษออกไปก็จริง ถึงกระนั้น เมื่ออุปสรรคนั้น แมมีอยู เพราะขยายความ
ให สุตะ ศัพทนั่นแล ก็ยังกลาวถึงความหมายนั้น ๆ อยู เพราะเหตุนั้น
ในการยกความหมายของ สุตะ ศัพทที่ไมมีอุปสรรคขึ้นมา (เปนตัวอยาง)
ทานจึงยกเอาสุตะศัพททีมีอุปสรรคขึ้นมา (เปนตัวอยาง) ดวย. ในสุตะศัพท
นั้นมีความหมายดังตอไปนี้
๑. มีความหมายวา ไปในประโยคเปนตนวา ไปในกองทัพ.
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๒. มีความหมายวา ผูฟงธรรมแลวในประโยคเปนตนวา ผูมีธรรม
ที่ไดฟงแลว เห็น (ธรรม) อยู.
๓. มีความหมายวา ผูเปยกชุมดวยกิเลสยินดีการถูกตองกายของผูชาย
ผูเปยกชุมดวยกิเลส ในประโยคเปนตนวา ภิกษุณีสุนทรีนันทา ผูอันราคะ
ราดรดแลว ยินดีการถูกตองกายของชายผูถูกราคะราดรดแลว.
๔. มีความหมายวา สั่งสมในประโยคเปนตนวา บุญเปนอัน ทาน
ทั้งหลาย สั่งสมไวแลว มิใชนอย.
๕. มีความหมายวา บําเพ็ญฌานในประโยคเปนตนวา นักปราชญ
เหลาใด บําเพ็ญฌาน.
๖. มีความหมายวา รูแจงไดทางโสตประสาทในประโยคเปนตนวา
รูปอารมณที่ไดเห็นแลว สัททารมณที่ไดฟงแลว คันธารมณ รสารมณ และ
โผฏฐัพพารมณที่ไดทราบแลว.
๗. มีความหมายวา ทรงจําไวซึ่งอารมณที่รูแจงตามแนวแหงโสตทวารในประโยคเปนตนวา บุคคลผูเปนพหูสูตทรงจําสิ่งที่ไดฟงมาแลวสั่งสม
สิ่งที่ไดฟงมาแลวไว.
แตในที่นี้ สุตะ ศัพทนั้น มีความหมายวา ทรงจําไวแลวตามแนว
แหงโสตทวาร หรือ การทรงจําไวตามแนวแหงโสตทวาร ก็เมื่อ เม ศัพท
มีความหมายเทากับ มยา (อันขาพเจา) จึงมีเนื้อความวา อันขาพเจาไดฟง
มาแลวอยางนี้ คือ อันขาพเจาทรงจําไวแลวตามแนวแหงโสตทวาร เมือ่ เม
ศัพทมีความหมายเทากับ มม (ของขาพเจา) จึงมีเนื้อความวา การฟงของ
ขาพเจา คือ การทรงจําไวตามแนวแหงโสตทวาร เปนอยางนี้.
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พึงทราบวินิจฉัยในบททั้ง ๓ นี้อยางนี้วา เพราะเหตุที่ อิติ ศัพทนนั้
พึงเปนศัพทที่อมความหมายของ สุต ศัพทไว และพึงเปนศัพทที่ขยายความ
ของกิริยาคือ การฟง ฉะนั้น บทวา อิติ จึงแสดงถึงหนาที่ของวิญญาณเปนตน.
บทวา เม แสดงถึงบุคคลผูพรั่งพรอมดวยวิญญาณดังกลาวแลว. แมทุกพากษ
(ทุกประโยค) จึงประกอบดวยความหมายของ เอว ศัพทนั่นเอง เพราะมี
อวธารณะเปนผล. ดวยเหตุนั้น บทวา สุต จึงเปนคําแสดงถึงการรับเอามา
ไมบกพรอง และไมผิดพลาดเพราะปฏิเสธภาวะ คือ การไมไดฟง. เปรียบเหมือนวา สิ่งที่ไดฟงมาแลวยอมควรเปนสิ่งที่จะพึงพูดวา ไดฟงมาแลวฉันใด
การฟงมาดวยดีนั้น จึงเปนการรับเอามาไมบกพรอง และเปนการรับเอามา
ไมผิดพลาด ฉันนั้นดังนี้. อีกประการหนึ่ง (พึงทราบวา) ศัพท ยอมบอก
ความหมาย โดยไมใหหลงไปในความหมายของศัพทอื่น. เพราะเหตุที่ บทวา
สุต นี้ มีความหมายดังนี้วา ไมไดฟงมาหามิได ฉะนั้น บทวา สุต จึงชื่อวา
แสดงการรับเอามาไมบกพรอง และไมวิปริต เพราะปฏิเสธภาวะ คือ การ
ไมไดฟง. มีคําอธิบายดังนี้วา เราไดฟงมาแลวอยางนี้ คือ เราไมไดเห็นเอง
ไมไดทําใหแจง ดวยสยัมภูญาณ หรือไมใชไดมาโดยประการอื่น และการ
ฟงนั้นก็เปนการฟงดวยดีทีเดียว. อีกอยางหนึ่ง อิติ ศัพท ที่มอี วธารณะเปน
อรรถ (ความหมายหามเนื้อความอื่น) มีการ (อธิบาย) ประกอบความดัง
พรรณนามานี้ เพราะเหตุนั้น สุตะศัพท ซึ่งเพงถึง อิติ ศัพทนั้น จึงมี
ความหมายวา กําหนด (แนนอน) เพราะฉะนั้น นักศึกษาพึงทราบการที่สุตะ
ศัพท ปฏิเสธภาวะคือการไมไดฟง และการที่สุตะศัพทแสดงการรับเอามา
ไมบกพรองและไมวิปริต.
นักศึกษาพึงเห็นวา ทานแตงอรรถโยชนา ของบททั้ง ๓ (เอวมฺเม
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สุต) ดวยอํานาจเหตุแหงการฟงและความแปลกกันแหงการฟงดังพรรณนามา
นี้. อนึ่ง บทวา อิติ ชื่อวา ประกาศถึงภาวะคือความเปนไปในอารมณมี
ประการตาง ๆ เพราะวิญญาณวิถีทีเปนไปตามแนวแหงโสตทวารรับเอาอรรถ
และพยัญชนะตาง ๆ กัน เพราะทําการอธิบายวา อิติ ศัพท มีความหมาย
ถึงอาการ. บทวา เม ประกาศถึงตน. บทวา สุต ชื่อวา ประกาศถึงธรรม
เพราะวิญญาณวิถีตามที่กลาวแลวมีปริยัติธรรมเปนอารมณ.
ก็ในบทนี้มีความยอดังตอไปนี้วา ขาพเจา (พระอานนทเถระ.) มิได
ทําสิ่งอื่น คือ ขาพเจาไดฟงธรรมนี้ ดวยวิญญาณวิถีที่เปนไปในอารมณมี
ประการตาง ๆ อันเปนตัวเหตุ. อนึ่ง บทวา อิติ ชือ่ วา ประกาศถึงสิ่งที่ได
แสดงมาแลว เพราะสิ่งที่จะพึงแสดงก็ไมมีภาวะที่จะพึงแสดง (อีก) เพราะ
อธิบายวา อิติ ศัพท มีนิทัสสนะเปนอรรถ. เพราะเหตุนั้น พึงทราบวา
ทานเทาถึงสูตรทั้งหมดดวยอิติศัพท. บทวา เม ประกาศถึงบุคคล บทวา
สุต ประกาศถึงกิจของบุคคล. ก็กริ ยิ าคือการฟงที่ไดมาดวยเสียงที่ไดยินมา
เกี่ยวเนื่องผูกพันอยูกับสวนวิญญาณ (วิญญาณในการฟง) ก็ในธรรมประพันธ
(การเอยถึงธรรม) ที่ประกอบดวยการกลาวถึงบุคคลนั้น ยอมไดกิริยา คือ
การฟง. บทนั้นมีความยอดังนี้วา ขาพเจา (พระอานนทเถระ) จักแสดงอาง
สูตรใด สูตรนั้นขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้.
อนึ่ง บทวา อิติ เปนบทมีการรับเอาอรรถและพยัญชนะตาง ๆ
กัน เพราะความเปนไปแหงจิตสันดานใดที่มีอารมณตาง ๆ กัน . บทวา อิติ
ก็แสดงถึงอาการตาง ๆ กัน แหงจิตสันดานนั้น เพราะทําอธิบายวา อิติศัพท
มีความหมายถึงอาการ. ดวยวาศัพท อิติ นี้ ชื่อวา เปนการบัญญัติถึงอาการ
เพราะธรรมทั้งหลายมีสภาวะที่จะตองบัญญัติ โดยอาศัยอาการคือความเปนไป
นั้น ๆ. บทวา เม แสดงถึงกัตตา. บทวา สุต แสดงถึงอารมณ. เพราะ
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วาธรรมที่จะตองฟงยอมเปนฐานใหบุคคลผูทําเปนไปดวยอํานาจ กิริยา คือ
การฟง ดวยคํามีประมาณเทานี้ เปนอันทานแสดงถึงการตกลงใจในการรับ
อารมณของผูทําผูพรั่งพรอมดวยกิริยา คือ การฟงนั้น ดวยจิตสันดานที่เปน
ไปแลว โดยประการตาง ๆ.
อีกประการหนึ่ง บทวา อิติ แสดงถึงกิจของบุคคล อธิบายวา
จริงอยู ธรรมดาวากิจของบุคคลเปนอันพระอานนทเถระ แสดงแลวดวยอิติ
ศัพทที่มีภาวะประกาศอรรถวา นิทัสสนะ หรือวา อวธารณะ ที่มีอาการแหง
ธรรมทั้งหลายที่ไดฟงมาแลว อันตนรับไวแลว เพราะการทรงจําอาการนั้น
เปนตนไว เปนความขวนขวายในธรรม ดวยการยึดมั่น ในโวหารวาบุคคล.
บทวา สุต แสดงถึงกิจของวิญญาณ. อธิบายวา จริงอยู กิรยิ า คือ การฟง
แมของผูมีวาทะวา บุคคลจะไมเพงถึงวิญญาณก็หามิได. บทวา เม แสดง
ถึงบุคคลผูประกอบดวยกิจทั้งสอง. อธิบายวา จริงอยู ก็ความเปนไปของศัพท
วา เม มีธรรมอันวิเศษที่ไมฟงมาแลวเปนอารมณ โดยสวนเดียวเทานั้น
และกิจของวิญญาณก็พึงตั้งลงในอารมณนั้นนั่นแล. แตในทีน่ ี้มีความยอดังนี้
วา อันขาพเจา(พระอานนทเถระ) คือ อันบุคคลผูพรั่งพรอมดวยวิญญาณที่มี
หนาที่ฟง ไดฟงมาแลว ดวยสามารถแหงวิญญาณที่ไดโวหารวา ผูมีหนา
ที่ฟง.
อนึ่ง บทวา อิติ และบทวา เม เปนอวิชชมานบัญญัติดวยอํานาจ
สัจฉิกัฏฐปรมัตถ แหงความหมายที่แจมแจงและความหมายที่ยอดยิ่ง เพราะ
วา ความหมายที่จะพึงเขาใจไดดวยเสียงทั้งหมดก็ดี บัญญัตทิ ั้งมวลเพราะจะ
ตองปฏิบัติตามแนวทางแหงการบัญญัตินั่นเองก็ดี ยอมมีความไมขัดแยงกันใน
บัญญัติทั้ง ๖ นั่นแหละ มีวิชชมานบัญญัติเปนตน เพราะเหตุนั้น ความหมาย
อันใดเปนความหมายที่ไมมีอยูจริง เหมือนมายากลและพยับแดดเปนตน และ
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ไมใชเปนความหมายที่ไมสูงสุด เหมือนอยางความหมายที่ตองรับไวดวยการฟง
กันสืบ ๆ มาเปนตน ความหมายเปนปรมัตถสภาวะมีสัททรูปคือเสียงเปนตน
และมีการแตกสลาย มีการเสวยอารมณเปนตน มีอยูดวยอํานาจสัจฉิกัฏฐปรมัตถ.
สวนความหมายอันใดมีความหมายถึงอาการเปนตน ที่กําลังกลาวอยูวา อิติ
และวา เม ความหมายอันนั้นมิใชปรมัตถสภาวะ คือ ไมไดดวยอํานาจสัจฉิกัฏฐปรมัตถ ชื่อวา อวิชชมานบัญญัติ. ถามวา บรรดาบททัง้ ๓ นี้ บท
ใดพึงไดการแสดงอางวา อิติ หรือวา เม บทนั้นมีอยูโดยปรมัตถหรือ ?
ตอบวา บทวา สุต เปนวิชชมานบัญญัติ. อธิบายวาอารมณที่ไดรับทาง
โสตประสาทนั้น มีอยูโดยปรมัตถ.
อนึ่ง บทวา อิติ จัดเปนอุปทายบัญญัติ เพราะจะพึงกลาวดวย
อํานาจการพาดพิงถึงอาการทั้งหลาย มีอาการที่ทรงจําไวเปนตนเหลานั้นไดก็
โดยอาศัยธรรมทั้งหลายที่มากระทบโสต. บทวา เม ชื่อวา เปนอุปาทายบัญญัติ เพราะจะตองพูดถึง โดยอาศัยขันธทั้งหลายที่นับเนื่องในสันตติ ซึง่ ที่
สูงสุดโดยพิเศษมีการณะเปนตน. บทวา สุต ชื่อวาเปนอุปนิธายบัญญัติ
เพราะจะตองพูดถึง โดยเปรียบเทียบกันอารมณทั้งหลายมีรูปที่ไดเห็นเปนตน
โวหารวา สุตะ แมเปนไปในสัททายตนะ ที่เวนจากสภาวะของรูปที่ไดเห็น
เปนตน จะตองพูดถึงโดยเปรียบเทียบกับรูปที่ไดเห็นเปนตน เพราะเปนสิ่งที่
พึงทราบชัดวา สิ่งใดไมมุงถึงรูปที่ไดเห็น กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่ไดทราบ
และอารมณที่ไดรูแจง สิ่งนั้นจัดเปนสุตะ เปรียบเหมือนโวหารวา ทุติยฌาณ
ตติยฌาณเปนตน จะตองพูดถึงโดยอาศัยปฐมฌานเปนตน ฉะนั้น เพราะเหตุ
นั้น ทานจึงประกาศเนื้อความนี้ไววา ชื่อวา สุตะ เพราะไมใช ไมไดฟงมา.
๑

๑

แปลตามเชิงอรรถ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 47

อนึ่ง ในที่นี้ ทานแสดงถึงความไมหลงลืมออกมาดวยคําวา อิติ.
อธิบายวา ประการที่แตกตางกันออกไปแหงความหมายที่ ทานพระอานนท
พาดพิงถึงในบทวา อิติ นี้ทานแทงตลอดแลว ความไมหลงลืมของทานจึง
เปนอันทานแสดงแลวดวยคําวา อิติ นั้น . เปนความจริง คนหลงลืมยอมไม
สามารถแทงตลอดประการตาง ๆ ได. ประการตาง ๆ คือ การละโลภะเปน
ตน และประการที่แทงตลอดไวไมดี ทานแสดงไววาเปนสุตะ. ทานแสดง
ความไมเลอะเลือนดวยคําวา สุตะ เพราะอาการแหงสุตะเปนอาการที่เห็นอยู
ตามความเปนจริง. จริงอยู ผูใดมีสุตะหลงลืมแลว ผูนั้นยอมปฏิญญาไมไดวา
เราไดฟงมาแลวในกาลอืน่ เพราะความไมหลงลืม เพราะไมมีความหลงลืม
หรือเพราะปญญาที่เกิดในเวลาฟงของพระอานนทนั้นเอง จึงมีความสําเร็จ
แหงปญญาในกาลอื่นจากนั้น ดังพรรณนามาฉะนี้. อนึ่ง เพราะความไมเลอะ
เลือน จึงมีความสําเร็จแหงสติ. บรรดาปญญากับสติทั้งสองนั้น เพราะสติที่
เปนตัวนําปญญา จึงมีความสามารถทรงจําพยัญชนะไวได. เพราะวาอาการ
แหงพยัญชนะทั้งหลายที่จะพึงแทงตลอด ไมลึกซึ้งยิ่งนัก การทรงจําไวตามที่
ไดฟงมานั่นแล เปนกรณียกิจในเรื่องนั้น เพราะเหตุนั้นความปรากฏของสติ
จึงเปนของสําคัญ. ปญญาเปนคุณ (หนุน) ในขอนั้น เพราะเหตุที่สติเปนตัวนํา
ของปญญา. เพราะปญญาเปนตัวนําของสติ จึงมีความสามารถในการแทง
ตลอดความหมายได. เพราะวา อาการแหงความหมายที่จะพึงแทงตลอดเปน
ของลึกซึ้ง เพราะเหตุนั้น ความขวนขวายของปญญาจึงเปนของสําคัญ. สติ
เปนตัวคุณธรรมในขอนั้น เพราะเหตุที่ปญญาเปนตัวนําของสติ เพราะ
ประกอบดวยความสามารถทั้งสองนั้น (พระอานนท) จึงมีความสําเร็จแหง
ความเปนพระธรรมภัณฑาคาริก(พระขุนคลังธรรมะ) เพราะทานสามารถตาม
รักษาคลังพระธรรมที่สมบูรณดวยอรรถและพยัญชนะได.
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อีกนัยหนึ่ง พระอานนท แสดงการทําไวในใจโดยแยบคาย ดวย
คําวา อิติ เพราะอรรถแหง อาการะ นิทัสสนะ และ อวธารณะที่กลาวไว
ดวยคําวา อิติ นั้นซึ่งจะกลาวถึงขางหนา อันสองถึงการแทงตลอด โดย
ประการตาง ๆ เปนอรรถไมวิปริต ก็มีสัทธรรมที่ไมวิปริตเปนอารมณ
อธิบายวา การแทงตลอด (ธรรม)โดยประการตาง ๆ ยอมไมมีแกบุคคลผูไม
ใสใจโดยแยบคาย. พระอานนท แสดงความไมฟุงซานดวยคําวา สุต.
การฟงสูตรที่กําลังกลาวอยู ซึ่งจัดเปนปกรณดวยอํานาจนิทานและปุจฉา เวน
สมาธิเสียยอมไมมี เพราะบุคคลผูมีจิตฟุงซานจะฟงไมได. เปนความจริง
บุคคลผูมีจิตฟุงซาน แมอันพระธรรมกถึกกลาวอยูดวยสมบัติทั้งปวง ก็มัก
กลาววา ขาพเจามิไดฟง นิมนตพระคุณเจากลาวซ้ําอีก. อนึ่ง ในที่นี้บุคคล
จะใหอัตตสัมมาปณิธิ และปุพเพกตปุญญตาสําเร็จไดก็ดวยโยนิโสมนสิการ
เพราะบุคคลผูมิไดตั้งตนไวชอบ หรือผูมีไดทําบุญไวในชาติปางกอนจะมีโยนิโสมนสิการนั้นไมได บุคคลจะใหสัทธัมมัสสวนะ และสัปปุรสิ ูปสสยะสําเร็จไดก็
ดวยความไมฟุงซาน เพราะบุคคลผูมีไดสดับธรรม และผูเวนจากการเขาไป
นั่งใกลสัตบุรุษ จะมีความไมฟุงซานนั้นไมได. เปนความจริง บุคคลผูมีจิต
ฟุงซานจะไมสามารถฟงพระสัทธรรมไดเลย. และบุคคลผูไมเขาไปนั่งใกล
สัตบุรุษจะไมมีการฟง (ธรรม) เลย.
อีกนัยหนึ่ง เพราะจิตสันดานใดเปนไปโดยอาการตาง ๆ กัน จึงมี
การรับ (เขาใจ) อรรถและพยัญชนะตาง ๆ ได อิติศัพททานจึงกลาววาเปน
ศัพทแสดงอาการตาง ๆ ของจิตสันดานนั้น. ก็เพราะเหตุที่อาการแหงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาที่งามอยางนี้ ที่เปนเหตุใหประโยชนของผูอื่น
บริบูรณไดครบถวน โดยทําใหผูอื่นนั้นหยั่งลงสูความสมบูรณแหงพระศาสนา
ทั้งหมด ดวยการกําหนดประเภทแหงอรรถและพยัญชนะได ยอมไมมีแกบุคคล
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ผูมิไดตั้งตนไวชอบ หรือผูมีไดทําบุญไวในชาติปางกอน ฉะนั้น พระอานนท
จึงแสดงความถึงพรอมแหงจักร ๒ ขอหลังของตน โดยอาการอันงามดวยคํา
นี้วา อิติ. พระอานนทแสดงความถึงพรอมแหงจักร ๒ ขอขางตน เพราะ
ประกอบดวยการฟง ดวยคําวา สุต. อธิบายวา การฟง (ธรรม) ยอมไมมี
แกบุคคลผูอยูในประเทศที่ไมสมควร หรือผูเวนจากการเขาไปนั่งใกลสัตบุรุษ
เพราะจักร ๒ ขอหลังของพระอานนทนั้นสําเร็จ ความบริสุทธิ์แหงอาสยะ
จึงเปนอันสําเร็จดวยประการดังพรรณนามาฉะนี้ บุคคลผูตั้งตนไวชอบ และ
ทําบุญไวในชาติปางกอน ชื่อวาเปนผูมีอาสยะบริสุทธิ์ เพราะกิเลสทั้งหลาย
ที่เปนเหตุใหอาสยะไมบริสุทธิ์นั้นอยูไกล. สมจริง ดวยพระดํารัสที่พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสไวอยางนี้วา
จิตที่บุคคลตั้งไวชอบแลว พึงทํา
บุคคลนั้นใหประเสริฐกวา เหตุนั้น
และวา ดูกอนอานนท เธอเปนผูที่ไดทําบุญไวแลว ขอเธอจงหมั่นประกอบ
ความเพียรเถิด ไมชาก็จักไดเปนผูไมมีอาสวะ. เพราะจักร ๒ ขางตนสําเร็จ
ความบริสุทธิ์แหงปโยคะก็เปนอันสําเร็จดวย. อธิบายวา พระอานนทชื่อวา
เปนผูมีปโยคะอันบริสุทธิ์ โดยสาธุชนทั้งหลาย ถือเอาเปนเยี่ยงอยางได เพราะ
การอยูในประเทศอันสมควร และเพราะการเขาไปนั่งใกลสัตบุรุษ ก็เพราะ
อาสยะบริสุทธิ์นั้น ความฉลาดในอธิคมสําเร็จได ก็เพราะเครื่องเศราหมอง
คือตัณหา และทิฏฐิถูกชําระใหบริสุทธิ์แลวในกาลกอนนั่นแล. เพราะปโยคะ
บริสุทธิ์ ความฉลาดในอาคมจึงสําเร็จได. อธิบายวา พระอานนทมีกาย
ปโยคะ และวจีปโยคะบริสุทธิ์ มีจิตไมฟุงซาน เพราะไมมีวิปปฏิสาร จึงเปน
ผูแกลวกลาในปริยัติ ถอยคําของพระอานนท ผูมีปโยคะและอาสยะบริสุทธิ์
ผูสมบูรณดวยอาคมและอธิคม ดังวามานี้ สมควรที่จะเปนคํานําแหงพระดํารัส
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ของพระผูมีพระภาคเจา เหมือนอรุณขึ้น ควรมีมากอนพระอาทิตยขึ้น
และโยนิโสมนสิการควรเกิดขึ้นกอนกุศลกรรม เพราะเหตุนั้น พระอานนท
เมื่อจะตั้งนิทาน (คําเบื้องตน) ในที่อนั ควร จึงกลาวคําวา อิติ เม สุต
เปนตนไว.
อีกนัยหนึ่ง พระอานนทแสดงการเกิดมีแหงสมบัติ คือ อัตถปฏิสัมภิทา และปฏิภาณปฏิสัมภิทาของตน ดวยคําวา อิติ นี้ ที่แสดงถึงการแทงตลอด
โดยประการตางๆ ตามนัยที่กลาวแลวในกาลกอน. พระอานนทแสดงการเกิด
มีแหงสมบัติ คือ ธรรมปฏิสัมภิทา และนิรุตติปฏิสัมภิทา ดวยคําวา สุต นี้
ที่แสดงถึงการแทงตลอดที่แตกตางจากสิ่งที่ควรสดับ เพราะอมความของอิติศัพทไว หรือเพราะมุงถึงเรื่องที่กําลังกลาว. อนึ่ง พระอานนทกลาวคํานี้วา
อิติ ที่แสดงถึงโยนิโสมนสิการ ตามนัยที่กลาวแลวนั่นแล จึงเทากับแสดงวา
ธรรมเหลานี้ขาพเจาตามเพงดวยใจ ขบคิดแลวดวยทิฏฐิ. อธิบายวา ปริยัติธรรม
ทั้งหลาย ทีบ่ ุคคลตามเพงดวยใจ โดยนัยเปนตนวา พระผูมพี ระภาคเจา
ตรัสศีลไวในสูตรนี้ ตรัสสมาธิไวในสูตรนี้ ตรัสปญญาไวในสูตรนี้ ในสูตรนี้
มีอนุสนธิเทานี้ ที่บุคคลกําหนดรูปธรรมและอรูปธรรม ทีก่ ลาวไวในสูตร
นั้น ๆ ดวยดี โดยนัยเปนตนวา รูปเปนอยางนี้ รูปมีเทานี้ แลวขบคิดดวยทิฏฐิ
อันเกี่ยวเนื่องกับการตรึกตรองไปตามอาการที่ไดฟงสืบ ๆ มา อันเปนตัวทน
ตอการเพงพินิจ (พิสูจน) แหงธรรมหรือกลาวคือ เปนญาตปริญญา ยอมนํา
ประโยชนเกือ้ กูล และความสุขมาใหทั้งแกตนและบุคคลอื่นแล. พระอานนท
เมื่อกลาวคําวา สุต นี้ ทีแ่ สดงถึงการประกอบในการฟง จึงเทากับแสดงวา
ธรรมเปนอันมาก อันขาพเจาพึงทรงจําได สั่งสมไวดวยวาจาแลว (สาธยาย)
อธิบายวา การฟง การทรงจํา และการสั่งสมปริยัติธรรมไว เกี่ยวเนื่องกับการ
เงี่ยโสตลงสดับ. พระอานนท แสดงความบริบูรณแหงอรรถและพยัญชนะ
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โดยภาวะที่ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลวทั้งสองนั้น จึงทําให
(ผูฟง) เกิดความเอื้อเฟอในการฟง. จริงอยู บุคคลเมื่อไมฟงธรรมที่บริบรู ณ
ดวยอรรถและพยัญชนะ ยอมเปนผูเหินหางจากประโยชนเกื้อกูลใหญ เพราะ
เหตุนั้น นักศึกษาพึงทําความเอื้อเฟอใหเกิดแลว ฟงธรรมเถิด.
ก็ดวยคําทั้งหมดนี้วา อิติ เม สุต ทานพระอานนทเมื่อไมตั้ง
ธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตเจาประกาศแลวเพื่อตนเอง ชื่อวากาวสูภูมิของ
อสัตบุรุษ เมื่อปฏิญญาความเปนพระสาวก ชื่อวา กาวลงสูภูมิของสัตบุรุษ
ดวยประการนั้น ทานพระอานนท ชื่อวา ยังจิตใหออกจากอสัทธรรม
ชื่อวา ยังจิตใหสถิตอยูในสัทธรรม. อนึ่ง ทานพระอานนท เมื่อแสดงวา
คํานั้นคือพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจานั้นแล อันขาพเจาไดฟงมาแลว
ทั้งหมดทีเดียว ชื่อวา เปลื้องตน อางพระศาสดา แนบแนนคําของพระชินเจา
ตั้งเปนแบบธรรมเนียมไว. อนึ่ง ดวยคําวา อิติ เม สุต ทานพระอานนท
เมื่อไมปฏิญญาวา ธรรมตนเองใหเกิดขึ้น เปดเผยคําพูดเริ่มตน (ปุริมพจน)
วา คํานี้ อันขาพเจารับมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาคเจานั้น ผู
แกลวกลาดวยเวสารัชชญาณ ๔ ผูทรงไวซึ่งทสพลญาณ ผูทรงดํารงอยูในฐานะ
แหงบุคคลผูองอาจ ผูทรงมีปกติบันลือสีหนาทผูสูงสุดกวาสรรพสัตว ผูท รง
เปนพระธรรมิศร ธรรมราชา ธรรมาธิบดี ผูทรงเปนธรรมประทีป ธรรมสรณะ ผูทรงหมุนลอแหงพระสัทธรรมอันประเสริฐ ผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ทานทั้งหลายไมควรทําความสงสัยหรือความแคลงใจ ในอรรถหรือ
ธรรมในบทหรือพยัญชนะนี้ ดังนี้ ชือ่ วา ยังความเปนผูไมมีศรัทธาในธรรม
วินัยนี้ใหพินาศ ยังสัทธาสัมปทาใหเกิดขึ้น. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวคาถา
ประพันธนี้ไววา
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พระสาวกของพระโคดมเมื่อกลาววา
เอวมฺเม สุต ดังนี้ ชื่อวา ยังอศรัทธาให
พินาศ ยังศรัทธาในพระศาสนาใหเจริญ.
ในทีน่ ี้ อาจารยบางทานกลาววา ก็เพราะเหตุไรในสูตรนี้ ทานจึงไม
กลาวคํานี้ทานไวเหมือนในสูตรอื่น ๆ ที่พระอานนทกลาวคํานิทานอางกาละเทสะ
(เวลาและสถานที่) ไวโดยนัยเปนตนวา เอวมฺเม สุต เอก สมย เลา. ตอบวา
เพราะอาจารยพวกอื่นไดกลาวไวกอนแลว. ก็คํานิทาน (ในสูตรนี้) พระ
เถระมิไดกลาวไว เพราะมีผูกลาวไวแลว. อธิบายวา คํานี้ทานนี้ ทาน
พระอานนทมิไดกลาวกอน แตนางขุชชุตตรา ผูซ ึ่งพระผูมีพระภาคเจา
ทรงแตงตั้งไวในเอตทัคคะ เพราะในบรรดาอุบาสิกา นางเปนพหูสูต เปน
อริยสาวิกาไดบรรลุเสกขปฏิสัมภิทา กลาวไวกอนแลวแกสตรี ๕๐๐ นาง
ซึ่งมีพระนางสามาวดีเปนประมุข. ในเรื่องนั้น มีการเลาไวเปนลําดับ ดังตอ
ไปนี้
ประวัตินางขุชชุตตรา
ไดทราบวา นับจากนี้ไปในตอนทายแสนกัป พระสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวา ปทุมุตตระ ไดเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ทรงประกาศพระธรรมจักร
อันประเสริฐ แลวประทับอยูในเมืองหงสาวดี. อยูมาวันหนึ่ง กุลธิดานางหนึ่ง
ในเมืองหงสาวดี ไดไปยังอารามพรอมกับอุบาสิกา ซึ่งกําลังไปเพื่อฟงเทศนา
ของพระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงแตงตั้งอุบาสิกาคนหนึ่งไวในเอตทัคคะ
(ตําแหนงที่เลิศกวา) อุบาสิกาทั้งหลายผูเปนพหูสูต จึงทําบุญแลวปรารถนา
ฐานันดรนั้น.
ฝายพระศาสดาก็ทรงพยากรณอุบาสิกานั้นวา ในอนาคตกาล นาง
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จักไดเปนอุบาสิกา ผูเปนสาวิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา
โคดม จักเปนผูเลิศในบรรดาอุบาสิกาผูเปนพหูสูตดวยกัน. นางทํากุศลจน
ตลอดชีวิตแลว ก็ไปบังเกิดในเทวโลก (จุติจากเทวโลกแลว) ก็มาบังเกิดใน
หมูมนุษยอีก เมื่อนางทองเที่ยวอยูในเทวโลก และมนุษยโลกอยางนี้แล ลวง
ไปไดหนึ่งแสนกัป ครัน้ แลวในภัททกัปนี้ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา
ของเราทั้งหลาย นางก็ไดจุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิ ในทองหญิงพี่เลี้ยงใน
เรือนของโฆสิตเศรษฐี.
ชนทัง้ หลายไดตั้งชื่อใหนางวา อุตตรา ในเวลาที่เกิดมาแลว นางได
กลายเปนหญิงคอม เพราะเหตุนั้น จึงปรากฏชือ่ วา ขุชชุตตรา ตอมา
ในเวลาที่โฆสิตเศรษฐี ถวายนางสามาวดี แกพระเจาอุเทน นาง
ขุชชุตตรานั้น ก็ถูกยกใหไปเปนนางปริจาริกา ของนางสามาวดีนั้น
(และ) อยูภายในราชสํานักของพระเจาอุเทน ก็สมัยนั้น โฆสิตเศรษฐี
กุกกุฏเศรษฐี และปาวาริกเศรษฐี ในเมืองโกสัมพี ไดพากันสรางวิหาร
๓ แหง อุทิศพระผูมีพระภาคเจา เมื่อพระตถาคตเจาเสด็จจาริกไปใน
ชนบท ถึงพระนครโกสัมพี ก็ไดมอบถวายวิหารแดพระสงฆ มีพระพุทธเจา
เปนประมุข แลวพากันบําเพ็ญมหาทาน. ประมาณเดือนหนึ่งผานพนไป.
ครั้งนั้น เศรษฐีเหลานั้นไดมีความคิด ดังนี้วา ธรรมดาพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ทรงอนุเคราะหโลกทั้งหมด พวกเราจักใหโอกาสแกคนอื่นบาง.
แมคนที่อยูในตัวเมืองโกสัมพี ก็ไดเปดโอกาสใหแกประชาชนทั่วไป. ตั้งแต
นั้นมา พวกชาวเมือง ก็พากันถวายมหาทาน โดยรวมคนในถนน (เดียวกัน)
บาง โดยรวมกันเปนคณะบาง อยูมาวันหนึ่ง พระศาสดาอันภิกษุสงฆแวดลอม
แลวประทับนั่งในเรือนของนายมาลาการผูเปนหัวหนา.
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ขณะนั้น นางขุชชุตตรา ไดรบั ทรัพย ๘ กหาปณะ แลวไปยังเรือน
นั้นเพื่อซื้อดอกไมไปใหนางสามาวดี. นายมาลาการผูเปนหัวหนาเห็นนาง
แลวก็กลาววา แมอุตตรา วันนี้ (ฉัน ) ไมมีเวลาที่จะใหดอกไมแกเธอ
ฉันกําลังอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข แมเธอก็จงเปนสหายใน
การเลี้ยงดูเถิด เมื่อทําอยางนี้แลว เธอก็จักพนไปจากการทําการรับใชบุคคลอื่น
(เสียที). ครั้งนั้น นางขุชชุตตรา ก็ไดทําการรับใช พระพุทธเจาทั้งหลาย
ในโรงครัว. นางไดเรียนธรรมทั้งหมดที่พระศาสดาตรัสแลวดวยอํานาจเปน
อุปนิสินนกถา ตอมาไดฟงอนุโมทนาแลวไดบรรลุโสดาปตติผล. ในวันอื่น ๆ
นางให ๔ กหาปณะเทานั้น แลวรับเอาดอกไมไป. แตในวันนั้น เพราะได
เห็นสัจจะ นางไมยังจิตใหเกิดในสิ่งของของบุคคลอื่นใหหมดทั้ง ๘ กหาปณะ
แลวไดรับเอาดอกไมไปยังสํานักของนางสามาวดี.
ลําดับนั้น พระนางสามาวดีนั้นไดถามนางวา แมอุตตรา ในวันอื่น ๆ
เธอนําดอกไมมาใหไมมาก แตวันนีน้ ํามาใหมาก พระราชาของเราทั้งหลาย
ทรงเลื่อมใสมากขึ้นหรือ ? นางไดทูลเรื่องทั้งหมดไมปกปดเรื่องที่ตนไดทําไป
แลว เพราะไมสามารถจะกลาวเท็จได และเมื่อนางถูกถามวา เมื่อเปนเชนนั้น
เพราะเหตุไร วันนี้จึงนําดอกไมมามาก ก็ทลู ตอบวา วันนี้หมอมฉัน ไดฟงธรรม
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา แลวไดทําใหแจงซึ่งอมตะ เพราะเหตุนั้น
หมอมฉันจึงลวงพระองคทานไมได. พระนางสามาวดี ทรงสดับคํานั้นแลว
ก็มิไดทรงขูตะคอกวา เฮยนางทาสีผูชั่วราย แกจงคืนกหาปณะที่แก (ยักยอก)
เอาไปตลอดเวลาเทานี้มา (พระนาง) อันบุรพเหตุตักเตือน ไดตรัสวา แม
ขอแมจงใหพวกเราไดดื่มน้ําอมฤตที่แมไดดื่มแลวบางเถิด เมื่อนางขุชชุตตรา
ทูลวา ถาอยางนั้น จงทรงพระกรุณาใหหมอมฉันอาบน้ํา (กอน) ก็ทรงให
นางอาบน้ําดวยน้ําหอม ๑๖ หมอ แลวรับสั่งใหประทานผาเนื้อเกลี้ยง ๒ ผืน.
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นางขุชชุตตรานั้น นุงผืนหนึ่ง อีกผืนหนึ่งเอาหมเฉวียงบาแลว
ปูลาดอาสนะนั่งบนอาสนะถือพัดอันวิจิตร รองทักมาตุคามทั้ง ๕๐๐ นางซึ่งนั่ง
อยูบนอาสนะที่ต่ํากวา ดํารงอยูในเสกขปฏิสัมภิทา แสดงธรรมแกหญิงเหลานั้น
ตามนิยามที่พระศาสดาทรงแสดงแลวนั่นแล. เวลาจบเทศนา หญิงทั้งหลาย
นั้นไดบรรลุโสดาปตติผล. หญิงทั้งหมดนั้นไหวนางขุชชุตตราพลางกลาววา
ขาแตแมเจา ตั้งแตวันนี้ไป ขอแมเจาอยาไดทางานอันต่ําตอยอีกตอไปเลย
ขอแมเจาจงดํารงอยูในฐานะเปนมารดา ในฐานะเปนอาจารยของเราทั้งหลาย
เถิด ดังนี้แลว ไดตั้ง (นาง) ไวในฐานะเปนที่เคารพ.
อดีตชาติของนางขุชชุตตรา
ถามวา ก็เพราะเหตุไร นางขุชชุตตรานี้จึงบังเกิดเปนนางทาสี ?
ตอบวา เลากันวา ในกาลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา กัสสปะ
นางบังเกิดเปนธิดาของเศรษฐีในเมืองพาราณสีเมื่อพระเถรีผูเปนพระขีณาสพ
รูปหนึ่งไปยังตระกูลอุปฏฐาก ก็เรียนวา ขาแตแมเจา ขอแมเจาจงใหกระเชา
ประดับนั่นแกดิฉันเถิด ดังนี้แลว สั่งใหคนใชทําการรับใช (พระเถรี) ฝายพระเถระ คิดวา เมื่อเราไมให นางจักเกิดความอาฆาต (ตายแลว) จักไดเกิดใน
นรก เมื่อเราให นางจักเกิดเปนทาสีของคนอื่น การที่นาง (เกิด) เปนทาสี
ดีกวาการไหมในนรก ดังนี้แลว อาศัยความกรุณาจึงไดทําตามคําของนาง.
ดวยกรรมนัน้ นางไดบังเกิดเปนทาสีของคนอื่นสิ้น ๕๐๐ ชาติ.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร นางจงไดเปนหญิงคอม ? ตอบวา เลากันวา
เมื่อพระพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติขึ้น นางอยูในพระราชวังของพระเจาพาราณสี
เห็นพระปจเจกพุทธเจาผูเปนราชกุลุปกะองคหนึ่งหลังคอมนิดหนอย เมื่อจะ
ทําการลอเลียนตอหนาหญิงที่อยูดวยกันกับตน จึงไดแสดงอาการหลังคอมเปน
การสนุกสนานตามที่กลาว เพราะเหตุนั้น นางจึงบังเกิดเปนหญิงคอม.
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ถามวา ก็นางทํากรรมอะไรไวจึงเกิดเปนหญิงมีปญญามาก ? ตอบวา
เมื่อพระพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติขึ้น นางอยูในพระราชวังของพระเจาพาราณสี
เห็นพระปจเจกพุทธเจา ๘ องค เปลี่ยน (มือ) อุมบาตรที่เต็มดวยขาวปายาส
รอน (ทีร่ ับ) จากพระราชวังก็ไดถวายวลัยงา ๘ อัน ซึ่งเปนของตนพลาง
เรียนวา ขอพระคุณเจาโปรดวาง (บาตร) ไวบนวลัยนี้ แลวอุม (บาตร) เถิด.
พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น ทําตามนั้นแลวมองดู (นาง) นางเรียนวา วลัย
เหลานี้ ดิฉันสละถวายแดพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงถือไปเถิด พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น ไดไปยังเงื้อมเขานันทมูลกะ แมจนวันนี้ วลัยเหลานั้น
ก็ยังไมผุกรอนเลย. นางเกิดเปนหญิงมีปญญามากเพราะผลแหงกรรมนั้น
ตอมา สตรี ๕๐๐ นางซึ่งมีพระนางสามนาวดีเปนประมุข ไดกลาวกะ
นางวา ขาแตแม ขอแมจงไปยังสํานักของพระศาสดาทุกวัน สดับธรรมที่
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว (มา) แสดงแกเราบาง. นางไดทําตามนั้น
ในเวลาตอมาจึงกลายเปนผูทรงจําพระไตรปฎก. เพราะเหตุนั้น พระศาสดาจึง
ตั้งนางไวในเอตทัคคะวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาอุบาสิกาสาวิกาของเรา
ที่เปนพหูสูต ขุชชุตตรานี้เปนเลิศ อุบาสิกาขุชชุตตรา ผูเปนอริยสาวิกา
ไดบรรลุปฏิสัมภิทาอัน พระศาสดาทรงตั้งไวในเอตทัคคะ เพราะเปนพหูสูต
เมื่อพระศาสดาประทับอยูในกรุงโกสัมพี ไดไปยังสํานักพระศาสดาตามกาล
อันสมควร ไดฟงธรรมแลว กลับไปภายในราชสํานัก เมื่อจะกลาวธรรมตาม
ที่ไดฟงมา ตามนิยามที่พระศาสดาทรงแสดงแกสตรีอริยสาวิกา ๕๐๐ นางมี
พระนางสามาวดีเปนประมุข เมื่อจะเปลื้องตนประกาศความที่ธรรมตนได
สดับในสํานักพระศาสดา จึงยกนิทาน (คําเริ่มตน) ขึ้นวา ขาพเจาไดสดับมาวา
ก็คํานี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว คือ พระอรหันตตรัสไวแลวดังพรรณนามาฉะนี้.
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ก็เพราะเหตุที่นางขุชชุตตรานั้นไดฟงมาเฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจาในนครนั้นแล แลวกลาวแกสตรีเหลานั้น ในวันนั้นดวย
ฉะนั้นจึงไมมีประโยชนที่จะอางเวลาและสถานที่วา สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในกรุงโกสัมพี เพราะเวลาและสถานที่ปรากฏชัดอยูแลว.
ฝายภิกษุณีทั้งหลายก็ไดเรียนเอาสูตรเหลานี้ในสํานักนางขุชชุตตรานั้น. แมใน
หมูภิกษุ นิทาน(คําเริ่มตน) ที่นางขุชชุตตรานั้นยกขึ้นไวก็ปรากฏโดยสืบทอด
กันมาอยางนี้. ตอมาทานพระอานนท นั่งสั่งคายนาพระธรรมอยูใ นทามกลาง
คณะพระเถระ ผูเชี่ยวชาญมี พระมหากัสสปะเปนประมุข ในสัทธรรมมณฑป
ที่พระเจาอชาตศัตรูทรงใหสรางขึ้นที่ถ้ําสัตตบรรณคูหา ภายหลังจากเวลา
ที่พระตถาคตเจาปรินิพพาน เมื่อจะหลีกเลี่ยง (ไมตองการให) นิทานของ
สูตรเหลานี้มี ๒ นิทาน จึงยกนิทานขึ้นตามนิยามที่นางขุชชุตตรานั้นยกไว
แลวแล. แตอาจารยบางพวกขยายประการในที่นี้ใหมากออกไป. ประโยชน
อะไรดวยประการเหลานั้น.
อิติวุตตกะมี ๑๑๒ สูตร
อีกอยางหนึ่ง พระสังคีติกาจารยทั้งหลาย สังคายนาพระธรรมวินัยไว
โดยนัยตาง ๆ. จริงอยู พระมหาเถระผูสังคายนาพระธรรมเปนพระอนุพุทธะ
(ผูตรัสรูตามพระพุทธเจา). พระมหาเถระเหลานั้นรูอาการสังคายนาพระธรรม
วินัย โดยชอบแททีเดียวในทีบางแหงจึงตั้งนิทาน(คําเริ่มตน) ไวโดยนัยเปนตน
วา เอวมฺเม สุต ในที่บางแหงตั้งนิทานไวโดยนัยเปนตนวา เตน สมเยน
ในที่บางแหงตั้งนิทาน โดยเปนคาถาพันธ (แต) ในที่บางแหงไมตั้งนิทาน
ไวทั้งหมด สังคายนาพระธรรมวินัย โดยแยกเปนวรรคสังคหะเปนตน. บรรดา
อาคตสถานเหลานั้น ในที่นี้ พระสังคีติกาจารยตั้งนิทานไวโดยนัยเปนตนวา
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วุตฺต เหต แลวสังคายนา (พระธรรมวินัย). พุทธวจนะนี้มีองค ๙ โดยแยก
เปน สุตตะ เคยยะ เปนตนของพระพุทธเจาทุกพระองค ก็เปนเหมือน
พุทธวจนะมีองค ๙ นั่น. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไวดังนี้วา ก็พุทธวจนะมีองค
๙ คือ สุตตะ เคยยะ ฯลฯ ของพระพุทธเจาเหลานั้นมีนอย เปนตน. ในบรรดา
องคเหลานั้น องค คือ อิติวุตตกะไมปรากฏนิทานอะไร ๆ อยางอื่นเลย
ยกเวนคํานี้วา วุตฺต เหต ฯเปฯ เม สุต ซึ่งเปนเครื่องหมายของอิติวุตตกะ
นั้น . ดวยเหตุนั้น พระอรรถกถาจารยทั้งหลายจึงกลาววา สูตร ๑๑๒ สูตร
ที่เปนไปโดยนัยเปนตนวา วุตฺต เหต ภควตา จัดเปนอิติวุตตกะ เพราะ
เหตุนั้น พึงทราบวา พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย หรือแมพระอริยสาวิกา
ผูรูพระประสงคของพระศาสดา จึงไดตั้งนิทานไวโดยนัยนี้แล เพื่อใหทราบวา
สูตรเหลานี้จักเปนองค คือ อิติวุตตกะ.
กลาวคํานิทานไวทําไม ?
ถามวา ก็พระอานนทเมื่อจะทําการรวบรวมพระธรรมวินัย ไดกลาว
คํานิทานไวเพื่ออะไร ? ทานควรทําการรวบรวมพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวมิใชหรือ ? ขาพเจาจะเฉลย พระอานนทกลาวคํานิทานไว
เพื่อยังความดํารงมั่น ความไมเลอะเลือน และความเปนของควรเธอแหงเทศนา
ใหถึงพรอม. เปนความจริง เทศนาที่ผูกพันอยูกับขออาง คือ กาละ (เวลา)
เทสะ (สถานที่) ผูแสดง และบริษทั ยอมเปนเทศนาดํารงอยูไดมั่นคง
ไมเลอะเลือน และเปนเทศนาควรเธอ. การวินิจฉัยโวหารเปนเหมือนผูกพัน
อยูกับเครื่องหมาย คือ เทสะ กาละ กัตตา (ผูท ํา) และโสตา (ผูฟง)
ก็ทานพระอานนทผูเปนขุนคลังแหงพระธรรมนัน้ แล เมื่อพระมหากัสสปะ
ทําการปุจฉาถึงเทสะ (สถานที่ตรัส) เปนอาทิแหงพรหมชาลสูตรละมูลปริยาย-
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สูตรเปนตน จะทําการวิสัชนาปุจฉาเหลานั้นจึงกลาวคํานิทานไวโดยนัยเปนตนวา เอวมฺเม สุต แตในที่นี้ทานกลาวเหตุไวแลวแลในเพราะระบุถึงกาละ
และเทสะ.
อีกประการหนึ่ง คํานิทานทานกลาวไวเพื่อประกาศสมบัติของพระศาสดา. จริงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระตถาคต ทรงสําเร็จ
ความเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาได เพราะไมมีการรจนาไวกอน ไมมีการ
อนุมาน และไมมีตรรกในปริยัติ. ก็พระสัมมาสัมพุทธเจา ไมมีความตออง
การดวยการรจนาไวกอนเปนตน เพราะทรงมีพระญาณสอดสองไปไมถูก
ขัดขวางในธรรมทั้งปวง และเพราะทรงมีประมาณเปนหนึ่ง ในไญยธรรม
ทั้งหลาย. อนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจา ทรงสําเร็จเปนพระขีณาสพได เพราะ
ไมมีกํามือของอาจารย คือ ความตระหนี่ธรรม และความยินดีแมแตนอยใน
ผูฟงคําสอน (ของพระองค) เพราะวา ธรรมเหลานั้นหาเกิดขึ้นแกพระขีณาสพ
โดยตลอดไม เพราะฉะนั้น พฤติกรรมที่อนุเคราะหผูอื่น จึงเกิดแกพระผูม-ี
พระภาคเจา ผูทรงบริสุทธิ์อยางยิ่ง. ความสําเร็จเวสารัชชญาณ ๒ ขอขางตน
ของพระผูมีพระภาคเจา (สัมมาสัมพุทธปฏิญญา ๑ ขีณาสวปฏิญญา ๑)
มีไดดวยสัมพุทธภาวะ (ตรัสรูเองโดยชอบ) และวิสุทธภาวะ (ทรงหมดจด)
ที่บงถึงความไมมีโดยสิ้นเชิงแหงอวิชชาและตัณหา อันเปนตัวประทุษรายทิฏฐิสัมปทา และสีลสัมปทาเปนสังกิเลส (เครื่องเศราหมอง) ของผูแสดง และ
ที่ทําญาณสัมปทา และปหานสัมปทาใหปรากฏ และความสําเร็จเวสารัชชญาณ
๒ ขอหลัง (อันตรายิกธรรมวาทะ ๑ นิยยานิกธรรมเทศนา ๑) มีได เพราะทรง
สําเร็จความไมงมงายในอันตรายยิกธรรม และนิยยานิกธรรมนัน้ . เพราะเหตุนั้น
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ดวยคํานิทาน เปนอันพระอานนทเถระประกาศ การที่พระผูม ีพระภาคเจา
ทรงประกอบดวย เวสารัชชญาณ ๔ อยาง อันเปนที่อาศัยบําเพ็ญประโยชน
เพื่อพระองค และประโยชนเพื่อผูอื่น เพราะทรงแสดงพระธรรมเทศนา
ดวยพระปฏิภาณที่เกิดขึ้นตามฐานะที่ควร เหมาะสมกับอัธยาศัยของบริษัท
ผูประสบ (พระองค) แลวในที่นั้น ๆ. แตในที่นี้ ควรประกอบคําพูดวา การ
ละโทษของกาม โดยไมมีสวนเหลือ และโดยการแสดงถึงพระธรรมเทศนา
ตามวิธี ดวยเหตุนั้น ทานจึงไดกลาวไววา ทาน(พระอานนท)กลาวนิทานพจน
ไว เพื่อประกาศพระคุณสมบัติของพระศาสดา.
อนึ่ง ในเรื่องนี้ ทานแสดงถึงการประกาศเนื้อความใหแจมแจง ตาม
ที่ไดกลาวมาแลว ในหนหลังนั่นเอง ดวยบทเหลานั้นวา ภควตา อรหตา.
อนึ่ง พระอานนทเถระ กลาวคํานิคมไว เพื่อประกาศคุณสมบัติของพระศาสนา (คําสอนของพระองค) เพราะวา ขอปฏิบัติของพระผูมีพระภาคเจา
ผูทรงมีพระกิริยาทุกอยางอันพระญาณและพระกรุณาประคองไว ที่ไรประโยชน
หรือเปนประโยชนเกื้อกูลแกพระองค เทานั้น คือการเห็นแกตัวจะไมมี เพราะ
ฉะนั้น กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม แมทั้งหมดของพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูทรงมีพระกิริยาทุกอยางที่เปนไปแลว เพื่อประโยชนแกผูอื่นทีเดียว
ที่กําลังกลาวถึงตามที่เปนไปแลว ชื่อวา เปนคําสอน (เหมือนกัน ) เพราะอรรถ
วาเปนเหตุสอนสัตวทั้งหลายไดเนือง ๆ ตามความเหมาะสมกับประโยชนชาตินี้
ประโยชนชาติหนา และประโยชนอยางยิ่ง ไมใชเพราะรจนาไวทั้งหมด.
ทานประกาศพระจริตของพระศาสดานี้นั้นไวตามสมควร ดวยนิทานพจน
ทั้งหลาย ทีอ่ างถึงกาละเทสะผูแสดงและบริษัท. แตในที่นี้ ควรประกอบ
ถอยคําวา ที่อางถึงผูแสดงและบริษัทเขาไว ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวไววา
(สาสนสมฺปตฺติปฺปกาสนตฺถ นิทานวจน ทานกลาวนิทานพจนไว เพื่อ
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ประกาศคุณสมบัติของพระศาสนา).
อีกอยางหนึ่ง ทานกลาวนิทานพจนไวเพื่อแสดงวา คําสอนเอาเปน
ประมาณได เพราะประกาศวา พระศาสดาเอาเปนประมาณได. ก็การแสดงวา
คําสอนนั้น เอาเปนประมาณไดนั้น พึงทราบวาไดประกาศไวแลว ดวยบทเหลา
นี้วา ภควตา อรหตา ตามแนวแหงนัยที่ไดกลาวไวแลว ในหนหลัง. ใน
ที่นี้ คํานี้แสดงเพียงชองทางของประโยชนแหงคํานิทานเทานั้น ดังนี้แล.
จบนิทานวรรณนา
เอกนิบาตวรรณนา
บัดนี้ ถึงโอกาสแหงการพรรณนาพระสูตรที่พระผูมีพระภาคเจาทรง
ยกขึ้นโดยนัยเปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงละธรรม
อยางหนึ่ง ดังนี้. ก็การพรรณนาความนี้นั้น เพราะเปนการปรากฏทีทา น
กลาววิจารณ ถึงบทตั้งของพระสูตรไว ฉะนั้น เราจักวิจารบทตั้งของพระสูตร
กอน.
จริงอยู บทตั้ง (ของพระสูตร) มี ๔ อยาง คือ อัตตัชฌาสยะ ๑
ปรัชฌาสยะ ๑ ปุจฉาวสิกะ ๑ อัตถุปปตติกะ ๑. อันที่จริง พระสูตร
ทั้งหลาย แมมีประเภทตั้งแสนมิใชนอย ก็ไมเกิน ๑๖ อยางไปไดโดยปฏฐานนัย
(การเริ่มตน) มีสังกิเลสภาคิยะ (เปนไปในสวนแหงความเศราหมอง) เปนตน
ฉันใด พระสูตรทั้งหลายยอมไมเกิน ๔ อยางไปได โดยบทตั้งของพหูสูตร
มีอัตตัชฌาสยะเปนตน ฉันนั้น ดวยประการฉะนี้. ใน ๔ อยางนั้น อัตตัชฌาสยะ
และอัตถุปปตติ ยอมมีความเกี่ยวของกับปรัชฌาสยะและปุจฉา เพราะมีความ
สืบเนื่องกันแหงอัตตัชฌาสยะ และปุจฉา คือ อัตตัชฌาสยะ และปรัชฌาสยะ
อัตตัชฌาสยะ และปุจฉาวสิกะ อัตถุปปตติกะ และปรัชฌาสยะ อัตถุปปตติกะ
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และปุจฉาวสิกะ ฉันใด เปนความจริงแทที่แนนอนที่อัตถุปปตติ ยอมมีความ
เกี่ยวของ แมดวยอัตตัชฌาสยะ ฉันนั้น แตอัตถุปปตติไมมีความเกี่ยวของ
ดวยอัตตัชฌาสยะเปนตน อันเกิดขึ้นแตตน เพราะฉะนั้น ปฏฐานนัยอันไมมี
เศษเหลือ จึงไมเกิด. อีกอยางหนึ่ง พึงทราบวา ทานกลาวถึงบทตั้งของ
พระสูตรไว ๔ อยาง ดวยตั้งขอมูลของบทตั้งที่เหลือ อันเกิดขึ้นเพราะหยั่งลง
ภายในของนัยนั้น.
พึงทราบเนื้อความในสูตรนั้นดังตอไปนี้ ชื่อวา นิกเขปะ เพราะ
อรรถวา อันเขาตั้งไว. บทตั้งคือพระสูตร ชื่อวา สุตตนิกเขปะ. อีกอยางหนึ่ง
การตั้งความ ชื่อวา นิกเขปะ. การตัง้ ความแหงพระสูตร ชื่อวา สุตตนิกเขปะ.
อธิบายวา แสดงพระสูตร. อัธยาศัยของตน ชื่อวา อัตตัชฌาสยะ. ชื่อวา
อัตตัชฌาสยะ เพราะเปนเหตุผลของตนนั้น. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อัตตัชฌาสยะ
เพราะมีอัธยาศัยของตน แมในปรัชฌาสยะ ก็มีนัยนี้เหมือนกัน . ชื่อ ปุจฉาวสะ.
เพราะอํานาจแหงคําถาม ชื่อวา ปุจฉาวสิกะ เพราะมีอํานาจแหงคําถาม.
เรื่องราวอันเปนเหตุแสดงพระสูตรเกิดขึ้น ชื่อวา อัตถุปปตติ อัตถุปตติ
นั้นแล ชื่อวาอัตถุปปตติกะ. ชื่อวาอัตถุปปตตกะ เพราะมีเรื่องเกิดขึ้น.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา นิกเขปะ เพราะเปนเครื่องยกพระสูตรขึ้น ไดแก
อัตตัชฌาสยะเปนตนนั่นเอง. ในอรรถวิกัปนี้ อัธยาศัยของตนชื่อวา อัตตัชฌาสยะ
อัธยาศัยของคนอื่นชื่อวา ปรัชฌาสยะ. ชื่อวาปุจฉา เพราะถูกถาม ไดแก
เนื้อความที่ควรถาม. ถอยคําของผูรับธรรม อันเปนไปดวยคําถาม ชื่อวา
ปุจฉาวสะ. คํานั้นทานกลาวโดยเปนปุลลิงควา ปฺจฺฉาวสิโก เพราะเพงถึง
ศัพท นิกฺเขป. อนึ่ง พึงทราบความในบทนี้ อยางนี้วา เรื่องราวที่เกิดขึ้น
นั้นเอง ชื่ออัตถุปปตติกะ.
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อีกอยางหนึ่ง ความที่อัตตัชฌาสยะเปนความตั้งของพระสูตร ตาง
ออกไปควรแลว เพราะมิไดเพงถึงเหตุ มีความแกกลาของอินทรียเปนตน
ของบุคคลเหลาอื่น. สมดังที่ทานกลาวไววา ดวยอัชฌาสัยของตนอยางเดียว
ดังนี้. เพราะใหเทศนาเปนไป เพื่อดํารงแบบแผนของพระธรรมไว. ขอนี้
ไมควรทวงวา ความไมกีดกันอัชฌาสยะ และปุจฉาของคนเหลาอื่น อันเปน
ปรัชฌาสยะ. และปุจฉาวสิกะ อันเปนเหตุของเทศนานิมิตที่เปนไปแลวใน
อุปปตติ ในอัตถุปปตติกะไดอยางไร หรือความไมกีดกันของปุจฉาวสิกะ และ
อัตถุปปตติกะที่เปนไปแลว ดวยไมเขาไปกีดกันปรัชฌาสยะ ในปรัชฌาสยะ
ไดอยางไร. เปนการแยกถือเอาแหงปรัชฌาสยะ และปุจฉาวสิกะ เพราะถือ
เอาโดยความเปนอัตถุปบัติ แหงความเกิดของเหตุแสดงพระสูตร อันนอกเหนือ
จากอภินิหารและการสอบถามเปนตน. เปนความจริงดังนั้น การแสดงคุณ
โทษและความเกิดแหงอามิสเปนตน ของพรหมชาลสูตร และธัมมทายาทสูตร
เปนตน ทานเรียกวา นิมิต. ทานแสดงปรัชฌาสยะกระทําอัชฌาสยะ เวนจาก
คําถามของคนเหลาอื่นใหเปนนิมิต ทานแสดงปุจฉาวสิกะ ดวยสามารถคําถาม
เพราะเหตุนั้น เนื้อความนี้ปรากฏชัดแลว. พระผูมีพระภาคเจาอันผูอื่นมิได
ทูลเชิญ ตรัสพระสูตรเหลาใดโดยอัชฌาสัยของพระองคอยางเดียวเทานั้น เชน
อากังเขยยสูตรตุวัฏฏกสูตรเปนตน อัตตัชฌาสัยเปนความตั้งของสูตรเหลานั้น.
พระสูตรเหลาใดที่พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจตราอัชฌาสัย ความอดทน
อภินิหารและความรูของคนเหลาอื่นวา ธรรมอันแกกลา อันจะอบรมราหุลให
พนมีอยูเราพึงนําราหุลไปในความสิ้นอาสวะใหยิ่งขึ้นไปแลว เชน ราหุโลวาทสูตรธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเปนตน โดยปรัชฌาสยะ ปรัชฌาสยะเปนความ
ตั้งของสูตรเหลานั้น.
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ก็เหลาเทวดามนุษย บริษัท ๔ วรรณะ ๔ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา แลวทูลถามปญหาอยางนั้น ๆ พระสูตรเหลาใดมีโพชฌงคสังยุต
เปนตน ที่พระผูมีพระภาคเจามีผูทูลถามอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
พระองคตรัสโพชฌงค โพชฌงค ขอพระองคตรัสนิวรณ นิวรณ ดังนี้เปนตน
แลวตรัส ปุจฉาวสิกะเปนความตั้งของพระสูตรเหลานั้น. ก็พระสูตรเหลาใด
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสอาศัยเหตุที่เกิดขึ้นแลว เชนธัมมทายาทสูตร ปุตตมังสูปมสูตร ทารุกขันธูปมสูตรเปนตน อัตถุปตติกะเปนความตั้งของพระสูตร
เหลานั้น. ในความตั้งพระสูตร ๔ เหลานี้ ปรัชฌาสยะเปนความตั้งของ
พระสูตรนี้ ดวยประการฉะนี้. จริงอยู ทานยกสูตรนี้ขึ้นดวยสามารถปรัชฌาสยะ.
ถามวา ทานยกขึ้นดวยอัชฌาสัยของบุคคลเหลาไหน. ตอบวา ดวยอัชฌาสัย
ของบุคคลผูไมเห็นโทษในความโลภ. แตอาจารยบางพวกกลาววา เปน
อัตตัชฌาสยะ.
เอกศัพทในบทเปนตนวา เอกธมฺม ภิกขฺ เว ในสูตรนั้นยอมมีใน
ความอื่น ดังในประโยคเปนตนวา คนพวกอื่นยอมกลาวอยางนี้วา อัตตาและ
โลกเที่ยง นี้เทานั้นเปนสัจจะ อยางอื่นเปนโมฆะ. ยอมมีในความประเสริฐ
ดังในประโยคเปนตนวา เจตโส เอโกทิภาว ความที่มีจิตผุดขึ้นดวงเดียว.
ยอมมีในความไมมีเพื่อน ดังในประโยคเปนตนวา เอโก วูปกฏโ ผูเดียว
หลีกไป. ยอมมีในความนับดังในประโยคเปนตนวา เอโก จ โข ภิกขฺ เว
ขโณ จ สมโย จ พฺรหฺมจริยวาสาย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขณะและ
สมัยหนึ่งแล เพื่ออยูพรหมจรรย. แมในสูตรนี้พึงเห็นวา ยอมมีในความนับ.
ธัมมะศัพท ยอมปรากฏในความมี ปริยัติ สัจจะ สมาธิ ปญญา
ปกติ บุญ อาบัติ สุญญตา เญยยะ สภาวะ เปนตน. มีความวาปริยัติ
ในบทมีอาทิวา ตถาหิสฺส อิธ ภิกขฺ ุ ธมฺม ปริยาปุณาติ เปนความจริง
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ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมเรียนธรรม. มีความวา สัจจะในบทมีอาทิวา ทิฏธมฺโม เห็นธรรมแลว. มีความวา สมาธิในบทมีอาทิวา พระผูมีพระภาคเจา
เหลานั้น ไดเปนผูมีธรรมอยางนี้. มีความวา ปญญาในบทมีอาทิวา สจฺจ
ธมฺโม ธิติ จาโค สเว เปจฺจ น โสจติ
ผูตั้งอยูในธรรม ๔ ประการ คือ
สัจจะ ธรรม ปญญา จาคะ ละโลกนี้
ไปแลว ยอมไมเศราโศก.
มีความวา ปกติในบทมีอาทิวา ชาติธมฺมาน ภิกฺเว สตฺตาน เอว อิจฺฉา
อุปฺปชฺชติ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนาของสัตวทั้งหลาย ผูมีชาติ
เปนปกติ ยอมเกิดขึ้นอยางนี้. มีความวา บุญในประโยคมีอาทิวา ธมฺโม หเว
รกฺขติ ธมฺมจารี บุญแล ยอมรักษาผูประพฤติธรรม. มีความวา
อาบัติในประโยคมีอาทิวา ติณฺณ ธมฺมาน อฺตเรน วเทยฺย ปาราชิเกน วา สงฺฆาทิเสน วา ปาจิตฺติเยน วา ภิกษุพึงกลาวถึงอาบัติ ๓ อยาง คือ
ปาราชิก หรือสังฆาทิเสส หรือปาจิตตียอยางใดอยางหนึ่ง. มีความวา สุญญตา
ในบทมีอาทิวา ตสฺมึ โข ปน สมเย ธมฺมา โหนฺติ ก็ในสมัยนั้นแล
ธรรมทั้งหลายยอมมี. มีความวา เญยยะ (ธรรมที่ควรรู) ในบทมีอาทิวา
สพฺเพ ธมฺมา สพฺพากาเรน พุทฺธสฺส ภควโต าณมุเขน อาปาถ
อาคจฺฉนฺติ ธรรมทั้งหลายทั้งปวงยอมมาสูคลอง โดยญาณมุขของพระผูมีพระภาคเจาผูเปนพุทธะโดยอาการทั้งปวง. มีความวา สภาวะในบทมีอาทิวา
กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา ธรรมทั้งหลายที่เปนกุศล ธรรมทั้งหลาย
ที่เปนอกุศล. พึงทราบวา ในที่นี้ไดแกสภาวธรรม. เพราะฉะนั้น บทวา
เอกธมฺม ประสงคเอาสภาวธรรมอันเศราหมองอยางเดียว. ชื่อวา เอกธรรม
เพราะอรรถวาเปนธรรมเดียว. [พวกเธอจงละ] ซึ่งเอกธรรมนั้น.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ภิกฺขเว ดังนี้. ถามวา
ก็เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรม ยอมตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ไมทรง
แสดงธรรมทีเดียว เพื่ออะไร. ตอบวา เพื่อใหเกิดสติ. ดวยวาภิกษุทั้งหลาย
นั่งคิดอยางอื่นบาง นั่งพิจารณาธรรมบาง นั่งมนสิการกรรมฐานบาง เมื่อ
พระผูมีพระภาคเจาไมตรัสเรียกกอน ทรงแสดงธรรมไปเลย ภิกษุทั้งหลาย
ไมอาจกําหนดไดวา เทศนานี้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนปจจัย. ตอเมื่อ
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกแลว ภิกษุทั้งหลายจึงสามารถตั้งสติกําหนดได.
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาเพื่อใหเกิดสติจึงตรัสเรียกวา ภิกขฺ เว ดังนี้.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงประการขอปฏิบัติที่ชนเสพที่หยอน
และยิ่ง ดวยความสําเร็จในการประกอบคุณ มีความเปนผูมีศีลเปนตน แก
ภิกษุเหลานั้น จึงทรงทําการปรามในความที่จิตนอมไปในความฟุงซาน.
พระผูมีพระภาคเจาทรงการทําภิกษุเหลานั้นใหหันหนาตอพระองค ดวยพระดํารัส อันแผไปดวยพระกรุณา น้ําพระทัยเยือกเย็น มีดวงพระเนตรเชื่อมฉ่ํา
เปนเบื้องตน ทรงใหภิกษุเหลานั้นเกิดความใครที่จะฟง ดวยพระดํารัสอัน
แสดงถึงความเปนผูใคร เพื่อจะกลาวนั้นเอง ทรงชักจูงใหตั้งใจฟงดวยดี
ดวยมุงใหเกิดความรูนั้นเอง. จริงอยู การถึงพรอมดวยคําสอนอาศัยการตั้งใจฟง.
ถามวา เมื่อเทวดาและมนุษยแมเหลาอื่น อันเนื่องดวยบริษัทมีอยู. เพราะ
เหตุไร พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายเลา. ตอบวา เพราะ
ภิกษุทั้งหลายเปนผูเจริญที่สุด เปนผูประเสริฐ เปนผูนั่งใกล เปนผูใกลชิด
ทุกเมื่อ จริงอยู พระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา ยอมสาธารณแก
บริษัททั้งปวง. ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวาเปนผูเจริญที่สุดในบริษัท เพราะเปนผู
เกิดกอน ชือ่ วาประเสริฐที่สุด เพราะปฏิบัติตามพระจริยาของพระศาสดา
เริ่มตั้งแตการออกบวชเปนตน และเพราะรับคําสอนไวทั้งหมด ชื่อวาเปนผู
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ใกล เพราะเมื่อภิกษุทั้งหลายนั่งในที่นั้น เปนผูอยูใกล. ชื่อวาเปนผูใกลชิด
ทุกเมื่อ เพราะเปนผูอยูในสํานักของพระศาสดา. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเหลานั้น
ชื่อวาเปนผูใกลชิดทุกเมือ่ เพราะเปนผูปฏิบัติตามคําสั่งสอน อันเปนที่ตั้งแหง
พระธรรมเทศนา และเพราะเปนผูมีความวิเศษ. เทศนานี้ หมายถึงภิกษุ
บางพวก เพราะเหตุนั้น พระองคจึงตรัสเรียกภิกษุเหลานั้น.
วาดวยการละ ๕ อยาง
ชื่อวาปหานะ ในบทนี้วา ปชหถ นี้ มี ๕ อยาง คือ ตทังคปหาน ๑
วิกขัมภนปหาน ๑ สมุจเฉทปหาน ๑ ปฏิปสสัทธิปหาน ๑ นิสสรณปหาน ๑ ในปหานะ ๕ อยางนั้น การละความโลภเปนตน ดวยความไมโลภ
เปนตน การละสิ่งไมมีประโยชนนั้นๆ ดวยวิปสสนาญาณ มีการกําหนดนามรูป
เปนตน เพราะเปนปฎิปกษกัน เหมือนการกําจัดความมืดดวยแสงประทีป
ฉะนั้น เชนการละมลทินมีโลภเปนตนดวยการบริจาค การละทุศีลมีปาณาติบาต
เปนตนดวยศีล การละความไมมีศรัทธาเปนตน ดวยศรัทธา การละสักกายทิฏฐิ
ดวยกําหนดนามรูป การละทิฏฐิอันเปนอเหตุกะและวิสมเหตุ ดวยการกําหนด
ปจจัย การละความสงสัยดวยการขามพนความสงสัยสวนอื่นๆ นั้นเสียได การ
ละความถือมั่นวาเราของเรา ดวยพิจารณาเห็นเปนกลาปะ (กอง) การละความ
เห็นในสิ่งที่ไมเปนมรรควาเปนมรรค ดวยกําหนดมรรคและอมรรค การละ
อุจเฉททิฏฐิ ดวยการเห็นความเกิด การละสัสสตทิฏฐิดวยเห็นความเสื่อม การละ
ความสําคัญในสิ่งที่เปนภัยวาไมเปนภัย ดวยการเห็นภัย การละความสําคัญใน
สิ่งที่ชอบใจ ดวยการเห็นโทษ การละความสําคัญ ในสิ่งทีน่ าอภิรมย ดวยการ
พิจารณาถึงความเบื่อหนาย การละความที่ไมอยากหลุดพน ดวยญาณ คือ ความ
อยากพน การละความไมวางเฉย ดวยอุเบกขาญาณ การละธรรมฐิติ ดวย
อนุโลม การละความเปนปฏิโลม ดวยนิพพาน การละความเปนสังขารนิมิต
ดวยโคตรภู การละนี้ชื่อวา ตทังคปหาน (การละชั่วคราว).
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การละธรรมมีนิวรณเปนตน เหลานั้น ๆ ดวยอุปจาระและอัปปนาสมาธิ
เหมือนการกําจัด สาหรายที่หลังน้ํา ดวยการทุมหมอน้ําลงไป เพราะหามความ
เปนไป การละนี้ชื่อวา วิกขัมภนปหาน (การละดวยการขมไว).
การตัดขาดกองกิเลส อันเปนฝายที่จะใหตัณหาเกิด ซึง่ ทานกลาวไว
โดยนัยเปนตนวา จตุนฺน อริยมคฺคาน ภาวิตฺตา ตตมคฺควโต อตฺตโน
สนฺตาเน ทิฏิคตาน ปหานาย เพื่อละทิฏฐิในสันดานของตนผูมีมรรค
นั้น ๆ เพราะเจริญอริยมรรค ๔ ไดแลว การละนี้ชื่อวา สมุจเฉทปหาน
(ละไดเด็ดขาด).
การละกิเลสทั้งหลาย อันเปนความสงบในขณะแหงผล การละนี้ชื่อวา
ปฏิปสสัทธิปหาน (ละดวยความสงบกิเลส). การดับที่ละเครื่องปรุงแตง
ทั้งหมดไดแลว เพราะสลัดเครื่องปรุงแตงทั้งหมดได นี้ ชื่อวา นิสสรณปหาน
(การละดวยการสลัดออก). ในสูตรนี้พึงทราบวา ไดแก สมฺจเฉทปหาน
เพราะทานประสงคเอาการละที่ทําใหเปนพระอนาคามี ดวยการละ ๕ อยาง ดวย
ประการฉะนี้. เพราะฉะนั้น บทวา ปชหถ จึงมีความวา เธอทั้งหลายจงสละ
จงตัดขาดดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาทรงอางถึงพระองค ดวยคําวา อห. บทวา โว
มีวินิจฉัยดังนี้ โวศัพทนี้ ปรากฏในปฐมาวิภัตติ ทุติยาวิภัตติ ตติยาวิภัตติ
ฉัฏฐีวิภัตติ ปทปูรณะ และจตุตถีวิภัตติ. โว ศัพทมาในปฐมาวิภัตติ ในบท
เปนตนวา กจฺจิ ปน โว อนุรุทฺธา สมคฺคา สมฺโมทมานา ดูกอ นอนุรุทธะ
และพวกเธอยังพรอมเพรียง บันเทิงกันดีอยูหรือ. มาในทุติยาวิภัตติ ในบท
เปนตนวา คจฺฉถ ภิกขฺ เว ปณาเมมิ โว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
จงไป เราประณามพวกเธอ. มาในตติยาวิภัตติ ในบทเปนตนวา น โว มม
สนฺติเก วตฺถพฺพ อันพวกเธอไมควรอยูในสํานักของเรา. มาในฉัฏฐีวิภัตติ
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ในบทเปนตนวา สพฺเพส โว สารูปตุ ฺต สุภาสิต คําสุภาษิตของพวกเธอ
ทั้งหมด. มาในปทปูรณะ ในบทเปนตนวา เย หิ โว อริยา ปริสุทฺธกายกมฺมนฺตา พระอริยะเหลาใดแลเปนผูมีการงานทางกายบริสุทธิ์. มาใน
จตุตถีวิภัตติ ในบทเปนตนวา ปรมตฺถปริยาย โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงปรมัตถปริยายแกพวกเธอ. ในที่นี้พึงทราบวา
โว ศัพทมาในจตุตถีวิภัตติ.
บทวา ปาฏิโภโค ไดแก ผูรับรอง. จริงอยู ผูนั้นอาศัยผูรับรอง
ยืมทรัพยของผูมีทรัพย ฝากไวแกผูรับรอง เมื่อถึงคราวจะใชก็นําทรัพยจาก
ผูรับรองนั้นมาใช เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ปฏิโภโค (ผูรับรอง). ผูรับรอง
นั่นแล ชื่อวา ปาฏิโภโค. บทวา อนาคามิตาย ไดแก เพื่อความเปน
พระอนาคามี. ชื่อวาอนาคามี เพราะไมมาสูกามภพ ดวยการถือปฏิสนธิ.
มรรคที่ ๓ พรอมดวยผล ชื่อวาอนาคามี ทานเรียกวา อนาคามี เพราะบรรลุ
ธรรมนั้น.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงฉลาดในการฝกเวไนยสัตว ทรงแสดงธรรม
อันยิ่งใหญ คือ ตติยมรรค อันอนุกูลแกอัธยาศัยของเวไนสัตว ทรงกระทําให
หนักแนน ดวยความบริบูรณในธรรมอันหนึ่ง โดยอุบายฉับพลัน จึงสมเปน
พระสัมมาสัมพุทธเจา ดวยประการฉะนี้. จริงอยู กิเลสทั้งหลายอันตติยมรรค
พึงทําลาย มีปฏิฆสังโยชนเปนตน แมเปนไปในภูมิอื่นก็ไมพนการละกามฉันทะ
ไปได.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร ในสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงตั้ง
พระองคไวในความเปนผูรับรองเลา. ตอบวา เพื่อใหภิกษุเหลานั้นเกิดความ
อุตสาหะในการบรรลุอนาคามิมรรค. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นวา
เมื่อเรากลาววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอยางหนึ่งได เรา
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เปนผูรับรองเธอทั้งหลาย เพื่อความเปนพระอนาคามี ดังนี้ ภิกษุทั้งหลาย
เหลานี้ จะสามารถละธรรมอยางหนึ่งนั้น แลวบรรลุตติยภูมิไดแนนอน ทั้ง
จะเกิดความอุตสาหะวา พระธรรมสามีตรัสเปนครั้งแรกวา เราเปนผูรับรอง
ดังนี้ เพราะอยางนั้น จักสําคัญถึงขอที่ควรปฏิบัติ ดังนี้ ฉะนั้น. เพื่อให
ภิกษุทั้งหลายเกิดความอุตสาหะ จึงทรงตั้งพระองคไวในความเปนผูรับรอง
ภิกษุเหลานั้น เพื่อความเปนพระอนาคามี.
วาดวยปุจฉา ๕
บทวา กตม ในบทวา กตม เกธมฺม นี้ เปนคําถาม. ก็ธรรมดา
คําถามมีอยู ๕ อยาง คือ อทิฏฐโชตนาปุจฉา ๑ ทิฏฐสังสันทนาปุจฉา ๑
วิมติเฉทนาปุจฉา ๑ อนุมติปุจฉา ๑ กเถตุกัมยตาปุจฉา ๑.
ในคําถามเหลานั้น ตามปกติคนเรายังไมรู ไมเห็น ไมพิจารณา
ไมไตรตรอง. ไมเขาใจ ไมแจง ไมชัดถึงลักษณะ จึงถามปญหา เพื่อรู
เพื่อเห็น เพื่อพิจารณา เพื่อไตรตรอง เพื่อเขาใจ เพื่อแจงชัดถึงลักษณะนั้น
นี้ชื่ออทิฎฐโชตนาปุจฉา (ถามเพื่อความสวางในสิ่งที่ตนไมเห็น). ตามปกติ
คนรูแลว เห็นแลว พิจารณาแลว ไตรตรองแลว เขาใจแลว แจงชัดแลว
ซึ่งลักษณะ เขาถามปญหาเพื่อเทียบเคียงกับบัณฑิตเหลาอื่น นี้ชื่อ ทิฏสังสันทนาปุจฉา (ถามเพื่อเทียบเคียงกับสิ่งที่เห็นแลว. ตามปกติคนเปนผูตก
อยูในความสงสัย ในความไมรู ในความเคลือบแคลงวา อยางนี้หรือหนอ
ไมใชหรือหนอ เปนอะไรหนอ เปนอยางไรหนอ ดังนี้ เขาจึงถามปญหา
เพื่อขจัดความสงสัย นี้ชอื่ วิมติเฉทนาปุจฺฉา (ถามเพื่อขจัดความสงสัย).
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามปญหา เพื่อคลอยตามความเห็น
ดวยพระดํารัสมีอาทิวา ต กึ มฺถ ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอสําคัญความนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง
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นี้ชื่อวา อนุมติปุจฺฉา (ถามเพื่อคลอยตาม). พระผูมีพระภาคเจาตรัสถาม
ปญหา เพราะมีพระประสงคเพื่อจะตรัสบอกแกภิกษุทั้งหลายวา จตฺตาโรเม
ภิกฺขเว อาหารา ภูตาน วา สตฺตาน ิติยา สมฺภเวสีน วา
อนุคฺคหาย กตเม จตฺตาโร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาหาร ๔ เหลานั้นยอม
เปนไปเพื่อดํารงชีวิตของเหลาสัตวที่เกิดแลว หรือเพื่ออนุเคราะหเหลาสัตว
จําพวกสัมภเวสี (ผูแสวงหาที่เกิด) อาหาร ๔ คืออะไรบาง นี้ชื่อกเถตุกัมยตาปุจฉา (ถามเพื่อประสงคจะบอก).
ในคําถามอยางเหลานั้น คําถาม ๓ ขอขางตน มิไดมีแกพระพุทธเจา
ทั้งหลาย. ถามวา เพราะเหตุไร จึงไมมี. ตอบวา เพราะวา ในทางทั้ง ๓
สังขตธรรมไรๆ หรืออสังขตธรรม (นิพพาน) พนจากทางไปแลว ที่จะไมเห็น
ไมพิจารณา ไมไตรตรอง ไมเขาใจ ไมแจงชัด มิไดมีแกพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทั้งหลาย ดวยเหตุนั้น คําถามเพื่อความสวางในสิ่งที่ไมเห็น จึงไมมีแกพระสัมมาสัมพุทธเจาเหลานั้น. การเทียบเคียงกับสมณะหรือพราหมณ เทวดา มาร
พรหมอื่น แหงสังขตธรรมและอสังขตธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจาเหลานั้น
แทงตลอดแลวดวยพระญาณของตน ๆ มิไดมี ดวยเหตุนั้น แมคําถามเพื่อ
เทียบเคียงในสิ่งที่เห็นแลว จึงมิไดมีแกพระสัมมาสัมพุทธเจาเหลานั้น. ก็เพราะ
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพุทธะทั้งหลาย ไมมีความเคลือบแคลง. ขามพน
วิจิกิจฉา ปราศจากความสงสัยในธรรมทั้งปวง ฉะนั้น แมคําถามเพื่อขจัดความ
สงสัย จึงมิไดมีแกพระพุทธเจาเหลานั้น. สวนคําถามอีก ๒ ขอนั้นมีอยู. ใน
คําถาม ๒ ขอนั้น พึงทราบวา คําถามนี้หมายถึง กเถตุกัมยตาปุจฉา.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงความที่พระองคตรัสถาม
ดวยคําถามนั้นโดยสรุป จึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา โลภ ภิกฺขเว เอกธมฺม
ดังนี้ .
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ในบทวา โลภ นั้นจึงทรงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ ชื่อวา โลภ
ดวยอรรถวา เปนเครื่องอยากได หรืออยากไดเอง หรือเพียงอยากไดเทานั้น.
ความโลภนั้นพึงเห็นวา มีลักษณะยึดอารมณ ดุจลิงติดตัง มีการเกาะเกี่ยว
อารมณเปนกิจดุจชิ้นเนื้อเขาใสลงในกะทะรอน มีการไมบริจาคเปนผลดุจ
สีแหงน้ํามันแสะยาหยอดตา มีทัศนะในการยินดี ในธรรมอันเปนเครื่องผูกมัด
เปนที่ยึดถือเปนเหตุใกลใหเกิดขึ้น เจริญผุดขึ้นเสมอโดยเปนแมน้ํา คือตัณหา
พัดพาสัตวไปสูอบาย ดุจแมน้ํามีกระแสเชี่ยว พัดพาสัตวไปสูมหาสมุทรฉะนั้น.
โลภศัพทนี้เปนคําสามัญที่วาดวยความโลภทั้งปวงก็จริง แตในที่นี้พึงทราบวา
เปนคําที่วาดวยความกําหนัดในกาม เพราะความโลภนั้นถูกอนาคามิมรรคฆา.
บทวา ปฺน ภิกขฺ เว นี้เปนคํารองเรียกเพื่อใหภิกษุผูหันหนารับธรรม
เกิดความเอาใจใสในธรรมนั้น.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงวางหลักการบรรลุปหานดวยบทวา ปชหถ นี้.
อนึ่ง การบรรลุปหานนั้นยอมเปนไปกับดวยการบรรลุ ปริญญา สัจฉิกิรยิ าและ
ภาวนาดวย ไมแยกกันเลย. เปนอันวาทานจัดกิจแหงสัมมาทิฏฐิ ๔ อยางลง
ในอริยสัจ ๔ นั่นเอง. อนึ่ง เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พวกเธอละโลภะ
ดังนี้ เปนอันตรัสถึงการละแมโทสะเปนตนดวย เพราะมีความเปนอันเดียว
กับปหาน โดยเนื้อความฉันใด เมื่อพระผูมีพระภาคเจาถึงการบรรลุปหาน
อันเปนกิจแหงสัมมาทิฏฐิ อันเปนลักษณะแหงสมุทยสัจ ก็ฉนั นั้น เปนอัน
พระองคตรัสถึงลักษณะและกิจของสมุทยสัจ แมแหงองคมรรคที่เหลือ มีสัมมาสังกัปปะเปนตน อันเปนเหตุทํารวมกันแหง สัมมาทิฏฐิ นั้นนั่นเอง เพราะ
เหตุนั้น. พึงเห็นวา ในที่นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงความขวนขวายในอริยมรรคที่ครบถวนแลว. ความที่ทานกลาวถึงความขวนขวายโพธิปกขิยธรรมมี
สติปฏฐานเปนตนไวในที่นี้ยอมมีโดยนัยนี้. พึงใหพิสดารตามสมควร.
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อีกอยางหนึ่งในสูตรนี้ ทานกลาวถึงปหานปริญญา(การกําหนดรูดวยการละ) ดวยบทวา ปชหถนี้. เปนอันทานตรัสรู ปริญญา แมทั้ง ๓ โดย
ความเปนอธิษฐาน คือ ปหานปริญญานั้น มีตีรณปริญญาเปนอธิษฐาน และ
ตีรณปริญญา มีญาตปริญญาเปนอธิษฐาน. ในที่นี้พึงเห็นอยางนี้วา ทาน
ประกาศกระทําจตุสัจจกรรมฐาน ใหบริบูรณพรอมดวยผล อีกอยางหนึ่ง
ทานแสดง ญานทัสสนวิสุทธิ (ความหมดจดแหงญานทัสสนะ)พรอมดวยผล.
ก็ญาณทัสสนวิสุทธินั้น มีปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ (ความหมดจดแหงญาณเปนเครื่องเห็นทางปฏิบัติ) เปนที่อาศัย ฯลฯ จิตตวิสุทธิ (ความหมดจดแหง
จิต) มีสีลวิสทุ ธิ (ความหมดจดแหงศีล) เปนที่อาศัย เพราะเหตุนั้น พึงทราบ
วา ทานแสดงวิสุทธิ ๗ แมทั้งหมดพรอมดวยผล โดยความที่มีลําดับตาง ๆ
กัน. อันผูประสงคจะละความโลภ ดวยการบําเพ็ญปริญญา ๓ เพื่อความ
บริสุทธิ์นี้ พึงพิจารณาถึงโทษของความโลภ แลวปฏิบัติเพื่อละความโลภนั้น
โดยนัยตาง ๆ ตามแบบบทพระสูตรมีอาทิอยางนี้วา
ความโลภใหเกิดความพินาศ ความ
โลภยังจิตใหกําเริบ ภัยเกิดแตภายใน ชน
ยอมไมรูถึงภัยนั้น คนโลภ ยอมไมรูจัก
อรรถ คนโลภ ยอมไมเห็นธรรม
ความโลภ ยอมครอบงําคน ผูบอดมืด
ตลอดกาล.
คนที่ถกู ราคะยอมครอบงํา มีจิตยึดถือแลว ยอมฆาสัตวบาง ลักทรัพยบาง ตัดชองยองเบาบาง ปลนสะดมบาง ทําคนอยูเรือนหลังเดียวบาง
ตกอยูในอันตรายบาง ลวงเกินภรรยาคนอื่นบาง พูดปดบาง ตัณหานั้นเมื่อ
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สมณพราหมณผูเจริญ ไมรู ไมเห็น ไมเขาใจ ตกอยูในตัณหา ก็ทําให
สะดุงหวั่นไวไดเหมือนกัน
บุรษุ มีตัณหาเปนเพื่อน ทองเที่ยวไป
ตลอดเวลายาวนาน ไมลวงพนสงสารอัน
มีความเปนอยางนี้ และมีความเปนอยาง
อืน่ ไปได ไฟเสมอดวยราคะไมมี โทษ
เสมอดวยโทสะไมมี
เราถูกกามราคะเผา จิตของเราถูก
เผาดวย ผูที่ถูกราคะยอมยอมตกไปสูกระ
แสตัณหา เหมือนแมงมุมตกไปสูตาขายที่
คนทําเองฉะนั้น.
อีกอยางหนึ่ง ธรรมทั้งหลาย ๖ ประการยอมเปนไปเพื่อละ
กามราคะได คือ การถือเอาอสุภนิมิต ๑ การบําเพ็ญอสุภภาวนา ๑
การคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ การรูจ ักประมาณในการ
บริโภค ๑ การคบมิตรดี ๑ การสนทนาเปนที่สบาย ๑. จริงอยูแมเมื่อ
ถือเอาอสุภนิมิต ๑๐ อยาง ก็ละกามราคะได แมเมื่อขวนขวายบําเพ็ญ
อสุภภาวนาในอสุภะ ทีม่ ีวิญญาณดวยการเจริญกายคตาสติ ในอสุภะที่ไร
วิญญาณดวยพิจารณาศพที่ขึ้นนพองเปนตน ก็ละกามราคะได แมปดทวารดวย
ประตู คือ สติ โดยสํารวมในอินทรียม ีใจเปนที่ ๖ ก็ละกามราคะได แมเมื่อ
มีโอกาสกลืนคําขาว ๔-๕ คําจึงดื่มน้ํา แลวรูประมาณในโภชนะเพียงเพื่อให
ชีวิตเปนไปตามปกติ ก็ละกามราคะได. สมดังที่ทานกลาวไววา
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บริโภคคําขาว ๔-๕ คํา แลวพึงดื่ม
น้ําเพียงพอเพื่ออยูอยางสบาย ของภิกษุผู
ปฏิบัติตน.
แมเมื่อคบคนดี ผูยินดีในการเจริญอสุภกรรมฐาน ก็ละกามราคะได
แมในการสนทนาเปนที่สบายถึงเรื่องอสุภะ ๑๐ ก็ละกามราคะได. สมดังที่ตรัส
ไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อสุภนิมิตมีอยู การมนสิการโดยแยบคาย การ
ทําใหมาก การเพิ่มกําลัง ในอสุภนิมิตนั้นยอมเปนไป เพื่อไมใหเกิดกามฉันทะ
ที่ยังไมเกิด หรือเพื่อละกามฉันทะที่เกิดขึ้นแลว. ภิกษุปฏิบตั ิเพื่อละโลภะ
อันไดแกกามราคะในสวนเบื้องตนอยางนี้ ขวนขวายวิปสสนายอมตัดโลภะนั้น
ไดดวยตติยมรรคโดยไมมเี หลือ. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา โลภ
ภิกฺขเว เอกธฺมม ปชหถ อห โว ปาฏิใภโค อนาคามิตาย ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอละธรรมอยางหนึ่ง คือ โลภะได เราเปนผูรับรองพวก
เธอเพื่อความเปนพระอนาคามี.
ในขอนี้เกจิอาจารยกลาววา ก็โลภะที่ละในสูตรนี้เปนอยางไร
เปนโลภะในอดีต หรืออนาคต หรือปจจุบัน. อันที่จริง โลภะในสูตร
นี้พึงละไมใชทั้งอดีต ทัง้ อนาคต เพราะยังไมมีอดีตอนาคตเหลานั้น ทาน
กลาวไววา ความจริง จิตดับแลวหรือยังไมเกิดหามีไม. อนึ่ง ความพยายามที่ไม
มีผลยอมไดรับ. เมื่อเปนเชนนั้นตองเปนโลภะปจจุบันแมดวยประการอยางนี้
ความพยายามไมมีผล และมรรคภาวนาเศราหมองยอมไดรับ เพราะความ
พยายามนั้นไดสลายไปเสียแลว อีกอยางหนึ่ง โลภะที่ปราศจากจิตจะพึงมีได
นัยนี้ทานไมตองการ. ควรจะกลาววา ความโลภที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน
ละไดโดยนัยที่กลาวแลว. เหมือนอยางวาตนไมออนยังไมมีผล บุรุษพึงเอา
จอบตัดตนไมนั้นที่โคน เมื่อไมมีการตัดตนไม ผลเหลาใดพึงเกิด ผลเหลา
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นั้นก็ยังไมเกิด เพราะตนไมถูกตัด จะพึงเกิดไมได ฉันใด เมื่อบรรลุอริยมรรค ความโลภที่ควรเกิด ยอมไมเกิด เพราะถูกกําจัดในปจจุบันดวยบรรลุ
อริยมรรค. ความโลภนี้เทานกลาวไวในอรรถกถาวา เกิดเพราะไดภูมิ. จริงอยู
เบญจขันธอันเปนอารมณของวิปสสนา ชื่อวา ภูมิ เพราะเปนฐานใหเกิด
ความโลภนั้น. ทานกลาวอธิบายความขอนี้ไววา ความโลภเกิดเพราะไดภูมิดัง
ที่จะกลาววา สา ภูมิ เตน ลทฺธา ภูมินั้นอันความโลภไดแลว ๑
เกิดเพราะยึดถืออารมณ ๑ เกิดเพราะไมขม ไว ๑ เกิดเพราะไมถอน ๑.
บทวา ตตฺถ คือ ในสูตรนั้น. บัดนี้ พระผูม ีพระภาคเจาตรัสพระ
สูตรหนึ่งโดยผูกเปนคาถา. ถามวาใครกลาว. ตอบวา พระผูมีพระภาคเจา.
ก็ในฐานะเชนนั้นอื่น ๆ พระสังคีติกาจารยเปนผูผูกคาถา. แตในที่นี้พระผูมี
พระภาคเจาทรงถือเอาความที่พระองคตรัสดวยอัธยาศัย ของบุคคลผูชอบคาถา
จึงตรัสเปนคาถา.
ในบทคาถานั้นวา เยน โลเภน ลุทฺธาเส สตฺตา คฺจฉนฺติ
ทุคฺคตึ สัตวทั้งหลายโลภแลวดวยความโลภใด ยอมไปสูทุคติ อธิบายวา สัตว
ทั้งหลายโลภดวยความโลภใด อันมีลกั ษณะเกาะอารมณ มีกจิ รสเกี่ยวของแต
ความโลภนั้น คือ อยากไดผูกมัดในอายตนะภายในและภายนอก. บทวา เส
เปนเพียงนิบาต. ก็นกั คิดอักษรทั้งหลายตองการลง เส อักษรในฐานะเชนนี้.
สัตวไมประพฤติสุจริตไร ๆ ในกายสุจริตเปนตนเพราะเปนผูโลภอยางเดียวเทา
นั้น สะสมกายทุจริตเปนตน ไดชื่อวา สัตว เพราะเปนผูตองอยูในรูปเปน
ตน ยอมเขาถึงนรก กําเนิดเดียรัจฉาน เปรตวิสัยอันได ชื่อวา ทุคติ เพราะ
เปนที่ใหเกิดทุกขดวยการถือปฏิสนธิ.
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บทคาถาวา ต โลภ สมฺมทฺาย ปชหนฺติ วิปสฺสิโน ความวา
ชนผูเห็นแจงทั้งหลาย รูชัดดวยดีซึ่งความโลภนั้น ยอมละเสียได อธิบายวา
ชนชื่อวา ผูเห็นแจงเพราะเห็นอุปทานขันธ ๕ มีรูปเปนตนโดยอาการหลายอยาง
มีความไมเที่ยงเปนตน รูความโลภตามที่กลาวแลวนั้น โดยชอบ โดย
ชอบเหตุโดยญาณอันไมวิปริต โดยอาการเหลานั้น คือ โดยความเปนจริง โดย
ความเกิด โดยความดับ โดยความชื่นชม โดยความเปนโทษ โดยความออกไป
คือ รูดวยปญญา อันไดแก ญาตปริญญา (กําหนดรูดวยการรู) ตีรณปริญญา
(กําหนดรูดวยการพิจารณา) ยอมละกิเลสที่เหลือดวยมรรคปญญาอันเปนสวน
เบื้องตนของวิปสสนาปญญา ดวยสมุจเฉทปหาน คือ ไมใหเกิดขึ้นในสันดาน
ของตนอีกตอไป.
บทคาถาวา ปหาย น ปุนายนฺติ อิม โลก กุทาจน ครัน้ ละ
ไดแลว ยอมไมมาสูโลกนี้อีกในกาลไหน ๆ ความวา ครัน้ ละโลภะนั้นกับ
กิเลสที่เหลือพรอมดวยกิเลสที่สําคัญละไดแลวยังเหลืออยูหนึ่ง ดวยอานาคามิมรรค ยอมไมมาสูโลกอัน ไดแกกามธาตุนี้ ในภายหลังอีก ดวยการถือปฏิสนธิ
แมในกาลไหน ๆ เพราะละโอรัมภาคิยสังโยชน (สังโยชนเบือ้ งต่ํา) ไดเรียบ
รอยแลว. พระผูมีพระภาคเจาทรงจบเทศนาลงดวยอนาคามิผลดวยประการฉะนี้.
บทวา อยมฺป อตโถ ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศ
ความดวยพระสูตรนี้ตั้งแตสุดนิทานจนถึงจบคาถา. อปศัพทเปนศัพทประมวล
ความในพระสูตรที่จะกลาวอยูในบัดนี้. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั้นแล.
สมุทยสัจมาในพระสูตรนี้โดยสรุป. มรรคสัจมาโดยสวนของปหาน
สองสัจจะนอกนั้นพึงยกออกไป เพราะทั้งสองสัจจะนั้นเปนเหตุ. ทุกขสัจ
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สมุทยสัจ มรรคสัจ ยอมชัดตามที่กลาวแลวในคาถานั่นแล. สัจจะนอกนั้น
ยกออกไป. ในสูตรแมอื่นจากนี้ก็มีนัยนี้.
จบอรรถกถาสูตรที่ ๑ แหงการพรรณนาอิติวุตตกะ อรรถกถาขุททกนิกาย ชื่อปรมัตถทีปนี.
จบอรรถกถาโลภสูตรที่ ๑
๒. โทสสูตร
วาดวยละโทสะไดเปนพระอนาคามี
[๑๘๐] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอยางหนึ่งได เราเปนผู
รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเปนพระอนาคามี ธรรมอยางหนึ่งเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอยางหนึ่ง คือโทสะได เราเปนผู
รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเปนพระอนาคามี
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสดาถาประพันธดังนี้วา
ชนผูเห็นแจงทั้งหลาย รูชัดดวยดีซึ่ง
โทสะอันเปนเหตุใหสัตวผูประทุษรายไปสู
ทุคติ แลวละได ครั้นละไดแลวยอมไมมา
สูโลกนี้อีกในกาลไหน ๆ.
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เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบโทสสูตรที่ ๒
อรรถกถาโทสสูตร
สูตรที่ ๒ มีบทเริม่ ตนวา วุตฺต เหต ฯเปฯ โทส ดังนี้. ใน
สูตรที่ ๒ นั้นมีการพรรณนาบทตามลําดับดังนี้ . เราจักพรรณนาบทไปตาม
ลําดับในสูตรทั้งปวง แมอื่นจากสูตรนี้อยางเดียวกับสูตรนี้. เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูอัธยาศัยของบุคคลผูมากดวยโทสะ จึงทรงแสดงพระสูตรนี้
เพื่อระงับโทสะ ฉะนั้นจึงตรัสวา โทส ภิกขฺ เว เอกธมฺม ปชหถ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอละธรรมอยางหนึ่งคือโทสะได ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา โทส ไดแก ความอาฆาตอันเกิดจากอาฆาตวัตถุ ๑๘ อยาง คือ ๙ อยางทานกลาวไวในพระสูตรโดยนัยเปนตนวา อนตฺถ
เม อจรีติ อาฆาโต ชายติ ความอาฆาตยอมเกิดขึ้นวา เขาไดประพฤติ
ความพินาศแกเรา ดังนี้ และ ๙ อยาง อันตรงกันขามกับขางตนเปนตนวา
อตฺถ เม นาจริ เขาไมประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกเราดังนี้ กับสิ่งที่ไมใช
ฐานะมีตอและหนามเปนตน รวมเปน ๑๙ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง. ก็ความ
อาฆาตนั้นทานกลาววา เปนโทสะ เพราะอรรถวาเปนเหตุประทุษราย หรือลง
มือประทุษรายเอง หรือเพียงคิดประทุษรายเทานั้น. โทสะนัน้ พึงเห็นวามี
ลักษณะดุราย ดุจอสรพิษที่ถูกทุบ พึงเห็นวามีความซานไปดุจถูกวางยาพิษ
พึงเห็นวามีลักษณะเผานิสัยของตนดุจไฟไหมปา พึงเห็นวาเปนการบํารุงความ
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โหดเหี้ยมดุจศัตรูไดโอกาสแลว พึงเห็นวาเปนปทัฏฐานแหงอาฆาตวัตถุตาม
ที่กลาวแลว ดุจของบูดและน้ํามูตรที่เขาทิ้งแลว. บทวา ปชหถ ไดแก
พวกเธอจงตัดขาด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสอาฆาตปฏิวินัย (การปลดเปลื้องความอาฆาต)
ไว ๕ อยาง อยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความอาฆาตเกิดขึ้นแกภิกษุควร
ปลดเปลื้องในอาฆาตปฏิวินัย ๕ เหลานั้น อาฆาตปฏิวินัย ๕ เปนไฉน ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ความอาฆาตเกิดขึ้นในบุคคลใดพึงเจริญ เมตตา กรุณา มุทติ า
อุเบกขา ในบุคคลนั้น หรือพึงปลดเปลื้องความอาฆาตในบุคคลนั้นอยางนี้วา
ความเปนผูมีกรรมเปนของตน พึงตั้งอาฆาตปฏิวินัยในบุคคลนั้นวา ทานผูนี้
เปนผูมีกรรมเปนของตน จักเปนทายาทของกรรมดังนี้. ทานกลาวอาฆาตปฏิวินัย ๕ โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา ดูกอนอาวุโส ความอาฆาตเกิดแกภิกษุ
ควรปลดเปลื้องใหหมดไปในอาฆาตปฏิวินัย ๕ เหลานี้ อาฆาตปฏิวินัย ๕ เปนไฉน
ดูกอนอาวุโส บุคคลบางคนในโลกนี้ มีกายสมาจารไมบริสุทธิ์ มีวจีสมาจาร
ไมบริสุทธิ์ ดูกอนอาวุโส พึงปลดเปลื้องความอาฆาตในบุคคลเห็นปานนั้น
อนึ่ง พระศาสดาทรงสอนไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากวาผูที่พิจารณาโดย
กฎแหงอาฆาตปฏิวินัยอยางใดอยางหนึ่งใน ๕ อยางนั้น แลวยังมีใจประทุษราย
แมในโจรผูต่ําชาที่เอาเลื่อย เลื่อยอวัยวะนอยใหญจนขาดเปนสองทอน ก็ชื่อวา
เปนผูไมทําตามคําสอนของเราดังนี้
คนลามกเทานั้น โกรธตอบผูท ี่โกรธ
ผูไมโกรธตอบผูที่โกรธ ยอมชนะสงคราม
ที่ชนะไดยาก ผูที่รูผูอื่นโกรธ เปนผูมี
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สติสงบระงับได ชื่อวาประพฤติประโยชน
สองฝายคือทั้งของตนและทั้งของคนอื่น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการเหลานั้น กอศัตรู ทําใหเกิด
ศัตรู ยอมมาสูทั้งสตรีหรือบุรุษผูมักโกรธ ธรรม ๗ ประการเปนไฉน ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย ศัตรูในโลกนี้ยอมปรารถนาตออศัตรูอยางนี้วา กระไรหนอผูนี้
จะพึงมีผิวพรรณเศราหมอง ขอนั้น เพราะเหตุไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ศัตรู
ยอมไมพอใจ เพราะเห็นศัตรูมีผิวพรรณงาม
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนมักโกรธนี้ถูกความโกรธครอบงํา ถูกความ
โกรธชักนําไป แมเขาอาบน้ําเปนอยางดี ลูบไลเปนอยางดี โกนผมและหนวด
นุงผาขาว ก็ยังมีผิวพรรณเศราหมองอยูนั้นเอง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรม
ขอที่หนึ่งที่กอศัตรูทําใหเกิดศัตรูยอมมาสูทั้งสตรีหรือบุรุษผูมักโกรธ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ยังมีอีก ศัตรูยอมปรารถนาตอศัตรูอยางนี้วา
กระไรหนอ ผูนี้พึงอยูอยางลําบาก ไมพึงมีประโยชนมากมาย ไมพึงมีสมบัติ
ไมพึงมียศ ไมพึงมีมิตร เมื่อตายไปแลวพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ศัตรูยอมไมพอใจในการที่ศัตรูไป
สวรรค ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนมักโกรธนี้ ถูกความโกรธครอบงํา ถูกความ
โกรธนําไป ยอมประพฤติทุจริตทางกาย วาจา ใจ เขาประพฤติทุจริต ทางกาย
วาจา ใจ เมือ่ ตายไปแลว ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
คนโกรธยอมไมรูอรรถ คนโกรธ
ยอมไมเห็นธรรม ฯลฯ
พึงความโกรธ พึงละมานะ พึง
กาวลวงสังโยชนทั้งปวง ฯลฯ
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ความโกรธทําใหเกิดความพินาศ
ความโกรธทําใหจิตกําเริบ ฯลฯ
บุคคลฆาความโกรธเสียได ยอมอยู
เปนสุข บุคคลฆาความโกรธเสียได ยอม
ไมเศราโศก ดูกอนพราหมณ ความโกรธ
มีรากเปนพิษ มียอดหวาน
ทานผูมีปญญาดุจแผนดิน ทานจง
งดโทษเสียเถิด บัณฑิตทั้งหลายยอมไมมี
ความโกรธเปนกําลัง.
การแนะนําภิกษุเหลานั้นในขอนั้นวา เธอทั้งหลายจงพิจารณาถึงโทษ
ในโทสะและอานิสงสในการละโทสะโดยตรงกันขาม ดังกลาวแลวโดยนัยเปนตน
อยางนี้ดวยประการฉะนี้แลว จงละโทสะในสวนเบื้องตนดวยตทังคปหานเปนตน
แลวพึงขวนขวายวิปสสนาใหเกิด จงตัดขาด จงละโทสะดวยตติยมรรคใหหมด
สิ้นไป. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา โทส ภิกขฺ เว เอกธมฺม
ปชหถ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงละธรรมอยางหนึ่ง คือ โทสะเสีย
ดังนี้.
บทวา ทุฏาเส ไดแก ประทุษราย เพราะจิตประทุษรายดวย
ความอาฆาต. บทที่เหลืออันควรกลาวในสูตรที่ ๒ นี้ มีนัยดังไดกลาวแลวใน
อรรถกถาสูตรที่ ๑ นั่นแล.
จบอรรถกถาโทสสูตรที่ ๒
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๓. โมหสูตร
วาดวยละโมหะไดเปนพระอนาคามี
[๑๘๑] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอยางหนึ่งได เราเปนผู
รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเปนพระอนาคามี ธรรมอยางหนึ่งเปนไฉน ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอยางหนึ่ง คือ โมหะได เราเปนผูรับรอง
เธอทั้งหลายเพื่อความเปนพระอนาคามี.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ชนผูเห็นแจงทั้งหลาย รูชัดดวยดีซึ่ง
โมหะ อันเปนเหตุใหสัตวผูหลงไปสูทุคติ
แลวละได ครั้นละไดแลว ยอมไมมาสู
โลกนี้อีกในกาลไหน ๆ.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบโมหสูตรที่ ๓
อรรถกถาโมหสูตร
ในโมหสูตรที่ ๓ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา โมห ไดแกความไมรู. จริงอยูความไมรูนั้นมีประเภทหลาย
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อยาง โดยวิภาคโดยนัยเปนตนวา ความไมรูในทุกข ความไมรูในเหตุให
เกิดทุกข ความไมรูในการดับทุกข ความไมรูในขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข
ทานกลาววา โมหะ เพราะอรรถวา เปนเหตุใหหลง หรือหลงไปเอง หรือ
เปนเพียงความหลงเทานั้น. พึงเห็นวา โมหะนั้นมีความที่จิตมืดเปนลักษณะ
หรือมีความไมรูเปนลักษณะ มีความไมแทงตลอดเปนรส หรือมีความปกปด
สภาพอารมณเปนรส มีการปฏิบัติหลงลืมเปนอาการปรากฏ หรือปรากฏมืดมัว
เปนอาการปรากฏ มีการไมใสใจเปนปทัฏฐาน เปนรากแหงอกุศลทั้งหมด.
บัดนี้ พึงเห็นความแหงบทวา ปชหถ ดังนี้
คนหลง ยอมไมรูอรรถ คนหลง
ยอมไมรูธรรม โมหะ ยอมครอบงําคน
มืดบอดตลอดกาล โมหะ ใหเกิดความ
พินาศ ฯลฯ
ดูกอนภิกษุท้งั หลาย อวิชชาเปนสวนเบื้องตนของการเขาถึงอกุศลกรรม
สัตวโลกถูกโมหะรัดรึงไว ปรากฏ
ดุจสิ่งนาพอใจ
โมหะเปนเหตุเพื่อใหเกิดกรรมทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงพิจารณาโทษ
ในโมหะ โดยนัยมีอาทิวา ดูกอนพราหมณ คนหลงแลถูกโมหะครอบงํา
มีจิตยึดแนน ยอมประสบภัยเวรแมในปจจุบัน ยอมประสบภัยเวรแมในภพหนา
และโดยนัยเปนตนวา ความพินาศใด ๆ พึงเกิดขึ้นดวยธรรมเศราหมอง มี
กามฉันทะเปนตน ความพินาศทั้งหมดนั้นมีโมหะเปนเหตุ และอานิสงสใน
การละโมหะ โดยตรงกันขามกับโทษนั้น แลวละโมหะดวยทังคะเปนตนใน
สวนเบื้องตน โดยลําดับการละกามฉันทะเปนตนนั่นเอง จงละโมหะอันเปนเอก
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ของโลภะและโทสะตามที่กลาวแลว โดยสมุจเฉทดวยตติยมรรค. ก็ในพระสูตร
นี้ทานประสงคเอาโมหะอันอนาคามิมรรคพึงฆานั่นเอง.
บทวา นุฬฺหาเส ไดแก ลุมหลงในประโยชน และมิใชประโยชน
ของตน อันตางดวยกุศลอกุศลมีโทษและไมมีโทษเปนตน . บทที่เหลือมีนัย
ดังกลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาโมหสูตรที่ ๓
๔. โกธสูตร
วาดวยละความโกรธไดเปนอนาคามี
[๑๘๒] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้นขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอยางหนึ่งได เราเปนผู
รับรองเธอทั้งหลาย เพื่อความเปนพระอนาคามี ธรรมอยางหนึ่งเปนไฉน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอยางหนึ่ง คือโกธะได เราเปนผู
รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเปนพระอนาคามี.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสคาถาประพันธนี้ดังนี้วา
ชนผูเห็นแจงทั้งหลาย รูชัดดวยดี
ซึง่ โกธะอันเปนเหตุใหสัตวผูโกรธไปสู
ทุคติ แลวละได ครั้นละไดแลว ยอม
ไมมาสูโลกนี้อีกในกาลไหน ๆ.
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เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบโกธสูตรที่ ๔
อรรถกถาโกธสูตร
ในโกธสูตรที่ ๔ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา โกธ คือ โทสะ เพราะโทสะนั้นแล ทานกลาวอยางนี้รูดวย
อัธยาศัยของบุคคลผูรูโดยปริยายของโกธะ ฉะนั้น พึงทราบความในสูตรนี้
โดยนัยที่กลาวแลวในสูตรที่ ๒ นั่นแล. อีกอยางหนึ่ง พึงเห็นความโกรธมี
ความขัดเคืองเปนลักษณะ มีทําความอาฆาตเปนรส มีความวิบัติแหงจิตเปน
อาการปรากฏ ความเนาของจิต. พึงทราบความตางกันแมนี้.
จบอรรถกถาโกธสูตรที่ ๔
๕. มักขสูตร
วาดวยละมักขะไดเปนพระอนาคามี
[๑๘๓] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอยางหนึ่งได เราเปนผู
รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเปนพระอนาคามี ธรรมอยางหนึ่งเปนไฉน
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอยางหนึ่ง คือ มักขะได เราเปนผู
รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเปนพระอนาคามี.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ชนผูเห็นแจงทั้งหลาย รูชัดดวยดีซึ่ง
มักขะอันเปนเหตุใหสัตวผูลบหลูไปสูทุคติ
แลวละได ครั้นละไดแลว ยอมไมมาสู
โลกนี้อีกในกาลไหน ๆ.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบมักขสูตรที่ ๕
อรรถกถามักขสูตร
ในมักขสูตรที่ ๕ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา มกฺข ไดแก ลบหลูคุณทาน. จริงอยู ผิวาคนลบหลูนั้นเหมือน
จับคูถแลวประหารผูอื่น กายของตนยอมเปอนกอนทีเดียว แมดังนั้น ทานก็กลาว
วา เปนผูมักลบหลูคุณผูอื่น เพราะการทําเชนนั้น โดยประสงคจะลบหลูคุณของ
ผูอื่น. เปนความจริง คนลบหลูนั้นยอมลบหลู คือ ลางคุณของผูอื่นใหพินาศไป
ดุจผาเช็ดน้ํา เช็ดน้ําที่ติดตัวของผูอาบน้ํา ฉะนั้น จริงอยู ทานกลาววา
มกฺโข (ผูลบหลูคุณทาน) เพราะทําลายกําจัดสักการะอัน ใหญ ซึง่ เปนที่ปรากฏ
แกคนเหลาอื่น. พึงเห็นวาคนลบหลูนั้น มีการลบลางคุณผูอื่นเปนลักษณะ
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มีการทําใหคนทั้งหลายพินาศเปนกิจรส มีการปกปดคุณของเขาเปนอาการ
ปรากฏ. แตโดยใจความ พึงเห็นวา คนลบหลูเปนผูมีจิตตุบาทสหรคต ดวย
โทมนัสอันเปนไป โดยอาการลบลางคุณของผูอื่น. บทวา ปชหถ อธิบายวา
เธอทั้งหลายจงพิจารณาโทษมีประเภทดังกลาวแลวในมักขะนั้น และโทษมีนัย
ดังกลาวแลวในโทสะ และอานิสงสในการละโทษตามที่กลาวนั้น แลวละ
ดวยตทังคะเปนตนในสวนเบื้องตน ขวนขวายใหเกิดวิปสสนา แลวละไมใหมี
สวนเหลือดวยตติยมรรค.
บทวา มกฺขิตาเส ไดแก เปนผูลบลางคุณของผูอื่น คือ ปายราย
ความดีของผูอื่น. อธิบายวา เปนผูขจัดคุณแมของตน จากการที่ลบลางคุณ
ของผูอื่นนั้นดวย. บทที่เหลือมีนัยดังไดกลาวแลวนี้แล.
จบอรรถกถามัขสูตรที่ ๕
๖. มานสูตร
วาดวยละมานะไดเปนอนาคามี
[๑๘๘] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอยางหนึ่งได เราเปนผู
รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเปนพระอนาคามี ธรรมอยางหนึ่งเปนไฉน ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอยางหนึ่ง คือ มานะได เราเปนผูรับรอง
เธอทั้งหลายเพื่อความเปนพระอนาคามี.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
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ชนผูเห็นแจงทั้งหลาย รูชัดดวยดีซึ่ง
มานะอันเปนเหตุใหสัตวผูถือตัวไปสูทุคติ
แลวละได ครั้นละไดแลว ยอมไมมาสู
โลกนี้ในกาลไหน ๆ.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบมานสูตรที่ ๖
อรรถกถามานสูตร
ในมานสูตรที่ ๖ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา มาน ไดแก มีใจหยิ่งอาศัยชาติเปนตน. ดวยวาคนมีใจพอง
นั้น ทานกลาววา มาโน (ผูมีความถือตัว) เพราะอรรถวา เปนเหตุทําให
สําคัญโดยนัยเปนตนวา เสยฺโยหมสฺมิ เราเปนผูประเสริฐ หรือสําคัญตนเอง
หรือเปนผูยกยองการนับถือ. มานะนี้นั้นมี ๓ อยาง คือ มานะวา เราเปนผู
ประเสริฐกวา ๑ มานะวา เราเปนผูเสมอเขา ๑ มานะวา เราเปนเลว ๑. พึง
เห็นมานะมีการหยิ่งเปนลักษณะอีก ๙ อยาง คือ มานะวา เราเปนผูประเสริฐ
กวาผูประเสริฐ ๑ เสมอกับผูประเสริฐ ๑ เลวกวาผูประเสริฐ ๑ ประเสริฐ
กวาผูเสมอ ๑ เสมอกับผูเสมอ ๑ เลวกวาผูเสมอ ๑ ประเสริฐกวาผูเลว ๑
เสมอกับผูเลว ๑ เลวกวาผูเลว ๑ มีการถือตัวเปนกิจรส หรือมีการยกยอง
เปนกิจรส มีความเปนคนพองเปนอาการปรากฏ หรือมีความยิ่งใหญเปน
อาการปรากฏ เปนดุจคนบา มีความโลภปราศจากทิฏฐิเปนปทัฏฐาน.
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บทวา ปชหถ มีอธิบายวา เธอทั้งหลายจงพิจารณาโทษมีประเภท
เปนตนอยางนี้วา มานะทั้งหมดนั้นมีการยกตนและขมผูอื่นเปนนิมิต เปนเหตุ
ไมทําการกราบไหวการตอนรับ อัญชลีกรรมและสามีจิกรรมเปนตนในทานผู
อยูในฐานะที่ควรเคารพ เปนเหตุใหถึงความประมาทโดยความเมาในชาติและ
เมาในคนเปนตน และอานิสงสของความไมมีมานะอันตรงกันขามกับโทษนั้น
แลวเริ่มตั้งจิตออนนอมในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ดุจคนจัณฑาลเขาไปสู
ราชสภาแลวละมานะนั้นดวยตทังคปหานในสวนเบื้องตน เจริญวิปสสนา ละดวย
อนาคามิมรรค. ในสูตรนีท้ านประสงคมานะอันอนาคามิมรรคพึงฆาเทานั้น.
บทวา มตฺตาเส ไดแกเปนผูมัวเมาดวยมานะมีมัวเมาในชาติและมัว
เมาในคนเปนตน อันเปนเหตุใหถึงความประมาทเปนตน ยกยองตนแลว
มัวเมา. บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
แตใน ๖ สูตร หรือในคาถาทั้งหลายตามลําดับเหลานี้พระผูมีพระภาคเจา
ยังภิกษุทั้งหลายใหถึงอนาคามิผลแลวจึงจบเทศนา.
ในทานผูบรรลุอนาคามิผลนั้นไดเปนพระอนาคามี ๕ ดวยอํานาจภพที่
เกิด คือ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทสั สี อกนิฏฐา. บรรดาพระอนาคามี ๕
เหลานั้น ทานที่เกิดในชั้นอวิหา ชือ่ วา อวิหา. ทานเหลานั้นมี ๕ คือ
อนฺตราปรินิพฺพายี (ทานผูจะปรินิพพานในระหวางอายุยังไมทันถึงกึ่ง) ๑
อุปหจฺจปรินิพฺพายี (ทานผูจะปรินิพพานตอเมื่ออายุพันกึ่งแลวจวนถึงที่สุด) ๑
อสขารปรินพิ ฺพายี (ทานผูจะปรินิพพานดวยตองใชความเพียรเรี่ยวแรง) ๑
สสขารปรินพิ ฺพายี (ทานผูจะปรินิพพานดวยตอใชความเพียรเรี่ยวแรง) ๑
อุทฺธโสโตอกนิฏคามี (ทานผูมีกระแสเบื้องบนไปสูอกนิฏฐภพ) ๑. ทาน
ที่ชื่ออัตปปา สุทัสสา สุทัสสี ก็เหมือนอยางนั้น แกทานผูเปนอุทธังโสโต
อกนิฏฐคามี ยอมสิ้นสุดในชั้นอกนิฏฐา.
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บรรดาพระอนาคามี ๕ เหลานั้น ทานผูเกิดในชั้นวิหาเปนตนแลว
ปรินิพพานดวยการดับกิเลสเพื่อบรรลุพระอรหัต ไมเกินกึ่งอายุ ชื่อวา อนุตราปรินิพฺพายี. ทานผูป รินิพพานพนกึ่งอายุ คือ ๕๐๐ กัป เปนเกณฑ
เริ่มตนในชั้นอวิหาเปนตน ชื่อวา อุปหจฺจปรินิพพายี. ทานผูปรินิพพาน
ดวยการดับกิเลสโดยลําบากนอยไมตองทําความเพียรนัก ชือ่ วา อสขารปรินิพฺพายี. ทานผูปรินิพพาน ดวยความยากลําบากตองทําความ. เพียรแรงกลา
ชื่อวา สขารปรินิพฺพายี. สวนทานที่ชื่อวา อุทฺธโสโต เพราะมีกระแส
คือตัณหา และกระแสคือมรรคในเบื้องบนโดยถือเบื้องบนในชั้นวิหาเปนตน.
ชื่อวา อกนิฏคามี เพราะไมอาจเกิดในชั้นอวิหาเปนตน แลวบรรลุพระอรหัตได จึงดํารงอยูในชั้นนั้นชั่วอายุแลว จึงไปสูชั้นอกนิฏฐาดวยการถือเอา
ปฏิสนธิ.
ก็ในสูตรนี้พึงทราบอกนิฏฐคามี ๔ หมวดคือ อุทฺธโสโต อกนิฏคามี ทานผูมีกระแสเบื้องบนไปสูอกนิฏฐภพ) ๑ อุทฺธโสโจ นอกนิฏคามี (ทานผูมีกระแสเบื้องบนไมไปสูอกนิฏฐภพ) ๑ นอุทฺธโสโต อกนิฏคามี (ทานผูไมมีกระแสเบื้องบนไปสูอกนิฏฐภพ) ๑ น อุทธฺ โสโต น อกนิฏคามี (ผูไมมีทั้งกระแสเบื้องบน ทั้งไมไปสูอกนิฏฐภพ) ๑. ถามวา
อยางไร. ตอบวา ผูที่ชําระเทวโลก ๔ ตั้งแตชั้นอวิหาแลวไปสูชั้นอกนิฏฐาจึง
ปรินิพพาน ชื่อ อุทฺธโสโต อกนิฏ คามี. ทานผูชําระเทวโลก ๓ แลว
ดํารงอยูในเทวโลกชั้นสุทัสสี จึงปรินิพพาน ชื่อวา อุทธโสโต นอกนิฏคามี ทานผูไปสูอกนิฏฐภพตอจากนี้นั่นแลชื่อวา นอุทฺธโสโต อกนิฏคามี.
สวนผูที่ดํารงอยูในเทวโลก ๔ ชั้นต่ํา แลวปรินิพพานที่ชั้นนั้น ๆ ชื่อวา น
อุทฺธโสโต นอกนิฏคามี.
บรรดาพระอนาคามีเหลานั้น พระอนาคามี ๓ จําพวกคือทานผูเกิด
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ในชั้นอวิหา แลวปรินิพพานต่ํากวา ๑๐๐ กัป ๑ ทานผูปรินิพพานในที่สุด ๒๐๐
กัป ๑ ทานผูปรินิพพาพในเมื่อยังไมถึง ๕๐๐ กัป ๑ ชื่อวาอันตราปรินิพพายี.
สมดังที่ทานกลาววา อุปฺปนฺน วา สมนนฺตรา อปฺปตฺต วา เวมชฺฌ
เกิดขึ้นแลวในระหวางหรือวายังไมบรรลุในทามกลาง ดังนี้. จริงอยูทาน
สงเคราะหแมมรรคที่บรรลุแลวดวย วา ศัพท.
พระอนาคามีผูเปนอันตรายปรินิพพายี ๓ จําพวกอยางนี้เปนอุปหัจจปรินิพพายี พวก ๑ เปนอุทธังโสโต พวก ๑. ในทานเหลานั้น ทานที่เปนอสังขาร
ปรินิพพายี ๕ เปนสสังขารปรินิพพายี ๕ รวมเปน ๑๐. อนึง่ สุทธาวาส ๔ คือ
ในชั้นอตัปปา สุทัสสา สุทัสสี มีอยางละ ๑๐ หมวดรวมเปน ๔๐. เพราะไมมี
กระแสในเบื้องบนในชั้นอกนิฏฐา จึงเปนอันตราปรินิพพายี ๓ เปนอุปหัจจปรินิพพายี ๑ เปนอสังขารปรินิพพายี เปนสสังขารปรินิพพายี ๔ รวมเปน ๘
จึงเปนพระอนาคามี ๔๘ เหลานี้ดวยประการฉะนี้. พึงเห็นวาในพระสูตรนี้ทาน
ถือเอาพระอนาคามีทั้งหมดเหลานั้น ดวยคําอันไมตางกัน.
จบอรรถ กถามานสูตรที่ ๖
๗. สัพพสูตร
วาดวยละสรรพธรรมทั้งปวงลวงทุกขได
[๑๘๕] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสเเลว เพราะเหตุนั้นขาพเจาไดสดับมา
แลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมรยู ิ่งซึ่งธรรมที่ควรรูยิ่งทั้งปวง ไมกําหนด
รูธรรมที่ควรกําหนดนั้น ยังละกิแลสวัฏไมได เปนผูไมควรเพื่อความสิ้นทุกข
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนภิกษุรูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่งทั้งปวง กําหนดรูธรรมทีค่ วร
กําหนดรูทั้งปวง ยังจิตใหคลายกําหนัด ในธรรมที่ควรรูยิ่งและธรรมที่ควร
กําหนดรูนั้น ละกิเลสวัฏได เปนผูควรเพื่อความสิ้นทุกข.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ผูใดรูธ รรมเปนรูปในภูมิ ๓ ทั้งปวง
โดยสวนทั้งปวง ยอมไมกําหนัดในสักกายธรรมทั้งปวง ผูนั้นกําหนัดรูธรรมเปนไป
ในภูมิ ๓ ทัง้ ปวงแลว ลวงทุกขทั้งปวงได
โดยแท.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนั้นแล.
จบสัพพสูตรที่ ๗
อรรถกถาสัพพสูตร
ในสัพพสูตรที่ ๗ พึงทราบวินิจฉัย ดังตอไปนี้ :บทวา สพฺพ คือไมมีเหลือ. สัพพศัพทนี้บอกถึงสิ่งที่ไมเหลือ.
สัพพศัพทนั้นแสดงถึงความไมมีเหลือของความทั้งหมด เชนรูปทั้งหมด เวทนา
ทั้งหมดในธรรมอันเนื่องดวยสักกายะทั้งหมด. อนึ่ง สัพพศัพทนี้มี ๒ อยาง
คือสัปปเทสวิสัย (มีบางสวน) นิปปเทสวิสัย (สิน้ เชิง). จริงดังนั้น สัพพศัพทนี้มีขอที่เห็นไดในวิสัย ๔ คือ สัพพสัพพวิสัย (ทั้งหมดสิ้นเชิง) ปเทส-
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สัพพวิสัย (ทั้งหมดเปนบางสวน) อายตนสัพพวิสัย (ทั้งหมดเฉพาะอายตนะ)
สักกายสัพพวิสัย (ทั้งหมดเฉพาะสักกายะ). ในวิสยั เหลานั้น วิสัยอันมาแลวใน
สัพพสัพพวิสัย ดังในบทมีอาทิวา ธรรมทั้งปวงมาสูพระญาณของพระผูมีพระภาคเจาผูเปนพุทธะโดยสิ้นเชิง. มาในสัพพปเทสวิสัย ดังในพุทธพจน
มีอาทิวา ดูกอนสารีบุตร เราไดกลาวแลวเปนบางสวนแกพวกเธอ มาในอายตนสัพพวิสัย ดังในพุทธพจนมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงจักษุ รูป
ฯลฯ ใจและธรรมทั้งหมดแกพวกเธอ. มาในสักกายสัพพวิสัยดังในพุทธพจน
มีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมบางสวนอันเปนมูลแหงธรรม
ทั้งปวง. สัพพศัพทอันมาในสัพพสัพพวิสัยนั้นชื่อนิปปเทสวิสัย. มาใน ๓ วิสัย
นอกนั้น ชื่อสัปปเทสวิสัย. แตในทีน่ ี้พึงทราบวา มาในสักกายสัพพวิสัย. ก็
บทวา สพฺพ ในที่นี้ทานถือเอาธรรมเปนไปในภูมิ ๓ อันเปนอารมณแหง
วิปสสนาโดยไมมีสวนเหลือ.
บทวา อนภิชาน ความวา ภิกษุไมรูยิ่งธรรมที่ควรรูทั้งปวง โดย
ความเปนจริงไมวิปริต คือไมรูดวยญาณอันวิเศษยิ่งมีอาทิวาธรรมเหลานี้เปน
กุศล เหลานี้เปนอกุศล เหลานี้มีโทษ เหลานี้ไมมีโทษ และมีอาทิวา เหลา
นี้เปนธาตุ ๑๘ นี้เปนทุกขอริยสัจ นี้เปนทุกขสมุทยอริยสัจ.
บทวา อปริชาน ไดแกไมกําหนดรู. จริงอยู ผูใดกําหนดรูธรรม
เปนไปในภูมิ ๓ ทั้งหมด ผูนั้นยอมรูดวยปริญญา ๓ คือดวยญาตปริญญา
(กําหนดรูดวยการรู) ๑ ดวยตีรณปริญญา (กําหนดรูดวยการพิจารณา) ๑
ดวยปหานปริญญา (กําหนดรูดวยการละเสีย) ๑.
ในปริญญา ๓ นั้น ญาตปริญญาเปนไฉน. ภิกษุกําหนดรูนามรูปเปน
ไปในภูมิ ๓ ทั้งหมด คือรูปมีประเภทเปนตนวา ภูตรูปและปสาทรูปและนาม
มีประเภทเปนตนวา ผัสสะ วานี้ รูป รูปมีเทานี้ ยิง่ ไปจากนี้ไมมี นี้นาม นามมี

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 95

เทานี้ ยิ่งไปจากนี้ไมมี. โดยความเปนลักษณะ รส ปจจุปฏฐาน ปทัฏฐาน และ
กําหนดปจจัยของนามรูปนั้นมีกรรมและอวิชชาเปนตน นีช้ ื่อวาญาตปริญญา.
ตีรณปริญญาเปนไฉน ภิกษุพิจารณาปจจัยทั้งหมดนั้นทําใหรูโดยอาการ ๔๒
คือ โดยความไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนโรคเปนตน นีช้ อื่ วา
ตีรณปริญญา. ปหานปริญญาเปนไฉน ภิกษุครั้น พิจารณาอยางนี้แลวละ
ฉันทราคะในอาการทั้งหมดดวยมรรคอันเลิศ นี้ชอื่ วาปหานปริญญา. แมทิฏฐิวิสุทธิ (ความหมดจดแหงทิฏฐิ) กังขาวิตรณวิสุทธิ (ความหมดจดแหงญาณ
เปนเครื่องขามพนความสงสัย) ก็ชื่อวาญาตปริญญา. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ (ความหมดจดแหงญาณเปนเครื่องเห็นวาทางหรือมิใชทาง) ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ (ความหมดจดแหงญาณเครื่องรูทางปฏิบัติ) หรือปญญามี
การพิจารณาธรรมเปนหมวดเปนกอง (กลาป) เปนเบื้องตนมีอนุโลมเปนที่สุด
ชื่อวาตีรณปริญญา การละดวยอริยมรรค ชื่อวา ปหานปริญญา. ภิกษุใดกําหนด
รูธรรมทั้งหมด ภิกษุนั้น ชื่อวากําหนดรูดวยปริญญา ๓ เหลานี้. แตในที่นี้พึง
ทราบวา กําหนดรูดวยอํานาจแหงญาตปริญญาและตีรณปริญญา เพราะการละ
วิราคะทานถือเอาตางกันดวยการปฏิเสธ. ความไมกําหนดรูทานกลาวหมายถึงผูที่
ไมรูอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา จิตฺต อวิราชย ความวา ภิกษุไมยังจิตสันดานของตนใหคลายกําหนัด คือไมคลายกําหนดในธรรมที่ควรรูยิ่งนั้น คือ
ในธรรมที่ควรกําหนดรูอยางวิเศษ อธิบายวา ไมยังวิราคานุปสสนา (การ
เห็นเนือง ๆ ในวิราคะ) ใหเกิดขึ้น โดยที่ไมมีราคะในธรรมที่ควรรูยิ่งนั้น.
บทวา อปฺปชห ไดแกไมละกิเลสวัฏ อันควรจะละในธรรมที่ควรรูยิ่งนั้น
ดวยมรรคปญญาอันรวมกับวิปสสนาปญญาโดยไมมีสวนเหลือ. พึงทราบแม
ธรรมที่ควรรูย ิ่งเปนตนดวยมรรคเจือปนกัน เหมือนขอนั้น. พึงทราบดวย
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อํานาจจิตตาง ๆ กัน ในสวนเบื้องตน. ญาณอันหนึ่งเทานั้นยังธรรมที่ควรรูย ิ่ง
เปนตนใหถึงโดยลําดับ ดวยญาตปริญญา ตีรณปริญญาและปหานปริญญาแลว
ยังธรรมทั้งหมดนั้นใหสําเร็จดวยมรรคกิจในขณะเดียวกันนั่นเอง เปนไปดวย
ประการฉะนี้. บทวา อภพฺโพ ทุกขฺ กฺขยาย ความวาเปนผูไมควรคือไม
สามารถเพื่อความสิ้นทุกขในวัฏฏะทั้งสิ้นดวยการดับกิเลส.
จ ศัพทในบทวา สพฺพพฺจ โข นี้ เปนไปในอรรถพยติเรกะ(มีความ
แยงกัน ). โข ศัพทเปนไปอรรถอวธารณ. ดวยบททั้งสองนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงถึงเหตุสวนเดียวแหงการสิ้นทุกขอันพิเศษ ที่ควรไดจากการรูยิ่ง
เปนตน.
คําใดที่ควรกลาวในบทวา อภิชานนเปนตน คํานั้นทานไดกลาวไว
ชัดเจนแลว แตในบทนั้นทานกลาวโดยการทักทวง ในบทนี้พึงทราบโดยเปน
กฏ. ความตางกันมีดังนี้.
บทวา อภิชาน ความวา เปนผูรูยิ่งซึ่งสักกายสัพพะอันไดแก
อุปาทานขันธ ๕ โดยสรุปและโดยปจจัยดวยทําญาณไวเฉพาะหนา คือ กําหนด
รูสักกายสัพพะนั้น โดยถือเอาอาการที่ไมมีเปนตน ดวยกําหนดตามลักษณะมี
อนิจจลักษะเปนตน. บทวา วิราชย ความวา กระทําจิตของตนใหคลาย
กําหนัดดวยรูชัดถึงความเปนของไมเที่ยงเปนตน แหงสักกายสัพพะนั้นโดยชอบ
และกาวดวยอานุภาพของญาณมีนิพพิทาญาณ คือ เบื่อหนายตอภัยที่เกิดขึ้น
เปนตน ไมใหความกําหนัดแมเพียงเล็กนอยเกิดขึ้นในจิตนั้น . บทวา ปชห
ไดแกละ คือ ตัดขาดกิเลสวัฏอันเปนฝายของสมุทัยดวยมรรคปญญาอันประกอบ
กับวุฏฐานคามินีวิปสสนา.
บทวา ภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย ไดแกเปนผูควรเพื่อความสิ้นวิปากวัฏ
ไมมีสวนเหลือ หรืออนุปาทิเสสนิพพานธาตุอันเปนความสิ้นทุกข ในสังสารวัฏ
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ทั้งสิ้น เพราะละมลทินคือกิเลสเสียได และเพราะสิ้นกรรมวัฏทั้งหมด พึงเห็น
ความในขอนี้อยางนี้วา เปนผูควรเพื่อบรรลุธรรมนั้นโดยสวนเดียว.
บทวา โย สพฺพ สพฺพโต ตฺวา ความวา ผูใดคือผูประกอบ
ความเพียร ผูเจริญวิปสสนารูธรรมเปนไปในภูมิ ๓ ทั้งปวงโดยสวนทั้งปวง
คือ โดยจําแนกขันธมีกุศลขันธเปนตน และโดยจําแนกการบีบคั้น มีทกุ ข
เปนตน. อีกอยางหนึ่ง บทวา สพฺพโต ไดแก รูโ ดยอาการทั้งปวง คือ
โดยลักษณะมีหยาบและละเอียดเปนตน และโดยลักษณะมีความไมเที่ยงเปนตน
ทั้งปวง หรือเพราะเหตุแทงตลอดดวยมรรคญาณอันเปนสวนเบื้องตนแหงวิปสสนาแลว รูดว ยวิปสสนาญาณ.
บทวา สพฺพตฺเถสุ น รชฺชติ ไดแก ยอมไมกําหนัดในสักกายธรรมทั้งปวงอันมีประเภทตางกันไมนอยโดยมีในอดีตเปนตน คือ ไมใหราคะ
เกิดดวยการบรรลุอริยมรรค.
พระผูม ีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงความไมมีแหงการยึดตัณหานั้น
ดวยบทวา สพฺพตฺเถสุ น รชฺชติ นี้ จึงทรงแสดงถึงความไมมี แมการ
ยึดผิด ๓ หมวดนี้ คือ นี้ของเรา ๑ นี้เปนเรา ๑ นี้เปนอัตตาของเรา ๑
ของผูที่ยึดทิฏฐิมานะ เพราะมีสิ่งนั้น เปนนิมิต. บทวา ส ในบทวา สเว นี้
เปนเพียงนิบาต. บทวา เว เปนพยัตตะ (ความปรากฏ). หรือเปนนิบาต
ในความนี้วา เอกเสน โดยสวนเดียว. บทวา สพฺพ ปริฺา ไดแก
เพราะกําหนดรูธรรมทั้งปวง คือ เพราะกําหนดรูธรรมทั้งปวงตามที่กลาวแลว
โดยบรรลุปริญญา. บทวา โส ไดแก พระโยคาจรตามที่กลาวแลวหรือ
พระอริยะนั่นเอง. บทวา สพฺพ ทุกขฺ  อุปจฺจคา ไดแก ลวง คือ
กาวลวง คือ พนทุกขในวัฏฏะไดทั้งหมด.
จบอรรถกถาสัพพสูตรที่ ๗
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๘. มานสูตร
วาดวยละมานะไมได ไมพนความทุกข
[๑๘๖] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมรูยิ่ง ไมกําหนดรูมานะ ไมยังจิต
ใหคลายกําหนัดในมานะนั้น ยังละมานะนั้นไมไดเด็ดขาด เปนผูไมควรเพื่อ
ความสิ้นทุกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนภิกษุรูยิ่ง กําหนดรูม านะ ยังจิตให
คลายกําหนัดในมานะนั้น ละมานะนั้นไดเด็ดขาด เปนผูควรเพื่อความ
สิ้นทุกข.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
หมูส ัตวนี้ประกอบแลวดวยมานะ มี
มานะเปนเครื่องรอยรัด ยินดีแลวในภพ
ไมกําหนดรูมานะ ตองเปนผูมาสูภพอีก
สวนสัตวเหลาใดละมานะไดแลว นอมไป
ในธรรมที่เปนสิ้นนานะ สัตวเหลานั้น
ครอบงํากิเลสเครื่องรอยรัดคือมานะเสียได
กาวลวงไดแลวซึ่งกิเลสเครื่องรอยรัดทั้งปวง.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบมานสูตรที่ ๘
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อรรถกถามานสูตร
ในมานสูตรที่ ๘ ไมมีเรื่องที่ไมเคยกลาว เทศนาเปนไปดวยมานะลวน.
ในคาถาทั้งหลายมีอธิบายดังตอไปนี้. บทวา มานูเปตา อย ปชา
ความวา สัตวเหลานี้ไดชื่อวา ปชา เพราะเกิดดวยกรรมกิเลส ประกอบดวย
มานะอันมีการคือตัวเปนลักษณะ. บทวา มานคณฺา ภเว รตา ความวา
สัตวทั้งหลายถูกมานะรอยรัด คือ ประกอบดวยมานสังโยชน อบรมมาจาก
มานะนั้นเปนเวลานาน ยินดีในกามภพเปนตน ดวยเหตุผิดในสังขารนั้นวา
เที่ยง เปนสุข มีตัวตน เปนตน เพราะมัวหมกมุนในสังขารทั้งหลายวา
นี้ของเราดวยความถือตัว. บทวา มาน อปริชานนฺตา ความวา ไมกําหนด
รูมานะนั้นดวยปริญญา ๓ หรือไมพนมานะนั้นดวยอรหัตมรรคญาณ. อาจารย
บางพวกกลาววา มาน อปริฺาย ดังนี้. บทวา อาคนฺตาโร ปุนพฺภว
ความวา เปนผูตองไปคือตองเขาไปสูภพอันจะตองเกิดตอไปอีก หรือสูสงสาร
อันไดแกภพใหม จากที่เกิดบอย ๆ ดวยการหมุนเวียนไป ๆ มา ๆ. อธิบายวา
ไมพนไปจากภพ.
บทวา เย จ มาน ปหนฺตฺวาน วิมุตฺตา มานสสเย แปลวา
ก็สัตวเหลาใดละมานะไดแลว นอมไปในธรรมเปนที่สิ้นมานะ อธิบายวา
ก็สัตวเหลาใดละมานะเสียดวยประการทั้งปวง ดวยอรหัตมรรคแลว นอมไป
คือ นอมไปดวยดีในอรหัตผล หรือในนิพพานอันเปนที่สิ้นสุดมานะดวยการ
หลุดพนกิเลสทั้งมวล อันมีมานะนั้นเปนตัวเอก.
บทวา เต มานคณฺาภิภูตา สพฺพ คณฺ อุปจฺจคุ แปลวา
สัตวเหลานั้น ครอบงํากิเลสเครื่องรอยรัด คือ มานะเสียไค กาวลวงกิเลส
เครื่องรอยรัดทั้งปวง ความวา สัตวเหลานั้น คือ พระอรหันตผูมีสังโยชน
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คือ ภพสิ้นไปแลว ครอบงํากิเลสเครื่องรอยรัดคือมานะ กิเลสเครื่องผูกสัตว คือ
มานะ ไดโดยประการทั้งปวง ดวยสมุจเฉทปหาน ตั้งอยู กาวลวงวัฏทุกขไดโดย
ไมมีสวนเหลือ.
ในสูตรนี้และในสูตรที่ ๗ ทานกลาวถึงพระอรหัต.
จบอรรถกถามานสูตรที่ ๘
๙. โลภสูตร
วาดวยละความโลภไดเปนพระอนาคามี
[๑๘๗] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมรูยิ่ง ไมกาํ หนดรูโลภะ ไมยังจิตให
คลายกําหนัดในโลภะ ยังละโลภะนั้นไมไดเด็ดขาด เปนผูไมควรเพื่อความ
สิ้นทุกข ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สวนภิกษุรูยิ่ง กําหนดรูโลภะ ยังจิตใหคลาย
กําหนัดในโลภะนั้น ละโลภะนั้นไดเด็ดขาด เปนผูควรเพื่อความสิ้นทุกข.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูม ีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ชนผูเห็นแจงทั้งหลาย รูชดั ดวยดี
ซึ่งความโลภอันเปนเหตุใหสัตวผูโลภไปสู
ทุคติ แลวละได ครัน้ ละไดแลว ยอม
ไมมาสูโลกนี้อีกในกาลไหน ๆ.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบโลภสูตรที่ ๙
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๑๐. โทสสูตร
วาดวยละโทสะไดเปนพระอนาคามี
[๑๘๘] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมรูยิ่ง ไมกาํ หนดรูโทสะ ไมยังจิตให
คลายกําหนัดในโทสะนั้น ยังละโทสะนั้นไมไดเด็ดขาด เปนผูไมควรเพื่อความ
สิ้นทุกข ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สวนภิกษุรูยิ่ง กําหนดรูโทสะ ยังจิตใหคลาย
กําหนัดในโทสะนั้น ละโทสะนั้นไดเด็ดขาด เปนผูควรเพื่อความสิ้นทุกข.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ชนผูเห็นแจงทั้งหลาย รูชัดดวยดีซึ่ง
โทสะอันเปนเหตุใหสัตวผูประทุษรายไปสู
ทุคติ แลวละได ครั้นละไดแลว ยอม
ไมมาสูโลกนีอ้ ีกในกาลไหน ๆ.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบโทสสูตรที่ ๑๐
จบปาฏิโภควรรคที่ ๑
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อรรถกถาโลภสูตรและโทสสูตร
ในโลภสูตรที่ ๙ และโทสสูตรที่ ๑๐ ไมมีเรื่องที่ไมเคยพูด. ไดเคย
พูดเรื่องโลภะและโทสะมาแลว. พึงเห็นวาพระสูตรเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงแกผูรูโดยเทศนาวิลาส หรือแกเวไนยสัตวดวยอัธยาศัย.
จบอรรถกถาโลภสูตรที่ ๙ และโทสสูตรที่ ๑๐
จบปาฏิโภควรรควรรณนาที่ ๑

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. โลภสูตร ๒. โทสสูตร ๓. โมหสูตร ๔. โกธสูตร ๕. มักขสูตร
๖. มานสูตร ๗. สัพพสูตร ๘. มานสูตร ๙. โลภสูตร ๑. โทสสูตร
และอรรถกถา.
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อิติวตุ ตกะ เอกนิบาต วรรคที่ ๒
๑. โมหสูตร
วาดวยโมหะใหไปสูทุคติ
[๑๘๙] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมรูยิ่ง ไมกาํ หนดรูโมหะ ไมยังจิตให
คลายกําหนัดในโมหะนั้น ยังละโมหะนั้นไมไดเด็ดขาด เปนผูไมควรเพื่อความ
สิ้นทุก ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สวนภิกษุรูยิ่ง กําหนดรูโมหะ ยังจิตใหคลาย
กําหนัดในโมหะนั้น ละโมหะนั้นไดเด็ดขาด เปนผูควรเพื่อความสิ้นทุกข.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูม ีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ชนผูเห็นแจงทั้งหลาย รูชัดดวยดีซึ่ง
โมหะอันเปนเหตุใหสัตวผูหลงไปสูทุคติ
แลวละได ครั้นละไดแลว ยอมไมมาสู
โลกนี้อีกในกาลไหน ๆ.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบโมหสูตรที่ ๑
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๒. โกธสูตร
วาดวยโกธะใหไปสูทุคติ
[๑๙๐] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมรูยิ่ง ไมกําหนดรูโกธะ ไมยังจิตให
คลายกําหนัดในโกธะนั้น ยังละโกธะนั้นไมไดเด็ดขาด เปนผูไมควรเพื่อความ
สิ้นทุกข ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สวนภิกษุรูยิ่ง กําหนดรูโกธะ ยังจิตใหคลาย
กําหนัดในโกธะนั้น ละโกธะนั้นไดเด็ดขาด เปนผูควรเพื่อความสิ้นทุกข.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูม ีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ชนผูเห็นแจงทั้งหลาย รูชัดดวยดีซึ่ง
โกธะอันเปนเหตุใหสัตวผูโกรธไปสูทุคติ
แลวละได ครัน้ ละไดแลว ยอมไมมาสู
โลกนี้อีกในกาลไหน ๆ.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนั้นแล.
จบโกธสูตรที่ ๒
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๓. มักขสูตร
วาดวยมักขะใหไปสูทุคติ
[๑๙๑] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมรูยิ่ง ไมกําหนดรูมักขะ ไมยังจิตให
คลายกําหนัดในมักขะนั้น ยังละมักขะนั้นไมไดเด็ดขาด เปนผูไมควรเพื่อความ
สิ้นทุกข ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สวนภิกษุรูยิ่ง กําหนดรูมักขะ ยังจิตใหคลาย
กําหนัดในมักขะนั้น ละมักขะนั้นไดเด็ดขาด เปนผูควรเพื่อความสิ้นทุกข.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ชนผูเห็นแจงทั้งหลาย รูชัดดวยดีซึ่ง
มักขะอันเปนเหตุใหสัตวผูลบหลูไปสูทุคติ
แลวละได ครัน้ ละไดแลว ยอมไมมาสู
โลกนี้อีกในกาลไหน ๆ.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบมักขสูตรที่ ๓
สามสูตรมีสูตรที่ ๑ เปนตน แมในวรรคที่ ๒ มีนัยดังไดกลาวมาแลว
แมเหตุแหงเทศนาก็ไดกลาวมาแลวอยางนั้น.
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๔. โมหสูตร
วาดวยโมหะใหไปสูทุคติ
[๑๙๒] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมพิจารณาเห็นแมนิวรณอันหนึ่งอยางอื่น
ซึ่งเปนเหตุใหหมูสัตวถูกนิวรณหุมหอแลวแลนไป ทองเที่ยวไปสิ้นกาลนาน
เหมือนนิวรณ คือ อวิชชานี้เลย ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย หมูสัตวผูถูกนิวรณ
คือ อวิชชาหุมหอแลวยอมแลนไป ทองเที่ยวไปสิ้นกาลนาน.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ซึ่งเปนเหตุ
ใหหมูสัตวถูกธรรมนั้นหุมหอแลว ทองเที่ยวไปสิ้นกาลนาน เหมือนหมูสัตวผูถูก
โมหะหุนหอแลว ไมมีเลย สวนพระอริยสาวกเหลาใดละโมหะแลว ทําลายของ
แหงความมืดไดแลว พระอริยสาวกเหลา
นัน้ ยอมไมทองเที่ยวไปอีก เพราะอวิชชา
อันเปนตนเหตุ (แหงสงสาร) ยอมไมมี
แกพระอริยสาวกเทานั้น.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบโมหสูตรที่ ๔
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อรรถกถาโมหสูตร
ในโมหสูตรที่ ๔ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :น อักษรในบทเปนตนวา นาห ภิกฺขเว มีอรรถปฏิเสธ. พระผูม-ี
พระภาคเจาทรงอางถึงพระองควา อห. บทวา อฺ ไดแก ธรรมอื่น
จากนิวรณ คือ อวิชชาที่จะตองกลาวในบัดนี้ . บทวา เอกนีวรณมฺป ไดแก
ธรรมปองกันไมใหบรรลุความดีอยางหนึ่ง. บทวา สมนุปสฺสามิ ไดแก
สมนุปสสนา (การพิจารณาเห็น) ๒ อยาง คือ ทิฏฐิสมนุปสสนา (การ
พิจารณาเห็นดวยทิฏฐิ) ๑ ญาณสมนุปสสนา (การพิจารณาเห็นดวยญาณ) ๑.
ในสมนุปสสนา ๒ อยางนั้น การพิจารณาเห็นที่มาโดยบาลี มีอาทิวา
รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ พิจารณาเห็นรูปโดยความเปนตัวตน นี้ชื่อ
ทิฏฐิสมุนุปสสนา. สวนสมนุปสสนาที่มาโดยบาลี มีอาทิวา อนิจฺจโต สมนุปสฺสติ โน นิจฺจโต พิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง ไมพิจารณา
เห็นโดยความเปนของเที่ยง นี้ชื่อวา ญาณสมนุปสสนา. ในพระสูตรทาน
ประสงคเอาญาณสมนุปสสนาอยางเดียว. บทวา สมนุปสฺสามิ เชื่อมดวย
น อักษร. ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราแม
ตรวจตราดูธรรมทั้งปวง ดวยสมันตจักษุ (จักษุรอบคอบ) อันไดแกสัพพัญุตญาณ ดุจมะขามปอมในมือ ก็ยังไมเห็นแมนิวรณอันหนึ่งอยางอื่น.
บทวา เยน นีวรเณน นิวุตา ปชา ทีฆรตฺต สนฺธาวนฺติ
สสรนฺติ แปลวา หมูสัตวถูกนิวรณหุมหอแลวแลนไป ทองเที่ยวไปสิ้น
กาลนาน ความวา สัตวทั้งหลายถูกนิวรณครอบงํา ปกคลุมหุมหอใหมืดมัว
ไมใหเพื่อจะรู เพื่อจะเห็น เพื่อแทงตลอดสภาวธรรมทั้งหลาย เพราะสภาว-
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ธรรมถูกปกปด ยอมแลนไปยอมทองเที่ยวไปในสงสารอันหาเบื้องตนมิได
และในภพใหญนอยตลอดกัปอันกําหนดไมได โดยประการทั้งปวงดวยการเกิด
แลวเกิดอีก. การแลนไป คือ การกาวไปในระหวางอารมณ การแลนไป คือ
การกาวไปในระหวางภพ. หรือวา การแลนไปดวยกิเลสมีกําลังแรง การแลนไป
ดวยกิเลสมีกําลังออน. หรือวาการแลนไปในชาติหนึ่ง คือตายไปชั่วขณะ
การแลนไปในหลาย ๆ ชาติ คือตายตามคําพูด หรือการแลนไปดวยจิต. ดัง
ที่ทานกลาววา จิตของเขายอมแลนไป การทองเที่ยวไปดวยกรรม. พึงทราบ
ความตางกันของการแลนไปและการทองเที่ยวไป ดวยประการฉะนี้.
บทวา ยถิยิท ตัดบทเปน ยถาอิท. ย อักษรเปนบทสนธิ ทําเปน
ตรัสสะ ดวยวิธีสนธิ.
ในบทวา อวิชฺชานีวรณ นี้ พึงทราบความดังตอไปนี้ กายทุจริต
เปนตน ชื่อวา ไมควรรู โดยอรรถวา ไมควรบําเพ็ญ อธิบายวา ไมควรได.
ชื่อวา อวิชฺชา เพราะอรรถวารูสิ่งไมควรรูนั้น. โดยตรงกันขาม กายสุจริต
เปนตน ชื่อวา เปนสิ่งควรรู. ชื่อวา อวิชชา เพราะอรรถวา ไมรูสิ่งควรรูนั้น.
ทานกลาวถึงกองขันธทั้งหลาย เครื่องติดตออายตนะทั้งหลาย ความ
สูญของธาตุทั้งหลาย ความเปนใหญของอินทรียทั้งหลาย ความเปนจริงของ
สัจจะทั้งหลาย ดวยการบีบคั้นของทุกขเปนตน. ชื่อวาอวิชชา เพราะอรรถวา
ไมรูเนื้อความ ๔ อยางนั้น . หรือวา ชื่อวาอวิชชา เพราะอรรถวา ยังเหลาสัตว
ใหแลนไปในสงสารอันไมมีที่สุด. หรือวาโดยปรมัตถ ชื่อวาอวิชชา เพราะ
อรรถวา ยอมแลนไป คือ ยอมเปนไปในอวิชชมานบัญญัติทั้งหลายมีสตรีและ
บุรุษเปนตน ยอมไมแลนไป คือ ยอมไมเปนไปในวิชชมานบัญญัติทั้งหลาย
มีขันธเปนตน. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อวิชชา เพราะปกปดวัตถุและอารมณ
มีจักขุวิญญาณเปนตน และธรรมคือปฏิจจสมุปบาท. นิวรณคอื อวิชชา ชื่อวา
อวิชชานิวรณ.
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บทวา อวิชฺชานีวรเณน หิ ภิก ขเว นิวุตา ปชา ทีฆรตฺต
สนฺธาวนฺติ สสรนฺติ นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเพื่อทําความในกอนให
หนักแนนนั่นเอง. หรือบทกอนวา ยถยิท ภิกฺขเว อวิชฺชานีวรณ แปลวา
เหมือนนิวรณคืออวิชชา นี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสเพื่อใหแสดงขออุปมาอยางนี้.
บทนี้ตรัสเพื่อแสดงอานุภาพของนิวรณ. ถามวา ก็เพราะเหตุไร ในสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอวิชชาเทานั้น ไมตรัสถึงธรรมเหลาอื่นดวย ตอบวา
เพราะอวิชชาเปนวิเสสปจจัยแหงกามฉันทะเปนตน ดวยการปกปดโทษ. จริง
ดังนั้น กามฉันทะเปนตน ยอมเปนไปในอาการของโทษที่ถูกอวิชชานัน้
ปกปดไว.
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสคาถามีอาทิวา นตฺถฺโ ดังนี้ ดวยรวบรวม
ความที่ตรัสแลว และทีย่ ังไมไดตรัส. ในบทเหลานั้น บทวา นิวุตา ไดแก
ปกคลุม หุมหอ ปดบังไว. บทวา อโหรตฺต แปลวา ทั้งกลางวันกลางคืน.
อธิบายวา ตลอดเวลา. บทวา ยถา โมเหน อาวุตา ความวา โดยประการ
ที่หมูสัตวถูกโมหะคืออวิชชานิวรณหุมหอปกปดไว ไมรูแมธรรมที่ควรรูดว ยดี
ยอมทองเที่ยวไปในสงสาร พึงประกอบเนื้อความวา ธรรมอยางหนึ่งอื่น เห็น
ปานนั้นก็ดี นิวรณอยางหนึ่งก็ดี ยอมไมมี. บทวา เย จ โมห ปหนฺตฺวาน
ตโมกฺขนฺธ ปทาลยุ แปลวา พระอริยสาวกเหลาใดละโมหะแลว ทําลาย
กองแหงความืดไดแลว ความวา ก็พระอริยสาวกเหลาใดละโมหะ อันมรรค
นั้น ๆ พึงฆา ดวยมรรคเบื้องต่ํา ดวยตทังคปหานเปนตน ในสวนเบื้องตน
แลวทําลายกองแหงความมืด อื่นไดแกโมหะนั่นเอง ดวยญาณเปรียบดวยเพชร
อันเปนญาณชั้นเลิศ คือ ตัดขาดโดยไมใหมีสวนเหลือ. บทวา น เต ปุน
สสรนฺติ ความวา พระอริยสาวกคือพระอรหันตเหลานั้น ยอมไมทองเที่ยวไป
คือ ไมหันกลับไปในสงสารนี้ ที่ทานกลาววา
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ขนฺธาน ปฏิปาฏิ
ธาตุ อายตนา น จ
อพฺโพจฺฉินฺน วตฺตมานา
สสาโรติ ปวุจฺจติ
ลําดับแหงขันธ ธาตุ อายตนะ ยัง
เปนไปไมขาดสาย ทานเรียกวาสงสาร.
ถามวา เพราะเหตุไร. ตอบวา เพราะอวิชชาอันเปนตนเหตุ คือ
เปนมูลเหตุแหงสงสาร ยอมไมมีแกพระอริยสาวกเหลานั้น เพราะตัดขาดแลว
โดยประการทั้งปวง ดังนี้.
จบอรรถกถาโมหสูตรที่ ๔
๕. กามสูตร
วาดวยกามตัณหาเปนเพื่อน ทองเที่ยวไปนาน
[๑๙๓] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
แลววา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราไมพิจารณาเห็นแมสังโยชนอันหนึ่งอยางอื่น
ซึ่งเปนเหตุใหสัตวผูประกอบแลวแลนไป ทองเที่ยวไปสิ้นกาลนาน เหมือน
สังโยชน คือ ตัณหานี้เลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายผูประกอบดวย
สังโยชน คือ ตัณหายอมแลนไป ทองเที่ยวไปสิ้นกาลนาน.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูม ีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
บุรษุ ผูม ีตัณหาเปนเพื่อน ทองเที่ยวไปสิ้นกาลนาน ยอมไมกาวลวง
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สงสารอันมีความเปนอยางนี้และความเปน
อยางอื่นไปได ภิกษุรูตัณหาซึ่งเปนแดน
เกิดแหงทุกขนี้โดยความเปนโทษแลว เปน
ปราศจากตัณหา ไมถือมั่น มีสติ พึง
เวนรอบ
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนั้นแล.
จบกามสูตรที่ ๕
อรรถกถากามสูตร
ในกามสูตรที่ ๕ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :ชื่อวา สังโยชน เพราะอรรถวา ผูกมัดบุคคลผูมีสังโยชนไวดวยกรรม
และวิบากอันเปนทุกข หรือดวยลําดับของภพ ในภพ กําเนิด คติ วิญญาณ
ฐิติ และสัตตาวาส เปนตน ชื่อวา ตัณหา เพราะอรรถวาเปนที่มาของ
ความอยาก. ชื่อวา ตัณหา เพราะอรรถวา ทําใหสะดุงหรือหวาดเสียว. บทวา
สยุตฺตา ไดแก ผูกมัดในอภินิเวสวัตถุ (วัตถุเครื่องยึดมั่น) มีจักษุเปนตน .
บทที่เหลือมีนัยดังไดกลาวแลวนั่นแล.
อนึ่ง ในที่นี้แมอวิชชาก็เปนสังโยชน และตัณหาเปนนิวรณยังมีอยู
โดยแท ถึงดังนั้น ตัณหายอมผูกมัดสัตวดวยภพอันมีโทษทีถูกอวิชชาปกปดไว
เพราะเหตุนั้น เพื่อแสดงความตางกันนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอวิชชาไว
ในสูตรกอนโดยความเปนนิวรณ และตรัสตัณหาไวในสูตรนี้โดยความเปน
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สังโยชน ทั้งนี้เพื่อใหเห็นความเปนใหญของนิวรณและสังโยชน. เหมือนอยางวา
อวิชชาเปนใหญและเปนประธานของธรรมเศราหมองทั้งหลาย โดยความเปน
นิวรณ ฉันใด ตัณหาก็เปนใหญ เปนประธานของธรรมเศราหมองเหลานั้น
โดยความเปนสังโยชนฉันนั้น. เพราะเหตุนั้นเพื่อแสดงความเปนใหญของธรรม
เศราหมองเหลานั้น จึงตรัสธรรมเหลานี้อยางนี้ในสูตรทั้งสอง. อีกอยางหนึ่ง
ดวยความตางกันตรัสอวิชชาวาเปนนิวรณ เพราะหามนิพพานสุข. ตรัส
ตัณหาวาเปนสังโยชน เพราะผูกมัดสัตวไวดวยสังสารทุกข สูตรทั้งสอง
ตรัสไวเปนสองสวน โดยทําอันตรายแกการเห็นการบรรลุหรือโดยเปนขาศึก
ของวิชชาและจรณะ. อวิชชาเปนขาศึกโดยตรงของวิชชา ทําอันตรายอยาง
ยอดเยี่ยมแกการเห็นนิพพาน และการเห็นที่ไมวิปริต. ตัณหาเปนขาศึกโดยตรง
ของจรณธรรมทําอันตรายแกการบรรลุ คือ แกการปฏิบัติชอบ ดวยประการ
ฉะนี้. บุคคลนี้ถูกอวิชชาหุมหอ ทําใหมืดมัว พัวพันดวยตัณหาโดยประการ
ทั้งปวง ไมฟง มีกิเลสหนาผูกมัดดุจคนบอด ยอมไมกาวลวง มหากันดาร
สงสารกันดาร ไปไดเลย. เพื่อแสดงสองหมวดอันเปนเหตุใหเกิดความพินาศ
จึงตรัสสองหมวดโดยสองสวน.
จริงอยู บุคคลที่มีอวิชชายอมเสื่อมประโยชน เพราะความเปนคนโง
และทําความพินาศใหแกตน. ผูไมเสพสิ่งไมเปนสัปปายะ ทําดุจคนไมฉลาด
เดือดรอน ดุจคนไมรูเพื่อจะทําในสิ่งไมเปนสัปปายะ. มักกฏาเลโปปมสูตร
เปนตัวอยางของเรื่องนี้. ในสูตรนี้ตรัสสองหมวดโดยสวนสอง เพื่อแสดง
มูลเหตุของปฏิจจสมุปบาท. ก็โดยความตางกัน ขอบเขตของอวิชชาเปนอดีต
ยาวนาน เพราะสัมโมหะมีกําลังแรง. ขอบเขตของตัณหา เปนอนาคตยาวนาน
เพราะความปรารถนามีกาํ ลังแรงกลา. จริงดังนั้น คนพาลมากดวยสัมโมหะ
ยอมเศราโศกถึงอดีต ควรแนะนําคนพาลผูมากดวยสัมโมหะนั้น ใหเขาใจถึง
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ปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเปนตนวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สังขารทั้งหลาย
มีอวิชชาเปนปจจัยดังนี้. คนพาลมากไปดวยความปรารถนายอมบนถึงอนาคต
ควรแนะนําคนพาลผูมากดวยความปรารถนานั้นใหเขาใจปฎิจจสมุปบาททั้งหมด
วา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน อุปาทานมีตัณหาเปนปจจัย ดังนี้. หรือวา
ดวยบทนี้นั่นเองทรงแสดงถึงมูลเหตุของปฏิจจสมุปบาทนั้นตามลําดับ ดวยการ
เกี่ยวโยงกันจากสวนเบื้องตนถึงสวนเบื้องปลาย ดวยประการฉะนี้.
ในคาถาทั้งหลายพึงทราบเนื้อความดังตอไปนี้ บทวา ตณฺหา ทุติโย
คือ เปนเพื่อนกับตัณหา. จริงอยู ตัณหายอมทําสัตวผูถูกความระหายครอบงํา
ถูกความทุกขที่ไมสนองคุณครอบงําบาง อันเปนหนาที่ของสหายดวยความพอใจ
และชักนํา ดุจความสําคัญวาน้ําในพยับแดด ในที่กันดารไมมีน้ํา กระทําไมให
เบื่อหนายในภพเปนตน แลวเวียนกลับมา เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา ตัณหาเปนเพื่อนของคน ดังนี้. ถามวา ก็กิเลสเปนตนแมเหลาอื่น
เปนปจจัย เพื่อใหเกิดในภพมิใชหรือ. ตอบวา ขอนั้นจริง. แตเปนปจจัย
พิเศษไมเหมือนตัณหา. เพราะตัณหาเวนจากกุศล อกุศล สวนปจจัยพิเศษ
เวนจากกามาวจรกุศลเปนตน เพื่อใหเกิดในภพดวยรูปาวจรกุศลเปนตน เพราะ
ฉะนั้น จึงตรัสวา สมุทยสจฺจ ดังนี้.
บทวา อิตฺถภาวฺถาภาว ไดแกความเปนอยางนี้ และความเปน
อยางอื่น ชื่อวา อิตฺถภาวฺถาภาโว. สงสาร ชื่อวา อิตฺถภาวฺถาภาโว
เพราะอรรถวา สงสารมีความเปนอยางนี้และความเปนอยางอื่น. ในบทนั้น
ความเปนอยางนี้ คือ ความเปนมนุษย. ความเปนอยางอื่น คือ ที่อยูของ
สัตวนอกจากความเปนมนุษยนั้น. หรือวาความเปนอยางนี้ ไดแก อัตภาพ
ปจจุบันของเหลาสัตวนั้น ๆ. ความเปนอยางอื่น ไดแกอัตภาพอนาคต. หรือวา
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อัตภาพอื่นมีรูปอยางนี้ ชื่อวา อิตถการะ ไมมีรูปอยางนี้ ชื่อวา อัญญถาภาวะ.
บุรุษผูมีตัณหาเปนเพื่อน ยอมไมกาวลวงสงสารอันมีความเปนอยางนี้ และ
ความเปนอยางอื่นนั้น คือ ลําดับ ขันธ ธาตุ อายตนะไปได.
บทวา เอตมาทีนว ตฺวา ตณฺห ทุกขฺ สฺส สมฺภว แปลวา
ภิกษุรูตัณหาอันเปนแดนเกิดแหงทุกขนี้ โดยความเปนโทษ ความวา ภิกษุรู
ตัณหาอันเปนแดนเกิด คือ เปนเหตุเกิดแหงวัฏทุกขทั้งสิ้นนี้ อธิบายวา
รูโดยความเปนโทษ. อีกอยางหนึ่ง บทวา เอตมาทีนว ตฺวา ไดแก
รูโทษ คือ ความชั่วรายอันจะไมทําใหกาวลวงสงสารตามที่กลาวแลวนั้นไปได.
บทวา ตณฺห ทุกขฺ สฺส สมฺภว ไดแก รูตัณหาวาเปนเหตุใหเกิดวัฏทุกข
โดยนัยที่กลาวแลว.
บทวา วีตตณฺโห อนาทาโน สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเช แปลวา
ภิกษุ เปนผูปราศจากตัณหา ไมถือมั่น มีสติ พึงเวนเสีย ความวา ภิกษุ
กําหนดรูดวยปริญญา ๓ อยางนี้ เจริญวิปสสนาไปปราศจากตัณหาตามลําดับ
มรรค ชื่อวา เปนผูปราศจากตัณหา คือ มีตัณหาพนไปแลว โดยประการ
ทั้งปวงดวยมรรคอันเลิศ ชื่อวา เปนผูไมถือมั่น เพราะไมมีแมอะไร ๆ ใน
อุปาทาน ๔ เพราะปราศจากตัณหานั้น หรือเพราะไมมีการยึดถือ อันไดแก
ปฏิสนธิตอไป ชื่อวา เปนผูมีสติ เพราะทําอยางมีสติในที่ทั้งปวง ดวยมีสติ
ไพบูลย เปนผูกําจัดกิเลสไดแลว พึงเวน คือ พึงประพฤติ หรือพึงออกไป
จากความเปนไปของสังขารดวยขันธปรินิพพาน.
จบอรรถกถากามสูตรที่ ๕
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๖. ปฐมเสขสูตร
วาดวยโยนิโสมนสิการไดบรรลุผลสูงสุด
[๑๙๔] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ภิกษุผูเปนเสขะยังไมบรรลุอรหัตผล
ปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู เราไมพิจารณาเห็นแมเหตุอันหนึ่ง
อยางอื่น กระทําเหตุที่มี ณ ภายในวามีอุปการะมาก เหมือนโยนิโสมนสิการ
นี้เลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมนสิการโดยแยบคาย ยอมละอกุศลเสียได
ยอมเจริญกุศลใหเกิดมี.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ธรรมอยางอื่นอันมีอุปการะมาก เพื่อ
บรรลุประโยชนอันสูงสุด แหงภิกษุผูเปน
พระเสขะ เหมือนโยนิโสมนสิการ ไมมี
เลย ภิกษุเริม่ ตั้งไวซึ่งมนสิการโดยแยบคาย พึงบรรลุนิพพานอันเปนที่สิ้นไปแหง
ทุกขได.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะฉะนั้น ขาพเจาได
สดับมาแลว ฉะนั้นแล.
จบปฐมเสขสูตรที่ ๖
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อรรถกถาปฐมเสขสูตร
ในปฐมเสขสูตรพึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :คําวา เสกฺโข ในบทวา เสกฺขสฺส นี้ มีความวาอยางไร. ชื่อวา
เสกขะเพราะไดเสกขธรรม. สมดังที่ทานกลาวไววา ขาแตทานผูเจริญ ดวยเหตุ
เพียงเทาไร ภิกษุชื่อวาเปนเสกขะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ประกอบดวยทิฏฐิอัน
เปนเสกขะ ฯลฯ ประกอบดวยสมาธิอันเปนเสกขะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวย
เหตุเพียงเทานี้แล ภิกษุชอื่ วาเปนเสกขะ อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา เสกขะ เพราะ
ยังตองศึกษา. แมขอนี้ก็ตรัสไววา สิกฺขตีติ โข ภิกฺขเว ตสิมา
เสกฺโขติ วุจจฺ จิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะภิกษุยังตอศึกษา ฉะนั้นจึงเรียกวา
เสกขะ. ถามวา ศึกษาอะไร. ตอบวา ศึกษาอธิศีลบาง อธิจิตบาง อธิปญญาบาง
เพราะยังตองศึกษา ดังนี้แล ฉะนั้นจึงเรียกวาเสกขะ. แมผูที่เปนกัลยาณปุถชุ น
กระทําใหบริบูรณดวยอนุโลมปฏิปทา ถึงพรอมดวยศีล คุมครองทวารใน
อินทรียทั้งหลาย รูจักประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียรโดยไมเห็นแก
นอนมากนัก ประกอบความเพียรดวยการเจริญโพธิปกขิยธรรมตลอดราตรีตน
ราตรีปลาย ดวยหวังวา เราจักบรรลุ สามัญญผลอยางใดอยางหนึ่ง ในวันนี้
หรือในวันพรุงนี้ ทานก็เรียกวา เสกขะ เพราะยังตองศึกษา ในขอนี้ทา น
ประโยคสงคเอาพระเสขะผูยังไมแทงตลอด ที่แทกเ็ ปนกัลยาณปุถุชน.
ชื่อวา อปฺปตฺตมานโส เพราะอรรถวา ยังไมบรรลุอรหัตผล
ทานกลาวราคะวาเปนมานสะ ในบทนี้วา บทวา มานส ไดแกราคะเที่ยวไป
ดุจตาขายลอยอยูบนอากาศ. ไดแกจิตในบทนี้วา จิต มนะ ชือ่ วา มานสะ.
ไดแก พระอรหัตในบทนี้วา พระเสกขะ ยังไมบรรลุพระอรหัต พึงทํากาละ
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ในหมูชน. ในสูตรนี้ทานประสงคเอาพระอรหัตอยางเดียว. ดวยเหตุนั้นจึงเปน
อันกลาวไดวา อปฺปตฺตารหตฺตสฺส แปลวา ยังไมบรรลุพระอรหัต. บทวา
อนุตฺตร คือ ประเสริฐที่สุด อธิบาย วา ไมมีเหมือน. ชื่อวา โยคกฺเขม
ทีเดียว.
บทวา ปฏยมานสฺส ไดแก ความปรารถนาสองอยาง คือ
ตณฺหาปฏนา (ความปรารถนาดวยตัณหา) ๑ ฉนฺทปฏนา (ความปรารถนา
ดวยความพอใจ) ๑. ตณฺหาปฏนา ไดในบทนีว้ า
ปรารถนา กระซิบกระซาบถึงตัณหา
หรือ บนถึงแตในการประดับตกแตง.
กตฺตุกมฺยตากุสลจฺฉนฺทปฏนา ปรารถนาความพอใจในกุศล
ใครจะทําไดในบทนี้วา
กระแสตัณหาของคนลามก ถูกตัด
แลว ถูกกําจัดแลว ถูกทําใหหมดมานะ
แลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจง
เปนผูมากไปดวยความปราโมทยเถิด จง
ปรารถนาความเกษมเถิด.
ในทีน่ ี้ทานประสงคเอา ฉันทปฏฐนานี้แล. ดวยเหตุนั้น บทวา
ปตฺถยมานสฺส จึงมีอธิบายวา เปนผูใครเพื่อจะทําความเกษมจากโยคะนั้น
คือ นอม โนม โอน ไปสูความเกษมนั้น.
บทวา วิหรโต ไดแกตัดขาดทุกขในอิริยาบถหนึ่ง ดวยอิริยาบถหนึ่ง
แลวนําอัตภาพอันยังไมตกไป. อีกอยางหนึ่ง พึงเห็นความในบทนี้โดยนิเทศนัย
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(ชี้แจง) มีอาทิวา ภิกษุนอมไปอยูวา สังขารทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยงยอมอยู
ดวยศรัทธา.
บทวา อชฺฌตฺติก ไดแก มีอยูในภายใน คือ ภายในตน ชื่อวา
อัชฌัตติกะ. บทวา องฺค ไดแกเหตุ. บทวา อิติ กริตฺวา คือ ทําอยาง
นี้. ความยอในบทนี้วา น อฺ เอกงฺคมฺป สมนุปสฺสามิ นีม้ ีดังนี้
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมพิจารณาเห็นแมเหตุหนึ่งอยางอื่น กระทําเหตุอันมี
ในภายใน คือ เหตุที่ตั้งอยูในสันดานของตนอยางนี้. บทวา เอว พหุปการ
ยถยิท โยนิโสมนสิกาโร ไดแกมนสิการโดยอุบาย มนสิการโดยคลองธรรม
มนสิการโดยนัยในอนิจจลักษณะเปนตนวา เปนของไมเที่ยงเปนตน หรือการ
พิจารณา การตามพิจารณา การรําพึง การใครครวญ การใสใจ อนุโลมใน
ของไมเที่ยงนี้ ชื่อวา โยนิโสมนสิการ.
บัดนี้ เพื่อทรงแสดงถึงอานุภาพแหงโยนิโสมนสิการ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมนสิการอยูโดยแยบคาย ยอมละอกุศล
ยอมเจริญกุศล ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา โยนิโส มนสิกโรนฺโต ความวา ยังโยนิโสมนสิการใหเปนไปในอริยสัจ ๔ วา นี้ ทุกขอริยสัจ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดังนี้.
ตอไปนี้เปนความอธิบายอยางแจมแจงในอริยสัจ ๔ นั้น. พระสูตรนี้
หมายเอาเสกขบุคคลโดยไมแปลกกันโดยแท. แตเราจักกลาวกรรมฐานดวยสามารถ
มรรค ๔ ผล ๔ โดยทั่วไป โดยสังเขป. พระโยคาวจรใดผูบําเพ็ญกรรมฐาน
คือ อริยสัจ ๔ เปนผูบําเพ็ญกรรมฐาน คือ อริยสัจ ๔ ในสํานักอาจารยมากอน
อยางนี้วา ขันธทั้งหลายอันเปนไปในภูมิ ๓ มีตณ
ั หา เปนโทษ เปนทุกข
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ตัณหาเปนเหตุใหเกิดทุกข ความไมเปนไปของทั้งสองนั้นเปนความดับทุกข
การใหถึงความดับทุกข เปนมรรค ดังนี้ สมัยตอมา พระโยคาวจรนั้นขึ้นสู
วิปสสนามรรค ยอมพิจารณาขันธอันเปนไปในภูมิ ๓ โดยแยบคายวา นี้ทุกข
คือ พิจารณาและเห็นแจงโดยอุบาย คือ โดยคลองธรรม. ความจริง ในสูตรนี้
ทานกลาวถึงวิปสสนาดวยหัวขอมนสิการ. พระโยคาวจรยอมมนสิการโดย
แยบคายวา ตัณหา มีในภพกอนอันเปนเหตุใหเกิดทุกขนั้น ชื่อวา ทุกขสมุทัย. ยอมมนสิการโดยแยบคายวา ก็เพราะนี้ทุกข นี้สมุทัย ทุกขทั้งหลายถึง
ฐานะนี้แลว ยอมดับ ยอมไมเปนไป ฉะนั้นจึงถือวา นิพพานนี้คือ ทุกขนิโรธ.
พระโยคาวจร ยอมมนสิการโดยแยบคาย ยอมพิจารณาและยอมเห็นแจงมรรค
มีองค ๘ อันทําใหถึงความดับทุกขโดยอุบายโดยคลองวา นี้ทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา.
ในขอนั้น ชื่อวายึดมั่นโดยอุบายนี้ยอมมีในขันธ ๕ ไมมีในนิพพาน.
เพราะฉะนั้น จึงมีอธิบายดังตอไปนี้. พระโยคาวจร ยึด มหาภูตรูป ๔ โดยนัย
มีอาทิวา ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ มีอยูใ นกายนี้ และ อุปาทารูป โดยทํานอง
เดียวกับมหาภูตรูป ๔ นั้น แลวกําหนดวา นี้รูปขันธ ดังนี้. เมื่อใหกําหนด
ดังนั้น จึงกําหนดถึงธรรม คือ จิตและเจตสิก อันมีรูปขันธนั้นเปนอารมณวา
ธรรมเหลานี้คือ อรูปขันธ ๔. จากนั้นยอมกําหนดวา ขันธ ๕ เหลานี้เปนทุกข.
ก็ขันธ เหลานั้นโดยยอมีสองสวน คือ นามและรูป. พระโยคาวจรยอมกําหนด
เหตุและปจจัยวา ก็นามรูปนี้ มีเหตุ มีปจจัย จึงเกิดขึ้น อวิชชา ภพตัณหาเปนตน
นี้ เปนเหตุของนามรูปนั้น อาหารเปนตนเปนปจจัยของนามรูปนั้น. พระโยคาวจรนั้น กําหนดลักษณะพรอมดวยกิจรสของปจจัยทั้งหลายเหลานั้น และธรรม
ที่เกิดโดยปจจัย ตามความเปนจริงแลว ยกขึ้นสูอนิจจลักษณะวา ธรรมทั้งหลาย
เหลานี้ไมมีแลว ครั้นมีแลวยอมดับไป เพราะฉะนั้น ธรรมทั้งหลายจึงไมเที่ยง.
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ยอมยกขึ้นสูทุกขลักษณะวา ธรรมทั้งหลาย ชื่อวา เปนทุกข เพราะถูกความเกิด
ความเสื่อม เบียดเบียน. ยอมยกขึ้นสูอนัตตลักษณะวา ธรรมทั้งหลาย ชื่อวา
เปนอนันตตา เพราะไมเปนไปในอํานาจ. พระโยคาวจรครั้นยกขึ้นสูไตรลักษณ
อยางนี้แลว เห็นแจงอยูกําหนดทางและมิใชทางวา เมื่อวิปสสนูปกิเลสมีแสงสวาง
เปนตนเกิดขึ้นในขณะอุทยัพพยญาณเกิด นี้ไมใชทาง อุทยัพพยญาณเทานั้นเปน
อุบาย คือ เปนทางอันเปนสวนเบื้องตนของอริยมรรคแลว ยังอุทยัพพยญาณ
และภังคญาณเปนตนใหเกิดขึ้นตามลําดับ ยอมบรรลุโสดาปตติมรรคเปนตน.
ในขณะนั้นพระโยคาวจรยอมแทงตลอดอริยสัจ ๔ โดยการแทงตลอดครั้ง
เดียวเทานั้น ยอมตรัสรูด วยการตรัสรูครั้งเดียว. ในอริยสัจนั้นพระโยคาวจร
ยอมแทงตลอดทุกขดวยการแทงตลอดดวยกําหนดรู ยอมตรัสรูดวยการตรัสรู
ครั้งเดียว. ในอริยสัจนั้น พระโยคาวจร แทงตลอดทุกขดวยการแทงตลอดดวย
กําหนดรู แทงตลอดสมุทัยโดยแยบคายดวยการแทงตลอดดวยการละ ยอมละ
อกุศลทั้งปวงได. พระโยคาวจรแทงตลอดนิโรธโดยการตรัสรูด วยการทําใหแจง
แทงตลอดมรรคโดยการตรัสรูดวยภาวนา ยอมเจริญกุศลทั้งปวง. จริงอยู อริยมรรคชื่อวากุศล เพราะอรรถวากําจัดสิ่งที่นาเกลียดโดยตรง ก็เมื่อเจริญอริยมรรคแลว โพธิปกขิยธรรมอันหาโทษมิได เปนกุศลแมทั้งหมดก็ยอมถึงความ
บริบูรณดวยภาวนา เพราะเหตุนั้น พระโยคาวจรเมื่อมนสิการโดยแยบคายอยางนี้
ยอมละอกุศลเสียได ยอมเจริญธรรมที่เปนกุศล. สมดังที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเปนอาทิวา พระโยคาวจรยอมมนสิการโดยแยบคายวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย
ดังนี้. พระผูมีพระภาคเจาตรัสแมขออื่นอีกวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
ภิกษุถึงพรอมแลวดวยโยนิโสมนสิการ ภิกษุจักเจริญมรรคองค ๘ อันเปน
อริยะที่จะพึงหวังได จักทําใหมากซึ่งมรรคมีองค ๘ อัน เปนอริยะ ดังนี้.
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ตอไปนี้เปนความยอแหงคาถาวา โยนิโส มนสิกาโร. ชือ่ วา เสกขะ
เพราะยังตองศึกษาสิกขาบททั้งหลาย หรือเพราะยังมีการศึกษาอยูเปนปกติ.
ชื่อวา ภิกษุ เพราะเห็นภัยในสงสาร. ธรรมไร ๆ อื่นที่มีอุปการะมาก
เหมือนอยางโยนิโสมนสิการ เพื่อใหภิกษุผูยังเปนเสกขะนั้นบรรลุพระอรหัต
อัน มีประโยชนอยางสูงสุด ยอมไมมี. ถามวา เพราะเหตุไร. ตอบวา เพราะ
พระโยคาวจรมุงมนสิการ โดยอุบายอันแยบคาย แลวเริ่มตัง้ ความเพียรดวย
สัมมัปปธาน ๔ อยาง พึงถึงความสิ้นทุกขได คือ พึงถึง พึงบรรลุพระนิพพาน
อันเปนที่สิ้นสุดวัฏทุกขอันเศราหมองสิ้นเชิง ฉะนั้น โยนิโสมนสิการจึงเปน
ธรรมมีอุปการะมาก ดังนี้.
จบอรรถกถาปฐมเสกขสูตรที่ ๖
๗. ทุตยิ เสขสูตร
วาดวยความมีมิตรดี
[๑๙๕] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุผูเปนพระเสขะยังไมบรรลุอรหัตผล
ปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม เราไมพิจารณาเห็นแมเหตุอันหนึ่ง
อยางอื่น การทําเหตุที่มี ณ ภายนอกวามีอุปการะมาก เหมือนความมีมิตรดี
นี้เลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีมิตรดียอมละอกุศลเสียได ยอมเจริญ
กุศลใหเกิดมี.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมี
พระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
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ภิกษุใดผูมีมิตรดี มีความยําเกรง
ความเคารพ กระทําตามคําของมิตรดี
ทั้งหลาย มีสติสัมปชัญญะ ภิกษุนั้นพึง
บรรลุธรรม อันเปนที่สิ้นไปแหงสังโยชน
ทั้งปวงโดยลําดับ.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบทุติยเสขสูตรที่ ๗
อรรถกถาทุติยเสขสูตร
ในทุตยิ เสขสูตรที่ ๗ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ตอไปนี้ :บทวา พาหิร ไดแก เหตุที่มี ณ ภายนอก จากสันดานในภายใน.
บทวา กลฺยาณมิตฺตตา ไดแกบุคคลผูที่สมบูรณดวยคุณมีศีลเปนตน เปนผู
กําจัดความชั่วราย เปนผูส งเสริมประโยชน เปนมิตรมีอุปการะทุกสิ่งทุกอยาง
ชื่อวา เปนกัลยาณมิตร. ความเปนกัลยาณมิตรนั้นชื่อวา กลฺยาณมิตฺตตา.
ในบทวา กลฺยาณมิตฺตตา นั้นมีอธิบายดังนี้ ตามปกติกัลยาณมิตร
นี้เปนผูถึงพรอมดวย ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา.
กัลยาณมิตรเพราะถึงพรอมดวยศรัทธา ยอมเชื่อการตรัสรูของพระตถาคต
ยอมไมสละการแสวงหาประโยชนสขุ ในสัตวทั้งหลายที่เกิดขึ้น เพราะเหตุการ
ตรัสรูชอบนัน้ เพราะถึงพรอมดวยศีล จึงยอมเปนที่รัก และเปนที่เคารพของ
เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย เปนผูนายกยอง คอยตักเตือน ตําหนิบาป คอย-
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วากลาว อดทนถอยคํา เพราะถึงพรอมดวยสุตะ จึงเปนผูกลาวถอยคําที่ลึกซึ้ง
มีขันธ อายตนะ สัจจะ ปฏิจจสมุปบาทเปนตน เพราะถึงพรอมดวยจาคะ
จึงเปนผูมีความปรารถนานอย เปนผูสันโดษ มีความสงัด ไมคลุกคลี เพราะ
ถึงพรอมดวยวิริยะ จึงเปนผูเพียรพยายามในการปฏิบัติประโยชนแกตนและ
คนอื่น เพราะถึงพรอมดวยสติ จึงเปนผูมีสติมั่น เปนผูถึงพรอมดวยความ
รอบคอบ คือ สติอยางเยี่ยม เปนผูร ะลึกได จําไดแมสิ่งที่ทํา แมคําที่พูด
นานมาแลว เพราะถึงพรอมดวยสมาธิ จึงเปนผูไมฟุงซาน เปนผูมั่นคง
มีจิตแนวแน และเพราะถึงพรอมดวยปญญา จึงยอมรูสิ่งที่ไมวิปริต.
กัลยาณมิตรนั้น แสวงหาคติธรรมทั้งที่เปนกุศล และอกุศลดวยสติ รูป ระโยชน
สุขของสัตวทั้งหลายตามความเปนจริงดวยปญญา เปนผูมีจิตไมฟุงซานใน
อารมณนั้นดวยสมาธิ ปรามสัตวทั้งหลายจากสิ่งไมเปนประโยชนดวยความเพียร
ยอมชักชวนในสิ่งที่มีประโยชนอยางเดียว. ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ปโย ครุ ภาวนีโย
วตฺตา จ วจนกฺขโม
คมฺภรี ฺจ กถ กตฺตา โน จฏาเน นิโยชเย
กัลยาณมิตร เปนผูนารัก นาเคารพ
นายกยอง เปนผูวากลาวตักเตือน อดทน
ถอยคํา กลาวถอยคําลึกซึ้ง ไมชักชวน
ในทางที่ไมใชฐานะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเปนกัลยาณมิตรยอมละอกุศล เจริญกุศล
เพราะเหตุนั้น บุคคลผูเปนกัลยาณมิตร อาศัยภิกษุผูเปนกัลยาณมิตร ยัง
กัมมัสสกตาญาณใหเกิด ยอมทําศรัทธาที่เกิดขึ้นแลวใหคงที่ เกิดศรัทธาแลว
ก็เขาไปหา ครั้นเขาไปหาแลว ยอมฟงธรรม ครัน้ ฟงธรรมนั้นแลว ยอมได
ศรัทธาในพระตถาคต ดวยการไดศรัทธานั้น จึงละการอยูครองเรือนออกบวช
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ทําปาริสุทธศีล ๔ ใหถงึ พรอม สมาทานธุตธรรม (ธรรมอันกําจัดกิเลส)
เปนไปตามกําลัง เปนผูไดกถาวัตถุ ๑๐ เปนผูปรารภความเพียรอยู เขาไปตั้ง
สติไว มีสัมปชัญญะ เจริญโพธิปกขิยธรรมตลอดคืนยังรุง ในไมชาทําวิปสสนา
ใหตัดขาดอกุศลทั้งหมด ดวยการบรรลุอริยมรรค และยังกุศลธรรมทั้งปวง
ใหเจริญถึงความบริบูรณดวยภาวนา. สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ดูกอนเมฆิยะ ขอที่ภิกษุผูเปนกัลยาณมิตร หวังตอสหายดี เพื่อนดี จักเปน
ผูมีศีล จักเปนผูสํารวมในปาฏิโมกข จักเปนผูถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร
จักเปนผูเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย จักสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย
ขอที่ภิกษุผูเปนกัลยาณมิตร ฯลฯ เพือ่ นดี เปนผูมีถอยคําขัดเกลากิเลส ถอยคํา
เปดใจอยางสบาย จักเปนไปเพื่อความเบื่อหนายโดยสวนเดียว ฯลฯ เพื่อ
นิพพาน คือ
๑. อปฺปจฺฉกถา ถอยคําที่ชักนําใหมีความปรารถนานอย
๒. สนฺตุฏิกถา ถอยคําที่ชักนําใหสันโดษ
๓. ปวิเวกกถา ถอยคําที่ชักนําใหสงัด
๔. อสสคิคกถา
ถอยคําชักนําไมใหระคนดวยหมู
๕. วิรยารมฺภกถา ถอยคําชักนําใหปรารภความเพียร
๖. สีลกถา
ถอยคําชักนําใหตั้งอยูในศีล
๗. สมาธิกถา ถอยคําชักนําใหทําใจใหสงบ
๘. ปฺากถา ถอยคําชักนําใหเกิดปญญา
๙. วิมตุ ิติกถา ถอยคําชักนําใหทําใจใหพนจากกิเลส
๑๐. วิมุตติาณทสฺสนกถา ถอยคําชักนําใหเกิดความรูความเห็น
ในการพนจากกิเลส.
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ดวยถอยคําเห็นปานนี้ ภิกษุจักไดโดยงาย จักไดโดยไมยาก จักได
โดยไมลําบาก. ขอที่ภิกษุผูเปนกัลยาณมิตร ฯลฯ มีเพื่อนดี จักเปนผูปรารภ
ความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อใหเกิดกุศลธรรม เปนผูมีกาํ ลังใจ มีความ
เพียรมั่นไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย. ขอที่ภิกษุผูเปนกัลยาณมิตร ฯลฯ
มีเพื่อนดี จักเปนผูมีปญญา จักเปนผูประกอบดวยอุทยัตถคามินีปญญา (รูค วาม
เกิดและความเสื่อม) เพื่อใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ อันเปนการตรัสรูอยาง
ประเสริฐ พึงทราบนิมิต คือ การหลุดพนจากวัฏทุกขทั้งสิ้นวา กลฺยาณมิตฺตตา อยางนี้ ดวยประการฉะนี้. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึง
ตรัสคํามีอาทิวา ดูกอนอานนท สัตวทั้งหลายผูมีความเกิดเปนธรรมดา มีความ
แกเปนธรรมดา ยอมพนจากชาติชรา เพราะอาศัยเราผูเปนกัลยาณมิตร. สมดัง
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผเู ปนกัลยาณมิตร
ยอมละอกุศล เจริญกุศล ดังนี้.
พึงทราบความแหงคาถาตอไปนี้ บทวา สปฺปฏิสฺโส ชือ่ วา สปฺปฏิสฺโส เพราะเปนไปกับดวยความยําเกรง คือ การรับฟง. เปนผูนอ มรับโอวาท
ของกัลยาณมิตร อธิบายวา เปนผูว างาย. อีกอยางหนึ่ง ผูใหโอวาทชื่อ
ปติสสะ เพราะปรารถนาใหเกิดประโยชนสุข. ชื่อสัปปฏิสสะ เพราะเปนไปกับ
ดวยความปรารถนานั้น ประกอบดวยความเคารพ และความเอื้อเฟอ. มาก
ดวยความเคารพยําเกรงในครู. บทวา สคารโว ไดแก ประกอบดวยคารวธรรม
๖ อยาง. บทวา กร มิตตฺ าน วจน ไดแก กระทําตามโอวาท คือปฏิบัติ
ตามโอวาทของกัลยาณมิตรทั้งหลาย. บทวา สมฺปชาโน ไดแก ประกอบ
ดวยสัมปชัญญะ ๗ อยาง. บทวา ปฏิสฺสโต ไดแก มีสติ คือ ทําอยางมีสติ
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ดวยสติอันสามารถใหเกิดความมั่นคงของกรรมฐานได. บทวา อนุปุพฺเพน
ไดแก โดยลําดับแหงศีลวิสุทธิเปนตน คือโดยลําดับแหงวิปสสนาและลําดับ
แหงมรรคในศีลวิสุทธิเปนตนนั้น. บทวา สพฺพสโยชนกฺขย ความวา พึงถึง
คือ พึงบรรลุพระนิพพานอันเปนอารมณแหงพระอรหัต อันเปนที่สิ้นสุดกลาว
คือ ความสิ้นแหงสังโยชนทั้งปวง เพราะสังโยชนทั้งหมด มีกามราคสังโยชน
เปนตนสิ้นไป.
ในสองสูตรเหลานี้พึงทราบวา พระศาสดาทรงถือเอาองคแหงความเพียรของการบรรลุอริยมรรค ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาทุติยเสขสูตรที่ ๗
๘. เภทสูตร
วาดวยสังฆเภทใหตกนรกตลอดกัป
[๑๙๖] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอยางหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอมเกิดขึ้น
เพื่อความไมเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพื่อไมใชความสุขแกชนมาก เพื่อความ
ฉิบหายแกชนมาก เพื่อความไมเกื้อกูล เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ธรรมอยางหนึ่งเปนไฉน. คือ สังฆเภท ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อสงฆแตก
กันแลวยอมมีการบาดหมางซึ่งกันและกัน มีการบริภาษซึ่งกันและกัน มีการ
ดูหมิ่นซึ่งกันและกัน มีการขับไลซึ่งกันและกัน ในเพราะสงฆแตกกันนั้น
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ชนทั้งหลายผูยังไมเลื่อมใส ยอมไมเลื่อมใส และผูเลื่อมใสบางพวกยอมเปน
อยางอื่นไป.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูม ีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ผูทําลายสงฆตองไปเกิดในอบาย
ตกนรกตั้งอยูตลอดกัป ผูมีความยินดีใน
พวก ตั้งอยูในอธรรม ยอมเสื่อมจากธรรม
อันเกษมาจากโยคะ ผูนนั้ ครั้นทําลายสงฆ
ผูพรอมเพรียงกันแลว ยอมหมกไหมอยู
ในนรกตลอดกัป.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนั้นแล.
จบเภทสูตรที่ ๘
อรรถกถาเภทสูตร
ในเภทสูตรที่ ๘ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา เอกธมฺโม ไดแก ความตั้งขึ้นของพระสูตรนี้เปนไฉน.
คือ อตฺถุปฺปตฺติโก (มีเรือ่ งเกิดขึ้น). ความยอในขอนั้นมีดังตอไปนี้.
มีเรื่องวา พระเทวทัต ชักชวนพระเจาอชาตศัตรูใหถือผิด ใหฆา
พระเจาพิมพิสารผูเปนพระชนกของพระองคบาง ชักชวนนายขมังธนูใหฆาบาง
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กระทําโลหิตุบาทดวยการกลิ้งศิลาบาง โทษนั้นยังไมปรากฏกอน แตที่ปรากฏ
ตอนปลอยชางนาฬาคิรี. ครั้งนั้น มหาชนไดเกรียวกราวขึ้นวา พระราชาทรง
เที่ยวคบคนชั่วเห็นปานนี้. ไดมีประกาศกันแพรหลาย. พระราชาครั้นสดับดังนั้น
จึงรับสั่งใหงดถาดอาหาร ๕๐๐ ที่พระองคพระราชทาน ไมเสด็จไปอุปถัมภ
พระเทวทัตอีกตอไป. แมชาวเมืองก็พากันไมใหอาหารเพียงทัพพีหนึ่งแกพระเทวทัตผูเขาไปหาตระกูล. พระเทวทัตนั้นเสื่อมจากลาภและสักการะ ประสงค
จะดํารงชีวิตดวยการหลอกลวง จึงเขาไปเฝาพระศาสดาทูลขอวัตถุ ๕ ประการ
ถูกพระผูมีพระภาคเจาทรงหามดวยพุทธดํารัสมีอาทิวา อยาเลยเทวทัต ภิกษุใด
ปรารถนา ภิกษุนั้นจงถือการอยูปาเปนวัตรเถิด. พระเทวทัต ยังชนผูเลื่อมใส
ในความเศราหมอง เปนคนโงใหเห็นชอบดวยวัตถุ ๕ ประการนั้น ใหภิกษุวัชชี
บุตร ๕๐๐ จับสลาก แลวทําลายสงฆใหแตกกัน ไดพาภิกษุเหลานั้นไปยัง
คยาสีสประเทศ.
ลําดับนั้น พระอัครสาวก ๒ รูป โดยพระพุทธดํารัสของพระศาสดาพา
กันไป ณ คยาสีสประเทศนั้น แสดงธรรมใหภิกษุ ๕๐๐ เหลานั้นตั้งอยูในอริยผล
แลวนํากลับมา. สวนภิกษุเหลาใด ชอบใจลัทธิของพระเทวทัตผูพยายามเพื่อ
ทําลายสงฆ ยังยกยองอยูอยางเดิม เมื่อสงฆกําลังจะแตก และแตกแลวไดเกิด
ความชอบใจ ขอนั้นไดปรากฏเพื่อความไมเปนประโยชน เพื่อความทุกขแก
ภิกษุเหลานั้น. ในไมชานั่นเอง พระเทวทัตก็ถูกโรคเบียดเบียน อาพาธหนัก
ใกลจะตาย คิดวา เราจักถวายบังคมพระศาสดา จึงใหเขานําขึ้นบนเตียงไปวางไว
ณ ฝงสระโบกขรณีใกลพระเชตวัน ขณะนั้นแผนดินก็แยกออก พระเทวทัต
ตกลงไปบังเกิดในอเวจีมหานรก. รางของพระเทวทัตสูง ๑๐๐ โยชน ถูกหลาว
เหล็กขนาดลําตาลเสียบอยูตลอดกัป. และตระกูลประมาณ ๕๐๐ ที่ฝกใฝกับ
พระเทวทัตยึดมั่นในลัทธิของพระเทวทัตนั้น พรอมดวยพวกก็ไปเกิดในนรก.
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วันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย ประชุมสนทนากัน ณ ธรรมสภาวา อาวุโส
ทั้งหลาย พระเทวทัตทําลายสงฆใหแตกกัน เปนการทํากรรมหนักนัก. ลําดับนั้น
พระศาสดาเสด็จเขาไปยังธรรมสภา ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
พวกเธอประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไรเมื่อภิกุษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบ
แลว เมื่อจะทรงแสดงถึงโทษในการทําลายสงฆ จึงไดตรัสพระสูตรนี้. แตอาจารย
บางพวกกลาววา พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นความที่พระเทวทัตและผูฝกใฝใน
พระเทวทัตนั้น บังเกิดในนรกอยางนั้นแลว เมื่อทรงแสดงโทษในการทําลาย
สงฆ จึงทรงแสดงพระสูตรนี้ดวยอัธยาศัยของพระองคเอง.
ในบทเหลานั้น บทวา เอกธมฺโม ไดแก ธรรมมีโทษมากเปน
อกุศลอยางหนึ่ง. บทวา โลเก ไดแกสัตวโลก. ในบทวา อุปฺปชฺชมาโน
อุปฺปชฺชติ นี้ มีอธิบายวา เมื่อการบาดหมางเปนตน อันเปนไปในการ
ทําลาย เกิดขึ้นในสงฆก็ดี พูดดวยจะแสดงเภทกรวัตถุ (เรื่องทําใหแตกกัน)
๑๘ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง มีอาทิวา ธรรม อธรรม ดังนี้กด็ ี ประกาศ
เพื่อใหเกิดความชอบใจในการทําลายสงฆนั้นก็ดี ครั้นประกาศจับสลากแลวก็ดี
สังฆเภท เปนอันชื่อวา เกิดขึ้น. เมือ่ ใหจับสลากแลว ภิกษุ ๔ รูป หรือ
เกินกวา ๔ รูป แยกกันกระทําอุเทศหรือสังฆกรรมเมื่อใด เมื่อนั้น สังฆเภท
ชื่อวา ยอมเกิดขึ้น. เมือ่ ทําสังฆเภทแลว ชื่อวา การทําลายไดเกิดขึ้นแลว.
กรรมก็ดี อุเทศก็ดี เปนขอกําหนดในเหตุแหงการทําลายสงฆ ๕ เหลานี้ คือ
กรรม อุเทศ โวหาร อนุสสาวนะ (การประกาศ) สลากัคคาหะ (การจับสลาก)
สวนโวหาร อนุสสาวนะ และสลากัคคาหะ เปนสวนเบื้องตน.
ในบทวา พหุชนาทิตาย เปนตน มีเนื้อความเชื่อมกัน ดังนี้ ธรรม
อยางหนึ่งยอมเกิดขึ้นเพื่อความไมเกื้อกูลแกมหาชน โดยหามสมบัติมีฌานและ
มรรคเปนตน เพื่อไมใชความสุขแกมหาชน โดยหามสมบัติ คือ สวรรค
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เพื่อความฉิบหายแกมหาชน โดยเปนเหตุใหเกิดในอบาย เพื่อความไมเกื้อกูล
แกมหาชนโดยอกุสลธรรม เพื่อทุกขทางกาย ทางใจ อันจะทําใหเกิดในสุคติ
เพราะไมมีมรรคเกื้อกูล. บทวา เทวมนุสฺสาน นี้ แสดงถึงบุคคลชั้นยอด
ในเมื่อทานกลาววา พหุโน ชนสฺส ดังนี้.
อีกนัยหนึ่ง บทวา พหุชนาหิตาย ไดแก เพื่อไมเกื้อกูลแกชนมาก
คือ แกหมูสัตวมาก. อธิบายวา เพื่อความไมเปนประโยชนในทิฏฐธรรมและ
สัมปรายภพ บทวา อสุขาย ไดแก เพื่อไมใชความสุข ในทิฏฐธรรมและ
สัมปรายภพ. อธิบายวา เพื่อความทุกขสองอยาง. บทวา อนตฺถาย ไดแก
เพื่อพลาดประโยชนอยางยิ่ง. จริงอยู พระนิพพาน ชื่อวา ประโยชนอยางยิ่ง.
ประโยชนยิ่งกวาพระนิพพานนั้นไมมี. บทวา อหิตาย ไดแก เพื่อพลาด
สวรรคและมรรค. จริงอยู ชื่อวา ประโยชนเกือ้ กูลยิ่งกวามรรค อันเปนทาง
ใหถึงประโยชนเกื้อกูล คือ พระนิพพาน ไมมี. บทวา ทุกฺขาย ไดแก
เพื่อทุกขในวัฏฏะ โดยพลาดจากอริยสุข. จริงอยู ผูที่พลาดจากอริยสุขเสียแลว
ไมควรบรรลุอริยสุขนั้น เขายอมนอมไปในวัฏทุกข. จริงอยู ชื่อวา สุข
ยิ่งกวาอริยสุขไมมี. สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา สมาธินี้ เปนสุขใน
ปจจุบันและเปนผลของสุขตอไป.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงโดยสรุปของ บทวา สฆเภโท
แลว เพื่อทรงประกาศภาวะแหงสังฆเภทนั้น เปนเหตุของความไมเกื้อกูลเปนตน
โดยสวนเดียว จึงตรัสคําเปนอาทิวา สเฆ โข ปน ภิกฺขเว ภินเฺ น ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ภินฺเน เปนสัตตมีวิภัตติ ในอรรถวา นิมิต
เหมือนอยางวา ในเพราะทรัพยไมเกิดแกคนไมมีทรัพย. อธิบายวา เพราะเหตุ
แตกกัน. บทวา อฺมฺภณฺฑนานิ ไดแก เถียงกันและกันวา นี้ธรรม
นี้ไมใชธรรม ของบริษัท ๔ และของผูที่เปนฝายของบริษัทนั้น. จริงอยู ความ
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บาดหมางเปนเบื้องตนของการทะเลาะ. บทวา ปริภาสา ไดแกคุกคามโดยใหเกิด
ความกลัววา เราจักทําความฉิบหายนี้ ๆ แกพวกทาน ดังนี้ . บทวา ปริกฺเขปา
ไดแก ดูหมิน่ ดวยชาติเปนตน คือ ดาและสบประมาท ดวยอักโกสวัตถุ ๑๐.
บทวา ปริจฺจชนา ไดแก ขับไลใหออกไปโดยทําอุกเขปนียกรรม (การลงโทษ
ใหออกจากหมู) เปนตน. บทวา ตตฺถ ไดแก ในเพราะสงฆแตกกันนั้น
หรือในเพราะความบาดหมางกันเปนตน อันเปนนิมิตแหงสังฆเภทนั้น. บทวา
อปฺปสนฺนา ไดแก ชนผูไมรูถึงคุณของพระรัตนตรัย. บทวา นปฺปสีทนฺติ
ไดแก ไมเลือ่ มใสอยางอาการเลื่อมใสในภิกษุทั้งหลายวา ภิกษุเหลานี้เปนผู
ประพฤติธรรม เปนผูประพฤติสม่ําเสมอเปนตน หรือไมสนใจที่จะฟง จะเชื่อ
ภิกษุเหลานั้น . อนึ่ง เปนผูไมเลื่อมใสในพระธรรมและในพระศาสดาก็เหมือนกัน. บทวา เอกจฺจาน อฺถตฺต ไดแก ปุถชุ นผูมีศรัทธาไมแกกลาก็จะ
เลื่อมใสอยางอื่นไป.
จะอธิบายในคาถาตอไป. ในบทวา อาปายิโก เปนตน ชื่อวา
อาปายิโก เพราะควรจะไปบังเกิดในอบาย. ชื่อวา เนรยิโก เพราะจะตอง
เกิดในมหานรก คือ อเวจีนั้น. ชื่อวา กปฺปฏโ เพราะตั้งอยูในมหา
นรกนั้นตลอดอันตรกัปหนึ่งบริบูรณ. ชื่อวา วคฺครโต เพราะยินดีในพวก
ทําลายสงฆดวยกัน. ชื่อวา อธมฺโม เพราะไมใชธรรม. ชื่อวา อธมฺมฏโ
เพราะตั้งอยูในอธรรม คือ ทําลายสงฆดวยเภทกรวัตถุ (เรื่องทําการทําลาย).
บทวา โยคกฺเขมโต ไดแก ยอมกําจัด คือ ยอมเสื่อมจากธรรมอันเกษมจาก
โยคะนั้น. พระอรหัตและพระนิพพาน ชื่อวา เกษมจากโยคะ เพราะปลอดจาก
โยคะ ๔ แตไมควรพูดถึง ในการกําจัดพระอรหัตและพระนิพพานนั้นจากธรรม
อันเกษมจากโยคะนั้น. ชื่อวา สฆ เพราะอรรถวา สืบตอจากความเปนผูมี
ทิฏฐิและศีลเสมอกัน. ชื่อวา สมคฺค คือใหความเกื้อกูลกัน เพราะประกอบ
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แบบแผนมีกรรมอยางเดียวกัน. บทวา เภตฺวาน ไดแก ทําลายโดยใหสงฆ
แตกกัน อันมีลักษณะดังที่ไดกลาวมากอนแลว. บทวา กปฺป ไดแก อายุกปั .
ก็อายุกัปในที่นี้ คือ อันตรกัปนั่นเอง. บทวา นิรยมฺหิ ไดแก อเวจีมหานรก.
จบเภทสูตรที่ ๘
๙. โมทสูตร
วาดวยสังฆสามัคคีใหขึ้นสวรรค
[๑๙๗] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอยางหนึ่งเมือเกิดขึ้นในโลก ยอมเกิดขึ้น
เพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อประโยชน
แกชนเปนอันมาก เพือ่ เกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ธรรมอยางหนึ่งเปนไฉน คือ สังฆสามัคคี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อสงฆ
พรอมเพรียงกันอยู ยอมไมมีการบาดหมางซึ่งกันและกัน ไมมีการบริภาษ
ซึ่งกันและกัน ไมมีการขับไลซึ่งกันและกัน ในเพราะสังฆสามัคคีนั้น ชนทั้งหลายผูยังไมเลื่อมใสยอมเลื่อมใส และชนผูเลื่อมใสแลวยอมเลื่อมใสยิ่ง ๆ ขึ้น.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ความพรอมเพรียงของหมูใ หเถิดสุข
และการอนุเคราะหซึ่งหมูผ ูพรอมเพรียง
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กันใหเกิดสุข ผูยินดีแลวในหมูผูพรอมเพรียงกัน ตั้งอยูในธรรม ยอมไมเสือ่ ม
จากธรรมอันเกษมจากโยคะ ผูนั้นกระทํา
หมูใหพรอมเพรียงกันแลว ยอมบันเทิงใน
สวรรคตลอดกัป.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนั้นแล.
จบโมทสูตรที่ ๙
อรรถกถาโมทสูตร
ในโมทสูตรที่ ๙ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา เอกธมฺโม ไดแก ธรรมเปนกุศล คือ ธรรมไมมีโทษอยางหนึ่ง.
ก็หากวา ความวิวาทจะพึงเกิดขึ้นในสงฆวา นี้ธรรม นี้ไมใชธรรมเปนตน
ในขอนั้น วิญูชนผูใครธรรมควรสําเหนียกวา ขอนั้นเปนยานะที่จะมีได
คือ ความวิวาท เมื่อเจริญขึ้นพึงเปนไป เพื่อความราวรานแหงสงฆ หรือ
เพื่อความทําลายสงฆ. หากวา อธิกรณนั้นตนยกขึ้นตั้งไวเอง ควรรีบงดเวน
จากอธิกรณนั้น เหมือนเหยียบไฟ ฉะนั้น. เมื่อถูกคนอื่นยกอธิกรณขึ้น หาก
สามารถจะสงบอธิกรณนั้นดวยตนเอง พึงพยายามไปเสียใหไกล ปฏิบัติเหมือน
อยางที่อธิกรณนั้นสงบลง. แตหากไมสามารถใหสงบดวยตนเองได ความวิวาท
นั้นยังเจริญยิ่ง ๆ ขึ้น ไมสงบลงได ก็ขอใหเพื่อนสพรหมจารีผูใครการศึกษา
ผูเหมาะสมในเรื่องนั้นชวยเหลือ ระงับอธิกรณนั้นโดยธรรม โดยวินัย โดย
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สัตถุสาสนพึงใหอธิกรณสงบอยางนี้. เมื่ออธิกรณสงบอยางนี้ กุศลธรรมอัน
ทําความพรอมเพรียงแหงสงฆ ทานประสงควา เอกธรรม ในที่นี้. จริงอยู
กุศลธรรมนัน้ ปลดเปลื้องธรรมเศราหมองอันจะนําสิ่งไมเปนประโยชน และ
ความทุกขอันควรเกิดของภิกษุทั้งหลาย ผูฝกใฝทั้งสองขางเกิดความสงสัยกัน
ของภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาผูดํารงอยู ดวยประพฤติตามภิกษุเหลานั้น ของ
อารักขเทวดาเหลานั้นตลอดถึงเทพและพรหม แลวนําสิ่งที่เปนประโยชนและ
ความสุขใหแกชาวโลกพรอมดวยเทวดา เพราะกุศลธรรมนัน้ เปนเหตุแหงกอง
บุญ เปนทีห่ ลั่งไหลแหงกุศล. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
เอกธมฺโม ภิกฺขเว โลเก อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ พหุชนหิตาย เปนตน
แปลวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอยางหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอมเกิดขึ้น
เพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก.
พึงทราบเนื้อความแหงพระพุทธพจนนั้น โดยตรงกันขามกับที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวในสูตรกอน. บทวา สฆสฺส สามคฺคี ไดแก
ความพรอมเพรียงแหงสงฆ คือ ความไมมีแตกกัน ความมีธรรมอยางเดียวกัน
และความมีอุทเทสอยางเดียวกัน.
ในคาถามีอธิบายดังตอไปนี้ บทวา สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความ
พรอมเพรียงของหมูใหเกิดสุข ไดแกความสามัคคี ทานกลาววา เปนความสุข
เพราะความสามัคคีเปนปจจัยแหงความสุข เหมือนที่ทานกลาววา สุโข
พุทฺธาน อุปฺปาโท ความเกิดขึ้นแหงพระพุทธเจาทั้งหลายเปนความสุข.
บทวา สมคฺคานฺจนุคฺคโห ไดแก การอนุเคราะหผูพรอมเพรียงกัน
ดวยการอนุโมทนาในความพรอมเพรียงกัน คือ อนุรูปแกสามัคคี อธิบายวา
การถือเอาคือดํารงไว เพิ่มกําลังให โดยอาการที่ผูพรอมเพรียงเหลานั้นจะไม
ละความสามัคคี. บทวา สมคฺค กตฺวาน ไดแก กระทําหมูที่แตกกันหรือ
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ถึงความราวฉานกัน ใหพรอมเพรียงกัน คือ ใหมีความเกื้อกูลกัน. บทวา
กปฺป ไดแก อายุกัปนั้นเอง. บทวา สคฺคมฺหิ โมทติ ไดแก ครอบงํา
เทวโลกอื่นในกามาวจรเทวโลกโดยฐานะ ๑๐ เสวยทิพยสุข ยอมบันเทิง คือ
ยอมเสวย ยอมเลน ดวยความสําเร็จที่ตนปรารถนาแลว.
จบอรรถกถาโมทสูตรที่ ๙
๑๐. ปุคคลสูตร
วาดวยจิตขุนมัวพาไปสูทุคติ
[๑๙๘] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดรูจิตของบุคคลบางคนในโลกนี้
ผูมีจิตขุนมัว ดวยจิตอยางนี้แลว ถาในสมัยนี้ บุคคลนี้พึงกระทํากาละไซร
เขาถูกกรรมของตนซัดไปในนรก เหมือนถูกนํามาทิ้งลงฉะนั้น ขอนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะจิตของเขาขุนมัว ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเหตุแหงจิต
ขุนมัวแล สัตวบางพวกในโลกนี้ เมือ่ ตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต
นรก อยางนี้.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
พระพุทธเจาทรงทราบบุคคลบางคน
ในโลกนี้ ผูมีจิตขุนมัวไดทรงพยากรณ
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เนื้อความนีแ้ กภิกษุทั้งหลาย ในสํานักของ
พระองควา ถาในสมัยนี้ บุคคลนี้พึงทํา
กาละไซร เขาพึงเขาถึงนรก เพราะจิต
ของเขาขุนมัว เขาเปนอยางนั้น เหมือน
ถูกนํามาทอดทิ้งไวฉะนั้น สัตวทั้งหลาย
ยอมไปสูทุคติ เพราะเหตุแหงจิตขุนมัว
นัน้ แล.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพื่อเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบปุคคลสูตรที่ ๑๐
จบทุติยวรรคที่ ๒
อรรถกถาปุคคลสูตร
ถามวา อะไรเปนอุบัติของสูตรที่ ๑๐. ตอบวา อัตถุปปตติกะ (มี
เรื่องเกิดขึ้น).
เลากันมาวา วันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย นั่งสนทนากันในธรรมสภาวา
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ทาํ บุญมาก บางคนทําบาปมาก
บางคนทําปนกันไปทั้งสองอยาง ในบุคคลเหลานั้น คนที่ทาํ ปนกันทั้งสองอยาง
ภพหนาจะเปนเชนไร. ลําดับนั้น พระศาสดาเสด็จไปยังธรรมสภาประทับนั่ง
บนบวรพุทธอาสนที่เขาจัดไว ไดสดับถอยคํานั้น เมื่อจะทรงแสดงวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูมีจิตเศราหมองในเวลาใกลตาย ทุคติเปนอันหวังได ดังนี้
จึงทรงแสดงพระสูตรนี้ ดวยเรื่องที่เกิดขึ้นนี้.
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ในบทเหลานั้น บทวา อิธ เปนนิบาตในการชี้ถึงที่อยู. ทานกลาว อิธ
นิบาตนี้ในที่บางแหงหมายถึงที่อยู ในบทเปนตนวา อิเธว ติฏมานสฺส
เทวภูตสฺส เม สโต แปลวา เมื่อเราเปนเทพสถิตอยู เทวโลกนี้แล.
ในที่บางแหงหมายถึงศาสนา ในบทมีอาทิวา อิเธว ภิกขฺ เว สมโฌ อิธ
ทุติโย สมโณ แปลวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะมีในศาสนานี้เทานั้น
สมณะที่สองมีในศาสนานี้. ในที่บางแหงเปนเพียงบทบูรณ ในบทมีอาทิวา
อิธาห ภิกขฺ เว ภุตฺตาวี อสฺส ปวาริโต แปลวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอันทายกขอรองแลวพึงฉัน. ในทีบ่ างแหงกลาวหมายถึงโลก ในบทมีอาทิวา
อิธ ตถาคโต โลเก อุปฺปชฺชติ แปลวา พระตถาคตอุบัติขึ้นในโลกนี.้
พึงเห็นวาในสูตรนี้หมายถึงในโลกแมนี้เทานั้น.
บทวา เอกจฺจ ไดแก คนหนึ่ง คือคนใดคนหนึ่ง. บทวา ปุคฺคล
ไดแกสัตว. จริงอยู สัตวนั้นทานเรียกวาบุคคล เพราะยังกุศลอกุศล และ
วิบากของกุศลอกุศลนั้น ใหบริบูรณตามปจจัย และเพราะอํานาจความตายกลืน
กิน. บทวา ปทุฏจิตฺต ไดแก มีจิตขุนมัวดวยความประทุษราย ดวยความ
อาฆาต. อีกอยางหนึ่ง บทวา ปทุฏจิตฺต ไดแก มีจิตขุนมัวดวยราคะ
เปนตนอันเปนโทษ. อนึ่ง บทวา เอกจฺจ ในที่นี้ นีเ้ ปนวิเสสนะของบุคคล
ผูมีจิตขุนมัว. ทานกลาวอยางนั้น ถึงบุคคล ผูใหปฏิสนธิไดทําเหตุขึ้น. อนึ่ง
เพราะอกุศลยังเปนไปอยู ผูใกลจะตายไมสามารถจะกลับจิตใหหยั่งลงดวยกุศล
ได. ทานแสดงอาการที่ควรกลาวในบัดนี้ ดวยบทวา เอว ดังนี้. บทวา
เจตสา ไดแก ดวยจิต คือ ดวยเจโตปริยญาณ (การกําหนดรูจิต) ของตน.
บทวา เจโต ไดแก จิตของบุคคลนั้น . บทวา ปริจฺจ คือ กําหนดรู.
ถามวา นี้เปนวิสัยของยถากัมมูปคญาณ (การรูวาสัตวเปนไปตามกรรม) มิใช
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หรือ. ตอบวา ขอนั้นเปนความจริง แตขอนี้ทานกลาวดวยอํานาจอกุศลจิต
อันเปนไปในกาลนั้น.
บทวา อิมมฺหิ จาย สมเย ความวา หากในกาลนี้หรือในปจจยสามัคคีนี้ บุคคลนี้พึงทํากาละในภายหลังชวนวิถี (วิถีจิตที่แลนไป). การทํา
กาละยอมไมมีในขณะแหงชวนจิต. บทวา ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย
ความวา เขาถูกกรรมของตนซัดไป คือตั้งไวในนรก เหมือนถูกนําอะไร ๆ
มาทิ้งลงฉะนั้น. บทวา กายสฺส เภทา ไดแก ทัง้ ขันธอันมีใจครองเสีย.
บทวา ปรมฺมรณา ไดแก ในการไมยึดถือขันธ อันเกิดในระหวางนั้น.
อีกอยางหนึ่ง บทวา กายสฺส เภทา ไดแกเพราะตัดขาดชีวิตินทรีย. บทวา
ปรมฺมรณา ไดแก เบื้องหนาแตจุติจิต (จิตที่เคลื่อนไป).
บทวา อปาย เปนตน ทั้งหมดเปนไวพจนของนรกนั่นเอง. จริงอยู
นรกชื่อวา อบาย เพราะปราศจากความสุข กลาวคือความเจริญ. อีกอยางหนึ่ง
นรกชื่อวาอบาย เพราะปราศจากความเจริญ อันถือวาเปนบุญซึ่งเปนเหตุแหง
สวรรคและนิพพาน. นรกชื่อวาทุคติ เพราะเปนที่ไป คือ เปนที่อาศัยของ
ทุกข. อีกอยางหนึ่ง ชือ่ วาทุคติ เพราะเปนที่ที่สัตวทั้งหลายผูมากดวยโทสะ
ไปเกิดดวยกรรมชั่ว. นรกชื่อวาวินิบาต เพราะเปนที่ที่สัตวหมดอํานาจ
ทํากรรมชั่วตกไป หรือเปนที่ที่สัตวพินาศมีอวัยวะนอยใหญยอยยับตกไป.
ชื่อวานรก เพราะอรรถวาหมดความยินดี เพราะความเจริญที่รูกันวา เปน
ความยินดีมิไดมีในนรกนั้น. อีกอยางหนึ่ง ทานกลาววา ติรัจฉานโยนิ
(กําเนิดเดียรัจฉาน) ดวยอปายศัพท. อนึ่ง ติรัจฉานโยนิเปนอบาย เพราะ
ปราศจากสุคติ นาคราชเปนตน ผูมีศักดิ์ใหญเกิดหาใชทุคติไม. ชื่อปตติวิสัยดวย
ทุคติศัพท. จริงอยู ปตติวิสัยนั้น เปนทั้งอบายเปนทั้งทุคติ เพราะปราศจากสุคติ
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และเปนคติของทุกข ไมใชวินิบาต เพราะไมตกลงเชนกับอสูร. ชื่ออสุรกาย
ดวยวินิปาตศัพท. ก็อสุรกายนั้นเปนทั้งอบาย เปนทั้งทุคติ เพราะอรรถ
ตามที่กลาวแลว ทานเรียกวา วินิบาต เพราะตกไปทั้งรางกาย. ทานกลาวนรก
มีประการมากมาย มีอเวจีเปนตน ดวยนรกศัพท. แตในที่นี้ทานกลาวถึงนรก
อยางเดียวแมดวยทุก ๆ บท. บทวา อุปฺปชฺชนฺติ ไดแก ถือเอาปฏิสนธิ.
คาถาที่หนึ่งในคาถาทั้งหลาย พระธรรมสังคาหกเถระไดจัดไวแลว
ในสังคีติกาล (เวลาทําสังคายนา). บทวา ตฺวาน เปนบุพพกาลกิริยา
จริงอยู ญาณกอนเปนพยากรณ. อีกอยางหนึ่ง ตฺวาศัพท มีเนื้อความ
เปนเหตุ เหมือนประโยควา สีห ทิสฺวา ภย โหติ ภัยยอมมีเพราะเห็น
สีหะ ดังนี้. อธิบายวา เพราะความรูเปนเหตุ. บทวา พุทฺโธ ภิกฺขูน
สนฺติเก ความวา พระพุทธเจาผูมีพระภาค ทรงพยากรณเนื้อความที่พระองค
ตรัสดวยสองคาถาเบื้องตนนั้น แกภกิ ษุทั้งหลายในสํานักของพระองค. บทที่
เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาปุคคลสูตรที่ ๑๐
จบอรรถกถาทุติยวรรคที่ ๒

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. โมหสูตร ๒. โกธสูตร ๓. มักขสูตร ๔. โมหสูตร
๕. กามสูตร ๖. ปฐมเสขสูตร ๗. ทุตยิ เสขสูตร ๘. เภทสูตร ๙. โมทสูตร
๑๐. ปุคคลสูตร และอรรถกถา.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 140

อิตวิ ุตตกะ เอกนิบาต วรรคที่ ๓
๑. จิตตฌายีสูตร
วาดวยจิตผองใสยอมไปสวรรค
[๑๙๙] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดรูจิตของบุคคลบางคนในโลกนีผ้ ูมี
จิตผองใสดวยจิตอยางนี้แลว ถาในสมัยนี้บุคคลนี้พึงทํากาละไซร เขาพึงเกิด
ในสวรรค เหมือนเชิญมาไว ฉะนั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตของเขา
ผองใส ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเหตุแหงจิตผองใสแล สัตวบางพวกใน
โลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
พระพุทธเจาทรงทรามบุคคลบางคน
ในโลกนิมจี ติ ผองใส ไดทรงพยากรณเนื้อ
ความนี้แกภิกษุทั้งหลาย ในสํานักของพระ
องควา ถาในสมัยนี้ บุคคลนี้พึงกระทํา
กาละไซร บุคคลนี้พึงเขาถึงสุคติ เพราะ
จิตของเขาผองใส เขาเปนอยางนั้นเหมือน
เชิญมาฉะนั้น เพราะเหตุแหงจิตผองใสแล
สัตวทั้งหลาย ยอมไปสูส ุคติ.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบจิตตฌายีสูตรที่ ๑
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ตติยวรรควรรณนาที่ ๓
อรรถกถาจิตตฌายีสูตร
ในจิตตฌายีสูตรที่ ๑ แหงวรรคที่ ๓ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ปสนฺนจิตฺต ไดแกมีใจเลื่อมใสแลว ดวยความเชื่อในพระ
รัตนตรัย และดวยความเชื่อในผลของกรรม. บทวา สุคตึ ไดแกคติดีหรือ
คติแหงสุข เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา สุคติ. บทวา สคฺค ไดแกเลิศดวยดีดวย
สมบัติมีรูปเปนตน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา สวรรค. ในบทวา โลก ไดแกผล
แหงบุญและบาป หรือชือ่ วา โลก เพราะอรรถวาสลายไป. อนึ่ง ในที่นแี้ ม
คติของมนุษยก็สงเคราะห ดวยสุคติศัพท. คติของเทวดาก็สงเคราะหดวย
สัคคศัพทเหมือนกัน. บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวในหนหลังนั้นแล.
จบอรรถกถาจิตตฌายีสูตรที่ ๑

๒. ปุญญสูตร
วาดวยเรื่องอยากลัวตอบุญเลย
[๒๐๐] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันต ตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาได
สดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอยาไดกลัวตอบุญเลย คําวา
บุญนี้เปนชื่อแหงความสุข อันนาปรารถนา นาใคร นารัก นาพอใจ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เรารูดวยญาณอันวิเศษยิ่ง ซึ่งวิบากอันนาปรารถนา
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นาใคร นารัก นาพอใจ ที่ตนเสวยแลวสิ้นกาลนาน แหงบุญทั้งหลายที่ตน
ไดทําไวสิ้นกาลนาน เราเจริญเมตตาจิตตลอด ๗ ปแลว ไมกลับมาสูโลกนี้
ตลอด ๗ สังวัฏฏวิวัฏฏกัป ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา เมื่อกัปฉิบหายอยูเรา
เปนผูเขาถึงพรหมโลกชัน้ อาภัสสระ เมื่อกัปเจริญอยู เรายอมเขาถึงวิมานเเหง
พรหมที่วาง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา เราเปนพรหม เปนมหาพรหม
เปนผูยิ่งใหญ ใครครอบงําไมได เปนผูสามารถเห็นอดีต อนาคตและปจจุบัน
โดยแท เปนผูยังจิตใหเปนไปในอํานาจ อยูในวิมานพรหมนั้น ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ก็เราไดเปนทาวสักกะผูเปนจอมเทพ ๓๖ ครั้ง ไดเปนพระเจา
จักรพรรดิผูประกอบดวยธรรม เปนพระธรรมราชามีสมุทรสาครสี่เปนขอบเขต
เปนผูชนะวิเศษแลว ถึงความเปนผูมั่นคงในชนบท ประกอบดวยรัตนะ ๗
ประการ หลายรอยครั้ง จะกลาวไปไยถึงความเปนพระเจาประเทศราชเลา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย เรานัน้ ดําริวา บัดนี้ เราเปนผูมีฤทธิ์มากอยางนี้ มีอานุภาพ
มากอยางนี้ เพราะผลวิบากแหงกรรมอะไรของเราหนอแล ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
เรานั้นดําริวา บัดนี้ เราเปนผูมีฤทธิ์มากอยางนี้ มีอานุภาพมากอยางนี้ เพราะ
ผลวิบากแหงกรรม ๓ ประการของเราคือ ทาน ๑ ทมะ ๑ สัญญมะ ๑.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
กุลบุตรผูใครประโยชน พึงศึกษา
บุญนั่นแล อันสูงสุดตอไปซึ่งมีสุขเปนกํา
ไร คือ พึงเจริญทาน ๑ ความประพฤติ
สงบ ๑ เมตตาจิต ๑ บิณฑิตครั้นเจริญ
ธรรม ๓ ประการอันเปนเหตุเกิดแหงความ
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สุขเหลานี้แลว ยอมเขาถึงโลกอันไมมี
ความเบียดเบียน เปนสุข.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาได
สดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบปุญญสูตรที่ ๒
อรรถกถาปุญญสูตร
ในปุญญสูตรที่ ๒ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :มาศัพท ในบทวา มา ภิกฺขเว ปฺุาน นี้ เปนนิบาตลงใน
อรรถปฏิเสธ. ปุญญศัพท มาในผลแหงบุญ ในประโยคเปนตนวา
กุสลสน ภิกขฺ เว ธมฺมาน สมาทานเหตุ เอวมิท ปฺุ ปวฑฺฒติ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผลบุญนี้ยอมเจริญอยางนี้เพราะเหตุแหงการสมาทาน
กุสลธรรมทัง้ หลาย. มาในสุจริตอันเปนกามาวจร และรูปาวจรในประโยค
เปนตนวา อวิชฺชาคโต ย ภิกฺขเว ปุริสปุคฺคโล ปฺฺจ (กตฺวา)
สขาร อภิสขโรติ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุรุษบุคคลถูกอวิชชครอบงํา
ยอมปรุงแตงสังขารเพราะทําบุญ. มาในอุปปตติภพอันเปนสุคติวิเศษ ใน
ประโยคมีอาทิวา ปฺุูปค ภวติ วิ
ฺ าณ วิญญาณเขาถึงบุญยอมเจริญ.
มาในกุศลเจตนาในประโยคเปนตนวา ตีณีมานิ ภิกฺขเว ปฺุกิริยาวตฺถูนิ ทานมย ปฺุกิริยาวตฺถุ สีลมย ปฺุกิริยาวตฺถุ ภาวนามย
ปฺุกิริยาวตฺถุ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุญกิริยาวัตถุ ๓ เหลานี้คือ บุญ-
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กิริยาวัตถุสําเร็จดวยทาน ๑ บุญกิริยาวัตถุสําเร็จดวยศีล ๑ บุญกิริยาวัตถุ
สําเร็จดวยภาวนา ๑. แตในที่นี้พึงทราบวามาในกุศลธรรมในภูมิทั้ง ๓.
ในบทวา ภายิตฺถ นี้ภัยมี ๒ อยางคือ ญาณภัย ๑ สารัชชภัย ๑.
ในภัย ๒ อยางนั้น ญาณภัยมาในบทมีอาทิวา เทพแมเหลาใดมีอายุยืน มีผิว
พรรณงาม มากดวยความสุข เทพแมเหลานั้นไดฟงพระธรรมเทศนาของพระ
ตถาคต โดยมากก็ถึงความกลัว หวาดสะดุง สังเวช ดังนี้. สารัชชภัยมาใน
บทมีอาทิวา ภัยไดมีแลว ความหวาดสะดุงไดมีแลว ความสยองเกลาไดมีแลว
ดังนี้. ในทีน่ ี้ประสงคเอาสารัชชภัยเทานั้น. ในบทนี้มีอธิบายดังตอไปนี้
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธออยาไดกลัวตอบุญที่ภิกษุพึงประพฤติตลอดกาล
มีอาทิอยางนี้ คือ การสํารวมกาย วาจา ตลอดกาลนาน การบําเพ็ญขอวัตร
ปฏิบัติ การฉันมื้อเดียว การนอนหนเดียว การฝกอินทรีย การขมจิตดวย
ธรรมเครื่องกําจัดกิเลส มีสติสัมปชัญญะ ปรารภความเพียรดวยการประกอบ
กรรมฐาน พวกเธออยาไดถึงความกลัว ความหวาดสะดุง พวกเธออยาไดกลัว
ตอบุญ อันใหความสุขในสัมปรายภพและนิพพาน เพราะภัยเกียดกั้นความสุข
ในปจจุบันบางอยางเลย. ความจริงบทนี้เปนนิบาตลงในอรรถไมใชของตน.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงเหตุในความเปนของไมควร
กลัว แตบุญนั้น จึงตรัสคํามีอาทิวา สุขสฺเสต ดังนี้ สุขศัพทในบทวา
สุขสฺเสต นัน้ มาในตนเคาของสุขในประโยคมีอาทิวา สุโข พุทฺธาน
อุปฺปาโท สุขา วิราคตา โลเก ความเกิดขึ้นแหงพระพุทธเจาทั้งหลายนํา
มาซึ่งความสุข ความปราศจากความกําหนัดเปนสุขในโลก. มาในสุขารมณใน
ประโยคมีอาทิวา ยสฺมา จ โข มหาลิ รูป สุข สุขานุปติต สุขาวกฺกนฺต
ดูกอนมหาลี ก็เพราะรูปเปนความสุข ตกลงไปสูความสุข กาวลงไปสูความสุข.
มาในฐานะมีสุขเปนปจจัยในประโยคมีอาทิวา ยาวฺจิท ภิกขฺ เว น
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สุกร อกฺขาเนน ปาปุณิตุ ยาว สุขา สคฺคา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
การเขาถึงสวรรคอันเปนความสุขเพียงบอกกลาวเทานั้น ทําไมไดงายนัก.
มาในเหตุแหงความสุข ในประโยคมีอาทิวา สุโข ปฺุสฺส อุจฺจโย
การสั่งสมบุญนํามาซึ่งความสุข. มาในความไมเบียดเบียน ในประโยคมีอาทิ
วา ทิฏธมฺมสุขวิหารา เอเต ธมฺมา ธรรมทั้งหลายเหลานี้ มีความสุข
ในปจจุบันเปนวิหารธรรม. นาในนิพพาน ในประโยคมีอาทิวา นิพฺพาน
ปรม สุข นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง. มาในสุขเวทนา ในประโยคมีอาทิวา
สุขสฺส จ ปหานา ก็เพราะละสุขเสียได. มาในอุเบกขาเวทนา ใน
ประโยคมีอาทิวา อทุกฺขมสุข สนฺต สุขมิจฺเจว ภาสิต เมื่อไมมีทุกข
ไมมีสุข ก็กลาวไดวาเปนสุขอยางเดียว. มาในสุขที่นาปรารถนา ในประโยค
มีอาทิวา เทฺวป มยา อานนฺท เวทนา วุตฺตา ปริยาเยน สุขา เวทนา
ทุกฺขา เวทนา ดูกอนอานนท เรากลาวเวทนาแมสองอยาง คือ สุขเวทนา
และทุกขเวทนาโดยปริยาย. มาในวิบากที่นาปรารถนา ในประโยคมีอาทิวา
สุโข วิปาโก ปฺุาน วิบากแหงบุญทั้งหลายเปนความสุข. ในที่นี้
พึงเห็นวา มาในวิบากที่นาปรารถนาเทานั้น.
ในบทวา อิฏสฺส เปนตน พึงทราบเนื้อความดังตอไปนี้ ชื่อวา
นาปรารถนา เพราะควรเสาะหา และเพราะหามสิ่งไมนาปรารถนา ชือ่ วา
นาใคร เพราะเปนสิ่งควรใหใครและเพราะกาวเขาไปถึงใจ ชื่อวา นารัก
เพราะเปนสิ่งควรนารัก และเพราะใหเกิดความเอิบอิ่ม ชื่อวา นาพอใจ
เพราะใหเกิดความนับถือ และเพราะความเจริญแหงใจ. บทวา ยทิท
ปฺุานิ ความวา คําวา บุญนี้ เปนชื่อ ของความสุข คือ วิบากอันนาปรารถนา. ความสุขนั่นแหละ คือ บุญ เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวถึงอุปจาร
อันไมตางกันแหงเหตุดวยผล. ผูไมประมาทสดับผลอันแจมแจงชัดเจนของบุญ
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ที่เขาสั่งสมมาแลว ควรทําบุญโดยเคารพ เพราะเหตุนั้น ทานจึงชักชวนใน
การทําบุญ และใหเกิดความเอาใจใสในการทําบุญนั้นของเขาเหลานั้น.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงยกมาอางถึงวิบากของบุญอันกวางขวาง
อยางยิ่ง ปกปดระหวางภพ เสวยบุญกรรมที่พระองคไดทําแลวในสมัยเปน
สุเนตตะตลอดกาลนาน เมื่อจะทรงกระทําความนั้นใหปรากฏ จึงตรัสคําเปน
อาทิวา อภิชานามิ โข ปนาห ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา อภิชานามิ ไดแกเรารูดวยญาณอันวิเศษยิ่ง
คือ เรารูโดยชัดเจน. บทวา ทีฆรตฺต ไดแก สิ้นกาลนาน. บทวา ปฺุาน
ไดแก กุศลธรรมมีทานเปนตน. บทวา สตฺต วสฺสานิ ไดแก ตลอด ๗ ป.
บทวา เมตฺตจิตฺต ความวา ชื่อวา เมตตา เพราะอรรถวา รักใคร
อธิบายวา ผูกเยื่อใย. ชื่อวา เมตตา เพราะความเจริญเปนไปในมิตร หรือความ
เจริญนั่นเปนไปตอมิตร. พึงทราบวินิจฉัยเมตตาโดยลักษณะเปนตนตอไปนี้
เมตตามีอัน เปนไปในอาการใหประโยชนเกื้อกูลเปนลักษณะ มีการนําสิ่งที่เปน
ประโยชนเกือ้ กูลเปนรส มีการปลดเปลื้องความอาฆาตเปนเครื่องปรากฏ มีการ
แสดงความพอใจของสัตวทั้งหลายเปนปทัฏฐาน. ความสงบพยาบาทเปนสมบัติ
ของเมตตานั่น ความมีเสนหาเปนวิบัติของเมตตา. ชื่อวา เมตตาจิต เพราะ
จิตมีเมตตา.
บทวา ภาเวตฺวา ไดแก พระผูมีพระภาคเจาตรัสสมาธิดวยหัวขอ
แหงจิตอันสหรคตดวยเมตตา เพราะเหตุนั้น จึงยังเมตตาสมาธิ ยังเมตตาพรหมวิหารใหเกิดและใหเจริญ. บทวา สตฺต สวฏฏวิวฏฏกปฺเป ไดแก
มหากัป ๗. จริงอยู ทานถือเอาแมสังวัฏฏฐายิและวิวัฏฏฐายิ ดวยสังวัฏฏะและ
วิวัฏฏศัพทนั่นเอง. บทวา อิม โลก ไดแกกามโลก. บทวา สวฏฏมาเน สุท
ไดแก กัปฉิบหายอยู. บทวา สุท เปนเพียงนิบาต. อธิบายวา ฉิบทายอยู.
อาจารยบางพวกกลาววา สวฏฏมาเน สุท ดังนี้. บทวา กปฺเป ไดแก
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โลก. ก็ทานกลาววาโลกโดยหัวขอแหงกัป. แมเมื่อโลกสิ้น กัปก็สิ้นไปดวย.
ดังที่ทานกลาวไววา กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา
กาลยอมกินสรรพสัตวกับทั้งตนเอง. พึงทราบวา การอยูตลอดกัปในโลกนี้ดวย
เตโชสังวัฏฏกัปเพราะพระองคตรัสไววา เราเปนผูเขาถึงพรหมโลกชั้นอาภัสสระ.
บทวา อาภสฺสรูปโค ความวา เราเขาถึงพรหมโลกชั้นอาภัสสระ โดย
การถือปฏิสนธิในพรหมโลกนั้น เพราะฉะนั้น เราจึงเปนผูเขาถึงพรหมโลกชั้น
อาภัสสระ. บทวา วิวฏฏมาเน ไดแก ดํารงอยู อธิบายวา เกิดอยู. บทวา
สฺุ พฺรหฺมวิมาน อุปปฺ ชฺชามิ ความวา เราเขาถึงวิมานแหงพรหม
กลาวคือภูมิแหงปฐมฌานอันเกิดแลวแตตน ซึ่งวาง เพราะไมมีสัตวไร ๆ
อันจะเกิดในที่นั้น ดวยการถือเอาปฏิสนธิ. บทวา พฺรหฺมา ความวาชื่อวา
พรหม เพราะอรรถวาเปนผูประเสริฐกวาสัตวชั้นกามาวจร และเพราะอรรถวา
เกิดจากพรหมวิหารธรรม เพราะงอกงามดวยคุณธรรมอยางนั้น ๆ. ชื่อวา
มหาพรหม เพราะเปนพรหมผูใหญกวาพรหมปาริสัชชะ และพรหมปุโรหิต
ชื่อวาเปนผูยิ่งใหญ เพราะปราบปรามพรหมเหลานั้นได. ชื่อวา เปนผูอันใคร
ครอบงําไมได เพราะไมมีใครครอบงําไดดวยคุณธรรม. บทวา อฺทตฺถุ
เปนนิบาตลงในคําแนนอน. บทวา ทโส คือ มีปกติเห็น. พระองคสามารถ
เห็นอดีต อนาคต และปจจุบันได. อธิบายวา เรายอมเห็นสิ่งที่ควรเห็นดวย
ความรูยิ่ง. เรายังพรหมที่เหลือและยังจิตของตนใหเปนไปในอํานาจของเราดวย
กําลังอิทธิบาทภาวนา เพราะเหตุนั้น ควรประกอบวา วสวตฺติ โหมิ เรา
เปนผูยังจิตใหเปนไปในอํานาจ.
ไดยินวา ในกาลนั้น พระโพธิสัตวแมไดสมาบัติ ๘ ก็ยังทรง
ตรวจดูประโยชนเกื้อกูลของสัตวอยางนั้น และการบําเพ็ญบารมีของพระองค
ยังความใครในภูมิฌานสองเหลานั้นใหเกิด ทรงทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ ดวย
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เมตตาพรหมวิหารธรรม. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา สตฺต
วสฺสานิ ฯเปฯ วสวตฺตี ดังนี้.
พระผูม ีพระภาคเจา ครั้นทรงประกาศวิบากอันยิ่งใหญของบุญอันเปน
รูปาวจรแลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงถึงวิบากอันยิ่งใหญ แมของบุญอันเปน
กามาวจรจึงตรัสคํามีอาทิวา ฉตฺตึสกฺขตฺตุ ดังนี.้
ในบทเหลานั้น บทวา สกฺโก อโหสึ ความวา เราไมเกิดในที่อื่น
ไดเปนทาวสักกะจอมเทพ คือ เปนเทวราชชั้นดาวดึงสตลอดเวลา ๓๖ ครั้ง.
ในบทวา ราชา อโหสึ เปนตน มีเนื้อความดังตอไปนี้ ชื่อวา ราชา
เพราะยังชาวโลกใหชื่นชมยินดีดวยอัจฉริยธรรม ๔ และดวยสังคหวัตถุ ๔.
ชื่อวา จักรพรรดิ เพราะยังจักรรัตนะใหหมุนไป จักรรัตนะยอมหมุนไปดวย
สมบัติจักร ๔ ทั้งยังจักรรัตนะอื่นใหหมุนไปดวยสมบัติจักร ๔ เหลานั้น ทั้งมี
จักร คือ อิรยิ าบถ ๔ หมุนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกบุคคลอื่น. อนึ่ง คําวา
ราชา ในบทนี้เปนคําสามัญ. บทวา จกฺกวตฺติ เปนวิเสสนะ. ชื่อวา ธมฺมิโก
เพราะประพฤติโดยธรรม. อธิบายวา ยอมประพฤติโดยระเบียบแบบแผน
โดยเสมอ. ชือ่ วา ธมฺมราชา เพราะไดรับสมบัติโดยธรรมจึงเปนพระราชา.
หรือ ชื่อวา ธมฺมิโก เพราะประพฤติธรรมเพื่อประโยชนแกผูอื่น. หรือชื่อวา
ธมฺมราชา เพราะประพฤติธรรมเพื่อประโยชนแกตน. ชื่อวา จาตุรนฺโต
(เปนพระราชามีสมุทรสาคร ๔ เปนขอบเขต) เพราะเปนอิสระในสมุทรสาคร ๔
อธิบายวา เปนอิสระในแผนดินเพราะมีสมุทร ๔ เปนขอบเขต และเพราะมี
ทวีป ๔ แวดลอม. ชื่อวา วิชิตาวี (ชนะวิเศษแลว) เพราะชนะขาศึกใน
ภายใน และพระราชาทุกพระองคในภายนอก โดยไมตองลงอาชญา ไมตองใช
ศัสตรา. ชื่อวา ชนปทตฺถาวริยปฺปตฺโต (ผูถึงความเปนผูมั่นคงในชนบท)
เพราะเปนผูถึงความมั่นคง คือ ความยั่งยืนในชนบทอันใคร ๆ ไมสามารถ
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ใหเคลื่อนไปจากนั้นได หรือชนบทถึงความเปนชนบทมั่นคง ณ ที่นั้นไมตอง
ขวนขวาย ยินดีการงานของตน ไมหวั่นไหว ไมคลอนแคลน. ชื่อวา
สตฺตรตนสมนฺนาคโต (ประกอบดวยรัตนะ ๗ ประการ) เพราะถึงพรอมดวย
รัตนะ ๗ ประการเหลานี้ คือ จักรแกว ๑ ชางแกว ๑ มาแกว ๑ แกวมณี ๑
หญิงแกว คหบดีแกว ๑ ปริณายกแกว ๑.
จริงอยู ในรัตนะเหลานั้น พระราชาจักรพรรดิทรงชนะแควนที่ไมมี
ใครชนะไดดวยจักรรัตนะ เสด็จเที่ยวไปในแควนดวยชางแกว และมาแกว
อยางสบาย ทรงปกครองแควนดวยปริณายกแกว ทรงเสวยอุปโภคสุขดวย
รัตนะที่เหลือ. พระเจาจักรพรรดินั้นทรงประกอบความสามารถทางอุตสาหะดวย
รัตนะที่ ๑. ทรงประกอบความสามารถทางพระปญญาดวยรัตนะสุดทาย. ทรง
ประกอบความสามารถทางอํานาจเต็มบริบูรณดวยชางแกว มาแกว คหบดีแกว.
ผลจากการประกอบความสามารถ ๓ อยาง ดวยหญิงแกว และแกวมณี.
พระเจาจักรพรรดินั้นเสวยโภคสุขดวยหญิงแกวและแกวมณี. เสวยอิสริยสุขดวย
รัตนะที่เหลือ. อนึ่ง โดยความตางกัน ๓ รัตนะขางตนของพระเจาจักรพรรดิ
สําเร็จดวยอานุภาพของกรรมอันเกิดจากกุศลมูลคืออโทสะ. ๓ รัตนะตอนกลาง
สําเร็จดวยอานุภาพของกรรมอันเกิดจากกุศลมูล คือ อโลภะ. รัตนะ ๑ สุด
ทายพึงทราบวา สําเร็จดวยอานุภาพกรรมอันเกิดจากกุศลมูล คือ อโมหะ.
บทวา ปเทสรชฺชสฺส ไดแก แควนนอย ๆ. บทวา เอตทโหสิ
ความวา พระเจาจักรพรรดิเมื่อทรงพิจารณาถึงสมบัติของพระองคไดมีพระดําริ
มีอาทิวา นีเ้ ปนผลแหงกรรมอะไรของเราหนอ ในกาลเปนจักรพรรดิครัง้
สุดทาย. ความดําริไดสําเร็จทุกประการในภพนั้น ๆ. นี้เปนการประกอบดวย
สามารถจักกวัตติกาลในภพนั้น. บทวา เอวมหิทธฺ ิโก ความวา พระเจา
จักรพรรดิมฤี ทธิ์มากอยางนี้ เพราะถึงพรอมดวยการทรงไวซึ่งทองพระคลังอัน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 150

มีแกวมณีและชางแกว เปนตนเปนประมุข และเพราะถึงความเปนผูมั่นคงใน
ชนบท. บทวา เอวมหานุภาโว ความวา พระเจาจักรพรรดิมิไดทรงทําการ
เบียดเบียนใคร ๆ ดวยสงจักรแกวเปนตนไปทําลาย ทรงมีอานุภาพมากอยางนี้
เปนตนวา เสด็จขึ้นสูเวหาสมีพระบัญชาใหพระราชาทุกพระองคตอนรับดวย
เศียรเกลา. บทวา ทานสฺส ไดแก ทรงบริจาคไทยธรรมมีขาวเปนตน. บทวา
ทมสฺส ไดแก ทรงฝกอินทรียมีจักษุเปนตน และทรงขมกิเลสมีราคะเปนตน
ดวยการสมาทาน. บทวา สฺมสฺส ไดแก เปนผูสํารวมกายและวาจา.
ใน ๓ ประการนั้น การกําจัดกิเลสดวยการสมาทานอันใด อันนั้นเปนบุญ
สําเร็จดวยภาวนา. ก็บญ
ุ นั้นแลเปนเมตตาพรหมวิหาร ทานประสงคในที่นี้.
ในอุปจารและอัปปนาทั้งสองอยางนั้น บุญใดถึงอัปปนา ความเกิดขึ้นใน
ภูมิฌานสองตามที่กลาวแลวมีไดดวยบุญนั้น. พึงทราบวา ความเปนจักรพรรดิเปนตน ตามควรมีไดดวยวิบาก ๓ อยางนี้.
ดวยประการดังนี้ พระผูมีพระภาคเจา ทรงกระทําพระองคใหเปน
กายสักขี แลวทรงประกาศความที่บุญมีผลมาก บัดนี้เมื่อจะทรงแสดงเนื้อความ
นั้นโดยคาถาประพันธ จึงตรัสคํามีอาทิวา ปฺุเมว ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ปฺุเมว โส สิกฺเขยย ความวา
กุลบุตรผูใครประโยชน พึงศึกษา พึงดํารงมั่น พึงเสพธรรมเปนกุศล ๓ อยาง
อันไดชื่อวา บุญ เพราะใหเกิดผลนาบูชา และเพราะชําระสันดานของตน.
บทวา อายตคฺค ความวา บุญ ชื่อวา อายตคฺค เพราะมีผลไพบูลย
มีผลยิ่งใหญ หรือสูงสุดตอไป เพราะมีผลนารักนาพอใจ หรือเพราะเลิศดวย
ความเจริญ คือ ดวยความยิ่งใหญและสูงสุดดวยปจจัย มีโยนิโสมนสิการเปนตน.
ต อักษร เปนบทสนธิ. อีกอยางหนึ่ง บุญ ชื่อ อายตคฺค เพราะเลิศ คือ
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เปนประธานทางความเจริญ อันเปนผลนาพอใจ. อธิบายวา ตอจากนั้นก็มีสุข
เปนกําไร คือ มีสุขเปนวิบาก.
ทานถามวา ก็บุญนั้นเปนไฉน และกุลบุตรพึงศึกษาบุญไดอยางไร.
ตอบวา พึงบําเพ็ญทาน สมจริยา และเมตตาจิต.
ในบทเหลานั้น บทวา สมจริย ไดแก ศีลอันบริสุทธิ์มีการประพฤติ
ระเบียบทางกายเปนตน เพราะเวนความประพฤติที่ไมเปนระเบียบทางกาย
เปนตน . บทวา ภาวเย ไดแก พึงใหเกิด คือ ใหเจริญในสันดานของตน.
บทวา เอเต ธมฺเม ไดแกสุจริตธรรมมีทานเปนตนเหลานี้. บทวา สุขสมุทฺรเย
ไดแก มีสุขเปนอานิสงส. อาจารยบางพวกแสดงวา แมอานิสงสผลก็เปนสุข
แทของธรรมเหลานั้น. บทวา อพฺยาปชฺฌ สุข โลก ไดแก โลกอัน
ไมมีความเบียดเบียน คือ ไมมีทุกข เพราะเวนจากพยาบาท อันมีกามฉันทะ
เปนตน. แตไมมีคําพูดถึงการไมมีความเบียดเบียนตอผูอื่น. พรหมโลกของ
ฌานและบุญ ชื่อวา เปนสุข และชื่อวาเปนสุขโดยสวนเดียว เพราะมากดวย
ความสุข ดวยอํานาจฌานและสมาบัติ. แตบัณฑิตผูมีปญญายอมเขาถึงโลก
อันเปนสุข กลาวคือความเปนผูมีสมบัติอื่นจากนั้นของบุญนอกนี้.
ดวยประการดังนี้ ในสูตรนี้และในคาถาทั้งหลายทานกลาวถึงวัฏฏสมบัติอยางเดียว ฉะนั้นแล.
จบอรรถกถาปุญญสูตรที่ ๒
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๓. อุโภอัตถสูตร
วาดวยธรรมอยางหนึ่งยึดประโยชน ๒ อยาง
[๒๐๑] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอยางหนึ่งอันภิกษุเจริญแลว ทําใหมาก
แลว ยอมยึดประโยชนทั้ง ๒ ไวได คือ ประโยชนในปจจุบัน ๑ ประโยชน
ในสัมปรายภพ ๑ ธรรมอยางหนึ่งเปนไฉน คือ ความไมประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอยางหนึ่งนี้แลอันภิกษุเจริญแลว
ทําใหมากแลว ยอมยึดประโยชนทั้ง ๒ ไวได คือ ประโยชนในปจจุบัน ๑
ประโยชนในสัมปรายภพ ๑.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
บัณฑิตทั้งหลายยอมสรรเสริญความ
ไมประมาท ในบุญกิริยาทั้งหลาย บัณฑิต
ไมประมาทแลว ยอมยึดประโยชนนี้ทั้งสอง
ไวได คือ ประโยชนในปจจุบัน ๑ ประโยชนในสัมปรายภพ ๑ นักปราชญ
กาววาเปนบัณฑิต เพราะการไดประโยชน
ทั้ง ๒ นั้น.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนั้นแล.
จบอุโภอัตถสูตรที่ ๓
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อรรถกถาอุโภอัตถสูตร
ในอุโภอัตถสูตรที่ ๓ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ภาวิโต ไดแก ทําใหเกิดขึ้น และใหเจริญขึ้น. บทวา
พหุลีกโต ไดแก ทําบอย ๆ. บทวา อตฺโถ ไดแก ประโยชนเกื้อกูล.
จริงอยู ประโยชนเกื้อกูลนั้นทานกลาว อตฺโถ เพราะความไมมีขาศัก เพราะ
ควรเขาไปถึง. บทวา สมธิคฺคยฺห ติฏติ ไดแก ยึดไวโดยชอบ คือ
ไมละยังเปนไปอยู. บทวา ทิฏธมฺมิก ไดแก อัตภาพที่เห็นประจักษ
ทานเรียกวา ทิฏฐธรรม. ความเจริญในทิฏฐธรรม ชื่อวา ทิฏฐธรรมิกะ.
อธิบายวา ความเจริญอัน เนื่องอยูในโลกนี้. บทวา สมฺปรายิก ไดแกโลกอื่น
ชื่อสัมปรายะ เพราะควรไปในเบื้องหนาดวยอํานาจธรรม. ความเจริญใน
เบื้องหนา ชือ่ วา สัมปรายิกะ. ทานอธิบายวา ความเจริญอันเนื่องในโลกหนา.
ถามวา ประโยชนปจ จุบันนั้นคืออะไร หรือประโยชนภพหนาคืออะไร
ตอบวา กลาวเพียงโดยยอ อันใดเปนความสุขในโลกนี้ และอันใดนําความสุข
มาใหในโลกนี้ เดี๋ยวนี้ นี้แหละคือประโยชนปจจุบัน. เชนสุขของคฤหัสถ
กอนมีอาทิอยางนี้ คือ ของใชที่ดี การงานไมวุนวายสับสน รูว ิธีรักษาสุขภาพ
ทําของใชสะอาด จัดการงานดี ชางฝายมือและแสวงหาความรู สงเคราะหบริวาร.
สวนความสุขของบรรพชิต มีอาทิอยางนี้ คือ เครื่องใชประจําตัว เครื่องใช
ไดแกจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานเภสัช เหลาใด การไดเครื่องใชเหลานั้น
โดยไมยาก อนึ่ง การเสพดวยการพิจารณา การเวนดวยการพิจารณาในของใช
เหลานั้น การทําวัตถุใหสะอาด ความมักนอย ความสันโดษ ความสงัด
ความไมคลุกคลี. พึงทราบวา การอยูใ นประเทศอันสมควร การคบสัตบุรุษ
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การฟงพระสัทธรรม การทําไวในใจโดยแยบคายเปนตน เปนธรรมทั่วไปแก
คฤหัสถและบรรพชิตทั้งสอง และเปนความสมควรทั้งสองฝาย.
ความไมประมาทในบทวา อปฺปมาโท นี้ พึงทราบโดยตรงกันขาม
กับความประมาท. ถามวา ก็ชื่อวาความประมาทนี้ คืออะไร. ตอบวา คือ
อาการเลินเลอ. สมดังทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ในความประมาทและ
ความไมประมาทนั้น ความประมาทเปนไฉน การปลอยจิตไปในกามคุณ ๕
ดวยกายทุจริตก็ดี วจีทุจริตก็ดี มโนทุจริตก็ดี การเพิ่มพูนจิตใหเพลินไปใน
อารมณ การไมทําความเคารพในการบําเพ็ญกุศลธรรม การทําความเพียรไม
ติดตอ การทําอันไมยั่งยืน ความประพฤติยอหยอน การหมดฉันทะ การ
ทอดธุระ การไมคบหา การไมอบรม การไมทาํ ใหมาก ความประมาท
ความเลินเลอ ความเผอเรอเห็นปานนี้ ทานเรียกวา ปมาโท (ความประมาท).
เพราะฉะนั้น พึงทราบความไมประมาท โดยตรงกันขามกับความประมาท
ดังที่กลาวแลว. แทจริง ความไมประมาทนั้นโดยอรรถ ไดแกการไมอยู
ปราศจากสติ. คําวาไมประมาทนี้เปนชื่อของสติ ที่เขาไปตั้งไวเปนนิจนั่นเอง.
แตอาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา ขันธไมมีรูป ๔ ที่เปนไป โดยประกอบดวย
สติสัมปชัญญะ ชื่อวา ความไมประมาท.
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสไววา ภาวิโต พหุลีกโต อันภิกษุเจริญแลว
ทําใหมากแลว ดังนี้ ถามวา ความไมประมาทนี้พึงใหเจริญอยางไร. ตอบวา
การเจริญอยางเดียวกัน แตแยกกัน หาชื่อวา เจริญความไมประมาทไม. การ
ทําบุญ ทํากุศลทั้งหมดอยางใดอยางหนึ่ง พึงทราบวาเปนการเจริญความไม
ประมาททั้งนั้น. แตโดยตางกันอันไดแกการเจริญศีล สมาธิ ปญญา ทั้งหมด
หมายถึงอุปนิสัยแหงวิวัฏฏะ (นิพพาน) การถึงสรณะ และการสํารวมทางกาย
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และทางใจ เพราะเหตุนั้น การเจริญกุศล การเจริญธรรมอันไมมีโทษพึงทราบ
วาเปนการเจริญความไมประมาท.
จริงอยู บทวา อปฺปมาโท นี้ พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงถึง
ประโยชนใหญ คือ ทรงยึดถือประโยชนมากดํารงอยู. ไมควรกลาววา
พระธรรมกถึกนําเอาพุทธพจน คือพระไตรปฎกแมทั้งสิ้น มากลาวทําอรรถ
แหงบท คือ อัปปมาท ออกนอกทางไป. ถามวา เพราะเหตุไร. ตอบวา
เพราะความไมประมาทเปนธรรมขอใหญ. เปน ความจริงดังนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อใกลจะปรินิพพานทรงบรรทม ณ ระหวางตนสาละทั้งคู ใกล
เมืองกุสินารา ทรงรวบรวมธรรมที่พระองคทรงแสดงมาในเวลา ๔๕ พรรษา
ตั้งแตการตรัสรูลงดวยบทเดียว จึงไดประทานพระโอวาทแกภิกษุทั้งหลายวา
อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ เธอทั้งหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด.
และทรงกลาวขยายความตอไปวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รอยเทาของสัตวทั้ง
หลายบนแผนดินเหลาใดเหลาหนึ่ง รอยเทาเหลานั้นทั้งหมด ยอมรวมลงใน
รอยเทาชาง รอยเทาชางทานกลาววา เลิศกวารอยเทาสัตวทั้งหมด เพราะ
เปนรอยเทาใหญฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนกุศลเหลาใดเหลาหนึ่ง
ทั้งหมดนั้นมีความไมประมาทเปนมูล รวมลงในความไมประมาท ความไม
ประมาท เรากลาววาเลิศกวากุศลธรรมเหลานั้น ฉันนั้น ดวยประการฉะนี้
อธิบายความในคาถาทั้งหลายตอไปนี้. บทวา อปฺปมาท ปสสนฺติ
ความวา บัณฑิตทั้งหลายผูมีปญญา มีพระพุทธเจาเปนตน ยอมสรรเสริญ
คือ ยอมพรรณนา ยอมยกยองความไมประมาทในการทําบุญมีทานเปนตน.
ถามวา เพราะเหตุไร. ตอบวา เพราะบัณฑิตผูไมประมาทแลว ยอม
ถือประโยชนทั้งสองไวได. ถามวา ก็ประโยชนทงั้ สองเหลานั้น คืออะไร.
ตอบวา คือประโยชนในปจจุบัน ๑ ประโยชนในอนาคต ๑. พึงทราบ
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การแกบทในคาถานี้อยางนี้. ในบทวา ทิฏเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ ประโยชน
ในปจจุบัน ไดแกประโยชนของคฤหัสถกอน คือกรรมอันไมมีโทษ ประโยชน
ที่คฤหัสถควรจะไดมีวิธีประกอบกสิกรรม และโครักขกรรมเปนตน ดังที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว โดยนัยมีอาทิวา อนากุลา จ กมิมนฺตา
การงานไมอากูล ดังนี้. สวนของบรรพชิต พึงทราบวาไดแกประโยชน มี
ความไมเดือดรอนเปนตน. สวนบทวา โย จตฺโถ สมฺปรายิโก ประโยชน
ในสัมปรายภพ พึงทราบวา ทานกลาวถึงการประพฤติธรรมของทั้งสองฝาย
คือ ทั้งคฤหัสถและบรรพชิต. บทวา อตฺถาภิสมยา ไดแก เพราะได
ประโยชน คือประโยชนเกื้อกูลแมทั้งสอง. การไดชื่อวา สมยะ เพราะรวมกัน
เกี่ยวของกัน ประชุมกัน ดวยสิ่งที่ควรได. สมยะนั่นแล คือ อภิสมยะ หรือ
สมยะชื่อวา อภิสมยะ เพราะความมีหนาเขาหากัน . พึงทราบอรรถแหงบท
ในที่นี้ ดังนี้. ชื่อวา ธีโร เพราะเปนผูถึงพรอมดวยปญญา. อนึ่ง ในที่นี้
พึงทราบการสงเคราะหแมพระนิพพานอันเปนประโยชนอยางยิ่ง ดวยอัตถ
ศัพท. บทที่เหลือชัดดีแลวทั้งนั้น.
ในสูตรนี้ ทานกลาวถึงวัฏสมบัติอยางเดียว ดวยประการฉะนี้ สวนใน
คาถาพึงเห็นการสงเคราะหซึ่งวิวัฏดวย. จริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
อปฺปมาโท อมตปท
ปมาโท มจฺจุโน ปท
อปฺปมตฺตา น มียนฺติ
เย ปมตฺตา ยถา มตา
เอต วิเสสโต ตฺวา
อปฺปมาทมฺหิ ปณฺฑิตา
อปฺปมาเท ปโมทนฺติ
อริยาน โคจเร รตา
ความไมประมาทเปนทางแหงความ
ไมตาย ความประมาทเปนทางแหงความ
ตาย ผูไมประมาทยอมไมตาย คนประมาท
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เหมือนคนตายแลว บัณฑิตทั้งหลายรู
ความตางกันในความไมประมาทนี้แลว
ขึ้นดีในธรรมเปนโคจรของพระอริยะ
ทั้งหลาย ยอมบันเทิงในความไมประมาท.
เต ฌายิโน สาตติกา
นิจฺจ ทฬฺทปรกฺกมา
ผุสนฺติ ธีรา นิพฺพาน
โยคกฺเขม อนุตฺตร
นักปราชญทั้งหลายเหลานั้น ผูม ี
ความเพง มีความพยายามติดตอ มีความ
เพียรมั่นเปนนิจ ยอมถูกตองพระนิพพาน
อันเกษมจากโยคะ ไมมีอะไรอื่นยิ่งไปกวา
ดังนี้.
เพราะฉะนั้น ในบทวา อตฺถาภิสมยา นี้ พึงทราบความแมดวย
ประโยชนอนั เปนโลกุตระ.
จบอรรถกถาอุโภอัตถสูตรที่ ๓
๔. เวปุลลปพพตสูตร
วาดวยกองกระดูกโตเทาภูเขาก็ลวงทุกขไมได
[๒๐๒] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมพี ระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนี้ ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลหนึ่งแลนไปทองเที่ยวไปตลอดกัป
รางกระดูก หมูกระดูก กองกระดูก พึงเปนกองใหญ เหมือนภูเขาเวปุลลบรรพตนี้ ถาวาใคร ๆ จะพึงรวบรวมไปกองไว และถาวาสวนแหงกระดูก
อันใคร ๆ นําไปแลวจะไมพึงฉิบหายไป.
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พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูม ีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูแสวงหาคุณ
อันใหญ ตรัสไวดังนี้วา กองแหงกระดูก
ของบุคคลคนหนึ่ง พึงเปนกองเสมอดวย
ภูเขาโดยกัปหนึ่ง ก็ภูเขาใหญชอื่ เวปุลลบรรพตนี้นั้นแล อันพระสัมมาสัมพุทธเจา
ตรัสบอกแลว สูงยิง่ กวาภูเขาคิชฌกูฎอยู
ใกลพระนครราชคฤหของชาวมคธ เมื่อ
ใด บุคคลยอมพิจารณาเห็นอริยสัจ คือ
ทุกข ๑ ธรรมเปนเหตุเกิดแหงทุกข ๑
ธรรมเปนที่กาวลวงแหงทุกข ๑ อริยมรรค
มีองค ๘ อันใหถึงความสงบแหงทุกข ๑
ดวยปญญาอันชอบ เมื่อนั้นบุคคลนั้นทอง
เที่ยวไปแลว ๗ ครั้งเปนอยางยิ่ง เปนผู
กระทําซึ่งที่สุดแหงทุกขไดเพราะสังโยชน
ทั้งปวงสิ้นไป.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบเวปุลลปพพตสูตรที่ ๔
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อรรถกถาเวปุลลปพพตสูตร
ในเวปุลลปพพตสูตรที่ ๔ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :คําวา บุคคล ในบทวา เอกปุคฺคบสฺส นี้ เปนโวหารกถา
(กลาวเปนโวหาร). จริงอยู เทศนาของพระพุทธเจาผูมีพระภาคมี ๒ อยาง
คือ สมมติเทศนา และปรมัตถเทศนา. ในเทศนา ๒ อยางนั้น สมมติเทศนามีอยางนี้คือ บุคคล สัตว หญิง ชาย กษัตริย พราหมณ เทวดา
มาร. ปรมัตถเทศนามีอยางนี้ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ขันธ ธาตุ อายตนะ
สติปฏฐาน.
ในเทศนา ๒ อยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงสมมติเทศนา
แกบุคคลผูฟงเทศนาโดยสมมติ แลวสามารถบรรลุคุณวิเศษได. ทรงแสดง
ปรมัตถเทศนาแกบุคคลผูฟงเทศนา โดยปรมัตถแลวสามารถบรรลุคุณวิเศษได.
พึงทราบอุปมาในขอนั้นดังตอไปนี้ เหมือนอยางวา อาจารยผูฉลาดในภาษาทอง
ถิ่น พรรณนาความแหงพระเวท ๓ บอกดวยภาษาทมิฬแกผูที่เมื่อเขาสอนดวย
ภาษาทมิฬก็รูความ บอกดวยภาษาแกผูที่รูดวยภาษาใบเปนตนอยางใดอยาง
หนึ่ง ฉันใด มาณพทั้งหลายเหลานั้น อาศัยอาจารยผูฉลาด เฉียบแหลมยอม
เรียนศิลปะไดรวดเร็วฉันนั้น. ในขอนั้นพึงทราบวา พระพุทธเจาผูมีพระภาค
ดุจอาจารย พระไตรปฎกอันตั้งอยูในภาวะที่ควรบอก ดุจไตรเพท ความเปนผู
ฉลาดในสมมติและปรมัตถ ดุจความเปนผูฉลาดในภาษาทองถิ่น เวไนยสัตวผู
สามารถแทงตลอดดวยสมมติและปรมัตถ ดุจมาณพผูรูภาษาตองถิ่นตาง ๆ
การแสดงดวยสมมติและปรมัตถของพระผูมีพระภาคเจา ดุจการบอกดวยภาษา
ทมิฬเปนตนของอาจารย. ในขอนี้อาจารยกลาวไววา
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พระสัมพุทธเจา ผูป ระเสริฐ วาผู
บอกทั้งหลาย ไดทรงบอกสัจจะสองอยาง
คือ สมมติสัจ และปรมัตถสัจ ไมไดบอก
สัจจะที่ ๓ อันเปนคําที่สัจที่กําหนดกันเอา
เองเปนเหตุสมมติกันในโลก คําอันเปน
ปรมัตถสัจมีลักษณะเปนของแทแตงธรรม
ทั้งหลาย เพราะฉะนั้น โวหารของพระ
ศาสดาผูเปนที่พึ่งของโลก ผูฉลาดใน
โวหารทรงกลาวสมมติสัจ วาเปนอริยโวหารแล.
อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาตรัสบุคคลกถา ดวยเหตุ ๘
ประการ คือ เพื่อแสดงถึงหิริและโอตตัปปะ ๑ เพื่อแสดงความที่สัตวมีกรรม
เปนของตน ๑ เพื่อแสดงความเพียรเครื่องกระทําแหงบุรุษเฉพาะตน ๑
เพื่อแสดงอนันตริยกรรม ๑ เพื่อแสดงพรหมวิหารธรรม ๑ เพื่อแสดง
ปุพเพนิวาสญาณ ๑ เพื่อแสดงทักษิณาวิสุทธิ ๑ เพื่อไมละโลกสมมติ ๑.
ก็เมื่อกลาววา ขันธ ธาตุ อายตนะ นารังเกียจ นากลัว ดังนี้ มหาชน
ยอมไมรู ยอมถึงความลุมหลง หรือกลายเปนปรปกษวา นี่อะไรกัน ขันธ
ธาตุ อายตนะชื่อวา นารังเกียจ นากลัวดังนี้ . แตเมื่อกลาววา หญิง ชาย
กษัตริย พราหมณ นารังเกียจ นากลัวดังนี้ มหาชนยอมรู ยอมไมลุมหลง
หรือไมกลายเปนปรปกษ. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสบุคคลกถา
เพื่อแสดงหิริและโอตตัปปะ. แมเมื่อกลาววา ขันธ กัมมัสสกา ธาตุ อายตนะ
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสบุคคลกถา ก็เพื่อ
แสดงความที่สัตวมีกรรมเปนของตน. แมเมื่อกลาววา มหาวิหารมีเวฬุวันเปน
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ตนสรางขึ้นดวยขันธ ธาตุ อายตนะ ก็มีนัยนี้เหมือนกัน . แมเมื่อกลาววา
ขันธทั้งหลายฆามารดา ฆาบิดา ฆาพระอรหันต ธาตุ อายตนะ กระทํา
กรรมโลหิตบุ าท กรรมสังฆเภท ก็มีนัยนี้เหมือนกัน . แมเมือ่ กลาววา ขันธ
ธาตุ อายตนะ ยอมมีเมตตาดังนี้ ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. แมเมือ่ กลาววา ขันธ
ธาตุ อายตนะ ยอมระลึกถึงบุพเพนิวาส ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. เพราะฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสบุคคลกถา เพื่อแสดงความเพียรเฉพาะตน เพื่อ
แสดงอนันตริยกรรม เพื่อแสดงพรหมวิหารธรรม และเพื่อแสดงบุพเพนิวาส.
แมเมื่อกลาววา ขันธ ธาตุ อายตนะ รับทาน มหาชนก็ไมรู ยอมถึงความ
ลุมหลง หรือกลายเปนปรปกษวา นีอ่ ะไรกัน ขันธ ธาตุ อายตนะ ชื่อวา
รับทาน. แตเมื่อกลาววา บุคคลทั้งหลายยอมรับทานดังนี้ มหาชนยอมรู ไม
ลุมหลงหรือกลายเปนปรปกษ. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสบุคคลกถา เพื่อแสดงทักษิณาวิสุทธิ. อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทั้งหลายผูตรัสรูแลว
ไมทรงละโลกสมมติ ทรงตั้งอยูในความงดงามของโลก พรอมแสดงธรรมตาม
สมัญญาของโลก เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสบุคคลกถาเพื่อ
ไมทรงละโลกสมมติ.
แมในพระสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเมื่อจะทรงแสดง
อรรถที่ควรแสดงดวยโลกโวหาร จึงตรัสคํามีอาทิวา เอกปุคฺคลสฺส ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา เอกปุคฺคลสฺส ไดแกสัตวหนึ่ง. บทวา
กปฺป ไดแกตลอดมหากัป. อันที่จริง บทวา กปฺป นี้ เปนทุติยาวิภัตติลงใน
อัจจันตสังโยค (สิ้น ตลอด) พึงถือเอากัปที่สัตวทั้งหลายแลนไป ทองเที่ยว
ไป. บทวา อฏิกกโล ไดแกสวนของกระดูก. อาจารยบางพวกกลาววา
อฏิขโล บาง. ความวา สูสมกระดูก บทวา อฏิปฺุโช ไดแกหมู
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กระดูก. บทวา อฏิวาสิ เปนไวพจนของบทวา อฏิปฺุโช นั้นแล.
แตอาจารยบางพวกกลาววา ตั้งแตสะเอวลงมา ชื่อกกละ (ราง) บนขึ้นไป
ชั่วลําตาล ชือ่ ปุญชะ (กอน) จากนั้นขึ้นไปเปนราสิ (กอง). นั่นเปนเพียง
มติของอาจารยพวกนั้น. ทั้งหมดนั้นเปนคํากลาวซ้ําของสมูหศัพทนั่นเอง.
บทวา เวปุลฺลสฺส วา ไดแก เพราะนํามาโดยความเปรียบเทียบกัน . บทวา
สเจ สหารโก อสฺส ความวา อาจารยยอมกลาวดวยกําหนดวา ผิวา
ใคร ๆ จะพึงรวบรวมไปกองไวโดยไมใหเรี่ยราด. บทวา สมฺภตฺจ น
วินสฺเสยฺย อาจารยยอมกลาวดวยกําหนดวา และถาสวนแหงกระดูกอันใครๆ
นําไปแลว จะไมพึงฉิบหายไปเพราะไมผุ ไมเปนชิ้นเล็กชิน้ นอย โดยไม
อันตรธานไป.
ในพระสูตรนี้มีอธิบายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อสัตวหนึ่งแลนไป
ทองเที่ยวไป ตลอดมหากัปหนึ่งโดยเกิดแลวเกิดอีก ดวยกรรมกิเลส กอง
กระดูกใหญจะพึงมีอยางนี้ ขนาดภูเขาเวปุลลบรรพต โดยสวนสูงและสวนกวาง
ก็ผิวาใคร ๆ จะพึงรวบรวมกองไว และถาวาสวนแหงกระดูกนั้น อันใคร ๆ
นําไปแลว จะไมพึงฉิบหายไปยังคงตั้งอยู.
ก็นัยนีท้ านกลาวเวนอัตภาพที่เปนโอปปาติกะ ปราศจากการทอดทิ้ง
กเลวระอันมีสภาพทําลายไป ดุจประทีปที่ดับแลว และอัตภาพเล็ก ๆ ซึ่งไมมี
กระดูกเปนชิน้ เปนอัน . แตอาจารยบางพวกกลาววา เพราะนํานัยนี้มาดวยการ
กําหนด ผิวา จะพึงมีกองกระดูกของสัตวเหลานั้นเสมอเทาภูเขา ทานก็กลาว
ถึงปริมาณของกองกระดูก. อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา นีไ่ มใชอยางนั้น
เพราะปริมาณนี้ ทานกลาวกําหนดดวยสัพพัญุตญาณ ดวยอํานาจกองกระดูก
ที่ไดไวนั่นแหละ ฉะนั้น พึงถือเอาความโดยนัยที่กลาวแลวนั่นแล ดวยประ
การฉะนี้.
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พึงทราบความในคาถาทั้งหลายดังตอไปนี้. บทวา มเหสินา ความวา
พระสัมมาสัมพุทธเจา ชือ่ วาเปนผูแสวงหาคุณอันใหญ เพราะคนหาแสวงหาคุณ
มีศีลขันธเปนตนอันใหญ. บทวา อิติ วุตฺต มเหสินา ความวา ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระองค ทําดุจผูอื่นดังในประโยคมิอาทิวา ทสพลสมนฺนาคโต ภิกฺขเว ตถาคโต ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตประกอบแลว
ดวยกําลัง ๑๐ ดังนี้. บทวา เวปุลฺโล ความวา ภูเขาไดชื่อวา เวปุลละ
เพราะภูเขา ๕ ลูก ตั้งลอมกรุงราชคฤหอยางไพบูลย. ภูเขาเวปุลลบรรพต
ใหญกวานั้น คือ สูงสุดในสวนของทิศที่ตั้งอยู. บทวา คิชฺฌกูฏสฺส คิริพฺพเช
ไดแก ใกลกรุงราชคฤห ชื่อคิริพชบุร.ี
ดวยขอความเพียงเทานี้ พระผูม ีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงถึงโทษใน
วัฏฏะวา ปุถุชนผูมีความไมกําหนดรูเปนพื้นฐาน ยังตัดรากของภพไมขาด
โดยกาลเพียงนี้ เชนนี้นแี่ ลเปนความรกของปาชา บัดนี้ เนื้อจะทรงแสดงวา
ปุถุชนผูโงเขลา เพราะไมรูไมเขาใจอริยสัจเหลาใด จึงเปนผูรกในปาชาอยางนี้
พระอริยบุคคลผูเห็นอริยสัจเหลานั้น จึงไมเปนผูรกในปาชา ดังนี้ จึงตรัสคํา
มีอาทิวา ยโต จ อริยสจฺจานิ ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ยโต แปลวา เมื่อใด. บทวา อริยสจฺจานิ
ไดแก ชื่อวาอริยะ เพราะความหมดทุกข และชือ่ สัจจะ เพราะความเปน
ของจริง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาอริยสัจ หรือสัจจะทําความเปนอริยะ จึงชื่อวา
อริยสัจ. หรือสัจจะอันพระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน พึงแทงตลอด
จึงชื่อวาอริยสัจ. อีกอยางหนึ่ง สัจจะของพระอริยะ ชื่อวาอริยสัจ. จริงอยู
พระผูมีพระภาคเจา ชื่ออริยะ เพราะเปนที่พึ่งไมเปนขาศึกของโลกพรอมดวย
เทวโลก. ชื่อวาสัจจะของพระอริยะนั้น เพราะเห็นดวยสยัมภูญาณนั้น เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวาอริยสัจ. บทวา สมฺมปฺปฺาย ปสฺสติ ไดแก ยอมเห็น
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ดวยมรรคปญญาอันเปนไปกับดวยวิปสสนาปญญา โดยชอบ โดยเหตุ โดย
ความรู ดวยการกําหนดรู การละ การทใหแจง การเจริญและการตรัสรู.
บทวา ทุกฺข เปนตน แสดงสรูปของอริยสัจ. ในบทวา ทุกฺข นั้น
ชื่อวาทุกข เพราะความเปนของนารังเกียจ โดยเปนที่รวมอันตรายหลายอยาง
และเพราะความวางเปลาจากความสุขยั่งยืน สดชืน่ ที่พวกชนพาลหมายมั่นไว
นักหนา. ความเกิดแหงทุกข ชื่อวาทุกขสมุทัย เพราะเปนเหตุเกิดแหงทุกข.
นิพพานชื่อวาเปนธรรมเปนที่กาวลวงแหงทุกข เพราะเปนเหตุลวงไปแหงทุกข
หรือเปนที่กาวลวงทุกขอันเปนอารัมมณปจจัย. ชือ่ วาอริยะ เพราะไกลจาก
กิเลสทั้งหลาย และเพราะหมดความทุกข. อริยมรรคมีองค ๘ ดวยสามารถ
แหงองค ๘ มีสัมมาทิฏฐิเปนตน. ชื่อวามรรค เพราะฆากิเลสใหสิ้นไป หรือ
เพราะผูตองการนิพพานยอมแสวงหา หรือ เพราะแสวงหานิพพานเอง. ชื่อวา
ทุกฺขูปสมคามี เพราะถึงความสงบ คือ ความดับแหงทุกข จากมรรคนั้น
นั่นเอง. เชือ่ มกับบทวา ยโต สมฺมปฺปฺาย ปสฺสติ เมื่อใดบุคคล
ยอมพิจารณาเห็นอริยสัจ ดวยปญญาอันชอบ ดังนี้.
บทวา ส สตฺตกฺขตฺตุปรม สนฺธาวิตฺวาน ปุคฺคโล ความวา
พระอริยบุคคลผูเปนโสดาบัน มีอินทรียออนกวาทั้งหมด เห็นอริยสัจ ๔ นั้น
ทองเที่ยวไป คือ แลนไป ดวยเกิดติดตอกันไปในภพเปนตน ๗ ครั้งเปน
อยางยิ่ง. จริงอยู พระโสดาบันทั้งหลาย ๓ จําพวก คือ เอกพิชี (มีพืชคือ
ภพเดียว) ๑ โกลังโกละ (ไปสูกุละจากกุละ กุละหมายถึงภพ) ๑ สัตตักขัตตุ
ปรมะ (มี ๗ ครั้งเปนอยางยิ่ง) ๑ โดยความที่มีอินทรียแกกลา ปานกลาง
และออน. บทวา ส สตฺตกฺขตฺตุ ปรม สนฺธาวิตฺวาน นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงพระโสดาบัน ผูมีอินทรียออนกวาพระโสดาบันทั้งหมดเหลานั้น.
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บทวา ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ ความวา เปนผูทําที่สุด คือทาเปนครั้งสุดทาย
แหงวัฏทุกขได. ถามวา อยางไร. ตอบวา เพราะสังโยชนทั้งปวงสิ้นไป
อธิบายวา เพราะบรรลุมรรคชั้นเลิศโดยลําดับแลว สังโยชนสิ้นไปโดยไมมี
เหลือเลย.
พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอายอดแหงเทศนา ดวยอรหัตผลนั้นแล.
จบอรรถกถาเวปุลลปพพตสูตรที่ ๔
๕. สัมปชานมุสาวาทสูตร
วาดวยสัมปชานมุสาวาท
[๒๐๓] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลลวงธรรมอยางหนึ่งแลว เรากลาววา
บาปกรรมไร ๆ อันเขาจะไมพึงทําไมมีเลย ธรรมอยางหนึ่งเปนไฉน คือ
สัมปชานมุสาวาท.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูม ีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
บาปกรรน ที่สัตวผูเปนคนมักพูดเท็จ
ลวงธรรมอยางหนึ่งแลว ขามโลกหนาเสีย
แลว จะไมพึงทํา ไมมีเสีย.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนั้นแล.
จบสัมปชานมุสาวาทสูตรที่ ๕
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อรรถกถาสัมปชานมุสาวาทสูตร
ในสัมปชานมุสาวาทสูตรที่ ๕ พึงทราบวินิจฉัย ดังตอไปนี้ :อะไรเปนเหตุใหเกิด บทวา เอกธมฺม อตีตสฺส. เรื่องมีอยูวา
ลาภสักการะเปนอันมากเกิดแกพระผูมีพระภาคเจา และภิกษุสงฆ เสื่อมจาก
พวกเดียรถีย. พวกเดียรถียเมื่อเสื่อมจากลาภสักการะก็อับเฉา หมดฤทธิ์เดช
เกิดริษยา จึงพากัน ไปชักชวนปริพาชิกา ชื่อจิญจมาณวิกาวา นี่แนนองสาว
เธอจงกลาวผูมีพระสมณโคดม ดวยคําไมจริงทีเถิด. นางจิญจมาณวิกา ก็เขา
ไปหาพระผูมีพระภาคเจาซึ่งกําลังทรงแสดงธรรมในทามกลางบริษัท ไดกลาวตู
ดวยคําไมจริง ทาวสักกะไดประกาศความไมจริงของนาง ในทามกลางบริษัท
มหาชนพากันแชงดาวา อีหญิงกาลกิณี แลวฉุดกระชากออกจากวิหาร
แผนดินไดแยกออกเปนชอง นางจิญจมาณวิกา เปนดุจฟนติดเปลวไฟนรกไป
บังเกิดในอเวจีมหานรก พวกเดียรถียย ิ่งเส อมจากลาภสักการะมากขึ้น.
ภิกษุทงั้ หลายประชุมสนทนากันในโรงธรรมวา อาวุโสทั้งหลาย นาง
จิญจมาณวิกาดาพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูเปนทักษิไณยบุคคลผูเลิศ ทรงคุณยิ่ง
ดวยคําไมจริง ไดถึงความพินาศยิ่งใหญ ดังนี้. พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัย
เหตุนั้น จึงตรัสมหาปทุมชาดกวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นางจิญจมาณวิกาได
ดาเราดวยคําไมจริง แลวถึงความพินาศยิ่งใหญ มิใชในบัดนี้เทานั้น แมเมื่อ
กอนก็เหมือนกัน เมื่อจะทรงแสดงธรรมใหยิ่งขึ้นไป จงตรัสพระสูตรนี้ดวย
บทวา เอกธมฺมมตีตสฺส ดังนี้ เพื่อใหเรื่องนี้เกิดขึ้น.
ในบทเหลานั้น บทวา เอกธมฺม ไดแก ธรรมคือวจีสัจอยางหนึ่ง.
บทวา อตีตสฺส ความวา เมื่อบุคคลลวงเลยมารยาท อันพระอริยะทั้งหลาย
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เวนโวหารอันมิใชอริยะ ๘ ประการแลว เพื่อดํารงมั่นอยูในโวหารอันเปนอริยะ
๘ ประการ จึงยึดมั่นอยูดวยบทวา สจฺจ ภเณ น อลิก ควรพูดความจริง
ไมควรพูดเหลาะแหละดังนี้ เปนตน. บุคคลคือบุรุษ ชื่อวา บุรุษบุคคล.
อันบุรุษบุคคลนั้น. บทวา อกรณีย ไดแก ไมอาจเพื่อจะทํา. จริงอยู บุคคล
พูดเท็จทั้ง ๆ รู กระทําบาปกรรมไร ๆ ไว เนื้อเขาพูดวา ทานทํากรรมนี้ ยัง
จักยืนยันดวยคําเท็จวา เราไมไดทําดังนี้. ก็เมื่อปฏิบัติอยูอยางนี้ ยังทําบาปกรรมเรื่อย ๆ ไป ยอมไมละอายในบาปกรรมนั้น เพราะลวงเลยคําสัจอันเปน
มารยาทที่ดี. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา กตม เอกธมฺม
ยทิท ภิกขฺ เว สมฺปชานมุสาวาโท ดูกอนภิกษุทั้งหลา ธรรมอยางหนึ่ง
เปนไฉน คือ สัมปชานมุสาวาท ดังนี้.
พึงทราบอธิบายความในคาถา ดังตอไปนี้. บทวา มุสาวาทิสฺส
ไดแก มักพูดเท็จ ไมจริง ไมแท เพื่อใหคนอื่นรู. คําพูด ๑๐ คํา ไมมี
คําพูดจริงแมแตคําเดียว บทวา ชนฺตโุ น ไดแกสตั ว. จริงอยู สัตวทาน
เรียกวา ชนฺตุ เพราะอรรถวาเปนผูเกิด. บทวา วิติณฺฆณปรโลกสฺส ไดแก
สละโลกหนาเสียแลว. เพราะบุคคลเชนนี้ยอมไมเห็นสมบัติแมทั้ง ๓ เหลานี้
คือ มนุษยสมบัติ เทวโลกสมบัตินิพพานสมบัติในที่สุด. บทวา นตฺถิ ปาป
ไดแก บาป ชื่อนี้ที่คนเชนนั้นจะไมพึงทํา ไมมี.
จบอรรถกถาสัมปชานมุสาวาทสูตรที่ ๕
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๖. ทานสูตร
วาดวยใหทานที่ใหแลวมีผลมาก
[๒๐๔] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาวาสัตวทั้งหลายพึงรูผลแหงการจําแนกทาน
เหมือนอยางเรารูไซร สัตวทั้งหลายยังไมใหแลว ก็จะไมพึงบริโภค อนึง่
ความตระหนี่อันเปนมลทิน จะไมพึงครอบงําจิตของสัตวเหลานั้น สัตวเหลานั้น
ไมพึงแบงคําขาวคําหลังจากคําขาวนั้นแลวก็จะไมพึงบริโภค ถาปฏิคาหกของ
สัตวเหลานั้นพึงมี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แตเพราะสัตวทั้งหลายไมรูผลแหงการ
จําแนกทานเหมือนอยางเรารู ฉะนั้น สัตวทั้งหลายไมใหแลวจึงบริโภค อนึ่ง
ความตระหนี่อันเปนมลทินจึงยังครอบงําจิตของสัตวเหลานั้น.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ถาวาสัตวทั้งหลาย พึงรูผลแหงการ
จําแนกทาน เหมือนอยางที่ พระผูมพี ระภาคเจาผูแสวงหาคุณอันใหญตรัสแลวโดย
วิธีที่ผลนั้นเปนผลใหญไซร สัตวทั้งหลาย
พึงกําจัดความตระหนี่ อันเปนมลทินเสีย
แลว มีใจผองไส พึงใหทานทีใหแลว มี
ผลมาก ในพระอริยบุคคลทั้งหลายตาม
กาลอันควร อนึ่ง ทายกเปนอันมาก ครั้น

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 169

ใหทักษิณาทาน คือ ขาวในพระทักษิไณยบุคคลทั้งหลายแลว จุตจิ ากความเปนมนุษย
นี้แลว ยอมไปสูสวรรค และทายกเหลานั้น
ผูใครกาม ไมมีความตระหนี่ ไปสูสวรรค
แลวบันเทิงอยูในสวรรคนั้น เสวยอยูซึ่ง
ผลแหงการจําแนกทาน.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบทานสูตรที่ ๖
อรรถกถาทานสูตร
ในทานสูตรที่ ๖ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา เอว ในบทวา เอวฺเจ นี้ เปนไปในความอุปมา. บทวา
เจ เปนนิบาตลงในปริกปั . บทวา สตฺตา ไดแก ผูของ คือ ผูซานไปใน
อารมณมีรูปเปนตน. บทวา ชาเนยฺยุ แปลวา พึงรู. บทวา ทานสวิภาคสฺส
ไดแก เจตนาที่รวบรวมไทยธรรมมีขาวเปนตน ใหแกคนอื่นโดยการอนุเคราะห
และการบูชาอยางใดอยางหนึ่ง ชื่อวา ทาน (การให) สวนเจตนาที่แบงสวน
หนึ่งของวัตถุที่ตนถือเอาไวบริโภคแลวใหชื่อวา สวิภาค (การจําแนก). บทวา
วิปาก คือ ผล. บทวา ยถาห ชานามิ ไดแก เหมือนอยางเรารู. ขอนี้
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาวาสัตวทั้งหลายเหลานี้
พึงรูผลแหงการจําแนกทานเหมือนอยางเรารูดวยกําลังญาณอันเปนผลแหงกรรม
โดยประจักษในบัดนี้ มีอาทิวา ผลทานยอมมีถึงรอยเทาโดยใหทานแมแกสัตว
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เดียรัจฉาน แลวเสวยสุขเปนไปในรอยอัตภาพ ดังนี้. บทวา น อทตฺวา
ภฺุเชยฺยุ ความวา สัตวทั้งหลายยังไมใหของที่ควรบริโภคอันมีอยูแกตน
แกผูอื่นกอนแลวก็จะยังไมบริโภค ตอเมื่อใหแลวจึงบริโภค. บทวา น จ
เนส มจฺเฉรมล จิตฺต ปริยาทาย ติฏเ ยฺย อนึ่ง ความตระหนี่อันเปน
มลทินจะไมครอบงําจิตของสัตวเหลานั้น ความวา ความตระหนี่อันเปนมลทิน
อยางใดอยางหนึ่งของบรรดาธรรมฝายดําอันเปนอุปกิเลสทําลายความผองใสของ
จิต มีลักษณะไมยอมใหสมบัติของตนทั่วไปแกคนอื่น. อีกอยางหนึ่ง ความตระหนี่และมลทินมีอิสสา โลภะและโทสะเปนตนอันทําอันตรายแกทานแมอื่น
จะไมพึงครอบงําจิตของสัตวเหลานั้น โดยอาการที่ไมมีเจตนาจะใหหรือมีเจตนา
ไมบริสุทธิ์ . ก็ใครเลาเมื่อรูผลของทานโดยชอบจะพึงใหโอกาสแกความตระหนี่
อันเปนมลทินในจิตของตนได. บทวา โยป เนส อสฺส จริโม อาโลโป
ไดแก พึงมีคําขาวคําหลังทั้งหมดของสัตวเหลานั้น. บทวา จริม กพล
เปนไวพจนของคําวา อาโลโป นั่นเอง. ขอนี้ทา นอธิบายวา ตามปกติ
สัตวเหลานี้มีชีวิตอยูไดเองดวยคําขาวเพียงเทาใด เหลือคําขาวไวคําหนึ่ง
ในคําขาวเหลานี้. เพื่อประโยชนแกตน แลวใหคําขาวทั้งหมดนอกจาก
ที่เหลือไวคําหนึ่งนั้นแกคนที่ตองการที่มาหา คําขาวที่เหลือไวนั้นชื่อวา
คําหลังในที่นี้. บทวา ตโตป น อสวิภชิตฺวา ภฺุเชยฺยุ สเว เนส
ปฏิคฺคาหกา อสฺสุ สัตวเหลานั้นไมพึงแบงคําขาวคําหลังจากคําขาวนั้น
แลวก็จะไมพึงบริโภค ถาปฏิคคาหกของสัตวเหลานั้นพึงมี ความวา ถา
ปฏิคคาหกของสัตวเหลานั้นพึงมี สัตวทั้งหลายพึงแบง แมจากคําขาวมีประมาณ
ตามที่กลาวแลว พึงใหสว นหนึ่งแลวจึงบริโภค สัตวทั้งหลายพึงรูเหมือนอยาง
ที่เรารูผลของการจําแนกทานโดยชัดแจงฉะนั้น. ดวยบทวา ยสฺมา จ โข
เปนตน พระผูมีพระภาคเจาทรงยังความตามพระพุทธประสงค ใหสําเร็จดวย
เหตุวา สัตวเหลานี้ ไมรูผลในการจําแนกทานอยางนี้ เพราะผลของกรรม
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ยังไมประจักษ ดวยบทนีพ้ ึงเห็นวาพระองคทรงแสดงถึงเหตุแหงการไมปฏิบัติ
ในบุญอื่นและแหงการปฏิบัติในสิ่งมิใชบุญในคาถาทั้งหลายมีอธิบายดังตอไปนี้
บทวา ยถาวุตฺต มเทสินา ความวา เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจา
ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญตรัสแลวโดยนัยมีอาทิวา ผูใหทานแกสัตวเดียรัจฉาน
พึงหวังผลทานถึงรอยเทา ดังนี้ หรือโดยนัยมีอาทิในสูตรนี้วา เอวฺเจ
สตฺตา ชาเนยฺย ถาวาสัตวทั้งหลายพึงรูผลแหงการจําแนกทานอยางนั้นดังนี้
อธิบายวา เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวโดยพระญาณ คือ ทรง
ทราบทางจิต. บทวา วิปาก สวิภาคสฺส ไดแก ผลแหงกาจําแนก.
ก็จะพูดถึงทานอยางไรเลา. บทวา ยถา โหติ มหปฺผล ควรผูกเปน
ใจความวา ถาวาสัตวทั้งหลายเหลานั้น พึงรูโดยวิธีที่ผลนั้นเปนผลใหญไซร.
บทวา วิเนยฺย มจฺฉรมล ความวา สัตวทั้งหลายพึงกําจัดความตระหนี่อันเปน
มลทิน มีจติ ผองใสโดยเฉพาะอยางยิ่งดวยความเชื่อผลแหงกรรม และดวย
ความเชื่อในพระรัตนตรัย พึงใหทานที่ใหแลวแมนอยก็มีผลมากในพระอริยบุคคลผูสมบูรณดวยคุณมีศีลเปนตน เพราะเปนผูไกลจากกิเลสทั้งหลายตาม
กาลอันควร. ทานผูควรแกทักษิณาทาน เพราะทําใหมีผลมาก ชื่อวา ทักษิไณยบุคคล คือ เปนผูปฏิบัติชอบ. ใหทักษิณา คือ ไทยธรรมที่ผูใหเธอโลกหนา
ในทักษิไณยบุคคลเหลานั้นโดยที่ทานนั้นเปนทานใหญ. อีกอยางหนึ่ง ถามวา
ควรจะใหทานอยางไร. ตอบวา ควรใหทักษิณาทานในทักษิไณยบุคคล. อนึง่
ผูใหจุติจากความเปนมนุษยนี้แลวยอมไปสูสวรรค ดวยการปฏิสนธิ. บทวา
กามกามิโน ความวา ทายกผูใครกาม คือ มีความพรอมในกามทุกอยาง
เพราะเปนผูทําความดี โดยไดรับกรรมอันเปนสมบัติแหงเทพสมบัติอันโอฬาร
ที่ควรใคร ยอมบันเทิง คือ ไดรับความบํารุงบําเรอตามชอบใจ.
จบอรรถกถาทานสูตรที่ ๖
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๗. เมตตาภาวสูตร
วาดวยบุญไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แหงเมตตาจิต
[๒๐๕] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุญกิริยาวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง มีอุปธิสมบัติ
เปนเหตุบุญกิริยาวัตถุทั้งหมดนั้น ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แหงเมตตาเจโตวิมุตติ เมตตาเจโตวิมุตตินั้นแล ครอบงําบุญกิริยาวัตถุเหลานั้น สวางไสว
ไพโรจนเปรียบเหมือนรัศมีแหงดาวชนิดใดชนิดหนึ่ง รัศมีดาวทั้งหมดนั้นยอม
ไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แหงรัศมีพระจันทร รัศมีพระจันทรนั่นแล ครอบงํารัศมีดาว
เหลานั้น สวางไสวไพโรจนฉะนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนในเมื่อ
อากาศโปรงปราศจากเมฆในสารทสมัย ในเดือนทายแหงฤดูฝน พระอาทิตย
ลอยขึ้นไปสูทองฟา กําจัดอากาศอันมืดทั้งปวง สวางไสวไพโรจนฉะนั้น อนึ่ง
เปรียบเหมือนดาวประกายพฤกษในปจจุสสมัยแหงราตรี สวางไสวไพโรจน
ฉะนั้น.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูจนนั้น พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ผูใดมีสติ เจริญเมตตาไมมีประมาณ
สังโยชนทั้งหลาย ของผูนนั้ ผูพิจารณาเห็น
ซึ่งธรรมเปนที่สิ้นไปแหงอุปธิ ยอมเปน
ธรรมชาติเบาบาง ถาวาผูนั้นมีจิตไมประทุษรายซึ่งสัตวมีชีวิต แมชนิดหนึ่ง เจริญ-
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เมตตาอยูไซร ผูนนั้ ยอมชื่อวาเปนผูมีกุศล
เพราะการเจริญเมตตานั้น อันพระอริยบุคคลมีใจอนุเคราะหซึ่งมีสัตวมชี ีวิตทุกหมู-
เหลา ยอมกระทําบุญเปนอันมาก พระราชฤาษีทั้งหลายทรงชนะซึ่งแผนดิน อัน
เกลื่อนกลนดวยหมูส ัตว ทรงบูชาอยูซึ่ง
บุญเหลาใด ( คือ อัสสเมธะ ปุรสิ เมธะ
สัมมาปาสะ วาชเปยยะ นิรัคคฬะ) เสด็จ
เที่ยวไป บุญเหลานัน้ ยอไมถึงแมเสี้ยวที่
๑๖ แหงเมตตาจิต อันบุคคลเจริญดีแลว
(เหมือนหมูดาวทั้งหมด ยอมไมถึงเสี้ยวที่
๑๖ แหงรัศมีพระจันทรฉะนั้น) ผูใดมี
สวนแหงจิตประกอบดวยเมตตาใหสัตวทุก
หมูเหลา ยอมไมฆาเอง ไมใชใหผูอื่นฆา
ไมชนะเอง ไมใชผูอนื่ ใหชนะ เวรของ
ผูนั้นยอมไมมีเพราะเหตุอะไร ๆ เลย.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบเมตตาภาวสูตรที่ ๗
จบตติยวรรคที่ ๓
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อรรถกถาเมตตาภาวสูตร
ในเมตตาภาวสูตรที่ ๗ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ยานิ กานิจิ ไดแก บุญกิริยาวัตถุไมมีเหลือ. บทวา
อปธิกานิ ปฺุกิริยาวตฺถูนิ เปนคํากําหนดถึงบุญกิริยาวัตถุเหลานั้น.
ขันธทั้งหลายทานเรียกวาอุปธิในบทนั้น. ศีลเปนเหตุแหงอุปธิ หรือ ความ
ขวนขวายอันเปนอุปธิของขันธเหลานั้น ชื่อวา โอปธิกะ (มีอุปธิสมบัติเปนเหตุ)
ทําใหเกิดในอัตภาพในสมบัติภพ คือ ใหผลอันเปนไปในปฏิสนธิ. บทวา
ปฺุกิริยาวตฺถูนิ คือ ชื่อวาบุญกิรยิ าวัตถุ เพราะเปนบุญกิริยาและเปน
วัตถุแหงผลานิสงสนั้น ๆ. ก็บญ
ุ กิรยิ าวัตถุเหลานั้นโดยยอมี ๓ อยาง คือ
ทานมัย บุญสําเร็จดวยการให ๑ สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล ๑ ภาวนามัย บุญสําเร็จดวยการภาวนา ๑. ในบุญกิริยาวัตถุ ๓ อยางนั้น ขอที่ควร
กลาวจักมีแจงในอรรถกถาติกนิบาตตอไป.
บทวา เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา ไดแกการเขาฌานหมวด ๓
และหมวด ๔ ที่ไดดวยเมตตาภาวนา. ก็เมื่อกลาววาเมตตายอมหมายทั้งอุปจาร
ทั้งอัปปนา. แตเมื่อกลาววา เจโตวิมุตฺติ ยอมหมายถึงอัปปนาฌานอยางเดียว.
ก็อัปปนาฌานนั้นทานเรียกวา เจโตวิมุตติ เพราะจิตพนดวยดีจากธรรมอันเปน
ขาศึกมีนิวรณเปนตน. บทวา กล นาคฺฆนฺติ โสฬสึ ไดแกบุญกิริยาวัตถุมีอุปธิเปนเหตุ ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แหงเมตตาธรรมวิหาร. ขอนี้ทาน
อธิบายไววา กระทําผลแหงเมตตาเจโตวิมุตติใหเปน ๑๖ เสี้ยว คือ ใหเปน
๑๖ สวนแลวทําสวนหนึ่งจาก ๑๖ สวนนั้นใหเปน ๑๖ สวนอีก บุญกิรยิ าวัตถุ มีอุปธิสมบัติเปนเหตุเหลาอื่น ยังไมถึงสวนหนึ่งในสวนที่ ๑๖ นั้น.
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บทวา อธิคฺคเหตฺวา คือครอบงําแลว. บทวา ภาสเต คือยอม
สวางไสวเพราะหมดจดจากเครื่องเศราหมอง. บทวา ตปเต ไดแกเผาธรรมอัน
ปฏิปกษไมใหมีเหลืออีกเลย. บทวา วิโรจเต ไดแกยอมไพโรจนดวยสมบัติ
ทั้งสอง. จริงอยู เมตตาเจโตวิมุตติ ยอมสวางไสวดุจความแจมใสอันปราศจาก
ความเศราหมอง ไดแกความสวางของดวงจันทร ยอมกําจัด คือ เผาธรรม
เปนขาศึก ดุจแสงสวางกําจัดความมืด ยอมสวางไสวไพโรจน ดุจดาว
ประกายพฤกษโชติชวง ฉะนั้น.
บทวา เสยฺยถาป เปนนิบาตลงในอรรถแสดงความเปรียบเทียบ.
บทวา ตารกรูปาน ไดแก ความรุงเรื่อง. บทวา จนฺทิยา ชื่อวา จนฺที
เพราะอรรถวามีรัศมี. อธิบายวา แหงรัศมี คือ แหงแสงสวางของดวงจันทร
นั้น. บทวา วสฺสาน ไดแกฤดู อันไดชื่อเปนพหูพจนวา วสฺสานิ ดังนี้.
บทวา ปจฺฉเิ ม มาเส ไดแกในเดือน ๑๒. บทวา สรทสมเย ไดแกใน
สารทกาล (ฤดูใบไมรวง). เดือนอัสสยุชะ (เดือน ๑๑) และเดือนกัตติกะ
(เดือน ๑๒) ทานเรียกฤดูสารทในโลก. บทวา วิทฺเธ ไดแก ลอยขึ้นไป.
อธิบายวา เคลื่อนคลอยไปโดยปราศจากเมฆ. ดังที่ทานกลาวไววา วิคตวลาหเก
ปราศจากฝน. บทวา เทเว ไดแกในอากาศ. บทวา นถ อพฺภุสฺสกฺกมาโน
ไดแกลอยขึ้นสูอากาศจากที่โผลขึ้น. บทวา ตมคต ไดแกอากาศมืด. บทวา
อภิหฺจจ ไดแกทําลาย คือ กําจัด. บทวา โอสธิตารกา ไดแกดาวใดชื่อวา
โอสธิ (ดาวประกายพฤกษ) เพราะเปนเหตุทําใหมีรัศมีมากขึ้น หรือเพราะ
ดาวประกายพฤกษเพิ่มใหมีพลังมากขึ้น.
ในบทนี้ทานกลาววา ก็เพราะเหตุไร เมื่อยังมีอาสวะอยู พระผูม-ี
พระภาคเจาจึงตรัสวา เมตตาวิเศษกวาบุญมีอุปธิสมบัตินอกนี้เลา. ทานแกวา
เพราะความปฏิบัติชอบในสัตวทั้งหลายดวยความประเสริฐสุดและกามไมมีโทษ.
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ก็วิหารธรรมทั้งหลายเหลานี้เปนธรรมประเสริฐที่สุด เปนสัมมาปฏิบัติในสัตว
ทั้งปวง คือ เมตตาฌาน. ก็เหมือนอยางวา พวกพรหมมีจิตไมประทุษราย
ฉันใด พระโยคีทั้งหลายผูประกอบดวยวิหารธรรมเหลานี้ ก็เปนผูเสมอดวย
พรหมฉันนั้น. เปนความจริงอยางที่ทานกลาววา เมตฺตา พฺรหฺมวิหารา เมตตา
เปนพรหมวิหารธรรม. ดวยประการฉะนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเมตตาวา
วิเศษกวาบุญมีอุปธิสมบัตินอกนี้ เพราะเปนการปฏิบัติชอบในสัตวทั้งหลายดวย
ความประเสริฐที่สุดและดวยความไมมีโทษ. ถามวา เมื่อเปนอยางนี้ เพราะเหตุ
ไร พระผูมพี ระภาคเจาจึงตรัสเมตตาเทานั้นวาวิเศษถึงอยางนี้. ตอบวา เพราะ
เมตตาเปนที่ตั้งของพรหมวิหารธรรมนอกนี้ และเพราะกัลยาณธรรมทั้งหมดมี
ทานเปนตนครบบริบูรณ. ก็เมตตานี้ มีความประพฤติอาการอันเปนประโยชน
เกื้อกูลในสัตวทั้งหลายเปนลักษณะ มีการประมวลประโยชนเกื้อกูลเปนรส มี
การปลดเปลือ้ งความอาฆาตเปนเครื่องปรากฏ ผิวาเมตตาอันบุคคลเจริญแลวทํา
ใหมากแลวโดยไมวางเวน เมื่อเปนเชนนั้น ภาวนามีกรุณาเปนตน ยอมสําเร็จ
ไดโดยงายทีเดียว เพราะเหตุนั้น เมตตาจึงเปนที่ตั้งแหงพรหมวิหารธรรมนอก
นี้. จริงอยางนั้น เมื่อมีอัธยาศัยเกื้อกูลใหสัตวทั้งหลาย ความเปนผูนําสัตว
ใหออกไปจากทุกข ความเปนผูใครจะใหสมบัติวิเศษดํารงอยูไดนานยอมสําเร็จ
ไดโดยงาย เพราะไมมีการฆาอีกฝายหนึ่ง และเพราะมีจิตเปนไปสม่ําเสมอใน
ที่ทั้งปวง. ก็ดวยเหตุอยางนี้ พระมหาโพธิสัตวทั้งหลายผูนอมไปในการแบง
ความสุขอันเปนประโยชนเกื้อกูลแกโลกทั้งมวล ไมทําการแบงแยกดวยการ
เลือกวา ควรใหแกผูนี้ ไมควรใหแกผูนี้ดังนี้ แลวใหทานอันเปนเหตุใหความ
สุขแกสรรพสัตวไมเลือกหนา สมาทานศีลเพื่อประโยชนแกสรรพสัตว บําเพ็ญ
เนกขัมมะเพื่อใหศีลบริบรู ณ ทําปญญาใหบริสุทธิ์เพื่อความไมลุมหลงใน
ประโยชนสขุ ของสรรพสัตว ปรารภความเพียรมั่นเพื่อประโยชนสูยิ่ง ๆ ขึ้น
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ไป บรรลุความเปนผูกลาดวยความเพียรอันสูงสุด อดโทษดวยอัธยาศัยอัน
เปนประโยชนนานัปการแกสรรพสัตว ไมผิดคําพูดที่ไดปฏิญาณไวดวยคํา
มีอาทิวา เราจักให จักกระทําสิ่งนี้แกทานเปนผูตั้งใจจริงเพื่อประโยชนสุขแก
สรรพสัตว เปนผูแผเมตตาไมเลื่อนลอยในสรรพสัตว เปนผูใหอภัยในความ
ผิดพลาดของสรรพสัตวดวยอัธยาศัยเกื้อกูล แมเพราะไดทําอุปการะกอนก็ไม
หวังการตอบแทน. พระมหาโพธิสัตวเหลานั้นบําเพ็ญบารมีแลวยังกัลยาณธรรม
ทั้งหมด อันเปนประเภทแหงพุทธธรรม ๑๘ หมวด ตลอดถึงทศพลญาณ
จตุเวสารัชญาณ และอสาธารณญาณ ๖ ใหบริบูรณ. ดวยประการฉะนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเมตตานั้นใหวิเศษกวาบุญมีอุปธิสมบัตินอกนี้ เพื่อทรงแสดง
ถึงความวิเศษนี้วา เมตตาบริบูรณวากัลยาธรรมทั้งหมดมีทานเปนตน.
อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความที่เมตตามีอานุภาพ
มากกวาบุญมีอุปธิสมบัตินอกนี้ดวยเวลามสูตร. ก็ในสูตรนั้นทานกลาวไววาทาน
ของพระโสดาบันองคหนึ่งมีผลมากกวามหาทานของเวลามพราหมณมาก ฉัน
ใด ทานของพระสกทาคามีองคหนึ่งมีผลมากกวาพระโสดาบันรอยหนึ่ง ฯลฯ
ทานของพระผูมีพระภาคเจามีผลมากกวาพระปจเจกพุทธเจารอยองค ทาน
ของพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข มีผลมากกวาพระผูมีพระภาคเจาแมนั้น
การใหวิหารแกพระสงฆผูมาจากทิศทั้ง ๔ มีผลมากกวาทานของพระสงฆมีพระ
พุทธเจาเปนประมุขนั้นอีก การรับสรณคมน มีผลมากกวาการใหวิหารแกพระ
สงฆนั้นอีก การสมาทานศีลมีผลมากกวาการรับสรณคมนอีก การเจริญเมตตา
แมชั่วรีดนมโค พระผูมพี ระภาคเจาก็ยังตรัสวาผลมากกวาการสมาทานศีลนั้น
ฉันนั้น ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนคหบดี ขอที่เวลามพราหมณ
ไดใหทาน อันเปนมหาทาน ผูพึงบริโภคทานอยางเดียวอันเปนสัมมาทิฏฐิ
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มีผลมากกวามหาทานนั้น อนึ่ง ผูพึงบริโภคทานของสัตบุรุษผูมีสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ
และเปนผูเวนจากสุราเมรัย ของมึนเมาอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท พึงเจริญ
เมตตาจิตแมโดยที่สุดชั่วขณะรีดนมวัว ก็มีผลมากกวานั้นดังนี้. แตไมควร
กลาวถึงเมตตานั้นดีเกินกวาบุญนิดหนอย เพราะความเปนบุญประกอบดวย
มหัคคตกรรม. สมดังที่ทานกลาวไววา
กรรมใดกระทําพอประมาณ ธรรม
นั้นจักไมเหลือในภพนัน้ กรรมใดกระทํา
พอประมาณ กรรมนั้นยอมไมติดอยูใน
ภพนั้น ดังนี้.
ก็กามาวจรกรรม ชื่อวา กระทําพอประมาณ. แตมหัคคตกรรม ชือ่ วา
กระทําไมเปนประมาณ เพราะพนประมาณแลว ทําเจริญ ดวยการแผไปโดย
เจาะจงและไมเจาะจง. กามาวจรกรรมไมสามารถยึดติดในระหวางมหัคคตกรรม
หรือเพื่อครอบงํากรรมนั้น แลวถือโอกาสแหงผลของตนดํารงไวได. ทีนั้นแหละ
มหัคคตกรรมนั่นแลครอบงํากรรมนิดหนอยนั้น ดุจหวงน้ําใหญทวมน้ํานอย
แลวถือโอกาสของตนตั้งอยู หามผลของกรรมนั้นแลว นําเขาไปสูความเปน
สหายของพรหมดวยตนเอง เพราะเหตุนั้น ขอนี้ จึงเปนอธิบายของมหัคคตกรรมนั้น.
ในคาถาทั้งหลายพึงทราบความดังตอไปนี้. บทวา โย ไดแก คฤหัสถ
หรือบรรพชิตคนใดคนหนึ่ง. บทวา เมตฺต ไดแก เมตตาฌาน. บทวา
อปฺปมาณ ไดแก ไมมีประมาณ ดวยอํานาจภาวนาและอารมณ. จริงอยู
เมตตาไมมีประมาณดวยไมทําการยึดถือ เปนสวนหนึ่งในอารมณ ดุจอสุภภาวนา
เปนตน ดวยแผไปโดยไมเจาะจง และดวยก็เจริญโดยคลองแคลว เพราะ
ไมมีความประมาณเปนอารมณ.
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บทวา ตนู สโยชนา โหนฺติ ความวา สังโยชนมีปฏิฆสังโยชน
เปนตน อันผูพิจารณากระทําเมตตาฌานใหเปนบาท แลวบรรลุอริยมรรคชัน้ ต่ํา
ละไดโดยงายทีเดียว ยอมเปนธรรมชาติเบาบาง. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ปสฺสโต อุปธิกขฺ ย ของผูพิจารณาเห็นธรรมอันเปนที่
สิ้นไปแหงอุปธิ. จริงอยู นิพพานทานเรียกวา ความสิ้นไปแหงอุปธิ.
พระโยคาวจรยอมเห็นนิพพานนั้น ดวยมรรคญาณโดยบรรลุการทําใหแจงธรรม
เปนที่สิ้นไปแหงอุปธินั้น. อีกอยางหนึ่ง บทวา ตนู สโยชนา โหนฺติ
ความวา จะกลาวไปไยถึงสังโยชนแม ๑๐ ประการ ของผูชอื่ พิจารณาเห็น
อันตนบรรลุที่สิ้นไปแหงอุปธินั้น เพราะวิปสสนาอันมีเมตตาฌานเปนปทัฏฐาน
อันตนบรรลุพระอรหัตกลาวคือความสิ้นไปแหงอุปธิโดยลําดับยอมเปนธรรมชาติ
เบาบาง อธิบายวา ยอมละได.
อีกอยางหนึ่ง บทวา ตนู สโยชนา โหนฺติ ความวา ปฏิฆะและ
สังโยชนสัมปยุตดวยปฏิฆะ ยอมเปนธรรมชาติเบาบาง. บทวา ปสฺสโต
อุปธิกฺขย พึงเห็นความในบทนี้ อยางนี้วา ของผูพิจารณาเห็นเมตตาอันเปน
ที่สิ้นไปแหงอุปธิกิเลสแหงสังโยชนเหลานั้นนั่นเอง ดวยการบรรลุ. ดวยประ
การฉะนี้ พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงอานิสงสแหงการบรรลุถึงยอดแหง
เมตตาภาวนา อันละกิเลสและบรรลุถึงพระนิพพานแลว บัดนี้ เพื่อทรงแสดง
ถึงอานิสงสแมอยางอื่น จึงตรัสคํามีอาทิวา เอกป เจ ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา อทุฏิตฺโต ไดแก มีจิตไมประทุษรายดวย
ความพยาบาท เพราะขมความพยาบาทไดดวยดี ดวยกําลังเมตตา บทวา
เมตฺตายติ ไดแก ทําเมตตาดวยการแผประโยชนเกื้อกูลให. บทวา กุสโล
ไดแก เปนผูมีกุศล คือ มีบุญมาก เพราะความดียิ่ง หรือเปนผูมีความเกษม
เพราะปราศจากความพินาศมีปฏิฆะเปนตน. บทวา เตน ไดแก เพราะการ
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เจริญเมตตานั้น. จ ศัพทในบทวา สพฺเพ จ ปาเณ เปนนิบาตลงพยติเรกะ
(ความแยงกัน ). บทวา มนสานุกมฺป ไดแก มีใจอนุเคราะห. ทานอธิบาย
ขอนี้ไววา เมตตาแมเปนวิสัยของสัตวอยางหนึ่งก็ตาม แตเปนกองมหากุศล
พระอริยบุคคลผูมีจิตบริสุทธิ์ มีใจอนุเคราะหสัตวทั้งปวง ดวยการแผประโยชน
เกื้อกูล ดุจบุตรอันเปนที่รักของตน ยอมกระทําคือผลิตบุญอันยิ่งใหญมากมาย
ไมสิ้นสุด สามารถผูกพันวิบากของตนใหเปนไปใน ๖๔ มหากัปได. บทวา
สตฺตสณฺฑ ไดแก เต็มไปดวยหมูสัตว คือไมเวนวางจากสัตวทั้งหลาย
อธิบายวา เกลื่อนกลนดวยหมูมนุษย. บทวา วิชิตฺวา ไดแก ทรงชนะโดย
ธรรมอยางเดียว ไมใชโดยทอนไมและศัสตรา. บทวา ราชีสโย ไดแก พระ
ราชาผูทรงธรรมเชนฤษีทั้งหลาย. บทวา ยชมานา ไดแก ใหทานเปนตน.
บทวา อนฺปริยคา ไดแก เสด็จเที่ยวไป.
ในบทวา อสฺสเมธ เปนตน พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. ไดยินวา
สังคหวัตถุ คือ สัสสเมธะ ปุริสเมธะ สัมมาปาสะ วาจาเปยยะ ไดมีมาใน
รัชกาลกอน ๆ การเก็บสวนที่ ๑๐ จากขาวกลาที่สําเร็จแลว ในสวนที่พระราชา
ทรงสงเคราะหชาวโลก ชื่อวา สัสสเมธะ คือ ทรงฉลาดในการบํารุงขาวกลา.
การเพิ่มอาหารและคาจาง แกทหารทุก ๖ เดือน ชื่อ ปุริสเมธะ คือ ทรงฉลาด
ในการสงเคราะหคน. การรับสัญญากูในมือของตนจน ยกเวนดอกเบี้ย ๓ ป
แลวเพิ่มทรัพยประมาณ ๑ พัน ๒ พัน เพื่อเปนกําไร ชื่อ สัมมาปาสะ คือ
คลองมนุษยไวโดยชอบ ดุจประทับผูกไวในหทัย เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา
สัมมาปาสะ. การสงเคราะหดวยวาจาออนหวาน เชนเรียกวา พอ ลุง เปนตน
ชื่อวา วาจาเปยยะ คือ กลาวถอยคําดูดดื่มนารัก. แวนแควนที่พระราชาทรง
สงเคราะห ดวยสังคหวัตถุ ๔ อยางนี้ ยอมเปนแวนแควนที่สมบูรณ มัง่ คั่ง
มีขาวน้ําบริบูรณ เกษมปลอดภัย. พวกมนุษยราเริงบันเทิง เลนหัวฟอนรํา
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กับบุตร เรือนก็ไมตองปด. นี้ทานเรียกวา นิรคั คฬะ เพราะไมมีกลอนที่
ประตูเรือน. นี้เปนประเพณีเกาแก. แตในภายหลัง ครั้งรัชกาลพระเจาโอกกากราช พวกพราหมณไดเปลี่ยนแปลงสังคหวัตถุ ๔ เหลานี้ และสมบัติ
ของแวนแควนนี้เสีย. กระทําใหมีคาสูงขึ้น แลวจัดเปนยัญพิธี ๕ ประการ
มี อสฺสเมธ ปุริสเมธ เปนตน สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวใน
พราหมณธัมมิยสูตรวา
เตส อาสิ วิปลฺลาโส
ทิสฺวาน อณุโต อณุ
เต ตตฺถ มนฺเต คณเตฺวา โอกกาก ตทุปาคมุ.
พวกพราหมณเหลานั้นไดมีความวิปลาส
เพราะเห็นเปนเรื่องเล็กนอย จากสิ่งเล็กนอย
ไดผูกมนตในยัญนั้นแลว พากันไปเฝาพระเจา
โอกากราช.
ในยัญเหลานั้น ยัญชื่ออัสสเมธะ เพราะเปนที่ฆามา. อัสสเมธะนี้เปน
ชื่อของยัญอันเปนผลที่จะใหไดสมบัติทั้งปวงที่เหลือ เวนแผนดินและคนเปน
ยัญพิธีที่นากลัว เพทะจะตองฆาสัตวเลี้ยงอยางละ ๕๐๐ ถึง ๗ ครั้ง หรือ ๙
ครั้ง ในวันสุดทายวันหนึ่ง ที่เสาบูชายัญ ๒๐ เสา อันจะตองบูชาดวยการ
บูชายัญ ๒ อยาง. บทนีเ้ ปนชื่อของยัญอันเปนผลใหไดสมบัติดังไดกลาวแลว
ในอัสสเมธะ อันจะตองบูชาดวยการบูชายัญ ๔ อยางกับพื้นที่. ยัญชื่อวา
สัมมาปาสะ เพราะเปนที่คลองคือซัดไปซึ่งสลักแอกไถ. บทนี้เปนชื่อของการ
บูชายัญที่เขาสอดสลักแอกไถ คือ ทอนไมเขาไปในชองแอก แลวทําแทนรับ
ในโอกาสที่แอกนั้นตกไป แลวทวนกลับจําเดิมแตโอกาสที่เสาบูชายัญเปนตน
อันเคลื่อนที่ไดจมลงไปในแมน้ําสวัสสวดี ทําการบูชายัญ. ยัญชื่อวา วาชเปยยะ
เพราะเปนที่ดื่มน้ําศักดิ์สิทธ ยัญนีเ้ ปนชื่อของยัญอันเปนทักษิณาอยางละ
สิบเจ็ด ๆ อันมีเสายัญทําวัยไมมะตูม อันควรบูชาดวยสัตว ๑๗ ดวยยัญ
อันหนึ่ง. ยัญชื่อวา นิรคั คฬะ เพราะไมมีกลอนประตู. ยัญนี้เปนชื่อของ
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กําหนดการฆามาอัน เปนชื่อโดยปริยาย เปนทักษิณาใหสมบัติดังกลาวแลวใน
อัสสเมธะ อันควรบูชาดวยยัญ ๙ อยาง กับดวยพื้นที่และบุรุษ. บทวา
จนฺทปฺปภา ไดแก รัศมีพระจันทร. บทวา ตารคณาว สพฺเพ ความวา
หมูดาวแมทั้งหมด ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ ของรัศมีพระจันทร ฉันใด ยัญ
ทั้งหลายมีอัสสเมธะเปนตนเหลานั้น ยอมไมถงึ เสี้ยวที่ ๑๖ ของเมตตาจิตที่
กลาวไวดีแลว โดยลักษณะที่กลาวแลว ฉันนั้น.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสคํามีอาทิวา โย น หนฺติ ดังนี้
เพื่อทรงแสดงถึงอานิสงสแหงเมตตาภาวนา อันเปนปจจุบันและสัมปรายภพ
แมอื่นอีก. ในบทเหลานั้น บทวา โย ไดแก บุคคลผูขวนขวายแลวในการ
เจริญเมตตาพรหมวิหาร. บทวา น หนฺติ ไดแก ไมเบียดเบียนสัตวไร ๆ
หรือไมทําราย ดวยกอนดินและทอนไมเปนตน เพราะขมพยาบาทไวดวยดี
ดวยอานุภาพแหงเมตตานั้นแล. บทวา น ฆาเตติ ไดแก ไมชกั ชวนผูอื่น
ใหฆาสัตว. บทวา น ชินาติ ไดแก ไมชนะใคร ๆ ดวยการแขงดี และ
พูดหาเรื่องทะเลาะกัน. หรือไมชนะใคร ๆ ดวยกอคดีเปนตน หมายจะทําให
เกิดความเสื่อม เพราะไมมีการแขงดีนั่นเอง. บทวา น ชาปเย ไดแก
ไมพึงชักชวนแมคนอื่นทําใหคนอื่นเขาเสื่อมจากทรัพย. บทวา เมตฺตโส
ไดแก มีสวนแหงจิตสําเร็จดวยเมตตา. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา เมตฺตโส เพราะ
มีสวนแหงเมตตา คือมีสวนตาง ๆ เพราะไมละโดยถองแท. บทวา สพฺพภูเตสุ ไดแก ในสรรพสัตว. บทวา เวรนฺตสฺส น เกนจิ ไดแก อกุศลเวร
ของผูนั้นยอมไมมี เพราะเหตุอะไร ๆ เลย อธิบายวา ความพิโรธอันไดแก
เวรในบุคคล ยอมไมมีแกผูมีวิหารธรรมคือเมตตานั้น กับดวยบุรุษไร ๆ เลย.
จบอรรถกถาเมตตาภาวสูตรที่ ๗
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ในเอกนิบาตนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงวิวัฏฏะใน ๑๕ สูตร คือ
ใน ๑๓ สูตรตามลําดับ และในสิกขาสูตร ๒. ตรัสวัฏฏะและวิวัฏฏะใน ๔ สูตร
เหลานี้คือ นิวรณสูตร ๑ สังโยชนสูตร ๑ อัปปมาสูทตร ๑ อัฏฐิสัญจยสูตร ๑.
แตในสูตรนอกนั้นตรัสถึงวัฏฏะอยางเดียว ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาเอกนิบาต อิติวุตตกะ
แหงอรรถกถาขุททกนิกาย ชื่อปรมัตถทีปนี

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. จิตตฌายีสูตร ๒. อุโภอัตถสูตร ๓. ปุญญสูตร ๔. เวปุลลปพพตสูตร ๕. สัมปชานมุสาวาทสูตร ๖. ทานสูตร ๗. เมตตาภาวสูตร
และอรรถกถา
ในธรรมหมวดหนึ่งมีพระสูตรรวม ๒๗ สูตร คือ พระสูตรเหลานี้
๗ สูตร และพระสูตรขางตน ๒๐ สูตร ฉะนี้แล.
จบเอกนิบาต
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อิติวุตตกะ ทุกนิบาต วรรคที่ ๑
๑. ปฐมภิกขุสูตร
วาดวยผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการอยูเปนทุกข
[๒๐๖] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ ยอมอยู
เปนทุกข มีความเดือดรอน มีความคับแคน มีความเรารอน ในปจจุบัน
เมื่อตายไปพึงหวังไดทุคติ ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไม
คุมครองทวารในอินทรียท ั้งหลาย ๑ ความเปนผูไมรูจักประมาณในโภชนะ ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้แล ยอมอยูเปน
ทุกข มีความเดือดรอน มีความคับแคน มีความเรารอน ในปจจุบัน เมื่อ
ตายไปพึงหวังไดทุคติ.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูม ีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ภิกษุใดไมคุมครองทวารเหลานี้ คือ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ไมรูจกั
ประมาณในโภชนะ และไมสํารวมใน
อินทรียทั้งหลาย ภิกษุนั้นยอมถึงความทุกข
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คือ ทุกขกาย ทุกขใจ ภิกษุเชนนั้นมีกาย
ถูกไฟ คือ ความทุกขแผดเผาอยู มีใจ
ถูกไฟ คือ ความทุกขแผดเผาอยู ยอมอยู
เปนทุกขทงั้ กลางวันกลางคืน.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบปฐมภิกขุสูตรที่ ๑

ทุกนิบาตวรรณนา
อรรถกถาปฐมภิกขุสูตร
ในปฐมภิกษุสูตรที่ ๑ แหงทุกนิบาต พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ทฺวีหิ ไดแก กําหนดจํานวน. บทวา ธมฺเมหิ ไดแก
ชี้แจงจํานวนที่กําหนดไว. บทวา ทฺวหี ิ ธมฺเมหิ ไดแก ดวยอกุศลธรรม
๒ ประการ. บทวา สมนฺนาคโต คือ ประกอบแลว. บทวา ทิฏเ ว ธมฺเม
ไดแก ในอัตภาพนี้เทานั้น. บทวา ทุกฺข วิหรติ ไดแก อยูเปนทุกขใน
อิริยาบถแม ๔ ดวยทุกขเพราะกิเลส และดวยทุกขทางกาย ทางใจ. บทวา
สวิฆาต ไดแก มีความเดือนรอน ดวยกิเลสอันเขาไปทํารายทางใจและ
ทางกาย. บทวา สอุปายาส ไดแกมีความคับแคน ดวยความคับแคนเพราะ
กิเลส ดวยความเดือดรอนทางรางกาย และดวยความลําบากเหลือกําลัง. บทวา
สปริฬาห ไดแก มีความเรารอน ดวยความเผาของกิเลส ดวยความเรารอน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 186

เพราะกิเลส และดวยความเรารอนทางกาย. บทวา กายสฺส เภทา ไดแก
ทั้งขันธอันมีวิญญาณ (ตาย). บทวา ปรมฺมรณา ไดแก ในการยึดขันธ
อันเกิดแลวในระหวางนั้น. อีกอยางหนึ่ง บทวา กายสฺส เภทา ไดแก
เพราะขาดชีวิตินทรีย. บทวา ปรมฺมรณา ไดแกหลังจากจุติ. บทวา ทุคฺคติ
ปาฏิกขา ไดแก พึงปรารถนาคติอยางใดอยางหนึ่ง ของอบาย ๔ อันไดแก
ทุคติ. อธิบายวา มีสวนแนนอน.
บทวา อคุตฺตทฺวาโร ไดแก ไมสํารวมทวาร. แตในบางแหง
อาจารยกลาววา บทวา อคุตฺตทฺวาโร ไดแก ในอินทรียทั้งหลาย. อาจารย
กลาวถึงความไมสํารวมอินทรีย อันมีใจเปนที่ ๖ ดวยบทนั้น. ชื่อวา ไมรู
ประมาณในโภชนะ เพราะไมรูประมาณในโภชนะดวยการรับและการบริโภค.
เกจิอาจารยกลาววา เพราะความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย
เพราะความเปนผูไมรูจักประมาณในโภชนะบาง.
ถามวา ความเปนผูไมคุมครองทวารในอีนทรียทั้งหลายเปนอยางไร
หรือความเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลายเปนอยางไร. ตอบวา เพราะ
ไมมีความสํารวม หรือความไมสํารวมในจักขุนทรียโดยแท. ดวยวาสติก็ดี
ความไรสติก็ดี หาไดเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุประสาทไม. อันทีจริง ขณะใด
รูปารมณมาสูครองจักษุ ขณะนั้น เมื่อภวังคเกิดขึ้น ๒ ครั้งแลวดับไป กิริยามโนธาตุยังอาวัชชนกิจใหสําเร็จ เกิดขึ้นแลวยอมดับไป จากนั้นจักขุวิญญาณ
ทําหนาที่เห็น จากนั้นวิปากมโนธาตุ ทําหนาที่รับ จากนั้นวิปากาเหตุกมโนวิญญาณธาตุ ทําหนาที่พิจารณา จากนั้นกิริยาเหตุกมโนวิญญาณธาตุ ยัง
โวฏฐัพพนกิจ (กําหนดอารมณ) ใหสําเร็จ เกิดแลวยอมดับไป ในระหวางนั้น
ชวนจิต ยอมแลนไป. ในชวนะนั้น ความสํารวมก็ดี ความไมสํารวมก็ดี
ยอมมีในสมัยแหงภวังคก็หามิได ในสมัยแหงอาวัชชนะเปนตน อยางใดอยางหนึ่ง
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ก็หามิได. ก็ในขณะแหงชวนจิต หากวา ความเปนผูทุศีลก็ดี ความไรสติก็ดี
ความไมรูก็ดี ความไมอดทนก็ดี ความเกียจครานก็ดี ยอมเกิดขึ้น ยอมไมมี
ความสํารวม ภิกษุนั้นแมเปนอยูอยางนี้ ทานก็กลาววา เปนผูไมสํารวมใน
จักขุทวาร. ถามวา เพราะเหตุไร. ตอบวา เพราะเมื่อไมมีความสํารวมนั้น
แมทวารก็ไมเปนอันคุมครอง แมภวังคก็ไมเปนอันคุมครอง แมวิถีจิตมี
อาวัชชนะเปนตน ก็ไมเปนอันคุมครอง. ถามวา เหมือนอยางไร. ตอบวา
เหมือนเมื่อประตู ๔ ประตูในเมืองไมปด ประตูเรือน ซุมประตูและหองเปนตน
ภายในปดอยางดีแลวก็จริง แมกระนัน้ สิ่งของทั้งหมดภายในเมืองก็เปนอันชื่อ
วาไมรักษา ไมคุมครองเลย โจรทั้งหลายเขาไปทางประตูเมือง ปรารถนาสิง่ ใด
ก็พึงนําสิ่งนั้นไป ฉันใด เมื่อความเปนผูทุศีลเปนตน เกิดขึ้นในชวนจิต
เมื่อไมมีการสํารวม แมทวารก็ไมเปนอันคุมครอง แมภวังคก็ไมเปนอัน
คุมครอง แมวิถีจิตมีอาวัชชนะเปนตน ก็ไมเปนอันคุมครอง. แมเมื่อไมมี
การไมสํารวมนั้น เมื่อศีลเปนตนเกิดขึ้นแลวในชวนจิต แมทวารก็เปนอัน
คุมครอง แมภวังคก็เปนอันคุมครอง แมวิถีจิตมีอาวัชชนจิตเปนตน ก็เปน
อันคุมครอง. ถามวา เหมือนอยางไร. ตอบวา เหมือนเมื่อประตูเมืองปด
ดีแลว ประตูเรือนเปนตนภายในไมปด ก็จริง ถึงกระนั้น สิ่งของทั้งหมด
ภายในเมืองก็ชื่อวา เปนอันรักษาดีแลว เปนอันคุมครองดีแลวทีเดียว ก็เมื่อ
ประตูเมืองปดแลว โจรทั้งหลายก็เขาไปไมได ฉันใด เมื่อศีลเปนตนเกิดขึ้น
แลวในชวนจิต แมทวารก็เปนอันคุมครอง แมภวังคก็เปนอันคุมครอง แม
วิถีจิตมีอาวัชชนะเปนตนก็เปนอันคุมครอง ฉันนั้นนั่นแล. ฉะนั้น ความไม
สํารวมแมเกิดขึ้นในขณะแหงชวนจิต ทานก็กลาว สํารวมในจักขุทวาร. แม
ในทวารที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน. พึงทราบความเปนผูไมคุมครองทวารใน
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อินทรียทั้งหลาย และความเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ดวย
ประการฉะนี้.
ถามวา ก็ภิกษุชื่อวา เปนผูไมรูจักประมาณในโภชนะเปนอยางไร
หรือชื่อวาเปนผูรูจักประมาณในโภชนะเปนอยางไร. ตอบวา ก็บุคคลใดเปน
ผูมีความอยากมาก ไมรจู ักประมาณในการรับ บุคคลผูมีความอยากมากนั้นก็
เหมือนพอคาเรหิ้วเครื่องประดับ และสิ่งของไปแลวเก็บสิ่งที่ควรเก็บไวในพก
แลวตะโกนบอกแกมหาชนผูเห็นอยูวา พวกทานจงเอาสิ่งโนน จงเอาสิ่งโนน ดังนี้
ฉันใด บุคคลยกยองศีลก็ดี คัมภีรก็ดี คุณของธุดงคก็ดี ของตนแมมีประมาณ
นอยโดยที่สุดแมเพียงการอยูปาแกมหาชนผูรูอยู ก็และครั้นยกยองแลว เมื่อเขา
เอาเกวียนขนปจจัยนําเขาไป ก็ไมพูดวา พอละ ยังรับอีก ฉันนั้นเหมือนกัน.
เพราะวา บุคคลไมอาจใหสิ่ง ๓ อยางเต็มได คือ ไฟเต็มดวยเชื้อ มหาสมุทร
เต็มดวยน้ํา คนมีความอยากมาก เต็มดวยปจจัย.
กองไฟ มหาสมุทร และบุคคลผูมี
ความอยากมากทั้ง ๓ นี้ ไมเต็มดวยปจจัย
เปนอันมาก.
ดวยวาบุคคลผูมีความอยากมาก ไมสามารถยึดเหนี่ยวน้ําใจแมของ
มารดาผูบังเกิดเกลาได. เพราะบุคคลเห็นปานนี้ ยอมยังลาภอันยังไมเกิด
ไมใหเกิดขึ้น และยอมเสือ่ มจากลาภอันเกิดขึ้นแลว ดังนี้. จะพูดถึงผูไมรูจัก
ประมาณในการรับกอน. ผูใดปรารถนา อยาก ตองการ อาหารแมไดแลว
โดยธรรมโดยเสมอ ไมเปนผูเห็นโทษ ไมมีปญญาเปนเครื่องออกไป บริโภค
เต็มทอง ตามความตองการ โดยไมแยบคาย โดยไมใชอุบาย ดุจอาหารหัตถกพราหมณ อลังสาฏกพราหมณ ตัตถวัฏฏกพราหมณ กากมาสกพราหมณ
และภุตตวัมมิกพราหมณคนใดคนหนึ่ง เปนผูมุงเอาแตความสุขในการนอน
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สุขในการพิง สุขในการหลับ นีช้ ื่อวาเปนผูไมรูจักประมาณในการบริโภค.
ก็ผูใดเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ดวยสามารถแหงการรูประมาณในการรับ
ที่ทานกลาวไวอยางนี้วา แมหากวาไทยธรรมมีมาก ผูใหประสงคจะใหนอย
ผูรับยอมรับนอยตามความประสงคของผูให ไทยธรรมมีนอยผูใหประสงคจะ
ใหมาก ผูรบั ยอมรับแตนอย ดวยอํานาจของไทยธรรม ไทยธรรมมีมาก
แมผูใหก็ประสงคจะใหมาก ผูรับรูกาํ ลังของตน ยอมรับแตพอประมาณเทานั้น
และการรูประมาณในการบริโภค อันไดแกการพิจารณา ที่ทานกลาวโดย
นัยมีอาทิวา พิจารณาอาหารในอาหารโดยแยบคาย ไมบริโภคเพื่อเลน เพื่อ
มัวเมา ดังนี้ และโดยนัยมีอาทิวา ก็ครั้นไดแลวไมปรารถนา ไมอยาก ไม
ตองการบิณฑบาต เปนผูเห็นโทษ มีปญญาเปนเครื่องออกไป บริโภคแลวรู
ดวยปญญาเครื่องพิจารณา แลวจึงบริโภคอาหารดังนี้ นีช้ ื่อวาเปนผูรูประมาณ
ในโภชนะ. พึงทราบวา ภิกษุเปนผูไมรูประมาณและเปนผูรูประมาณในโภชนะ
อยางนี้.
พึงทราบความในคาถาทั้งหลายตอไปนี้. ในบททั้งหลายมี จกฺขุ
เปนตน พึงทราบเนื้อความตอไปนี้. ชื่อวา จักษุ เพราะอรรถวา เห็น.
อธิบายวา พอใจรูปหรือดุจบอกถึงความสมและไมสม. ชื่อวา โสต เพราะ
อรรถวา ยอมฟง. ชื่อ ฆานะ เพราะวาอรรถ ดมกลิ่น. ความเปนอยูมีชีวิต
เปนนิมิต มีอาหารเปนรส. ชื่อวา ชิวหา เพราะอรรถวา เรียกหาความ
เปนอยูนั้น. ชื่อวา กาย เพราะอรรถวา เจริญดวยความนาเกลียด. ชื่อวา
มนะ เพราะอรรถวา รูคือรูแจง. โบราณาจารยกลาววาชื่อวา มนะ เพราะ
อรรถวา ยอมรู. อธิบายวา ยอมรูอารมณดุจตวงดวยทะนาน และดุจชั่งดวย
น้ําหนัก. พึงทราบเนื้อความแหงบทในสูตรนี้ เพียงนี้กอน.
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ก็โดยความเปนจริง จักษุมีสองอยางคือ มังสจักษุ (ตาเนื้อ) ๑ ปญญา
จักษุ (ตาปญญา) ๑. ในจักษุสองอยางนั้น ปญญาจักษุมี ๕ อยางคือ พุทธจักษุ ๑ สมันตจักษุ ๑ ญาณจักษุ ๑ ทิพยจักษุ ๑ ธรรมจักษุ ๑.
ในจักษุหาอยางนั้น ชื่อ พุทธจักษุในพุทธวจนะวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตรวจดูสัตวโลกไดเห็นแลวแล ดังนี้เปนตน. ชื่อวา สมันตจักษุใน
บทวา สัพพัญุตญาณทานเรียกวา สมันตจักษุ. ชือ่ วา ญาณจักษุในบทวา
จักษุเกิดขึ้นแลว ดังนี้เปนตน. ชื่อทิพยจักษุในพุทธวจนะวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย เราไดเห็นแลวดวยทิพยจักษุ อันบริสุทธิ์ดังนี้เปนตน. ชื่อธรรมจักษุ
ไดแก มรรค ๓ เบื้องตนในบทวา ธรรมจักษุปราศจากธุลี ปราศจากความ
เศราหมอง ไดเกิดขึ้นแลวดังนี้เปนตน . แมมังสจักษุก็มีสองอยาง คือ สสัมภารจักษุ ๑ ปสาทจักษุ ๑. ในมังสจักษุสองอยางนั้น กอนเนื้อตั้งอยูในเบาตา
กําหนดดวยเบาตาทั้งสองขาง คือ ดวยกระดูกเบาตาชั้นลาง ดวยกระดูกคิ้วชั้น
บน ดวยสมองศีรษะภายใน ดวยขนตาภายนอก โดยยอมีสัมภาระ ๑๔ อยาง
คือ ธาตุ ๔ วัณณะ คันธะ รสะ โอชา สัมภว สัณฐาน ชีวติ ภาวะ
กายปสาท จักขุปสาท โดยพิสดารมีสัมภาระ ๔๔ อยาง ดวยสามารถแหงรูป
๔ เหลานี้ คือรูป ๔๐ เพราะสัมภาระ ๑๐ เหลานี้คือ ธาตุ ๔ วัณณะ
คันธะ รส โอชา สัณฐาน สัมภวะ อันอาศัยธาตุ ๔ นั้นแตละอยางมีธาตุ ๔
เปนสมุฏฐาน สัมภาระ ๔ คือ ชีวิต ภาวะ กายปสาท จักขุปสาท มีกรรมเปน
สมุฏฐานโดยสวนเดียวเทานั้น เมื่อสัตวโลกรูวา จักษุ ขาว กลม หนา
สะอาด ไพบูล กวางดังนี้ ชื่อวา ยอมไมรูจักษุ ยอมรูวัตถุ โดยความเปน
จักษุกอนเนื้อตั้งอยูที่เบาตาเกี่ยวพันถึง สมอง ศีรษะดวยดายคือเอ็นอันมีสีขาว
บาง ดําบาง แดงบาง เปนดิน น้ํา ไฟ ลมบาง ที่เปนสีขาว เพราะมี
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เสหะมาก ที่มีสีดําเพราะดีกําเริบ ทีม่ ีสีแดงเพราะเลือดคั่ง เปนดังถนนเพราะ
มากดวยธาตุดิน ชื่อวายอมไหลออกเพราะมากดวยธาตุน้ํา วายอมแผดเผา
เพราะมากดวยธาตุไฟ ชื่อวายอมหมุนไปมา เพราะมากดวยธาตุลม นี้ชอื่ วา
สสัมภารจักษุ. ประสาทอาศัยมหาภูตรูป ๔ ผูกพันในจักษุนี้ ชื่อ ปสาทจักษุ.
จริงอยู ปสาทจักษุนี้ยอมเปนไปโดยความเปนวัตถุทวาร ตามสมควรแกจักษุ
วิญญาณเปนตน .
แมในโสตะเปนตนพึงทราบความดังตอไปนี้. โสตะมี ๒ อยาง คือ
ทิพยโสตะ ๑ มังสโสตะ ๑. ในโสตะ ๒ อยางนี้ ไดยินเสียงทั้งสองดวย
โสดธาตุอันเปนทิพย บริสุทธิ์ลวงเกินมนุษย นี้ชื่อวา ทิพยโสตะ. ทั้งหมด
มีอาทิวา มังสโสตะมี ๒ อยางคือ สสัมภารโสตะ ๑ ปสาทโสตะ ๑ พึงทราบ
โดยนัยที่กลาวแลวในจักษุ. มานะและชิวหาก็เหมือนกัน. แตกายมีหลายอยาง
เปนตนวา โจปนกาย กรชกาย สมูหกาย ปสาทกาย. ในกายเหลานั้น
กายนี้ คือ
ผูมีปญญา สํารวมกาย และสํารวม
วาจา ชื่อวา โจปนกาย.
นิรมิตกายอื่นจากกายนี้ ชื่อ กรชกาย. แตสมูหกายมีหลายอยางมาแลว
ดวยสามารถแหงหมูวิญญาณเปนตน. จริงอยางนั้น ทานกลาวหมูวิญญาณไวใน
บทมีอาทิวา ดูกอนอาวุโส หมูวิญญาณเหลานี้มี ๖ อยาง ดังนี้. ทานกลาว
ถึงหมูผัสสะเปนตน ในบทมีอาทิวา หมูผัสสะ ๖ อยาง ดังนี้. อนึ่ง ทานกลาว
เวทนาขันธเปนตน ในบทมีอาทิวา กายปสสัทธิ (ความสงบกาย) กายลหุตา
(ความเบากาย). ทานกลาวหมูปฐวีธาตุเปนตน โดยนัยมีอาทิวา บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ยอมพิจารณาเห็นปฐวีกาย อาโปกาย เตโชกาย วาโยกาย เกสกาย
โลมกาย โดยความเปนของไมเที่ยง ดังนี้. ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย
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ชื่อวา ปสาทกาย. พึงทราบปสาทกายแมในบทนี้ตอไป. จริงอยู ปสาทกายนั้น
ยอมเปนไปโดยความเปนวัตถุทวารตามสมควรแกกายวิญญาณเปนตน. ก็วิญญาณทัง้ หมดที่เรียกวา มโน ก็จริง แมถึงอยางนั้น พึงทราบวา ภวังค
พรอมดวยอาวัชชนะเปนทวาร เพราะในที่นี้ทานประสงคเอาความเปนทวาร.
บทวา เอตานิ ยสฺส ทฺวารานิ อคุตฺตานิ จ ภิกขฺ ุโน ความวา
ภิกษุใดไมปดทวารอันมีใจเปนที่ ๖ เหลานี้ดวยประตู คือ สติ เพราะถึงความ
ประมาทโดยปราศจากสติ. บทวา โภชนมฺหิ ฯเปฯ อธิคจฺฉติ ความวา
ภิกษุนั้น ไมรูประมาณในโภชนะตามนัยที่กลาวแลว และเวนการสํารวมใน
อินทรียทั้งหลาย ยอมถึงความทุกขดวยประการทั้งปวง คือ ทุกขกาย ใน
ปจจุบันดวยโรคเปนตน และในภพหนาตองเขาถึงทุคติ ทุกขใจ ดวยถูกกิเลส
มีราคะเปนตนแผดเผา และดวยความริษยาและความแคน. เพราะเปนอยางนั้น
ฉะนั้น บุคคลเชนนั้นมีกายถูกไฟทุกขแผดเผา มีใจถูกไฟทุกขแผดเผาทั้งใน
โลกนีแ้ ละในโลกหนา ยอมอยูเปนทุกข ตลอดกาลเปนนิจทั้งกลางวันทั้งกลางคืน
ไมมีอยูอยางเปนสุข ไมจําตองพูดถึงในการไมลวงทุกขในวัฏฏะกันละ.
จบอรรถกถาปฐมภิกขุสูตรที่ ๑
๒. ทุติยภิกขุสตู ร
วาดวยผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการอยูเปนสุข
[๒๐๗] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ ยอมอยู
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เปนสุข ไมมีความเดือดรอน ไมมีความคับแคน ไมมีความเรารอนในปจจุบัน
เมื่อตายไปพึงไดสุคติ ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูคุมครอง
ทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ ความเปนผูจักประมาณในโภชนะ ๑ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้แล ยอมอยูเปนสุข ไมมีความ
เดือดรอน ไมมีความคับแคน ไมมีความเรารอน ในปจจุบัน เมื่อตายไปพึง
หวังไดสุคติ.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ภิกษุไดคุมครองดีแลวซึ่งทวารเหลา
นี้ คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย และใจ
รูจักประมาณในโภชนะ และสํารวมใน
อินทรียทั้งหลาย ภิกษุนนั้ ยอมถึงความสุข
คือ สุขกาย สุขใจ ภิกษุเชนนั้นมีกาย
ไมถูกไฟ คือ ความทุกขแผดเผา มีใจ
ไมถูกไฟ คือ ความทุกข แผดเผา ยอมอยู
เปนสุขทั้งกลางวันกลางคืน.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนั้นแล.
จบทุติยภิกขุสูตรที่ ๒
ในภิกษุสูตรที่ ๒ พึงทราบความโดยตรงกันขามกับที่กลาวแลว.
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๓. ตปนียสูตร
วาดวยธรรม ๒ อยางเปนเหตุใหเดือดรอน
[๒๐๘] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ ประการนี้ เปนเหตุใหเดือดรอน
๒ ประการเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูไมได
ทําความดีงามไว ไมไดทํากุศลไว ไมไดทําบุญอันเปนเครื่องตอตานความ
ขลาดกลัวไว ทําแตบาป ทําอกุศลกรรมอันหยาบชา ทําอกุศลกรรมอันกลาแข็ง
บุคคลนั้นยอมเดือดรอนวา เราไมไดทํากรรมงามดังนี้บาง ยอมเดือดรอนวา
เราทําแตบาปดังนี้บาง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ ประการนี้แล เปนเหตุ
ใหเดือดรอน.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูม ีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
บุคคลผูมีปญญาทราม กระทํากายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต และอกุศลธรรมอยางอื่น อันประกอบดวยโทษ ไม
กระทํากุศลธรรม กระทําแตอกุศลธรรม
เปนอันมาก เมื่อตายไปยอมเขาถึงนรก.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบตปนียสูตรที่ ๓
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อรรถกถาตปนียสูตร
ในตปนียสูตรที่ ๓ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ตปนียา ความวา ธรรมชื่อวา เปนเหตุใหเดือดรอน
เพราะเดือดรอน เบียดเบียน รบกวน ทั้งในโลกนี้แสะโลกหนา. อีกอยาง
หนึ่ง ธรรมชื่อเปนเหตุใหเดือดรอน เพราะความเดือนรอนเปนทุกข ธรรม
ทั้งหลายหนุนใหทุกขนั้นเกิด และใหทุกขนั้นเกิดกําลังทั้งในปจจุบัน และ
สัมปรายภพ. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ตปนะ เพราะเปนเครื่องเดือดรอน
อธิบายวา ความเดือดรอนตามแผดเผาในภายหลัง. ชื่อวา ตปนียา เพราะ
หนุนโดยความเปนเหตุแหงความเดือดรอนนั้น. บทวา อกตกลฺยาโณ
ชื่อวา อกตกลฺยาโณ เพราะไมทําความดี ความเจริญ คือ บุญไว. สอง
บทที่เหลือเปนไวพจนของบทวา อกตกลฺยาโณ นัน้ . จริงอยู บุญทาน
เรียกวา กัลยาณะ เพราะอรรถวาเจริญ เพราะเกื้อกูลความเปนอยู และ
เพราะเปนสุขตอไป เรียกวา กุศล เพราะอรรถวา กําจัดความนาเกลียด
และความชั่วเปนตน เรียกวา ตอตานความกลัว เพราะอรรถวา ปองกัน
ความกลัวทุกข และความกลัวสงสาร. บทวา กตปาโป ชือ่ วา ทําบาป
เพราะทํา คือสั่งสมแตความชั่ว. สองบทที่เหลือเปนไวพจนของบทวา
กตปาโป นั่นเอง. ก็อกุศลกรรมทานเรียกวา บาป เพราะอรรถวา ลามก
เรียกวา ลุทธฺ (หยาบูชา) เพราะเปนสภาวะรายกาจทั้งในขณะที่ตนยังเปน
ไปอยู ทั้งในขณะใหผล และเรียกวา กิพฺพิส (กลาแข็ง) เพราะถูกกิเลส
ประทุษราย.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงโดยธัมมาธิฏฐานวา เทฺว ธมฺมา
ตปนียา ธรรม ๒ ประการเปนเหตุใหเดือดรอนดังนี้แลว จึงทรงแสดงกุศลธรรมที่ยังมิไดทํา และอกุศลธรรมทีท่ ําแลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงความที่
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ธรรมเหลานั้นเปนเหตุใหเดือดรอน จึงตรัสวา บุคคลนั้นยอมเดือดรอนวา
เราไมไดทํากรรมดีดังนีบ้ าง ยอมเตือนวา เราทําแตบาปดังนี้บาง ดวยประการ
ฉะนี้.
อธิบายวา เขายอมเดือดรอน ยอมเดือดรอนในภายหลัง ยอมเศรา
โศกในภายหลัง ดังนี้.
ในคาถาทั้งหลายพึงทราบความดังตอไปนี้. ชื่อวา ทุจริต เพราะ
ประพฤตินาเกลียด หรือประพฤติความชั่วเพราะเนาดวยกิเลส. ประพฤติชั่ว
ทางกาย หรือประพฤติชั่วเปนไปทางกาย ชื่อวา กายทุจริต. แมวจีทุจริต
มโนทุจริต ก็พึงเห็นอยางนี้. อนึ่ง กายทุจริตเปนตนเหลานี้ ทานประสงค
เอากรรมบถ. บทวา ยฺจฺ โทสสณฺหิต พระผูมีพระภาคเจาตรัส
หมายถึง อกุศลกรรมอันไมถึงเปนกรรมบถ. บทนั้นมีอธิบายดังตอไปนี้
และอกุศลกรรมอยางอื่น ยอมนับวาเปนกายกรรมเปนตน ไมไดโดยตรงเพราะ
ยังไมถึงความเปนกรรมบถ ชื่อวาประกอบดวยโทษ เพราะเกี่ยวของกับกิเลส
มีราคะเปนตน กระทําอกุศลกรรมแมนั้น.
บทวา นิรย ไดแกทุคติแมทั้งหมดที่ไดชื่อวา นรก เพราะอรรถวา
ไมมีความยินดี หรือเพราะอรรถวาไมมีความพอใจ หรือนิรยทุกขในสุคติทั้ง
หมดเพราะหามสุข คือ ความเจริญ. พึงเห็นความในบทนี้อยางนี้วา บุคคล
นั้น คือ บุคคลเชนนั้นยอมเขาถึงเชนนี้.
อนึ่ง ในสูตรนี้ ควรกลาวถึงเรื่องของบุคคลเหลานี้ คือ นันทโคฆาตกะ
สองพี่นอง คนหนึ่งชื่อ นันทยักษ คนหนึ่งชื่อ นันทมาณพ โดยเปนเหตุที่ให
เดือดรอน เพราะกายทุจริต.
เรื่องมีอยูวา สองพี่นองนั้นฆาแมโคแลวแบงเนื้อออกเปนสองสวน.
แตนั้นคนนองพูดกะคนพี่วา ฉันมีลูกมาก พี่จงใหไสใหญเหลาเหลานี้แกฉันเถิด.
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ทีนั้น พี่ชายพูดกะนองชายนั้นวา เนื้อทั้งหมดแบงออกเปนสองสวนแลว เจาจะ
เอาอะไรอีกเลา จึงตีนองชายตาย. พี่ชายหันกลับดูนองชายเห็นตายแลว เกิดเสีย
ใจวาเราทํากรรมหนักนักเราฆานองชายโดยไมใชเหตุเลย. พี่ชายเกิดความเดือด
รอนอยางแรงกลา. เขานึกถึงกรรมนั้นทั้งในที่ยืนทั้งในที่นั่ง ยอมไมไดความ
ผองใสใจเลย. แมการกิน การดื่ม การเคี้ยวของเขาก็มิไดแผความอรอยไปใน
รางกายเลย ไดปรากฏเพียงหนังหุมกระดูกเทานั้น. ลําดับนั้น พระเถระรูปหนึ่ง
ไดถามเขาวา ดูกอนอุบาสก ทานซูบซีดเหลือเกินมีเพียงหนังหุมกระดูกเทานั้น
ทานเปนโรคอะไร หรือมีกรรมอะไรที่ทําใหทานเดือดรอน. เขาไดสารภาพ
เรื่องราวทั้งหมด. ลําดับนั้น พระเถระกลาวแกเขาวา ดูกอนอุบาสก ทานทํา
กรรมผิดในที่ไมนาจะผิดไวหนักมาก. ดวยกรรมนั่นแลเขาตายไปเกิดในนรก.
เดือดรอนเพราะวจีทุจริตควรกลาวถึงเรื่อง สุปปพุทธสักกะ โกกาลิกะ
และนางจิญจมาณวิกาเปนตน. เดือดรอนเพราะมโนทุจริต ควรกลาวถึงเรื่อง
จุกกณะและวัสสัคคัญญะเปนตน.
จบอรรถกถาตปนียสูตรที่ ๓
๔. อตปนียสูตร
วาดวยธรรม ๒ ประการไมเปนเหตุใหเดือดรอน
[๒๐๙] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ ประการนี้ ไมเปนเหตุใหเดือดรอน
๒ ประการเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูไดทํา
ความดีงามไว ทํากุศลไว ไดทําบุญอันเปนเครื่องตอตานความขาดกลัวไว
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ไมไดทําบาป ไมไดทําอกุศลกรรมอันหยาบชา ไมไดทําอกุศลกรรมอันกลา
แข็ง บุคคลนั้นยอมไมเดือดรอนวา เราไดทํากรรมอันดีงามดังนี้บาง ยอมไม
เดือดรอนวา เราไมไดทําบาปดังนี้บาง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ ประการ
นี้แล ไมเปนเหตุใหเดือนรอน.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
บุคคลผูมีปญญา ละกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต และไมกระทําอกุศลกรรมอยางอื่นใด อันประกอบดวยโทษ
กระทําแตกศุ ลกรรมเปนอันมาก เมือ่ ตาย
ไปยอมเขาถึงสวรรค.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบอตปนียสูตรที่ ๔
ในอรรถกถาอตปนียสูตรที่ ๔ พึงทราบเนื้อความโดยตรงกันขามกับ
ที่กลาวแลวในอรรถกถาตปนียสูตรที่ ๓.
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๕. ปฐมสีลสูตร
วาดวยศีลและทิฏฐิอันลามก
[๒๑๐] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ อัน
กรรมของตนซัดไปในนรก เหมือนถูกนํามาทิ้งลงฉะนั้น ธรรม ๒ ประการ
เปนไฉน คือ ศีลอันลามก ๑ ทิฏฐิอันลามก ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้แล อันกรรมของตนซัดไปในนรก เหมือน
ถูกนํามาทิ้งลงฉะนั้น.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมี
พระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
นรชนใดผูมีปญญาทราม ประกอบ
ดวยธรรม ๒ ประการนี้ คือ ศีลอันลามก ๑
ทิฏฐิอันลามก ๑ นรชนนั้นเมื่อตายไป
ยอมเขาถึงนรก.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบปฐมสีลสูตรที่ ๕

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 200

อรรถกถาปฐมสีลสูตร
ในปฐมสีลสูตรที่ ๕ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ปาปเกน สีเลน ความวา อาจารยทั้งหลายกลาววา ความไมสํารวม
อันทําใหศีลขาด ชื่อวา ศีลลามก. ในบทนั้น ผิวา ความไมสํารวมเปนศีล
เหมือนกันไซร เพราะความเปนผูทุศีล ศีลนั้น จะเรียกวา ศีลอยางไร.
ในบทนั้นมีอธิบายดังตอไปนี้. ทานกลาวสิ่งที่ไมเห็นในโลกวาเห็น หรือผู
ไมมีศีลวา เปนผูมีศีลดังนี้ฉันใด แมในขอนี้ทานก็เรียกไมมีศีลก็ดี ไมสํารวม
ก็ดี วา ศีลฉันนั้น.
อีกอยางหนึ่ง เรียกชื่อวาศีลมีอยูแมในอกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะ
บาลีวา ดูกอนคฤหบดี ก็ศีลเปนอกุศล กายกรรมเปนอกุศล วจีกรรมเปนอกุศล
อาชีวะเปนอกุศล เปนไฉนดังนี้ เพราะฉะนั้น ความประพฤติชอบทั้งหมดเปน
ปกติ เหมือนสําเร็จตามสภาพ ดวยความคุนเคย ทานก็เรียกวาศีล. บทวา
ปาปเกน สีเลน พระผูม ีพระภาคเจาตรัสหมายถึงอกุศลอันลามก เพราะ
อรรถวาไมเปนความฉลาดเลย. บทวา ปาปกาย ทิฏิยา ไดแก มิจฉาทิฏฐิทั้งหมดอันลามก. แตโดยความพิเศษ ทิฏฐิ ๓ อยางเหลานี้ คือ อเหตุกทิฏฐิ
(ความเห็นวาหาเหตุมิได) ๑ อกิริยทิฏฐิ (ความเห็นวาไมเปนอันทํา) ๑
นัตถิกทิฏฐิ (ความเห็นวาไมมี) ๑ ลามกกวา. ในบทนั้น บุคคลผูประกอบดวย
ศีลอันลามกเปนผูวิบัติดวยปโยคะ (ความขวนขวายชอบ) บุคคลผูประกอบ
ทิฏฐิอันลามก เปนผูวิบัติดวยอาสยะ (อัธยาศัย) บุคคลผูวิบัติดวยปโยคะและ
อาสยะเปนผูตกนรกโดยแท. สมดังทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลายบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้แล อันกรรมของตนซัดไป
ในนรกเหมือนถูกนํามาทิ้งลงฉะนั้น.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 201

ในบทวา ทฺวีหุ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต นี้พึงเห็นเปนคําแสดงถึง
ลักษณะ มิใชแสดงถึงแบบแผน. เหมือนอยางวา ผิวาในโลก ความเจ็บปวย
ทั้งหลายจะพึงมีแกเราไซร ควรใหยาชนิดนี้ แกผูเจ็บปวยเหลานี้ ดังนี้. ใน
ฐานะเชนนี้ แมเหลาอื่นก็มีนัยนี้เหมือนกัน . บทวา ทุปฺปฺโ คือ ไมมีปญญา
จบปฐมสีลสูตรที่ ๕
๖. ทุติยสีลสูตร
วาดวยศีลและทิฏฐิดี
[๒๑๑] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ อัน
กรรมของตนนํามาไวในสวรรค เหมือนเชิญมาไวฉะนั้น ธรรม ๒ ประการ
เปนไฉน คือ ศีลดี ๑ ทิฏฐิดี ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูป ระกอบดวย
ธรรม ๒ ประการนี้แล อันกรรมของตนนํามาไวในสวรรค เหมือนเชิญมาไว
ฉะนั้น.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
นรชนใดผูมีปญญา ประกอบดวย
ธรรม ๒ ประการนี้ คือ ศีลดี ๑ ทิฏฐิดี ๑
นรชนนั้น เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสวรรค.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบทุติยสีลสูตรที่ ๖
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อรรถกถาทุติยสีลสูตร
ในทุติยสีลสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ภทฺทเกน สีเลน ไดแก ปาริสุทธิศลี ๔ มีกายสุจริตเปนตน.
จริงอยู ปาริสุทธิศีล ๔ นัน้ เปนความงามในตัวเอง เพราะไมตางเปนตน
และนํามาซึ่งคุณอันงามมีสมถะและวิปสสนาเปนตน เพราะเหตุนั้น ทานจึง
กลาววา ภทฺทก (เจริญ). บทวา ภทฺทิกาย ทิฏิยา ไดแกกัมมัสสกตญาณ
(ความรูวา สัตวมีกรรมเปนของตน) และสัมมาทิฏฐิอันเปนกรรมบถ.
ในบทนั้น บุคคลผูประกอบดวยศีลอันเจริญ เปนผูถึงพรอมดวยปโยคะ
ประกอบดวยทิฏฐิอันเจริญ เปนผูถึงพรอมดวยอาสยะ บุคคลผูถึงพรอมดวย
ปโยคะและอาสยะ เปนผูเขาถึงสวรรค ดวยประการฉะนี้. สมดังที่พระผูมี
พระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบธรรมสองอยาง
เหลานี้แล เปนผูอันกรรมของตนนํามาไวในสวรรค เหมือนเชิญมาไวฉะนั้น.
บทวา สปฺปฺโ คือ มีปญ
 ญา. บทที่เหลือพึงรูไดงายทั้งนั้น .
จบอรรถกถาทุติยสีลสูตรที่ ๖
๗. อาตาปสูตร
วาดวยภิกษุผูมีความเพียรบรรลุธรรมเกษม
[๒๑๒] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
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มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูไมมีความเพียร ไมมโี อตตัปปะ ไม
ควรเพื่อจะตรัสรู ไมควรเพื่อนิพพาน ไมควรเพื่อจะบรรลุธรรมอันเปนแดน
เกษมจากโยคะชั้นเยี่ยม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีความเพียร ผูมโี อตตัปปะ
ควรเพื่อจะตรัสรู ควรเพื่อนิพพาน ควรเพื่อจะบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจาก
โยคะชั้นเยี่ยม.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ภิกษุใดไมมีความเพียร ไมมีโอตตัปปะ เกียจคราน มีความเพียรเลว มาก
ไปดวยถีนมิทธะ ไมมีหิริ ไมเอื้อเฟอ
ภิกษุเชนนั้น ไมควรเพื่อจะบรรลุญาณ
เปนเครือ่ งตรัสรูอันยอดเยี่ยม สวนภิกษุใด
มีสติ มีปญญาเครื่องรักษาตน มีฌาน
มีความเพียร มีโอตตัปปะ ไมประมาท
ตัดกิเลสชาติ เครื่องประกอบสัตวไวดวย
ชาติและชราขาดแลว พึงบรรลุญาณเปน
เครื่องตรัสรูอันยอดเยี่ยม ในอัตภาพนี้แล.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบอาตาปสูตรที่ ๗
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อรรถกถาอาตาปสูตร
ในอาตาปสูตรที่ ๗ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อนาตาป ไดแก ความเพียรชื่ออาตาปะ เพราะอรรถวา
เผากิเลสทั้งหลาย. ชื่อวา อาตาป เพราะมีความเพียร. ชื่อวา อนาตาป
เพราะไมมีความเพียร. ทานอธิบายวา เปนผูเกียจครานเวนจากสัมมัปปธาน
(ความเพียรชอบ). ความหวาดสะดุงตอบาป ทานเรียกวา โอตตัปปะ. ชื่อวา
โอตตัปป เพราะมีความหวาดสะดุง. ชื่อวา อโนตตัปป เพราะไมมีความ
หวาดสะดุง ไดแก เวนจากความหวาดสะดุง. อีกอยางหนึ่ง ความไมมี
ความเพียรเปนปฏิปกษตอความเพียร ไดแกความเกียจคราน. ชือ่ วา อนาตาป
เพราะไมมีความเพียร. ความไมหวาดสะดุงใดที่ทานกลาวไวอยางนี้วา บุคคล
ยอมไมหวาดสะดุงตอสิ่งที่ควรหวาดสะดุง คือไมหวาดสะดุง เพราะเขาถึง
อกุศลธรรมอันลามก ความไมหวาดสะดุงนั้น ชือ่ วา อโนตตาปะ (ไมมีความ
หวาดสะดุง). ชื่อวา อโนตตาป เพราะไมมีความหวาดสะดุง. พึงทราบ
ความในสูตรนี้ ดวยประการฉะนี้.
บทวา อภพฺโพ แปลวา ไมควร. บทวา สมฺโพธาย คือ เพื่อ
อริยมรรค. บทวา นิพฺพานาย ไดแก เพื่ออมตมหานิพพานอันสงบกิเลสได
โดยสิ้นเชิง. บทวา อนุตฺตรสฺส โยคกฺเขมสฺส ไดแกอรหัตผล. จริงอยู
อรหัตผลนั้นชื่อวา เปนอนุตระ (ชั้นเยี่ยม) เพราะไมมีสิ่งที่ยิ่งกวา ชื่อวา
เขมะ (เปนแดนเกษม) เพราะไมถูกโยคะ ๔ เบียดเบียน ทานจึงกลาววา
นิพพาน และวาเปนแดนเกษมจากโยคะ. บทวา อธิคมาย ไดแก เพื่อบรรลุ.
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บทวา อาตาป แปลวา มีความเพียร. จริงอยู ผูมีความเพียรนั้น
เปนผูประกอบดวยวิริยารัมภะ (ปรารภความเพียร) ดังที่ทานกลาวไวอยางนี้วา
ผูปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมใหเกิดขึ้น มีกําลังใจ
มีความเพียรมั่น ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย. ชื่อวา อาตาป เพราะ
มีปกติเผากิเลสไดโดยสิน้ เชิง. บทวา โอตฺตปฺป ไดแก ชือ่ วามีปกติเผา
กิเลส เพราะประกอบดวยโอตตัปปะ ดังที่ทานกลาวไวอยูนี้วา บุคคลยอม
เผาสิ่งที่ควรเผา คือ เผาความเกิดแหงอกุศลธรรมอันลามก ดังนี้ เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา โอตตัปป. จริงอยู ผูที่ประกอบดวยหิริ และโอตตัปปะ เพราะเวน
จากอกุศลธรรมอันลามกนั้น ทานวาเปนผูมีโอตตัปปะ ดวยประการฉะนี้. ผู
ถึงพรอมดวยหิริและโอตตัปปะ เปนผูมีปกติเห็นภัยในโทษแมมีประมาณนอย
เปนผูทําความบริบูรณในศีลทั้งหลาย. ทานแสดงถึงสีลสัมปทาของผูนั้น ดวย
ประการฉะนี้. บทวา อาตาป ทานแสดงถึงความที่บุคคลนั้นเปนผูขวนขวาย
ในสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา โดยแสดงถึงการเผากิเลสโดยนัยนี้. อนึ่ง
ความเพียรตามที่กลาวแลว เวนเสียจาก ศรัทธา สติ สมาธิ ปญญา จะมี
ไมได เพราะเหตุนั้น อินทรียอันมีศรัทธาครบ ๕ ทําวิมุตติใหแกกลา เปนอัน
ทานกลาวโดยอรรถเทานั้น. ในความสําเร็จเหลานั้น สัญญาอันเปนนิพเพธภาคี
(สวนแหงการตรัสรู) ๖ อยาง คือ สัญญาในสิ่งไมเทียงวาไมเที่ยง ๑ สัญญา
ในสิ่งไมเที่ยงวาเปนทุกข ๑ สัญญาในทุกขวาเปนอนัตตา ๑ สัญญาในการละ
ทุกข ๑ สัญญาในความสิ้นกําหนัด ๑ สัญญาในนิโรธ ๑ เปนความสําเร็จ
นั่นเอง
พระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงถึงความเปนผูควร เพื่อบรรลุมรรค ผล
นิพพาน เพราะศีล สมาธิ ปญญา อันเปนโลกิยะของผูประกอบดวยธรรม
สองเหลานี้สําเร็จ จึงตรัสวา อาตาป จ โข ฯเปฯ อธิคมาย ภิกษุผูมี
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ความเพียร มีโอตตัปปะ ควรเพื่อจะตรัสรู ควรเพื่อนิพพาน ควรเพื่อจะ
บรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยม ดังนี.้
ในคาถาทั้งหลาย มีอธิบายดังตอไปนี้. บทวา กุสีโต ความวา ชื่อวา
กุสีตะ เพราะจม พัวพัน เกี่ยวของดวยธรรมอันลามกซึ่งนาเกลียดไดแกกามวิตก พยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตก เพราะมากไปดวยมิจฉาทิฏฐิ. หรือซาน
ไปสูความนาเกลียด พนไปจากการปฏิบัติชอบ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา กุสีตะ
แปลง ท อักษรเปน ต อักษร. บทวา หีนวีริโย ไดแก ไมมีความเพียร
คือ เวนจากการทําความเพียรในอิริยาบถ ๔. เปนผูมากไปดวยถีนมิทธะ
(ความงวงเหงาหาวนอน) เพราะถีนะอันเปนความเกียจครานทางจิต มีสภาพ
หงอยเหงาเพราะไรความอุตสาหะ และมิทธะอันเปนความเกียจครานทางกาย
ไมมีความองอาจ มีความคับแคน เปนสภาวะเปนไปบอย ๆ. ชื่อวา ไมมีหิริ
เพราะไมมีหิริอันมีลักษณะเกลียดความชั่ว และเพราะประกอบดวยความไมมี
หิริอันเปนปฏิปกษตอหิรินั้น. ชื่อวาไมเอื้อเฟอ เพราะไมมีความเอื้อเฟอใน
การปฏิบัติชอบ เพราะไมมีหิริ โอตตัปปะ วิริยะ. อนึ่ง ชื่อวาไมเอื้อเฟอ
เพราะไมการทํากิริยาสองอยาง โดยธรรมและบุคคลแมโดยไมมีหิริและ
โอตตัปปะทั้งสองอยาง. บทวา ผุฏุ คือ เพื่อถูกตอง. บทวา สมฺโพธิมุตฺตม ความวา ไมควรเพื่อบรรลุพระอรหัตอันสูงสุด กลาวคือสัมโพธิญาณ.
บทวา สติมา ไดแก มีสติโดยประโยคกอบดวยสติปฏฐาน ๔ พรอม
กับมีความจําดี สามารถระลึกถึงสิ่งที่ทํา คําที่พูดไวนานแลวได. บทวา นิปโก
ไดแก มีปญ
 ญารักษาตน เพราะประกอบดวยความเฉลียวฉลาด กลาวคือ
รูสึกตัวในฐานะ ๗ อยาง และกลาวคือเขาใจการรักษากรรมฐาน. บทวา
ฌายี ไดแก มีฌานดวยฌาน ๒ อยาง คือ อารัมมณูปนิชฌาน (การเพง
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อารมณ) ๑ ลักขณูปนิชฌาน (การเพงลักษณะ) ๑. บทวา อปฺปมตฺโต
ไดแก ไมประมาทดวยกรรมฐานภาวนา โดยนัยมีอาทิวา ภิกษุยอมชําระจิต
จากอาวรณียธรรม (ธรรมปองกันไมใหบรรลุความดี) ดวยการจงกรม ดวย
การนั่งตลอดวัน. บทวา สโยชน ชาติชราย เฉตฺวา ไดแก ตัดกิเลส
๑๐ อยางมีกามราคะเปนตน อันไดชื่อวาสังโยชน เพราะประกอบสัตวไวดวย
ชาติ และชราจากมูลรากดวยการถอนอนุสัย (กิเลสอัน นอนเนื่องอยูในสันดาน)
ขาดแลว. อีกอยางหนึ่ง บทวา สโยชน ชาติชราย เฉตฺวา ไดแก ตัด
กิเลสเครื่องประกอบสัตวไวดวยชาติชราขาดแลว. อันที่จริง ผูที่ยังตัดสังโยชน
ขาดไมได ก็ยังตัดและถอนชาติชราไมได แตผูที่ตัดสังโยชนได ก็ตัดชาติชรา
ขาดได เพราะถอนเหตุเสียได ฉะนั้น เมื่อตัดสังโยชนขาด ก็ชื่อวา ตัดชาติ
ชราขาดได. สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา สโยชน ชาติชราย
เฉตฺวา ดังนี้. บทวา อิเธว สมฺโพธิมนุตฺตร ผุเส ไดแก พึงถูกตอง
คือ พึงบรรลุพระอรหัต อันล้ําเลิศไดในอัตภาพนี้แล.
จบอรรถกถาอาตาปสูตรที่ ๗
๘. ปฐมนกุหนาสูตร
วาดวยแนวปฏิบัติพรหมจรรย
[๒๑๓] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรยนี้ ภิกษุไมอยูประพฤติเพื่อจะ
หลอกลวงชน ไมอยูประพฤติเพื่อประจบคน ไมอยูประพฤติเพื่ออานิสงส คือ
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ลาภ สักการะ ความสรรเสริญ ไมอยูป ระพฤติ ดวยคิดวา ชนจงรูจักเราดวย
อาการอยางนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ที่แทพรหมจรรยนี้ ภิกษุยอมอยูประพฤติ
เพื่อการสํารวมและเพื่อการละ.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ได
ทรงแสดงพรหมจรรยเครื่องกําจัดจัญไร
อันเปนเหตุใหถึงฝง คือ นิพพาน เพื่อ
การสํารวม เพื่อการละ ทางนี้ พระพุทธเจาทั้งหลายนี้ประโยชนใหญ ผูแสวงหา
คุณอันใหญ ทรงดําเนินไปแลว ชนเหลา
ใด ๆ ยอมปฏิบัติพรหมจรรยนั้น ตามที่
พระพุทธเจาทรงแสดงแลว ชนเหลานั้น ๆ
ผูกระทําตามคําสั่งสอนของพระศาสดา จัก
กระทําซึ่งที่สุดแหงทุกขได.
เนื้อความแมน พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบปฐมนกุหนาสูตรที่ ๘
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อรรถกถาปฐมนกุหนาสูตร
ในปฐมนกุหนาสูตรที่ ๘ ทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา น ในบทวา นยิท นี้ เปนนิบาตลงในอรรถปฏิเสธ. น
ศัพทนั้นตอดวย บทวา วุสฺสติ. ย อักษรทําเปนมนสนธิ.
อิท ศัพทเปนเพียงนิบาต ในบทมีอาทิวา เอกมิทาห ภิกฺขเว
สมย อุกฏาย วิหรามิ สุภควเน สาลราชมูเล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สมัยหนึ่งนี้ เราอยู ณ โคนตนสาละ ในสุภควันใกลศาลาอุกัฏฐ. มาในความ
เห็นชัดในที่ใกล ตามทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในบทมีอาทิวา อิท โข ต
ภิกฺขเว อปฺปมตฺตก โอรมตฺตก สีลมตฺตก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อันนั้นนี้แลเปนเพียงเล็กนอย เปนเพียงขางนี้ เปนเพียงธรรมดา. มาในความ
เห็นชัดในที่ใกลดังที่ทานกลาวไวในบทมีอาทิวา
อิท หิ ต เชตวน อิสีสฆนิเสวิต
อาวุฏ ธมฺมราเชน ปติสฺชนน มม
มหาวิหารเชตวันนี้ อันหมูฤษีอาศัย
อยู อันพระธรรมราชประทับอยู ยังปติ
ใหเกิดแตเรา.
ในที่นี้พึงเห็นในความเห็นชัด ในที่ใกลดังที่ทานกลาวไวในสูตรนี้.
พรหมจริยศัพทมาในการใหในปุณณกชาดกนี้วา
กินเฺ ต วต กึ ปน พฺรหฺมจริย
กิสฺส สุจิณฺณสฺส อย วิปาโก
อิทฺธชิ ุติพลวีริยูปปตฺติ
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อกฺขาหิ เม นาค มหาวิมาน
อหฺจ ภริยาจ มนุสฺสโลเก
สทฺธา อุโภ ทานปตี อหุมหฺ า
โอปานภูต เม ฆร ตาทาสิ
สนฺตปฺปตา สมณพฺราหฺมณา จ
ต เม วต ต ปน พฺรหฺมจริย
ตสฺส สุจิณฺณสฺส อย วิปาโก
อิทฺธิชุตพิ ลวีริยูปปตฺติ
อิท จ เม ธีร มหาวิมาน.
วัตรและพรหมจรรย ของทานเปนอยางไร ความเกิดขึน้ แหงฤทธิ์ ความ
รุงเรืองกําลัง และความเพียร นีเ้ ปนผลของ
ความประพฤติเชนไร ขาแตทานผูประเสริฐ ขอทานจงบอกมหาวิมานแกขาพเจา
ขาพเจาและภรรยาทั้งสอง เปนทานบดี มีศรัทธาในมนุษยโลก ครั้งนั้น
เรือนของขาพเจาไดเปนดังบอน้ํา สมณะ
และพราหมณทั้งหลายเอิบอิ่ม นัน่ เปน
วัตรเปนพรหมจรรยของเรา ความเกิดขึ้น
แหงฤทธิ์ ความรุงเรืองกําลัง และความ
เพียร นี้เปนผลแหงความประพฤติดีนั้น
ขาแตทานผูมีปญญา นี้แหละเปนมหาวิมาน
ของเรา.
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มาในความขวนขวาย ในอังกุรเปตวัตถุนี้วา
เกน ปาณิ กามทโท
เกนปาณิ มธุสฺสโว
เกน เต พฺรหฺมจริเยน ปฺุ ปาณิมหฺ ิ อิชฺฌติ
เตน ปาณิ กามทโท
เตนฺ ปาณิ มธุสสฺ โว
เตน เม พฺรหฺมจริเยน ปฺุ ปาณิมหฺ ิ อิชฺฌติ.
ฝามือใหความตองการสําเร็จดวยอะไร
ฝามือมีความอรอยเปนที่ไหลออกดวยอะไร
บุตรยอมสําเร็จในฝามือ ดวยพรหมจรรย
อะไรของทาน
ฝามือของเราใหความใครสําเร็จ มี
รสอรอย เปนที่ไหลออก บุญยอมสําเร็จ
ทีฝ่ ามือของเรา เพราะพรหมจรรยนั้น ๆ.
มาแลวในศีล คือ สิกขาบท ๕ ขอ ในติตติรชาดกนี้วา อิท โข
ต ภิกฺเว ติตฺติริย นาม พฺรหฺมจริย อโหสิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
พรหมจรรย ชื่อติตติริยะนี้ไดมีแลว. มาในพรหมวิหาร ในมหาโควินทสูตร
นี้วา ต โข ปน ปฺจสิข พฺรหฺมจริย เนว นิพพฺ ิทาย น วิราคาย ฯเปฯ ยาวเทว พฺรหฺมโลกูปปตฺติยา ดูกอนปญจสิข พรหมจรรย
นั้นแล มิใชเพื่อความเบื่อหนาย มิใชเพื่อความปราศจากความกําหนัด ฯลฯ
เพียงเพื่อความเขาถึงพรหมโลกเทานั้น. มาแลวในเมถุนวิรัติ ในสัลเลขสูตรวา
ปเร อพฺรหฺมจาริโน ภวิสฺสนฺติ มยเมตฺถ พฺรหฺมจาริโน ภวิสสฺ าม
พวกอื่นจักไมเปนพรหมจารี เราจักเปนพรหมจารีในที่นี้. มาแลวในสทารสันโดษ ในมหาธรรมปาลชาดกวา
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มยฺจ ภริยา นาติกกฺ มาม
อมฺเห จ ภริยา นาติกฺกมนฺติ
อฺตฺร ตาหิ พฺรหฺมจริย จราม
ตสฺมาติหมฺห ทหรา น มิยฺยเร
เราไมลวงละเมิดภรรยา ทัง้ ภรรยา
ก็ไมลวงละเมิดเรา เราประพฤติพรหมจรรย ยกเวนภรรยา เพราะฉะนั้น เด็ก
ทั้งหมายของเรา จึงไมตาย.
มาในความเพียร ในโลมหังสสูตรวา อภิชานามิ โข ปนาห สารีปุตฺต จตุรงฺคสมนฺนาคต พฺรหฺจริย จริตฺวา ตปสี สุท โหมิ ดูกอ นสารีบุตร ก็เราประพฤติความเพียรอันประเสริฐ ประกอบดวยองค ๔ จึงรูยิ่ง
ไดยินวา เราเปนผูมีความเพียร.
มาแลวในอุโบสถมีองค ๘ ซึ่งทําดวยการทรมานตนในนิมิชาดกวา
หีเนน พฺรหฺมจริเยน ขตฺติเย อุปปชฺชติ
มชฺฌิเมน จ เทวตฺต อุตฺตเมน วิสุชฺฌติ
บุคคลเขาถึงกษัตริย ดวยพรหม
จรรยเลว และเขาถึงความเปนเทวดาดวย
พรหมจรรยปานกลาง ยอมบริสุทธิ์ดวย
พรหมจรรยสูงสุด.
มาแลวในอริยมรรค ในมหาโควินทสูตรนั่นแลวา อิท โข ปน
ปฺจสิข พฺรหฺมจริย เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย ฯเปฯ อยเมว
อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค ดูกอนปญจสิขะ พรหมจรรยนี้แล เพื่อความ
เบื่อหนายโดยสวนเดียว เพื่อความปราศจากความกําหนัด ฯลฯ นี้แล คือ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 213

มรรคมีองค๘อันเปนอริยะ. มาแลวในคําสอนทั้งสิ้นอันสงเคราะหดวยสิกขา ๓
ในปาสาทิกสูตรวา ตยิท พฺรหฺมจริย อิทฺธฺเจว ผีตฺจ วิตฺถาริก
พหุชฺ ปุถุภูต ยาว เทวนนุสฺเสหิ สุปฺปกาสิต พรหมจรรยนี้นั่น
สมบูรณ แพรหลายพิสดาร รูก ันมาก กวางขวาง ตลอดถึงเทวดาและมนุษย
ก็ไดประกาศเปนอยางดี. ในที่นี้ พรหมจริยศัพท ยอมเปนไปในอริยมรรค
และในคําสอน.
บทวา วุสฺสติ ไดแกอยู อธิบายวา ประพฤติ. บทวา ชนหุกหนตฺถ
ไดแก เพื่อหลอกลวงชนคือสัตวโลก โดยนัยมีอาทิวา โอ พระผูเปนเจามีศีล
สมบูรณดวยวัตร มีความมักนอย สันโดษ มีความวิเศษมาก มีอํานาจมาก
ดังนี้. บทวา ชนลปนตฺถ ไดแก เพื่อยังมนุษยผูมีจิตเลื่อมใสวา ทานที่
ถวายแดพระผูเปนเจา เห็นปานนี้ จักมีผลมาก ใหกลาววา ตองการดวยอะไร
จงนําอะไรมาดังนี้ . บทวา ลาภสกฺการสิโลกานิสสตฺถ ไดแก เพื่ออานิสงส
อันเปนปจจุบันของผูประพฤติพรหมจรรย คือ การไดปจจัย ๔ ที่ทานกลาวไว
โดยความเปนอานิสงสของศีลวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุพึงเปนผูกระทํา
ใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย พึงหวังไดวา เราพึงไดบริขาร คือ จีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัช และสักการะอันไดแกการใหปจจัย ๔ โดยเคารพ
ทั้งการเอื้อเฟอ การนับถือมาก การทําความเคารพ และความสรรเสริญอัน
ไดแกความเฟองฟู ความยกยอง ความมีชื่อเสียง โดยนัยมีอาทิวา ภิกษุเปน
ผูสมบูรณดวยศีล เปนพหูสูต เปนผูทรงธุดงค เปนผูปรารภความเพียร.
บทวา อิติ ม ชโน ชานาตุ ผูกเปนใจความวา พรหมจรรยนี้ ภิกษุ
ไมอยูเพื่อใหเขายกยอง ดวยคุณอันมีอยูของตนวา ชนจงรูจักคือจงยกยองเรา
โดยอาทิวา เมื่อมีการอยูประพฤติพรหมจรรยอยางนี้ ภิกษุนี้เปนผูมีศีล มี
กัลยาณธรรม. แตอาจารยบางพวกกลาวความในบทนี้ อยางนี้วา บทวา
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ชนกุหนตฺถ ไดแก เมื่อภิกษุมีความปรารถนาลามก มักมาก เพื่อจะ
หลอกลวงชนดวยความเท็จ ดวยกุหนวัตถุ ๓ อยาง กลาวคือ รายมนต อาศัย
อิริยาบถ เสพปจจัย. บทวา ชนลปนตฺถ ไดแก เมื่อภิกษุมีความปรารถนา
ลามก เพื่อประจบชนดวยพูดรําพัน หรือดวยพูดยกยอ โดยพูดแยมใหเขารู
ความหมายเปนตน เพื่อปจจัย. บทวา ลาภสกฺการสิโลกานิสสตฺถ ไดแก
เมื่อภิกษุมีความปรารถนาลามก เพื่อใหสําเร็จอานิสงส กลาวคือลาภ สักการะ
ความสรรเสริญ เพราะเปนผูหนักในลาภเปนตน. บทวา อิติ ม ชโน
ชานาตุ ไดแก เมื่อมีความปรารถนาลามก ภิกษุไมอยูประพฤติพรหมจรรย
ดวยคิดวา ชนจงรูจักเราอยางนี้ ดวยประสงคความยกยองคุณอันไมมี. แต
ความตอนตนมีสาระกวา.
บทวา อถ ในบทวา อถโข นี้ เปนนิบาตลงในอรรถ อยางอื่น.
บทวา โข เปนนิบาตลงในอวธารณะ. ดวยเหตุนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรง
แสดงวา อิท ภิกขฺ เว พฺรหฺมจริย วุสสฺ ติ ดังนี้ อันมีความอื่นจากการ
หลอกลวงเปนตนนั่นเอง. พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงถึงประโยคนั้น
จึงตรัสวา ส วรตฺถฺเจว ปหานตฺถฺจ ดังนี้.
ในบทวา สวรตฺถฺเจว ปหานตฺถฺจ นั้น สังวรมี ๕ อยาง คือ
ปาฏิโมกขสังวร ๑ สติสังวร ๑ ญาณสังวร ๑ ขันติสังวร ๑ วิรยิ สังวร ๑.
ในสังวร ๕ เหลานั้น ทีช่ ื่อวา ปาติโมกขสังวรมาแลว โดยนัยมีอาทิวา ภิกษุ
เปนผูเขาถึง เขาถึงพรอมดวยความสํารวมในปาติโมกขนี้ ทานเรียกวา
สีลสังวรก็มี. สติสังวรนี้มาแลวในบทวา รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุนฺทฺริเย
สวร อาปชฺชติ ภิกษุยอมรักษาจักขุนทรีย ชื่อวา ยอมถึงความสํารวมใน
จักขุนทรีย. ญาณสังวรนี้มาแลวในคาถาวา
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ยานิ โสดานิ โลกสฺมึ
สติ เตส นิวารณ
โสตาน สวร พฺรมู ิ
ปฺาเยเต ปถิยฺยเร
พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา ดูกอ น
อชิตะ สติเปนเครื่องหามกระแสในโลก
เรากลาว ความสํารวมกระแสทั้งหลาย
กระแสเหลานั้น พึงทําลายดวยปญญา
ดังนี้.
ขันติสังวรนี้มาแลว โดยนัยมีอาทิวา ขโม โหติ สีตสฺส อุณฺหสฺส
เปนผูอดทนตอความหนาวความรอน. วีริยสังวรนี้มาแลว โดยนัยมีอาทิวา
อุปฺปนฺน กามวิตกฺก นาธิวาเสติ ไมยอมใหกามวิตกที่เกิดขึ้นแลวทวมทับ
ได. แตโดยเนื้อความ เจตนาและวิรัติที่เปนไปแลว ดวยการละปาณาติบาต
เปนตน และดวยการกระทําวัตรปฏิบัติ โดยยอ คือการสํารวมกายและวาจา
ทั้งปวง โดยพิสดาร คือการไมลวงกองอาบัติ ๗ ชื่อวา สีลสังวร. สติสังวร
คือสตินั่นเอง หรือกุศลขันธอันมีสติเปนประธาน. ญาณสังวร คือญาณนั่นเอง.
กุศลขันธอันเปนไปแลวดวยความอดกลั้น เพราะมีอโทสะเปนประธาน ชื่อวา
ขันติสังวร. อาจารยพวกหนึ่งกลาววา ปญญา. ความเพียรอันเปนไปแลว
ดวยความอดกลั้นกามวิตกเปนตน ชือ่ วา วีริยสังวร. ในสังวรเหลานั้น พึง
ทราบวา ขอแรกชื่อวา สังวร เพราะปองกันความเปนผูทุศีล มีกายทุจริต
เปนตน ขอสองชื่อวาสังวร เพราะปองกันความหลงลืม ขอสามชื่อวาสังวร
เพราะปองกันความไมรู ขอสี่ชื่อวาสังวร เพราะปองกันความไมอดทน ขอหา
ชื่อวาสังวร เพราะสํารวม คือปดกั้นความเกียจคราน. อธิบายวา เพื่อการ
สํารวม คือเพื่อใหสําเร็จการสํารวม เพื่อประโยชนแกการสํารวมนั้น ดวย
ประการฉะนี้.
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แมปหานะก็มี ๕ อยาง คือ ตทังคปหานะ ๑ วิกขัมภนปหานะ ๑
สมุจเฉทปหานะ ๑ ปฏิปส สัทธิปหานะ ๑ นี้สสรณปหานะ ๑. ในปหานะ
เหลานั้น ขอที่ควรกลาวไดกลาวไวแลว ในอรรถกถาปฐมสูตร ในเอกนิบาตมากอนแลว. อธิบายวา เพื่อการละ คือ เพื่อใหสําเร็จการละ เพื่อประโยชนแกการละ เพราะสละ หรือเพราะกาวลวงกิเลสมีราคะเปนตนอยางนั้น ๆ
แมทั้ง ๕ อยาง.
ในบทนั้น เกจิอาจารยกลาววา การหามกิเลสเขาไปในจิตสันดาน ดวย
การสํารวม การหามกิเลสเขาไปในจิตสันดาน และการถอนดวยปหานะ. ก็แม
โดยทั้งสองอยางพึงเห็นวา ทั้งสองอยางสมบูรณตามควร. ความจริง ธรรม
มีศีลเปนตน ชื่อวาสังวร เพราะการสํารวม ชื่อปหานะ เพราะการละ.
ในคาถาทั้งหลายมีอธิบาย ดังตอไปนี้. บทวา อนีติห ไดแก
อันตรายทั้งหลาย ทั้งที่เปนอยูในปจจุบัน ทั้งที่เปนไปในสัมปรายภพ ทาน
เรียกวา จัญไร. ชื่อวา อีติห เพราะพรหมจรรยกําจัดจัญไร คือทําใหพินาศ
คือละ. บทวา อนุ อีติท เปน อนีติห คือ กําจัดจัญไร ไดแกศาสนพรหมจรรย
และมรรคพรหมจรรย. อีกอยางหนึ่ง อุปกิเลสมีตณ
ั หาเปนตน ชื่อวา อีติหา
เพราะนําไป คือเปนไปกับดวยจัญไรทั้งหลาย อันหาประโยชนมิได. ชือ่ วา
อนีติห เพราะไมมีจัญไร. หรือลัทธิของเดียรถีย ตามความที่ไดกลาวมาแลว
ซึ่งวา อีติหา พรหมจรรยนี้ชื่อวา อนีติห เพราะตรงกันขามกับลัทธิเดียรถีย
นั้น. ปาฐะวา อนิติห ดังนี้บาง. มีอธิบายวา วิจิกิจฉา ชื่ออิตหิ เพราะ
มีความจัญไรในธรรมทั้งหลายไมนอย. พรหมจรรยชื่อวา อนิติห เพราะไมมี
ความสงสัย เพราะเมื่อผูปฏิบัติตามคําสอน ที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงประกาศ
แลว เปนผูหมดสงสัย. อธิบายวา พรหมจรรยเปนอปรปจจัย (ไมอาศัยสิ่งอื่น).
สมดังที่ทานกลาววา พระธรรมเปนอตักกาวจร (ไมมีวิตกกังวล) เพราะผูรู
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พึงรูเอง. เพื่อใหงายในคาถา เกจิอาจารยจึงกลาวทําเปนทีฆะ (เสียงยาว)
วา อนีติห ดังนี้.
พรหมจรรยชื่อวา เปนเหตุใหถึงฝงคือนิพพาน เพราะเปนเหตุใหถึงที่
สุด คือที่พึ่ง คือฝงอันไดแกนิพพาน. อธิบายวา มีวิมุตติเปนรส เพราะวิมุตติเปนรสเปนเหตุใหถึงนิพพาน โดยสวนเดียวเทานั้น. พรหมจรรยนั้นเปนเหตุให
ถึงฝงคือนิพพาน. บทวา โส ความวา พระผูมีพระภาคเจาพระองคใดทรงบํา
เพ็ญบารมี ๓๐ ถวน ทรงทําลายสรรพกิเลส แลวจึงตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นไดทรงแสดง คือทรงชี้แจง. อีก
อยางหนึ่ง ทานกลาวอริยมรรควา นิพฺพาโนคโธ หยั่งลงสูนิพพาน เพราะ
เวน อริยมรรคนั้นเสียแลว จะไมมีการหยั่งลงสูพระนิพพานไดเลย และเพราะ
อริยมรรคนัน้ ไมหนวงเหนี่ยวพระนิพพานแลวจะเปนไปไมได. อนึ่ง พรหมจรรยนั้นชื่อวา นิพฺพาโนคธคามิ เพราะเปนเหตุใหบรรลุพระนิพพานนั้น
โดยสวนเดียว. อีกอยางหนึ่ง บทวา นิพฺพาโนคธคามิน ไดแก เปนเหตุ
ใหถึงภายในแหงพระนิพพาน. อธิบายวา มรรคพรหมจรรยกระทําพระนิพพาน
ใหเปนอารมณ แลวจึงเปนไป คือเปนไปทั่วในภายในพระนิพพานนั้นนั่นเอง
บทวา มหตฺเถหิ ไดแก พระผูมีพระภาคเจาผูมีตนใหญ คือมี
อัธยาศัยยิ่ง. พระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ชื่อวา เปนผูแสวงหาคุณ
อันใหญ เพราะเสาะแสวงหาพระนิพพานใหญ หรือขันธมีศีลขันธเปนตน
อันใหญ. พระพุทธเจาทั้งหลายเหลานั้น ทรงดําเนินไปแลว คือปฏิบัติแลว
บทวา ยถา พุทฺเธน เทสิต ความวา ชนเหลาใดปฏิบัติมรรคพรหมจรรยนั้น และศาสนพรหมจรรยอันมีประโยชนนั้น โดยอาการที่เราผู
เปนสัมมาสัมพุทธะแสดงธรรม มีอภิไญยธรรม (ธรรมที่ควรรูยิ่ง) เปนตน
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โดยความเปนอภิไญยธรรมเปนตนนั่นแล ชนเหลานั้นเปนผูกระทําตามคํา
สั่งสอน คือกระทําตามโอวาทของเราผูเปนศาสดา ผูพร่ําสอนดวยประโยชน
ปจจุบัน และสัมปรายภพตามสมควร จักกระทําที่สุด คือ ความเปนไปไมได
แหงวัฏทุกขทั้งสิ้น หรือจักกระทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน อันเปนที่สุดแหง
ทุกขได ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาปฐมนกุหนาสูตรที่ ๘
๙. ทุติยนกุหนาสูตร
วาดวยพรหมจรรยเครื่องกําจัดจัญไร
[๒๑๔] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรยนี้ ภิกษุไมอยูประพฤติเพื่อจะ
หลอกลวงชน ไมอยูประพฤติเพื่อจะประจบคน ไมอยูประพฤติเพื่ออานิสงส
คือ ลาภ สักการะ และความสรรเสริญ ไมอยูประพฤติดวยคิดวา ชนจงรู
จักเราดวยอาการอยางนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทีแ่ ทพรหมจรรยนี้ ภิกษุอยู
ประพฤติเพื่อความรูยิ่ง และเพื่อกําหนดรู.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ได
ทรงแสดงพรหมจรรยเครื่องกําจัดจัญไร
อันเปนเหตุใหถึงฝง คือ นิพพาน เพือ่
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ความรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู ทางนี้ พระพุทธเจาทั้งหลายผูมีประโยชนนี้ใหญ ผูแสวงหา
คุณใหญ ทรงดําเนินไปแลว ชนเหลาใด ๆ
ยอมปฏิบัติพรหมจรรยนั้น ตามที่พระพุทธเจาทรงแสดงแลว ชนเหลานั้น ๆ
ผูก ระทําตามคําสั่งสอนของพระศาสดา
จักกระทําซึ่งที่สุดแหงทุกขได.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบทุติยนกุหนาสูตรที่ ๙
อรรถกถาทุติยนกุหนาสูตร
ในทุตยิ นกุหนาสูตรที่ ๙ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อภิฺตฺถ ไดแก เพื่อความรูธรรมทัง้ ปวง โดยจําแนกมี
กุศลเปนตน และโดยจําแนกมีขันธเปนตน โดยไมวิปริตดวยความรูอันวิเศษยิ่ง.
บทวา ปริฺตฺถ ไดแก เพื่อกําหนดรูและเพื่อกาวลวงธรรมอันเปนไปใน
ภูมิ ๓ โดยนัยมีอาทิวา อิท ทุกฺข นี้เปนทุกข ดังนี้.
ในบทนั้น ความรูยิ่งในสิ่งที่ควรรูยิ่ง เปนวิสัยของอริยสัจ ๔. ก็การ
รูรอบ คือ การกําหนดรู. ผิวา การกําหนดรูเปนวิสัยของทุกขสัจไซร
พรหมจรรยเวนจากการตรัสรูดวยปหานะ สัจฉิกิริยา และภาวนายอมเปนไป
ไมได. พึงทราบวา ในที่นี้ทานประสงคเอาปหานะเปนตน. บทที่เหลือมีเนื้อ
ความไดกลาวไวแลวในสูตรตามลําดับ.
จบอรรถกถาทุติยนกุหนาสูตรที่ ๙
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๑๐. โสมนัสสสูตร
วาดวยธรรม ๒ อยาง ในถึงความสิ้นทุกข
[๒๑๕] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสเเลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ เปนผู
มากไปดวยสุขแลโสมนัสอยูในปจจุบัน เปนผูปรารภความเพียรแลวโดยแยบคาย
เพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ ความ
สังเวชในฐานะอันเปนที่ตั้งแหงความสังเวช ๑ ความเพียรโดยแยบคายแหง
บุคคลผูสังเวช ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ
นี้แล เปนผูมากไปดวยสุขและโสมนัสอยูในปจจุบัน เปนผูปรารภความเพียร
แลวโดยแยบคาย เพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ภิกษุผูเปนบัณฑิต มีความเพียร มี
ปญญาเครื่องรักษาตน พิจารณาโดยชอบ
แลวดวยปญญา พึงสังเวชในฐานะเปนที่
ตั้งแหงความสังเวชทีเดียว ภิกษุผูมปี กติ
อยูอยางนี้ มีความเพียร มีความประพฤติ
สงบ ไมฟุงซาน หมั่นประกอบอุบายเปน
เครื่องสงบใจ พึงถึงควานสิ้นไปแหงทุกขได.
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เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบโสมนัสสสูตรที่ ๑๐
จบวรรคที่ ๑
อรรถกถาโสมนัสสสูตร
ในโสมนัสสสูตรที่ ๑๐ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :ในบทวา สุขโสมนสฺสพหุโล นี้มีอธิบายดังนี้ บทวา สุข
ไดแก สุขทางกาย. บทวา โสมนสฺส ไดแก สุขทางใจ เพราะฉะนั้น
ทานจึงกลาววา ผูที่มีสุขทางกาย และสุขทางใจ เปนไปเนือง ๆ วา เปนผูม าก
ไปดวยความสุขและโสมนัส.
บทวา โยนิ ไดแก กําเนิด มาแลวในบทมีอาทิวา จตสฺโส
โข อิมา สารีปุตต โยนิโย ดูกอนสารีบุตร กําเนิด ๔ เหลานี้แล.
ไดแก เหตุในบทมีอาทิวา โยนิ เหสา ภูมิ จ ผลสฺส อธิคมาย ก็
และภูมินี้เปนเหตุเพื่อบรรลุผล ดังนี้. และไดแก ชองคลอด ในบทมีอาทิวา
น จาห พฺราหฺมณ พฺรมู ิ โยนิช มตฺติสมฺภว เตเมน กมฺมชวาตา
นิพฺพตฺติตฺวา อุทฺธปาท อโธสิร สมฺปริวตฺติตฺวา มาตุ โยนิมุเข
สมฺปฏิปาเทนฺติ เราไมกลาวผูที่เกิดจากชองคลอด มีมารดาเปนแดนเกิด วา
เปนพราหมณ ลมกรรมชวาต (ลมเบง) เกิดขึ้นกลับเด็กนั้นใหมีเทาขึ้น ใหมี
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หัวลง แลวใหตกไปในชองคลอดของมารดา. แตในที่นี้ทานประสงคเอาเหตุ.
บทวา อสฺส แปลวา โดย. บทวา อารทฺธา ไดแก ตั้งไว ประคองไว
หรือใหสําเร็จบริบูรณ.
ในบทวา อาสวาน ขยาย นี้ ชื่อวา อาสวะ เพราะไหลออก.
ทานอธิบายวา อาสวะทั้งหลายไหล คือ ซานออกจากตาบาง จากใจบาง.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อาสวะ เพราะไหลจากธรรมถึงโคตรภู จากโอกาสถึง
ภวัคคพรหม. อธิบายวา อาสวะทั้งหลายกระทําโอกาสนั้นในธรรมเหลานั้น ไว
ในภายในเปนไปอยู. อาการนี้มีความวา ทําไวในภายใน. ชื่อวา อาสวะ เพราะ
อรรถวา หมักไวนาน ดุจเครื่องดองมีน้ําหวานเปนตนบาง. น้ําหวานเปนตน
ที่ชาวโลกหมักไวนาน เรียกวา อาสวะ. ก็กิเลสเหลานี้ควรเปนอาสวะ เพราะ
อรรถวา หมักหมมไวนาน. สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวมีอาทิวา ปุริมา
ภิกฺขเว โกฏิ น ปฺายติ อวิชฺชาย อิโต ปุพฺเพ อวิชฺชา นาโหสิ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เบื้องตนที่สุดของอวิชชา ยอมไมปรากฏ อวิชชามิได
มีแลวกอนจากนี้. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อาสวะ เพราะไหลไปแลนไปสูสังสารทุกขอันกวางขวาง. ก็ในที่นี้ไมมีคําพูดมากอน กิเลสทั้งหลาย ยอมประกอบ
ไวในที่ที่พูดถึงอาสวะ. คําหลัง ยอมประกอบไวแมในกรรม. อนึ่ง อาสวะ
ทั้งหลายหาใชเปนกรรมและกิเลสโดยสิ้นเชิงไม. แมอันตรายมีประการตาง ๆ
ก็เปนอาสวะดวยแท. ดวยวา อาสวะอันมาในอภิธรรมมี ๔ อยาง คือ
กามาสวะ ๑ ภวาสวะ ๑ ทิฏฐาสวะ ๑ อวิชชาสวะ ๑ เพราะฉะนั้น กิเลส
ทั้งหลายมีกามราคะเปนตน ก็เปนอาสวะ. แมในพระสูตรทานก็กลาวถึงกรรม
เปนไปในภูม ๓ และอกุศลธรรมที่เหลือไวในที่นี้วา นาห จุนทฺ ทิฏฺธมฺม-ิ
กามเยว อาสวาน สวราย ธมฺม เทเสมิ ดูกอนจุนทะ เรายอมไม
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แสดงธรรมเพื่อความสํารวมอาสวะทั้งหลายอันเปนไปในปจจุบันเทานั้น. ใน
บทนี้วา ทิฏ ธมฺมิกาน อาสวาน สวราย สมฺปรายิกาน ปฏิฆาตาย
เพื่อความสํารวมอาสวะทั้งหลายอันเปนไปในปจจุบัน เพื่อ กําจัดอาสวะทั้งหลาย
อันเปนไปในสัมปรายภพ ทานแสดงถึงการเขาไปเบียดเบียนผูอื่น ทําใหเขา
เดือดรอน การฆา การจองจําเปนตน และอันตรายมีประการตาง ๆ อันเปน
ทุกขในอบาย. ก็อาสวะเหลานั้นมาในวินัย ๒ อยาง คือ เพื่อความปองกัน
อาสวะทั้งหลายอันเปนไปในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะทั้งหลายอันเปนไปใน
สัมปรายภพ ๑. อาสวะมาในสัพพาสวสูตร ๓ อยาง ในบาลีมีอาทิวา ตโย เม
อาวุโส อาสวา กามาสโว ภวาสโว อวิชฺชาสโว ดูกอนอาวุโส
อาสวะ ๓ อยางเหลานี้ คือ กามาสวะ ๑ ภวาสวะ ๑ อวิชชาสวะ ๑ ดังนี้.
ในสูตรอื่นก็อยางนั้น. ในอภิธรรม อาสวะ ๓ รวมเปน ๔ กับทิฏฐาสาวะ.
โดยการแสดงเพื่อใหรูอาสวะมี ๕ อยาง คือ อาสวะนําสัตวไปนรกก็มี ๑
อาสวะนําสัตวไปในกําเนิดเดียรัจฉานก็มี ๑ อาสวะนําสัตวไปเปรตวิสัยก็มี ๑
อาสวะนําสัตวไปสูมนุษยโลกก็มี ๑ อาสวะนําสัตวไปเทวโลกก็มี ๑. แตในที่นี้
ทานประสงคเอากรรมเทานั้นเปนอาสวะ. ในฉักกนิบาต อาสวะมี ๖ อยาง
โดยนัยเปนตนวา อตฺถิ อาสวา สวรา ปหาตพฺพา อาสวะทั้งหลายพึงละ
เพราะการสํารวมก็มี. โดยการแสดงถึงความสํารวมอาสวะทั้งปวง อาสวะ
เหลานั้นมี ๗ อยาง รวมกับธรรมอันทัสสนะพึงละ. แตในที่นี้ โดยการแสดง
ในอภิธรรม พึงทราบวา ทานประสงคเอาอาสวะ ๔.
ในบทวา ขยาย นี้ การทําลายอาสวะทั้งหลายพรอมดวยรสในบทวา
อาสวะสิ้นไป เสื่อมไป แตกไป ทําลายไป ความไมเที่ยง ความอันตรธาน
ทานกลาววา ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย. อาการสิ้นไป ความไมมี
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ความสิ้นสุด ความไมเกิด แหงอาสวะทั้งหลายในบทนี้วา ชานโต อห
ภิกฺขเว ปสฺสโต อาสวาน ขย วทามิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อรู
เมื่อเห็น เรายอมกลาวความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดังนี้ ทานกลาววา
ความสิ้นไปแหงอาสวะ ดังนี้. อริยมรรคในคาถานี้วา
เสกฺขสฺส สิกฺขมานสฺส
อุชุนคฺคานุสาริโน
ขยสฺมึ ปม าณ
ตโต อฺา อนนฺตรา
ญาณที่หนึ่ง ในเพราะควานสิ้นไป
ของพระเสกขะผูยังตองศึกษาอยู ผูดําเนินตามทางตรง จากญาณนั้น ก็รูทวั่ ถึง
เปนลําดับไป.
ทานกลาววา ความสิ้นไปแหงอาสวะ. กลาวผลในบทนี้วา อาสวาน
ขยา สมโณ โหติ เปนสมณะเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย. กลาวนิพพานใน
คาถานี้วา
ปรวชฺชานุปสฺสิสฺส นิจฺจ อุชฺฌานสฺญิโน
อาสวา ตสฺส วฑฺฒนฺติ
อารา โส อาสวกฺขยา
อาสวะทั้งหลาย ยอมเจริญแกผูมอง
เห็นแตโทษของผูอื่น มีความสําคัญใน
การเพงโทษเปนนิจ เขาไกลจากความสิ้น
อาสวะ.
ก็ในสูตรนี้ ทานกลาววา อาสวาน ขยาย หมายถึงผล. อธิบายวา
เพื่อประโยชนแกอรหัตผล.
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บทวา สเวชนีเยสุ าเนสุ ไดแกในฐานะอันใหเกิดความสังเวช
คือ ในวัตถุอันควรสังเวช มีชาติเปนตน . วัตถุอนั ควรสังเวชเหลานี้ คือ ชาติ
ชรา พยาธิ มรณะ อันนําไปสูอบาย ในอดีต ในอนาคตเปนทุกข มีวัฏฏะ
เปนมูล ในปจจุบันเปนทุกขมีการแสวงหาอาหารเปนมูล ชื่อวา ฐานะอันเปน
ที่ตั้งแหงความสังเวช. อีกอยางหนึ่ง พึงทราบบททั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา
โลกสันนิวาส รอนระอุ สับสน วุนวาย เดินทางผิด โลกอันชรานําเขาไป
ไมยั่งยืน ไมมีที่ตานทาน ไมเปนอิสระ โลกไมมอี ะไรเปนของตน ตองละ
สิ่งทั้งปวงไป โลกพรองอยูเปนนิจ ไมรูจักอิ่ม เปนทาสของตัณหา ดังนี้
ชื่อวา ฐานะอันใหเกิดความสังเวชในที่นี้. บทวา สเวชเนน ไดแก ดวย
ความสังเวชอันไดแกกลัวเกิดอาศัยวัตถุอันควรสังเวชมีชาติเปนตน. แตโดย
อรรถ ญาณพรอมดวยโอตตัปปะ ชื่อวา ความสังเวช. บทวา สเวคสฺส
ไดแก เกิดความสังเวชเพราะทุกขมีชาติเปนตนหลาย ๆ อยาง นับแตหยั่ง
ลงสูครรภเปนตน. อาจารยบางพวกกลาววา สเวชิต บาง. บทวา โยนิโส
ปธาเนน ไดแก ดวยความเพียร โดยอุบาย คือ ดวยความเพียรชอบ. จริง
อยู สัมมาวายามะนั้นทานกลาววาเปนปธาน เพราะเปนที่ตั้งความเพียรและ
เพราะใหสําเร็จภาวนาชั้นสูงสุด ดุจผูที่ละอกุศลธรรมได บรรดากุศลธรรม
ยอมถึงการทําภาวนาใหบริบูรณฉะนั้น.
ในบทนั้น ภิกษุไมเห็นที่ตานทาน ที่เรน ที่พึ่งไร ๆ ในภพเปนตน
ดวยความสังเวช ไมติดในภพนั้น มีใจไมเกี่ยวเกาะ และหมดความรูสึกในอัน
ที่จะหันกลับไป เพราะเปนปฏิปกษตอสิ่งนั้น จึงเปนผูนอมไปเพื่อนิพพาน
โนมไปเพื่อนิพพาน โอนไปเพื่อนิพพานโดยแท. ภิกษุนั้น เปนผูมากไปดวย
โยนิโสมนสิการเพราะอาศัยกัลยาณมิตร เปนผูประกอบไปดวยอัธยาศัยอัน
บริสุทธิ์ เปนผูประกอบและขวนขวายในสมถวิปสสนา ยอมเบื่อหนายใน
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สังขารทั้งปวง ขวนขวายใหเกิดวิปสสนา. ขอที่ภิกษุเปนผูมากดวยโยนิโสมนสิการ เปนผูประกอบดวยอัธยาศัยอันบริสุทธิ์ เปนผูประกอบและขวนขวายใน
สมถะและวิปสสนานี้ พึงทราบความเปนผูมากดวยสุขและโสมนัส ในปจจุบัน
นั้นแล. ดวยเหตุที่ภิกษุเปนผูตั้งอยูในสมถะ เปนผูประกอบและขวนขวายใน
วิปสสนา ยอมเบื่อหนายในสังขารทั้งปวง ขวนขวายใหเกิดวิปสสนานั้น พึง
ทราบวาเปนผูปรารภเหตุ เพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย.
ในคาถาทั้งหลาย พึงทราบอธิบายดังตอไปนี้. บทวา สวิชฺเชเถว
ไดแกพึงสังเวช คือ พึงทําความสลดใจนั้นเอง. อาจารยบางพวกกลาววา
สวิชฺชิตฺวาน ก็ม.ี อธิบายวา เปนผูม ีความสลดใจตามนัยดังกลาวแลว.
บทวา ปณฺฑิโต ไดแก ผูมีปญญา. อธิบายวาไดแกติเหตุกปฏิสนธิ (การปฏิสนธิดวยเหตุ ๓ ประการ). บทวา ปฺาย สมเวกฺขิย ไดแก พิจารณา
สังเวควัตถุ (วัตถุอันควรใหเกิดความสังเวช) ดวยความสลดใจโดยชอบดวย
ปญญา. อีกอยางหนึ่ง พิจารณาแลวโดยชอบดวยปญญา บทที่เหลือในที่ทั้ง
ปวงมีความงายทั้งนั้น.
จบอรรถกถาโสมนัสสสูตรที่ ๑๐
จบอรรถกถาวรรคที่ ๑ ในทุกนิบาต
แหงอรรถกถาอิติวุตตกะ ชื่อปรมัตถวิภาวินี ดวยประการฉะนี้.

รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมภิกขุสูตร ๒. ทุติยภิกขุสูตร ๓. ปนียสูตร ๔. อตปนียสูตร ๕. ปฐมสีลสูตร ๖. ทุติยสีลสูตร ๗. อาตาปสูตร ๘. ปฐมนกุหนาสูตร ๙. ทุติยนกุหนาสูตร ๑๐. โสมนัสสสูตร และอรรถกถา.
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อิติวุตตกะ ทุกนิบาต วรรคที่ ๒
๑. วิตักกสูตร
วาดวยวิตกของพระพุทธเจา ๒ ประการ
[๒๑๖] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วิตก ๒ ประการ คือ เขมวิตก ๑ วิเวกวิตก ๑
ของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ยอมเปนไปเนื่อง ๆ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย พระตถาคตมีความไมเบียดเบียนเปนที่มายินดี ยินดีแลวในความไม
เบียดเบียน วิตกนี้นั่นแลของพระตถาคตนั้น ผูมคี วามไมเบียดเบียนเปนที่มา
ยินดี ยินดีแลวในความไมเบียดเบียน ยอมเปนไปเนือง ๆ วาเราจะไมเบียด
เบียนสัตวอะไร ๆ ผูสะดุงหรือผูมั่นคงใหลําบากดวยการกระทํานี้ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย พระตถาคตผูมีความสงัดเปนที่มายินดี ยินดีแลวในความสงัด วิตก
นี้นั่นแลของพระตถาคตนี้ ผูมีความสงัดเปนที่มายินดี ยินดีแลวในความสงัด
ยอมเปนไปเนือง ๆ วา อกุศลเราละไดแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุ
นั้นแล แมเธอทั้งหลายก็จงเปนผูมีความไมเบียดเบียนเปนที่มายินดี ยินดีแลว
ในความไมเบียดเบียนอยูเถิด วิตกนีน้ ั่นแลของเธอทั้งหลายนั้น ผูมีความไม
เบียดเบียนเปนที่มายินดี ยินดีแลวในความไมเบียดเบียน จักเปนไปเนือง ๆ
วา เราทั้งหลายจะไมเบียดเบียนสัตวอะไร ๆ ผูสะดุงหรือผูมั่นคงใหลําบาก
ดวยการกระทํานี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนผูมีความสงัดเปนที่
มายินดี ยินดีแลวในความสงัดอยูเถิด วิตกนี้นั่นแลของเธอทั้งหลายนั้น ผูมี
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ความสงัดเปนที่มายินดี ยินดีแลวในความสงัด จักเปนไปเนือง ๆ วา อะไร
ชื่อวาอกุศล อกุศลอะไร ๆ ที่เราทั้งหลายยังละไมไดแลว เราทั้งหลายจะละ
อกุศลอะไร.
พระผูม ีพระภาคไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
วิตก ๒ ประการของพระตถาคตผู
เปนพระพุทธเจา ผูครอบงํามารอันผูอื่น
ไมพึงครอบงําได ยอมเปนไปเนื่อง ๆ
พระตถาคตผูเปนพระพุทธเจานั้นไดแสดง
เขมวิตกขอที่ ๑ ลําดับนั้น ไดประกาศวิเวก
วิตกขอที่ ๒ เรากลาวมุนีผูบรรเทาความ
มืด ผูถงึ ฝง ผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง
ผูถึงคุณอันพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย
พึงถึง ผูมีความชํานาญ ผูไมมีอาสวะ
ผูขามวัฏทุกขอันเปนยาพิษ ผูนอมไปแลว
ในธรรมเปนที่สิ้นตัณหา ผูทรงไวซึ่งราง
กายอันมีในที่สุดนั้นแลวา ผูละมาร ผูถึง
ฝงแหงชรา พระผูมพี ระภาคเจาผูมีปญญาดี
มีพระจักษุรอบคอบผูปราศจากความโศก
ขึ้นสูปราสาทอันสําเร็จดวย (ปญญา)
ธรรม ยอมพิจารณาเห็นหมูชนผูยังขาม
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ความโศกไมได ผูถูกชาติและชราครอบ
งํา เปรียบเหมือนบุรษุ ผูมจี ักษุยืนอยูบน
ยอดภูเขาหิน พึงเห็นหมูช นไดโดยรอบ
ฉะนั้น.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบวิตักกสูตรที่ ๑

ทุกนิบาทวรรควรรณนาที่ ๒
อรรถกถาวิตักกสูตร
ในวิตักกสูตรที่ ๑ แหงวรรคที่ ๒ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :ตถาคตศัพทในบทวา ตถาคต ภิกฺขเว นี้ ยอมปรากฏในโวหาร
วาสัตว และสัมมาสัมพุทธะเปนตน. ปรากฏในโวหารวาสัตว ในบทมีอาทิวา
ตถาเหส โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา เปนความจริงอยางนั้น สัตวนี้มี
ความตายเปนเบื้องหนา. ปรากฏในโวหารวา สัมมาสัมพุทธะ ในบทมีอาทิวา
ตถาคต เทวนนุสฺสปูชิต
พุทฺธ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ
ขาพเจาทั้งหลายขอนอบนอมพระตถาคต คือพระพุทธเจา ผูอันเทวดาและ
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มนุษยบูชาแลว ขอความสวัสดี จงมีแก
ขาพเจาทั้งหลายเถิด.
ปรากฏในโวหารวา ธรรม ในบทมีอาทิวา
ตถาคต เทวมนุสสฺ ปูชิต
ธมฺม นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ
ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอบนอมพระ
ตถาคตคือพระธรรม ผูอันเทวดาและ
มนุษยบูชาแลว ขอความสวัสดี จงมีแก
ขาพเจาทั้งหลายเถิด.
ปรากฏในโวหารวา สงฆ ในบทมีอาทิวา
ตถาคต เทวมนุสฺสปูชิต
สฆ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ
ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอบนอมพระตถาคตคือพระสงฆ ผูอ ันเทวดาและ
มนุษยบูชาแลว ขอความสวัสดี จงมีแก
ขาพเจาทั้งหลายเถิด.
แตในที่นี้ปรากฏในโวหารวา สัมมาสัมพุทธะ. เพราะฉะนั้น ในบท
วา ตถาคต นี้ ทานกลาวถึงพระผูมีพระภาคเจาวา เปนตถาคต ดวยเหตุ ๘
ประการ. เหตุ ๘ ประการเปนไฉน. ชื่อวาตถาคต เพราะเสด็จมาเหมือน
อยางนั้น. ชือ่ วาตถาคต เพราะเสด็จไปเหมือนอยางนั้น. ชื่อวาตถาคต เพราะ
ทรงรูลักษณะที่แทจริง. ชื่อวาตถาคต เพราะตรัสรูธรรมที่แทจริง โดยความ
เปนจริง. ชื่อวาตถาคต เพราะทรงเห็นความแทจริง. ชื่อวาตถาคต เพราะทรง
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สั่งสอนสิ่งที่แทจริง. ชื่อวาตถาคต เพราะทรงการทําแตความแทจริง. ชื่อวา
ตถาคต เพราะอรรถวาทรงครอบงํา.
ถามวา พระผูมีพระภาคเจา ชื่อวาตถาคต เพราะเสด็จมาเหมือนอยาง
นั้นเปนอยางไร. ตอบวา พระผูมีพระภาคเจา ทรงบําเพ็ญทานบารมี ทรงบําเพ็ญศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี
อธิฏฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี ทรงบําเพ็ญบารมี ๓๐ ถวน
คือ บารมี ๑๐ เหลานี้ อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐ ทรงบริจาคมหาบริจาค ๕ เหลานี้ คือ บริจาคอวัยวะ ๑ บริจาคตน ๑ บริจาคทรัพย ๑
บริจาคภริยา ๑ บริจาคราชสมบัติ ๑ โดยทํานองเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจา
ทั้งหลายมีพระวิปสสีเปนตน เสด็จมาอยางใด แมพระผูมีพระภาคเจาของเรา
ทั้งหลาย ก็เสด็จมาอยางนั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ตถาคต. สมดังที่ทาน
กลาวไววา
ยเถว โลกมฺหิ วิปสฺสอิ าทโย
สพฺพฺุภาว มุนโย อิธาคตา
ตถา อย ส ยมุนีป อาคโต
ตถาคโต วุจฺจติ เตน จกฺขุมา
พระมุนีทั้งหลายมีพระวิปสสีเปนตน
เสด็จมาสูความเปนพระสัพพัญูในโลกนี้
อยางใด แมพระศากยมุนีนี้ ก็เสด็จมา
เหมือนอยางนั้น ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาผูมีพระจักษุ จึงชื่อวา ตถาคต.
ดังนี้.
พระผูม ีพระภาคเจาเสด็จมาเหมือนอยางนั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
ตถาคต ดวยประการฉะนี้.
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ถามวา พระผูมีพระภาคเจา ชื่อวาตถาคต เพราะเสด็จไปเหมือนอยาง
นั้นเปนอยางไร. ตอบวา พระพุทธเจาทั้งหลายมีพระวิปสสีเปนตน ซึ่งประสูติ
เดี๋ยวนั้น ครั้นประดิษฐานพระบาททั้งสองเสมอกันบนแผนดิน แลวทรงหัน
พระพักตรไปทางทิศอุดร ยางพระบาท ๗ กาวอยางใด แมพระผูมีพระภาคเจา
ของเราทั้งหลาย ก็เสด็จไปเหมือนอยางนั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ตถาคต.
สมดังที่ทานกลาวไววา
มุหุตฺตาชโต จ ควมฺปติ ยถา
สเมหิ ปาเทหิ ผุสี วสุนฺธร
โส วกฺกมิ สตฺต ปทานิ โคตใน
เสตว ฉตฺต อนุธารยุ มรู
คนฺตวาน โส สตฺต ปทานิ โคตโม
ทิสา วิโลเกสิ สมา สมนฺตโต
อฏงฺคุเปต คิรมพฺภุทีรยิ
สีโห ยถา ปุพฺพตมุทฺนิฏิโต
พระพุทธเจาพระนามวา ควัมปติ
ประสูตใิ นบัดเดี๋ยวนั้น ทรงเหยียบแผนดิน
ดวยพระบาททั้งคูเสมอกัน ฉันใด พระ
โคดมนัน้ ก็ฉันนั้น ทรงยางพระบาทได ๗
กาว หมูเ ทพพากันกั้นเศวตฉัตร ครั้นพระองคเสด็จไปได ๗ กาวแลว ทรงหยุด
เหลียวแลดูทิศสม่ําเสมอกันโดยรอบ ทรง
เปลงพระวาจาประกอบดวยองค ๘ เหมือน
ราชสีหย ืนอยูบนยอดเขาฉะนั้น.
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พระผูม ีพระภาคเจาก็เสด็จไปเหมือนอยางนั้น จึงชื่อวาตถาคต ดวย
ประการฉะนี้.
ถามวา พระผูมีพระภาคเจา ชือ่ ตถาคต เพราะทรงรูลักษณะที่แทจริง
เปนอยางไร. ตอบวา พระองคทรงรูสามัญลักษณ พรอมดวยลักษณะของ
รูปธรรมและอรูปธรรมทัง้ ปวง จริงแทแนนอน คือ ทรงบรรลุดวยญาณคติ
ตรัสรูไมผิดพลาด เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ตถาคต. สมดังทีท่ านกลาววา
สพฺเพส ปน ธมมาน สกสามฺลกขณ
ตถเมวาคโต ยสฺมา ตสฺมา นาโถ ตถาคโต
ก็เพราะพระผูมีพระภาคเจาผูเปน
นาถะ ทรงรูสามัญลักษณะของตน แหง
ธรรมทั้งปวง แทจริงทีเดียว ฉะนั้น
พระองคจึงชื่อวา ตถาคต.
พระผูมีพระภาคเจาชื่อวา ตถาคต เพราะทรงรูลักษณะที่แทจริง
ดวยประการฉะนี้.
ถามวา พระผูมีพระภาคเจา ชื่อตถาคต เพราะทรงตรัสรูธรรมที่แทจริง
โดยความเปนจริง เปนอยางไร. ตอบวา อริยสัจ ๔ ชื่อวา ธรรมแทจริง.
สมดังที่ตรัสวา จตฺตารีมานิ ภิกขฺ เว ตถานิ อวิตถานิ อนฺถานิ กตมานิ จตฺตาริ อิท ทุกฺข อริยสจฺจนฺติ ภิกฺขเว ตถาเมต
อวิตถเมต อนฺฺกเมต ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความจริงแทแนนอน ไม
เปนอยางอื่น ๔ อยางเหลานี้ ๔ อยางเปนไฉน ดูกอนภิกษุ ทุกขนี้เปนอริยสัจ
เปนความจริงแทแนนอนไมเปนอยางอื่น. พึงทราบความพิสดารตอไป พระผูมี
พระภาคเจาตรัสรูอริยสัจเหลานั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาตถาคต เพราะตรัสรู
ยิ่งซึ่งธรรมอันแทจริง. เพราะ คต ศัพท ในที่นี้มคี วามวาตรัสรูยิ่ง. พระผูมี
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พระภาคเจาชื่อวา ตถาคต เพราะตรัสรูธรรมทีแ่ ทจริง โดยความเปนจริง
ดวยประการฉะนี้.
ถามวา พระผูมีพระภาคเจา ชื่อตถาคต เพราะทรงเห็นความแทจริง
เปนอยางไร. ตอบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงรู ทรงเห็นโดยอาการทั้งปวง
ซึ่งรูปารมณอันมาทางจักขุทวาร ของสัตวทั้งหลายหาประมาณมิได ในโลกธาตุ
อันไมมีประมาณในเทวโลก พรอมดวยมนุษยโลก เมื่อทรงรูทรงเห็นอยางนี้
ทรงจําแนกรูปารมณนั้น ดวยอารมณนาปรารถนาเปนตน หรือดวยการไดบท
ในเพราะ ทิฏฐะ สุตะ มุตะ วิญญาตะ โดยนัยมีอาทิวา รูปทีแ่ สดงสีแสงอาศัย
มหาภูตรูป ๔ เปนไปกับดวยความกระทบกระทั่ง มีสีเขียว สีเหลืองเปน
รูปารมณเปนไฉน โดยชื่อมากมาย หรือโดย ๑๓ วาระ. หรือโดย ๕๒ นัย
เปนความจริงแททีเดียว ไมจริงไมมี. ในเสียงเปนตน อันมาทางโสตทวาร
เปนตน ก็มนี ัยนี้. สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ย ภิกฺขเว สเทวกสฺส โลกสฺส ฯเปฯ สเทวมนุสฺสาย ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต
ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตมห ชานามิ ตมห อภิฺาสึ ต
ตถาคตสฺส วิทิต ตถาคตสฺส อุปฏาสิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรารู
รูยิ่ง อารมณที่เห็น ที่ฟง ที่รู ทีร่ ูยิ่ง ที่ถึง ที่แสวงหา ที่ตามเที่ยวไปของ
โลกพรอมกับเทวโลก ฯลฯ พรอมดวยเทวดาแลมนุษย ดวยใจ อารมณนั้น
ตถาคตรูแลว รูย ิ่งแลว ปรากฏแลว แกตถาคต ไดปรากฏแลว แกตถาคต. ดวย
ประการฉะนี้ พระผูมีพระภาคเจา ชื่อตถาคต เพราะทรงเห็นความแทจริง. พึง
ทราบความหมายของบทวา ตถาคโต ในอรรถวา เห็นความแทจริงในที่นี้.
ถามวา พระผูมีพระภาคเจา ชื่อตถาคต เพราะทรงสั่งสอนสิ่งที่แทจริง
เปนอยางไร. ตอบวา ตลอดราตรีใด พระผูมีพระภาคเจา ตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ตลอดราตรีใด เสด็จปรินิพพาน ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
ในระหวางนี้ คําสอนมีสุตตะ เคยยะเปนตนใด อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว
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ในเวลาปริมาณ ๔๕ พรรษา ทั้งหมดนั้นบริสุทธิ์ บริบูรณ ย่ํายีความมัวเมาใน
ราคะเปนตน เปนสิ่งจริงแทแนนอน เปนเชนเดียวกัน. ดังที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไววา ยฺจ จุนฺท รตฺตึ ฯเปฯ ตถาคโตติ วุจฺจติ ดูกอนจุนทะ
ราตรีใด ตถาคตตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ราตรีใด ตถาคตปรินิพพาน
ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในระหวางนี้ ตถาคต กลาวพูดชีแ้ จงคําสอนใด
ทั้งหมดนั้นเปนความจริงแท ไมเปนอยางอื่น เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา ตถาคต.
คต ศัพทในที่นี้มีความวา กลาว. พระผูมีพระภาคเจา ชื่อตถาคต เพราะทรง
สั่งสอนสิ่งที่แทจริง. อีกอยางหนึ่ง การกลาว ชื่อวา อาคท อธิบายวา คําพูด.
พึงทราบบทสําเร็จในที่นี้ อยางนี้วา ชื่อตถาคโต แปลง ท เปน ต ในบทวา
ตโถ อวีปริโต อาคโท อสฺส มีคําพูดจริงแทไมแปรผัน.
ถามวา พระผูมีพระภาคเจา ชื่อตถาคต เพราะทรงกระทําแตความแท
จริง เปนอยางไร. ตอบวา จริงอยู กายของพระผูมีพระภาคเจา ยอมอนุโลม
ตามวาจา แมวาจากอนุโลมตามกาย เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงเปน
ผูพูดอยางใด ทําอยางนั้น และทําอยางใด พูดอยางนั้น เมื่อพระองคเปนอยางนี้
วาจาเปนอยางใด แมกายก็ไป คือ เปนไปอยางนั้น และกายเปนอยางใด
แมวาจาก็เปนอยางนั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ตถาคต. ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ยถาวาที ภิกฺขเว ตถาคโต ตถาการี ตถาวาที
อิติ ยถาวาที ตถาการี ยถาการี ตถาวาที ตสิมา ตถาคโตติ วุจฺจติ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตพูดอยางใด ทําอยางนั้น ทําอยางใด พูดอยางนั้น
เพราะตถาคตพูดอยางใด ทําอยางนั้น ทําอยางใด พูดอยางนั้น ฉะนั้นจึง
ชื่อวา ตถาคต. พระผูมีพระภาคเจาชื่อตถาคต เพราะทรงกระทําแตความ
แทจริง ดวยประการฉะนี้.
ถามวา พระผูมีพระภาคเจาชื่อตถาคต เพราะอรรถวา ทรงครอบงํา
เปนอยางไร. ตอบวา เพราะพระผูมีพระภาคเจา ทรงกระทําภวัคคพรหมไว
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ในเบื้องบน ที่สุดอเวจีไวในเบื้องลาง ทรงครอบงํา สรรพสัตวในโลกธาตุอันหา
ประมาณมิไดในเบื้องขวาง คุณของพระองคชั่งหรือวัดไมได ดวยศีลบาง สมาธิบาง
ปญญาบาง วิมุตติบาง วิมุตติญาณทัสสนะบาง โดยแทจริง พระองคอันบุคคลชั่ง
ไมได วัดไมได เปนเทวดายิ่งกวาเทวดา ไมมีเทวดายิ่งกวา เปนทาวสักกะยิ่ง
กวาทาวสักกะทั้งหลาย เปนพรหมยิ่งกวาพรหมทั้งหลาย สูงสุดกวาสัตวทั้งปวง
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ตถาคต. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา
สเทวเก ภิกฺขเว โลเก ฯเปฯ สเทวมนุสฺสาย ตถาคโต อภิภู อนภิภูโต
อฺทตฺถุทโส วสวตฺติ ตสฺมา ตถาคโตติ วุจฺจติ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ตถาคต เปนผูยิ่งใหญ ไมมีผูครอบงําได เห็นทุกสิ่งทุกอยาง ยังสัตวใหอยูใน
อํานาจ ในโลกพรอมกับเทวโลก ฯลฯ ในหมูสัตวพรอมกับเทวดาและมนุษย
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ตถาคต. นี้เปนบทสําเร็จในขอนั้น คําพูดก็เหมือนยา
เปนเยื้องกรายแหงเทศนา และเปนการสะสมบุญ. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจานั้นผูมีอานุภาพมาก ทรงย่ํายีผูกลาวคัดคานทั้งหมด และโลกพรอมดวย
เทวโลก ดุจหมอยาปราบงูดวยยาทิพยฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจามีคําพูด
วิเศษตามที่กลาวแลว จริงแทไมแปรผัน ในการครอบงําชาวโลกทั้งปวง
เพราะเหตุนั้น พึงทราบวา ชื่อ ตถาคโต เพราะแปลง ท เปน ต ดวย
ประการฉะนี้. พระผูมีพระภาคเจา ชื่อ ตถาคต เพราะอรรถวาทรงครอบงํา
ดวยประการฉะนี้.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อ ตถาคต เพราะรู คือ ตรัสรูดวยความแทจริง.
อธิบายวา ชื่อตถาคต เพราะรู คือ หยั่งรูโลกทั้งสิน้ ดวยติรณปริญญาอันแทจริง.
ชื่อตถาคต เพราะละโลกสมุทัย (ตัณหาเปนตนเหตุใหเกิดโลก) ดวยปหานปริญญาอันแทจริง. ชื่อตถาคต เพราะบรรลุโลกนิโรธ (ความดับตัณหา
เปนเหตุใหเกิดโลก) ดวยการทําใหแจงอันแทจริง. ชื่อตถาคต เพราะทรงไป
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คือปฏิบัติโลกนิโรธคามินีปฏิปทา (ปฏิบัติปฏิปทาใหถึงความดับตัณหาเปนเหตุ
ใหเกิดโลก) ดวยภาวนาอันแทจริง. สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา โลโก
ภิกฺขเว ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺโธ ฯเปฯ ตสฺมา ตถาคโตติ วุจฺจติ ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตตรัสรูยิ่งถึงโลก ตถาคตแยกออกจากโลกแลว ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตตรัสรูยิ่งถึงโลกสมุทัย ตถาคตละโลกสมุทัยไดแลว ตถาคต
ตรัสรูยิ่งโลกนิโรธ ตถาคตทําใหแจงโลกนิโรธแลว ตถาคตตรัสรูยิ่งโลกนิโรธคามินีปฏิปทา ตถาคตเจริญโลกนิโรธคามินีปฏิปทาชัดแจงแลว ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ขอที่ตถาคตตรัสรูยิ่งถึงสิ่งทั้งปวง ของเทวโลกพรอมดวย
มนุษยโลกนัน้ จึงชื่อวา ตถาคต ดวยประการฉะนี้.
พระผูมีพระภาคเจา ชื่อ ตถาคต ดวยเหตุอื่นอีก ๘ ประการ คือ
ชื่อตถาคต เพราะเสด็จมาเพื่อความแทจริง. ชื่อตถาคต เพราะเสด็จไปเพื่อ
ความแทจริง. ชื่อตถาคต เพราะทรงตรัสรูความจริงแท. ชื่อตถาคต เพราะ
เสด็จไปเหมือนอยางนั้น. ชื่อตถาคต เพราะเปนเหมือนอยางนั้น. ชื่อตถาคต
เพราะเปนไปเหมือนอยางนั้น. ชื่อตถาคต เพราะไมเสด็จไปจากความแทจริง.
ชื่อวาตถาคต เพราะความที่พระองคเสด็จไปเหมือนอยางนั้น.
ถามวา พระผูมีพระภาคเจา ชื่อตถาคต เพราะเสด็จมาเพื่อความแทจริง
เปนอยางไร. ตอบวา มหาปฏิญญาอันใด ที่พระผูมีภาคภาคเจา ผูเปนสุเมธดาบส
ไดบําเพ็ญอภินิหารอันประกอบดวยคุณ ๘ ประการ ดังที่ทานกลาวไวอยางนี้วา
อภินิหารยอมสําเร็จ เพราะถึงพรอม
ดวยธรรม ๘ ประการ คือ ความเปน
มนุษย ๑ ความพรั่งพรอมดวยเพศ ๑ เหตุ ๑
การเห็นพระศาสดา ๑ การบรรพชา ๑
การถึงพรอมดวยคุณ ๑ อธิการะ ๑ ความ
มีฉนั ทะ ๑
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ดังนี้ ใหเปนไปแลว ณ บาทมูลของพระทีปงกรทศพลวาเราขามโลก
พรอมทั้งเทวโลกแลว จักยังสัตวใหขามบาง เราพนแลวจักยังสัตวใหพนบาง
เราฝกแลว จักใหสัตวฝกบาง เราปลอดโปรงแลว จักใหสัตวปลอดโปรงบาง
เราปรินิพพานแลว จักใหสัตวปรินิพพานบาง ดังนี้. สมดังที่ทานกลาวไววา
กิมฺเม เอเกน ติณฺเณน ปุริเสน ถามทสฺสินา
สพฺพฺุต ปาปุณิตฺวา สนฺตาเรสฺส สเทวก
อิมินา เม อธิกาเรน ปุริเสน ถามทสฺสินา
สพฺพฺุต ปาปุณิตฺวา ตาเรมิ ชนต พหุ
สสารโสต ฉินฺทิตฺวา วิทฺธเสตฺวา ตโย ภเว
ธมฺมนาว สมารุยฺห สนฺตาเรสฺส สเทวก
กิมฺเม อฺาตเวเสน ธมฺม กจฺจิกเตนิธ
สพฺพฺุต ปาปุณิติวา พุทฺโธ เหสฺส สเทวเก
เราบรรลุความเปนพระสัพพัญูแลว
ประโยชนอะไร ดวยเราผูเปนบุรุษมีกําลัง
ใจ จะขามไปผูเดียว จักยังมนุษยพรอม
ทั้งเทวดาใหขามบาง.
เราบรรลุความเปนสัพพัญูแลว
เปนบุรษุ มีกําลังใจดวยกุศลของเรานี้ จะ
ใหชนเปนอันมากขามบาง.
เราตัดกระแสสงสารไดแลว กําจัด
ภพ ๓ ไดแลว ขึ้นสูเรือ คือ พระธรรม
ไดแลว จักใหมนุษยพรอมดวยเทวดาขาม
บาง.
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เราบรรลุความเปนพระสัพพัญู
แลว ประโยชนอะไร ดวยเราผูทําใหแจง
พระธรรมดวยเพศที่ไมมีใครรูจัก จักเปน
พระพุทธเจาในโลกนี้กับทั้งเทวโลก ดังนี้.
พระผูม ีพระภาคเจาผูเปนโลกนาถ ไมทรงกลาวใหผิดมหาปฏิญญานั้น
อัน เปนเหตุแหงการคนควาพิจารณา และสมาทานซึ่งเปนบอเกิดแหงธรรม
อันทําใหเปนพระพุทธเจา แมทั้งสิ้น เพราะพระองคทรงบําเพ็ญบารมี ๓๐ ถวน
มีทานบารมีเปนตน โดยครบบริบรู ณเปนลําดับ ๕ ดวยความเคารพตลอด
อสงไขยกับแสนมหากัป ทรงบริจาคมหาบริจาค ๕ มีบริจาคอวัยวะเปนตน
ทรงเพิ่มพูนอธิฏฐาน ๔ มีสัจจาธิฏฐานเปนตน ทรงสั่งสมบุญสมภาร และ
ญาณสมภาร ทรงยังความเพียรในเบื้องตน ประพฤติธรรมในเบื้องตน ทรง
บอกธรรม และทรงประพฤติเปนประโยชนแกพระญาติเปนตน ใหดียิ่งขึ้น
ทรงบรรลุพทุ ธริยาอันเปนที่สุดอยางยิ่ง แลวจึงตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพญาณ ฉะนั้น มหาปฏิญญานั้นของพระผูมีพระภาคเจา จึงจริงแท ไมเปน
อยางอื่น ความไมจริงแทแมเพียงปลายขนทรายยอมไมมีแกพระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น. จริงอยางนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจา ๒๔ พระองคเหลานี้ คือ
พระทีปงกรทศพล พระโกณฑัญญะ พระสุมังคละ ฯลฯ พระกัสสปะ ทรงอุบัติ
แลวตามลําดับ ไดพยากรณสุเมธดาบสนั้นวา จักเปนพระพุทธเจา ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงไดรับพยากรณในสํานักของพระพุทธเจาทั้งหลาย
๒๔ องคอยางนี้ ครั้นทรงไดรับอานิสงสที่พระโพธิสัตวทั้งหลาย ผูบําเพ็ญบารมี
ควรไดแลวจึงเสด็จมา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ตถาคต เพราะมา คือบรรลุ
ความเปนผูตรัสรูยิ่งดวยความจริงแท อันเปนมหาปฏิญญาดังที่ไดกลาวแลวนั้น.
พระผูมีพระภาคเจาชื่อตถาคตเพราะเสด็จมาเพื่อความแทจริงดวยประการฉะนี้.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 240

ถามวา พระผูมีพระภาคเจาชื่อตถาคต เพราะเสด็จไปเพื่อความแทจริง
เปนอยางไร. ตอบวา พระผูมีพระภาคเจาผูเปนโลกนาถทรงเห็นหมูสัตวไดรับ
ทุกขใหญ และความคับแคน ทรงตั้งพระหฤทัยวา ไมมีใครอื่นจะเปนที่พึ่ง
ของหมูสัตวนั้นได เทานั้นซึ่งพนแลวจากสังสารทุกขนี้ จักใหหมูสัตวนั้น
พนบาง ดังนี้ จึงไดทรงบําเพ็ญบารมียิ่งใหญ ดวยพระมหากรุณา. ก็ครัน้
ทรงบําเพ็ญแลว ทรงขวนขวาย เพื่อใหเกิดประโยชนแกสัตวโลกทั้งสิ้นตามที่
ทรงตั้งปณิธานไว ไมทรงหวงใยรางกาย และชีวติ ทรงบําเพ็ญทุกรจริยาที่ทํา
ไดยากอยางยิ่ง ใหจิตเกิดความหวาดสะดุง แมดว ยเหตุเพียงผูอื่นไดยินไดฟง
เขา ทรงปฏิบัติโดยประการที่การปฏิบัติของพระมหาโพธิสัตวทั้งหลาย อันจะ
เปนสวนแหงการละ หรือจะเปนสวนแหงความเศราหมอง หรือจะเปนสวน
แหงความตั้งอยู ก็ไมใช ที่แทยังมีสวนอันวิเศษยิ่งขึ้นไปอีก จึงทรงรวบรวม
โพธิสมภารไมใหมีเหลือตามลําดับ แลวบรรลุสัมโพธิญาณอันยอดยิ่ง. แตนั้น
ทรงคอยตักเตือนผูอื่นดวยพระมหากรุณานั้น ทรงละความยินดีในความสงัด
และความสุขคือความหลุดพนอันสงบอยางยิ่ง ไมทรงคํานึงถึงความยกยอง
ดูหมิ่นและอาการผิดปกติที่ชนเหลานั้นทําใหเกิดขึ้นในโลกอันมากดวยชนพาล
ทรงสําเร็จพุทธกิจไมมีเหลือโดยการแนะนําเวไนยชน. อาการที่พระผูมีพระภาคเจาทรงเขาถึงดวยพระมหากรุณาในสัตวทั้งหลาย ในพุทธกิจนั้น จักมีแจง
ขางหนา. พระมหากรุณาในสัตวทั้งหลายของพระโลกนาถผูเ ปนพระพุทธเจา
เปนอยางใด แมของทานผูเปนพระโพธิสัตวก็เปนอยางนั้น เปนของแทจริง
ไมเปนอยางอื่น เพราะเปนเชนเดียวกันในสูตรทัง้ ปวง มีมหาภินิหารกาลสูตร
เปนตน และโดยประการทั้งปวง เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงชื่อ
ตถาคต เพราะเสด็จไป คือ ดําเนินไปเพื่อประโยชนแกโลกทั้งสิ้น ดวยพระมหากรุณาอันแทจริง มีรสเสมอกันในสรรพสัตวอันไมมีกําหนดแม ๓. พระผูมีพระภาคเจาชื่อตถาคต เพราะเสด็จไปเพื่อความแทจริง ดวยประการฉะนี้.
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ถามวา พระผูมีพระภาคเจา ชือ่ วา ตถาคตเพราะตรัสรูความแทจริง
เปนอยางไร. ตอบวา อริยมรรคญาณ ๔ ชื่อวา ความแทจริง. จริงอยู
อริยมรรคญาณเหลานั้น ชื่อวา แทจริง ไมเปนอยางอื่น เพราะไมผิดสภาวะ
และลักษณะพรอมดวยรส ของอริยสัจ ๔ อันเปนเหตุแหงความเปนไป การ
กลับไปและทั้งสองอยางนั้น รวบรวมธรรมที่ควรรูไวทั้งหมดอยางนี้วา นี้ทุกข
นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข และของ
ธรรมทั้งหลายเพื่อความเปนไปโดยอาการไมวิปริต อันไดแกการไมลุมหลง
และการตรัสรูในอริยมรรคญาณนั้น ซึ่งไดดวยการตัดขาดฝายที่เศราหมอง
ตรัสรูผูกพันสภาวะตามเปนจริง อันมีวิภาคแหงอริยมรรคญาณนั้นเปนตนวา
ทุกข มีการเบียดเบียน ปรุงแตง เผา แปรปรวน เปนอรรถ สมุทัย มีการ
ขวนขวายเปนเหตุ พัวพัน หวงใยเปนอรรถ นิโรธ เปนเครื่องสลัดออก สงัด
จากกิเลส ไมปรุงแตงอมตะเปนอรรถ มรรค นําออกไป เปนเหตุ เปนทัสสนะ
เปนอธิบดี เปนอรรถดังนี้. พระผูมีพระภาคเจา ไมมีผูอื่นแนะนํา ทรงรูค ือ
บรรลุ อริยมรรคญาณเหลานั้นดวยพระองคเอง. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงชื่อวา ตถาคต เพราะตรัสรูความแทจริง.
มรรคญาณควรใหแจมแจงดวยประการใด อัปปฏิหตญาณ (ญาณที่ไมมีอะไรกระทบได ) จตุปฏิสัมภิทาญาณ (ญาณคือปฏิสัมภิทา ๔ ) จตุเวสารัชชญาณ(ญาณคือเวสารัชชธรรม ๔ ) ปญจคติปริจเฉทญาณ (ญาณคือกําหนดคติ ๕)
ฉ อสาธารณญาณ (ญาณคืออสาธารณะ ๖ ) สัตตโพชฌังควิภาวนญาณ (ญาณคือทําใหแจงซึ่งโพชฌงค ๗) อัฎฐมัคคังควิภาวนญาณ ญาณคือทําใหแจง
ซึ่งองคแหงมรรค ๘) นวานุปุพวิหารสมาปตติญาณ ( ญาณ คือการเขาอนุปุพวิหาร ๙ ) และ ทศพลญาณ (ญาณเปนกําลังของพระตถาคต ๑๐) ของพระผู-
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มีพระภาคเจา ควรใหแจมแจงในกาล ๓. ในมรรคญาณนั้นควรรูอยางใด
อยางหนึ่ง มีสภาวกิจเปนตน มีที่อยูวิเศษเปนตนและมีนามและโคตรอัน
เนื่องดวยขันธเปนตน ในขันธธาตุอายตนะที่เปนอดีตอันแตกตางกันมีเลวเปน
ตนของสัตวผูแตกตางกันมีความเลวเปนตน อันไมมีประมาณในโลกธาตุอันไม
มีประมาณ. อนึ่ง พระญาณของพระผูมีพระภาคเจาไมของไมมีอะไรกระทบ
แลว ในความวิเศษมี วรรณ สันฐานกลิ่นรสและผัสสะเปนตนของรูปธรรม
อันเกิดขึ้นเพราะปจจัยนั้น ๆ ในรูปธรรมทั้งหลายอันละเอียดยิ่ง ตั้งอยูภายใน
และอยูไกล อันเนื่องดวยอนินทรีย ยอมเปนไปโดยประจักษในที่ทั้งปวงดุจ
มะขามปอมที่วางไวบนฝามือ. ญาณเหลานี้ คือ ญาณในอนาคตและปจจุบันก็
เหมือนอยางนั้น ชื่อวา อัปปฏิหตญาณในกาล ๓. เหมือนอยางที่ทานกลาววา
อัปปฏิหตญาณของพระผูมีพระภาคเจาผูเปนพุทธะในสวนอดีต อนาคต ปจจุบัน.
ก็ญาณเหลานั้น ชื่อวา จริงแทไมเปนอยางอื่น เพราะไมผิดไปจากสภาวลักษณะ
พรอมดวยรสแหงธรรมทั้งหลายในญาณนั้น ๆ พระผูมีพระภาคเจาทรงบรรลุ
ญาณเหลานั้นดวยสยัมภูญาณ จึงชื่อวา ตถาคต เพราะทรงรูความจริงแท
ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง ปฏิสัมภิทามี ๘ อยางคือ อัตถปฏิสัมภิทา (ปญญาแตกฉานในอรรถ) ๑ ธัมมปฏิสัมภิทา (ปญญาแตกฉานในธรรม) ๑ นิรตุ ติปฏิสัมภิทา
(ปญญาแตกฉานในนิรุกติ ๑ ปฏิภาณปฏิสัมภิทา(ปญญาแตกฉานในปฏิภาณ) ๑.
ในปฏิสัมภิทา ๔ นั้น ญาณอันเปนประเภทในอรรถเพื่อสามารถทําให
แจงและกําหนดพรอมดวยลักษณะของประเภทแหงอรรถ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา ญาณอันเปนในธรรมเพื่อสามารถทําใหแจง และกําหนดพรอมดวย
ลักษณะแหงประเภทของธรรม ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา ญาณอันเปนไปในการ
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เขาใจภาษา (เขาใจพูด) เพื่อสามารถทําใหแจงและกําหนดพรอมดวยลักษณะ
ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา ญาณอันเปนไปในปฏิภาณ (ความเฉียบแหลม)
เพื่อสามารถทําใหแจงและกําหนดพรอมดวยลักษณะ แหงประเภทของปฏิภาณ
ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา. สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ความรู
ในอรรถ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา ความรูในธรรม ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา
ความรูในอรรถ ในธรรม ในการเขาใจภาษา ชื่อวา นิรุตติปฏิสมั ภิทา ความ
รูในญาณทั้งหลาย ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา. ก็ในอัตถปฏิสัมภิทานี้โดยยอ
ผลของเหตุชื่อวา อรรถ เพราะไมมีทุกขและเพราะควรถึงอยางยิ่ง. แตโดย
ประเภท ธรรม ๕ อยางเหลานี้ คือ สิง่ ใด ๆ ที่อาศัยปจจัยเกิดขึ้น ๑ ความ
ดับกิเลส ๑ คําพูดที่มีประโยชน ๑ วิบาก ๑ กิรยิ า ๑ ชื่อวา อรรถ. ญาณ
อันเปนประเภทในอรรถนั้นของผูพิจารณาอรรถนั้น ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา.
โดยยอ ปจจัยชื่อวา ธรรม. เพราะปจจัยนั้นยอมจัด. ยอมใหประพฤติและยอมให
บรรลุถึงประโยชนนั้น ๆ ฉะนั้น ทานจึงเรียกวา ธรรม. แตโดยประเภท ธรรม
๕ อยางเหลานี้คือ ความเกิดแหงผลอยางใดอยางหนึ่ง ๑ เหตุ ๑ อริยมรรค ๑
คําที่เปนภาษิต ๑ กุศล ๑ ชื่อวา ธรรม. ญาณอันเปนประเภทในธรรมนั้นของ
ผูพิจารณาธรรมนั้นชื่อ ธัมมปฏิสมั ภิทา. แมขอนี้ทานก็กลาวไววา ความรูใน
ทุกข ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา ความรูในทุกขสมุทัย ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา
ความรูในทุกขนิโรธ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา ความรูในทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูในเหตุ ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา
ความรูในผลของเหตุ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา ธรรมเหลาใด เกิดแลว เจริญ
แลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิดยิ่งแลว ปรากฏแลว ความรูใน
ธรรมเหลานั้น ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา ธรรมเหลานั้น เกิดแลว เจริญแลว
เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิดยิ่งแลวจากธรรมใด ความรูในธรรม
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นั้น ชื่อวา ธัมมปฏิสมั ภิทา ความรูในชราและมรณะ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา
ความรูในเหตุเกิดชราและมรณะ ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูในการดับ
ชราและมรณะ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา ความรูในปฏิปทาใหถึงความดับชรา
และมรณะ ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูในชาติ ในภพ ในอุปทาน
ในตัณหา ในเวทนา ในผัสสะ ในสฬายตตนะ. ในนามรูป ในวิญญาณ ใน
สังขารทั้งหลาย ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา ความรูในเหตุเกิดสังขารชื่อวา
ธัมมปฏิสมั ภิทา ความรูในการดับสังขาร ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา ความรู
ในปฏิปทาใหถึงความดับสังขาร ชื่อวา ธัมมปฏิสมั ภิทา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมรูธรรมคือ สุตตะ เคยยะ ฯลฯ เวทัลละ นี้ทา น
เรียกวา ธัมมปฏิสัมภิทา ภิกษุนั้นยอมรูความแหงภาษิตนั้น ๆ วานี้เปน
ความแหงภาษิตนี้ ดังนี้ ทานเรียกวา อัตถปฏิสัมภิทา กุศลธรรมทั้งหลาย
เปนไฉน คือ สมัยใด กามาวจรกุศลจิต ปรารภ รูปารมณ ฯลฯ ธัมมารมณ
สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณเกิดขึ้นแลว สมัยนัน้ ธรรมเปนผัสสะ
ไมฟุงซาน ฯลฯ ความรูในกุศลธรรมเหลานี้ ชือ่ วา ธัมมปฏิสัมภิทา
ความรูในวิบากของกุศลธรรมเหลานั้น ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา เปนอาทิ.
พึงทราบความพิสดารตอไป.
ภาษาตามสภาพ คือ คําพูดที่เปนจริง ในอรรถและในธรรมนั้น
ความรูอันเปนประเภทของภาษาถิ่นของสัตวทั้งปวง ในการพูดภาษาตามสภาพ
โดยภาษามคธวา นี้เปนภาษาตามสภาพ นี้มใิ ชภาษาตามสภาพดังนี้ ชื่อวา
นิรตุ ติปฏิสัมภิทา. ความรูในญาณของผูพิจารณากระทําญาณ แมทั้งหมด
อันเปนไปแลวโดยพิสดารดวยโคจรกิจ (ธรรมเปนอารมณ) ในญาณเหลานั้น
ตามที่กลาวแลวใหเปนอารมณ ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา. ปฏิสัมภิทาญาณ
๔ เหลานี้ อันพระผูมีพระภาคเจาทรงบรรลุดวยพระองคเองจึงเปนสิ่งจริงแท
แนนอนไมเปนอยางอื่น เพราะไมเปนไปในอาการวิปริต โดยไมผิดในวิสัย
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ของตนนั้น ๆ มีอรรถและธรรมเปนตน. พระผูมีพระภาคเจา ชื่อวา ตถาคต
เพราะทรงรูความแทจริง แมดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงรู ทรงเห็น ทรงบรรลุ ตรัสรูยิ่งถึงขอ
ควรแนะนําทั้งปวงนั้น โดยอาการทั้งหมด. จริงดังนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสรูอภิไญยธรรม เพราะเปนธรรมที่ควรรูยิ่ง ตรัสรูปริไญยธรรมเพราะ
เปนธรรมที่ควรกําหนดรู ตรัสรูปหาตัพพธรรม เพราะเปนธรรมที่ควรละ
ตรัสรูสัจฉิกาตัพพธรรม เพราะเปนธรรมที่ควรทําใหแจง ตรัสรูภาเวตัพพธรรม
เพราะเปนธรรมที่ควรทําใหเจริญ โดยที่สมณะ หรือพราหมณ หรือเทวดา
มารพรหมไร ๆ ไมสามารถจะทวงพระองค ดวยความเปนธรรมไดวา ธรรม
เหลานั้นพระผูมีพระภาคเจายังไมไดตรัสรู ดังนี้.
ชื่อปหาตัพพธรรม ไดแก อนุปปตติธรรมทั้งปวง ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาทรงละไดแลว ณ โคนตนโพธิ์ โดยไมมีเหลือ ไมมกี ิจที่จะตองทํา
ยิ่งกวา เพื่อละปหาตัพพธรรมนั้นอีก. จริงดังนั้น กิเลสพันครึ่ง อันตางดวย
โลภะ โทสะ โมหะ การใสใจวิปริต ความไมละอายใจ ความไมกลัวบาป
ความงวงเหงาหาวนอน ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู การตีเสมอ
ความริษยา ความตระหนี่ เจาเลห โออวด หัวดื้อ แขงดี ถือตัว ดูหมิ่นทาน
มัวเมา เลินเลอ อกุศลมูล ๓ ทุจริต ความจําผิด ๆ มลทิน วิตก ความ
หลอกลวง การแสวงหา ตัณหา การแสวงหาผิด ๔ อยาง อาสวะ เครื่องรอยรัด
โอฆะ โยคะ (กิเลสเครื่องผูก) อคติ การยึดถือเพราะตัณหา นิวรณ ๕
ความเสื่อมเสียทางใจ การผูกพันทางใจ เหตุแหงวิวาท ๖ อนุสัย (กิเลส
นอนเนืองอยูในสันดาน) ๗ มิจฉัตตะ ๘ อาฆาตวัตถุ (วัตถุทําใหอาฆาต) ๙
รากเงาตัณหา อกุศลกรรมบถ ๑๐ การแสวงหาไมสมควร ๒๑ ทิฏฐิ ๖๒
ตัณหาวิปริต ๑๐๘ พระผูมีพระภาคเจาทรงละ ทรงตัดขาด ทรงถอนได
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พรอมดวยวาสนา โดยทีส่ มณะ ฯลฯ หรือพรหมไร ๆ ไมสามารถทวง
พระองค ดวยความเปนธรรมไดวา กิเลสเหลานี้พระผูมีพระภาคเจายังทรงละ
ไมได ดังนี้.
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสถึงอันตรายิกธรรม อันตางดวยกรรมวิบาก
กิเลส การกลาวโทษ การลวงละเมิดอาชญา วาควรเพื่ออันตรายโดยสวนเดียว โดยทีส่ มณะ ฯลฯ หรือพรหมไร ๆ ไมสามารถทวงพระองคไดวา
อันตรายิกธรรมเหลานั้นไมควรเพื่ออันตรายโดยการเสพ. อนึ่ง พระผูมี
พระภาคเจาทรงแสดงธรรมเครื่องนําออกจากทุกขอยางเยี่ยม มีอริยมรรคเปน
อันดับแรก มี ๗ สวน เปน ๓๗ ประเภท สงเคราะหดวยศีล สมาธิ ปญญา
เพื่อความสลัดออกจากวัฏทุกขโดยไมเหลือ ธรรมนั้นยอมนําผูปฏิบัติออกจากวัฏทุกข โดยสวนเดียว โดยที่สมณะหรือพราหมณ ฯลฯ หรือพรหมไร ๆ ไมสามารถ
ทวงพระองค โดยความเปนธรรมไดวา ธรรมเครื่องนําออกจากทุกขที่พระองคทรงแสดงไมนําออกจริง ดังนี้. ดังที่มีผูกลาววา เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงรูธรรมเหลานั้น พระองคมิไดตรัสรูธรรมเหลานี้ จริงดังนี้. พึงทราบ
ความพิสดารตอไป. จตุเวสารัชชญาณของพระผูมีพระภาคเจา เปนไปแลว
โดยอาการไมวิปริต เพราะตรัสรูความจริงแท ของความวิเศษแหงญาณปหานะ
และเทศนาของพระองค ชื่อวา จริงแทแนนอนไมเปนอยางอื่น. พระผูมีพระภาคเจา ชื่อวา ตถาคต เพราะทรงรูความจริงแท ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง คติมี ๕ อยาง คือ นิรยคติ ๑ ติรัจฉานคติ ๑ เปตคติ ๑
มนุษยคติ ๑ เทวคติ ๑. ในคติ ๕ อยางนั้น คติทั้งหมดนี้ คือ มหานรก
๘ ขุม มีสัญชีวนรกเปนตน อุสสทนรก ๑๖ ขุม มีกุกกุลนรก เปนตน และ
โลกันตนรก ชื่อวานรก เพราะไมมีความชื่นใจ มีแตทุกขโดยสวนเดียว และ
ชื่อวาคติ เพราะตองไปดวยกรรมของตน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวานิรยคติ.
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แมสีตนรกซึ่งมืดตื้อ ก็รวมอยูภายในนรกเหลานั้น. สัตวทั้งหลายมีหนอน แมลง
ตั๊กแตน งู นก สุนัขบานและสุนัขจิ้งจอกเปนตน ชื่อติรัจฉาน เพราะเปน
สัตวไปขวาง. ชื่อติรัจฉานคติ เพราะไปสูความเปนเดียรัจฉานนั่นเอง. ชื่อวา
เปตะ เพราะเปรตทั้งหลาย มีปรทัตตูปชีวิเปรต และนิชฌามตัณหิกเปรต
เปนตน มีแตความหิวกระหายไป คือ ปราศจากความสุขสบาย มากไปดวย
ความทุกข. ชื่อวา เปตคติ เพราะไปสูความเปนเปรตนั่นเอง. แมพวกอสูร
มีกัญชิกาสูรเปนตน ก็อยูภายในเปรตเหลานั้น.
ผูอยูในมหาทวีป ๔ มีชมพุทวีปเปนตน กับผูอยูในทวีปเล็ก ๆ ชื่อวา
มนุษย เพราะเปนผูมีใจสูง. ชื่อวามนุษยคติ เพราะไปสูความเปนมนุษยนั่นเอง.
หมูเทพ ๒๖ เหลานี้ คือ ตั้งแตเทพชั้นจาตุมมหาราชิกา จนถึงเทพ
ผูไดเนวสัญญานาสัญญายตนะ ยอมเพลิดเพลิน คือเลนกีฬา และรุงเรื่อง
ดวยฤทธานุภาพของตน เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา เทวะ. ชื่อวา เทวคติ เพราะ
ไปสูความเปนเทวดานั่นเอง.
ก็คติเหลานี้ เพราะความตางกันของอุบัติภพ อันเกิดดวยกรรมวัฏฏะ
(ความหมุนเวียนแหงกรรม) นั้น ๆ ฉะนั้น โดยเนื้อความไดแก วิบากขันธ
และกฏัตตารูป (รูปเกิดแตกรรม).
ในคตินั้น ญาณของพระผูมีพระภาคเจา ยอมเปนไปโดยฐานะ โดยเหตุ
ดวยอํานาจเหตุผล การจําแนก และการกําหนดตามความสามารถวา คติชื่อนี้
ยอมเกิดดวยกรรมชื่อนี้. หมูสัตวเหลานี้แตกตางกัน โดยการจําแนกอยางนี้
เปนสวนหนึ่ง เพราะกรรมนั้นแตกตางกัน โดยการจําแนกอยางนี้ ดวยความ
ตางของปจจัย. ดวยเหตุนั้น พระผูม ีพระภาคเจาจึงตรัสคําเปนอาทิวา ปฺจ
โข อิมา สารีปุตฺต ฯเปฯ ตฺจ ปชานามิ ความวา ดูกอนสารีบุตร
คติ ๕ เหลานี้แล คติ ๕ เปนไฉน คติ ๕ คือ นรก ๑ กําเนิดเดียรัจฉาน ๑
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เปรตวิสัย ๑ มนุษย ๑ เทวดา ๑ ดูกอ นสารีบุตร เรารูนรก เหตุที่สัตวไป
สูนรก และทางปฏิบัติใหสัตวไปสูนรก เรารูถึงผูปฏิบัติตายไปแลว จะตอง
เขาถึงบาย ทุคติ วินิบาต นรกดวย. ก็ญาณของพระผูมีพระภาคเจาเหลานี้
ขอวา เปนญาณจริงแตแนนอนไมเปนอยางอื่น เพราะไมผิดพลาดดวยความ
เปนไปแหงอาการวิปริตในวิสัยนั้น ๆ. พระผูมพี ระภาคเจา ชื่อวา ตถาคต
เพราะตรัสรูความจริงแท แมดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง การประกาศความตางกัน มีความเปนผูมีธุลี คือ กิเลสนอย
เละธุลีคือกิเลสมากเปนตน ดวยการตรัสรูถึงความขาดแคลน แหงโยคะมีศรัทธา
เปนตนของสัตวทั้งหลาย เปนไปแลวโดยอาการ ๕๐ นั้นเปนพระปรีชากําหนด
รูถึงความหยอนและยิ่งของอินทรีย ของพระผูมีพระภาคเจา. สมดังที่ทานกลาว
ไววา บุคคลผูมีศรัทธา เปนผูมีธุลีคือกิเลสนอย บุคคลผูไมมีศรัทธาเปนผูมี
ธุลีคือกิเลสมาก ดังนี้.
พึงทราบความพิสดารตอไปนี้. อัธยาศัยเปนตน ของสัตวทั้งหลาย
โดยนัยมีอาทิวา บุคคลนี้มีธุลีคือกิเลสนอย บุคคลนี้เปนสัสสตทิฏฐิ บุคคลนี้
เปนอุจเฉททิฏฐิ บุคคลนี้ตั้งอยูในขันติอันเปนอนุโลม (ผอนผัน) บุคคลนี้
ตั้งอยูในยถาภูตญาณ (กําหนดรูตามความเปนจริง) บุคคลนี้เปนกามาสยะ
(มีอัธยาศัยไปในกาม) บุคคลนี้ไมมีอัธยาศัยไปในเนกขัมมะเปนตน บุคคลนี้
เปนเนกขัมมาสยะ (มีอัธยาศัยมุงไปในการออกจากกาม) บุคคลนี้ไมมีอัธยาศัย
ไปในกามเปนตน และโดยนัยมีอาทิวา กามราคะของบุคคลนี้จัดมาก แตไม
มีปฏิฆะ (ความคับแคน) เปนตน ปฏิฆะของบุคคลนี้แรงมาก แตไมมีกามราคะ
เปนตน บุญญาภิสังขาร (สภาพตกแตงบุญ) ของบุคคลนี้ยิ่ง อปุญญาภิสังขาร
(สภาพตกแตงบาป) อเนญชาภิสังขาร (สภาพตกแตงความไมหวั่นไหว) ไมยิ่ง
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อปุญญาภิสังขาร ของบุคคลนี้ยิ่ง บุญญาภิสังขาร อเนญชาภิสังขาร ไมยิ่ง
อเนญชาภิสังขารของบุคคลนี้ยิ่ง บุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร ไมยงิ่
กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริตของบุคคลนี้ยิ่ง บุคคลนี้นอมไปในความเลว
บุคคลนี้นอมไปในความประณีต บุคคลนี้ประกอบดวยอาวรณกรรม บุคคลนี้
ประกอบดวยอาวรณกิเลส บุคคลนีป้ ระกอบดวยอาวรณวิบาก บุคคลนีไ้ ม
ประกอบดวยอาวรณกรรม บุคคลนี้ไมประกอบดวยอาวรณกิเลส บุคคลนี้ไม
ประกอบดวยอาวรณวิบาก นั้น เปนอาสยานุสยญาณ (ปรีชากําหนดรูอัธยาศัย
และกิเลสอันนอนเนืองอยูในสันดาน) ของพระผูมีพระภาคเจาเปนไปแลวโดย
อาการ ประกาศใหแจงตามความเปนจริง.
พระบาลีมีอาทิวา อิธ ตถาคโต สตฺตาน อาสย ชานาติ
อนุสย ชานาติ จริต ชานาติ อธิมุตฺตึ ชานาติ ภพฺพาภพฺเพ
สตฺเต ชานาติ ความวา พระตถาคตในศาสนานี้ ทรงรูอัธยาศัย ทรงรู
กิเลสอันนอนเนืองในสันดาน ทรงรูจริต ทรงรูอ ธิมุตติ (ความมุงหมาย)
ของสัตวทั้งหลาย ทรงรูภัพสัตว และอภัพสัตวทั้งหลาย ทานกลาวหมายถึง
อาสยานุสยญาณ. ยมกปาฏิหาริยญาณ ของพระผูมีพระภาคเจามีการกระทํา
หลายอยาง และการเนรมิตดวยฤทธิ์อันไมทั่วไปแกผูอื่น ปรากฏเปนกองไฟ
และทอน้ํา ออกจากพระวรกายเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องหนา และเบื้องหลัง
จากพระเนตรขวาซาย จากพระกรรณ พระนาสิก จะงอยพระอังสา พระปรัศว
พระหัตถและพระบาท และจากขุมพระโลมาในระหวางนิ้วพระหัตถ และ
พระบาท. พระบาลีมีอาทิวา อิธ ตถาคโต ยมกปาฏิหาริย กโรติ ฯเปฯ
อุทกธารา ปวตฺตติ ความวา พระตถาคตในศาสนานี้ ทรงการทํายมกปาฏิหาริย อันไมทั่วไปดวยสาวกทั้งหลาย กองไฟพลุงขึ้นจากพระวรกาย
เบื้องบน ทอน้ําพุงจากพระวรกายเบื้องลาง กองไฟพลุงขึ้นจากพระวรกาย
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เบื้องลาง ทอน้ําพุงจากพระวรกายเบื้องบน ดังนี้ ทานกลาวหมายถึง
ยมกปาฏิหาริย.
ญาณคือพระมหากรุณาสมาบัติ อันเปนปจจัยหยั่งลงสูพระมหากรุณา
ของพระผูมีพระภาคเจา เปนไปแลวโดยนัยตาง ๆ ดวยมีพระประสงคจะนํา
หมูสัตว ซึ่งถูกทุกขและธรรมมากมายมีราคะและชาติเปนตน เบียดเบียนออกไป
จากทุกขและธรรมนั้น. เหมือนอยางที่ทานกลาววาญาณคือพระมหากรุณาสมาบัติ
ของพระตถาคตเปนไฉน ทานไดจําแนกไวโดยอาการ ๘๙ อยาง โดยนัยมีอาทิ
วาพระมหากรุณาหยั่งลงในสัตวทั้งหลาย ของพระผูมีพระภาคเจาผูเปนพุทธะ
ทรงเห็นดวยอาการมาก. พระญาณของพระผูมีพระภาคเจา ไมทั่วไปแกผูอื่น
เปนไปตอเนื่อง เพียงทรงหวังเพื่อสามารถใหรูถึงธรรมธาตุเพียงใด สังขตธรรม
และอสังขตธรรมเปนตนเพียงใด ทั้งหมดนั้นโดยอาการทั้งปวง เวนคําชี้แจง
ผูอื่น ชื่อสัพพัญุตญาณ เพราะตรัสรูสังขตธรรมอสังขตธรรมและสมมติสัจ
โดยตลอดทุกเมื่อ ทานเรียกวา อนาวรณญาณ หมายถึงความเปนไปอันไมของ
เพราะหมดอาวรณในสิ่งนั้น. นี้เปนสังเขปในเรื่องนี้ สวนความพิสดารจักมี
ขางหนา อสาธารณญาณ ๖ อยาง ของพระผูมีพระภาคเจาเหลานี้ ชือ่ วา
จริงแทแนนอนไมเปนอยางอื่น เพราะไมผิดพลาดแหงวิสัย ตามความสามารถ
โดยไมเปนไปในอาการวิปริต พระผูมีพระภาคเจา ชื่อวา ตถาคต เพราะ
ทรงรูความจริงแท ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง ญาณประกาศโพชฌงคของพระผูมีพระภาคเจาเปนไปแลวโดย
สรุปอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้ คือ สติสัมโพชฌงค ๑
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค ๑ วิริยสัมโพชฌงค ๑ ปติสัมโพชฌงค ๑ ปสสัทธิสัมโพชฌงค ๑ สมาธิสัมโพชฌงค ๑ อุเบกขาสัมโพชฌงค ๑ ดังนี้ โดย
สามัญลักษณะอยางนี้วา ธรรมสามัคคีมีสติเปนตน อันเปนปฏิปกษตอ
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อันตรายทั้งหลายไมนอย มีความหดหู ฟุงซาน การหนวงเหนียว ประกอบ
ความเพียรมุงแตกามสุข และทําคนใหลําบาก ยึดมั่นความเห็นวา ขาดสูญ
ความเห็นวาเที่ยงเปนตนใด อริยสาวกตื่น คือ ลุกขึ้นจากความหลับคือกิเลส
แทงตลอดอริยสัจ ๔ หรือทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน ดวยธรรมสามัคคีใด
ธรรมสามัคคีนั้นทานเรียกวา โพธิ (ความตรัสรู) ชื่อวา โพชฌงค เพราะ
เปนองคแหงธรรมสามัคคีอันเปนเหตุตรัสรูนั้น อริยสาวกยอมตรัสรูดวยธรรม
สามัคคีตามที่กลาวแลว ทานก็เรียกวา โพธิ ชื่อวา โพชฌงค เพราะเปน
องคแหงการตรัสรูนั้น ดังนี้. โดยลักษณะอันวิเศษอยางนี้วา สติสัมโพชฌงค
มีการเขาไปตั้งไวเปนลักษณะ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค มีการสอดสองธรรมเปน
ลักษณะ วิรยิ สัมโพชฌงค มีการประคองไวเปนลักษณะ ปติสัมโพชฌงค
มีการแผไปเปนลักษณะ ปสสัทธิสัมโพชฌงค มีความสงบเปนลักษณะ สมาธิสัมโพชฌงคมีความไมฟุงซานเปนลักษณะ อุเบกขาสัมโพชฌงค มีการพิจารณา
เปนลักษณะดังนี้ โดยแสดงความเปนไปในขณะเดียวกัน ดวยเปนอุปการะ
ของกันและกันแหงโพชฌงค ๗ โดยนัยมีอาทิวา ในโพชฌงคเหลานั้น สติสัมโพชฌงคเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีสติประกอบปญญารูรอบตอบ คือ สติอยางยิ่ง ระลึกถึงตามระลึกถึงแมสิ่งที่ทํา แมคําที่พูดไวนาน
แลวได ดังนี้ โดยแสดงวิสัย การทําใหแจงและความเปนไปแหงโพชฌงค
เหลานั้นโดยนัยมีอาทิวา ในโพชฌงค ๗ เหลานั้น สติสัมโพชฌงคเปนไฉน
สติมีอยูในธรรมทั้งหลายในภายใน สติมีอยูในธรรมทั้งหลายในภายนอก ดังนี้
โดยแสดงวิธีเจริญโดยนัยมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เจริญสติสัมโพชฌงค อาศัยความสงัด อาศัยความปราศจากราคะ อาศัยความ
ดับตัณหา นอมไปในความเสียสละดังนี้ โดยอาการตาง ๆ อยางนี้ โดยจําแนก
ออกถึงเกาหมื่นหกพันนัย มีอาทิวา โพชฌงค ๗ เปนไฉน สมัยใด ภิกษุใน
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ธรรมวินัยนี้เจริญฌาน ฯลฯ สมัยนั้น โพชฌงค ๗ คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ
อุเบกขาสัมโพชฌงค ยอมเกิด ในโพชฌงค ๗ นั้น สติสัมโพชฌงคเปนไฉน
คือ สติ อนุสติ ดังนี้ ชือ่ วา เปนญาณจริงแทแนนอนไมเปนอยางอื่น
เพราะกลาวไมผิดความนั้น ๆ. พระผูมีพระภาคเจาชื่อวาตถาคต เพราะตรัสรู
ความจริงแท แมดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ชื่อวาตถาคต เพราะตรัสรู คือ บรรลุ
ญาณอันแทจริง ดวยอํานาจแหงปญญาวิเศษอันไมทั่วไปแกผูอื่น มีประเภท
ไมมีที่สุดและหาประมาณมิได มีสติปฏฐาน สัมมัปปธานและญาณอันทําใหแจง
เปนตน ตามที่กลาวแลวโดยสรุปอยางนี้วา ในอริยสัจ ๔ นั้น อริยสัจ คือ
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเปนไฉน อริยมรรคมีองค ๘ นี้แล คือ สัมมาทิฏฐิ
ฯลฯ สัมมาสมาธิ ดังนี้ โดยสามัญลักษณะอยางนี้วา ชื่อวา อริยะ เพราะ
ไกลจากกิเลสทั้งปวง เพราะทําความเปนอริยะ และเพราะไดอริยผล ชือ่ วา
อัฏฐังคิกะ (มีองค ๘) เพราะอริยะมี ๘ อยาง อละเพราะเปนเหตุโดยสวนเดียว
เพื่อบรรลุถึงนิพพาน ชื่อวา มรรค เพราะทําลายกิเลสใหสิ้นไป ผูหวังประโยชน
แสวงหา หรือแสวงหาพระนิพานดวยตนเอง ดังนี้ โดยลักษณะวิเศษอยางนี้วา
สัมมาทิฏฐิ มีการเห็นชอบเปนลักษณะ สัมมาสังกัปปะมียกขึ้นชอบเปนลักษณะ
สัมมาวาจา มีการกําหนดชอบเปนลักษณะ สัมมากัมมันตะ มีการสรางสรรค
ชอบเปนลักษณะ สัมมาอาชีวะ มีความผองใสชอบเปนลักษณะ สัมมาวายามะ
มีการประคองไวชอบเปนลักษณะ สัมมาสติ มีการตั้งไวชอบเปนลักษณะ
สัมมาสมาธิ มีความไมฟุงซานชอบเปนลักษณะ ดังนี้ โดยการจําแนกหนาที่
อยางนี้วา สัมมาทิฏฐิ ละมิจฉาทิฏฐิกับกิเลสอันเปนขาศึกของตนแมอื่น กระทํา
พระนิพพานใหเปนอารมณ และเห็นสัมปยุตธรรมโดยความไมลุมหลงดวยการ
กําจัดโมหะอันปกปดพระนิพพานนั้น แมสัมมาสังกัปปะเปนตนก็เหมือนกัน
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ละมิจฉาสังกัปปะเปนตน กระทํานิโรธใหเปนอารมณ และกระทําการยกขึ้นชอบ
การกําหนด การสรางสรรค ความผองใส การประคอง การตั้งไว การตั้งมั่น
แหงสหชาตธรรมทั้งหลาย ดังนี้ โดยจําแนกความเปนไปในภาคตนและภาคหลัง
อยางนี้วา สัมมาทิฏฐิในภาคตน มีขณะตาง ๆ กัน มีอารมณ มีทุกขเปนตน
ตางหากในกาลแหงมรรค มีขณะอันเดียวกัน กระทําพระนิพพานใหเปนอารมณ
โดยกิจยอมไดชื่อ ๔ อยาง มีอาทิวา รูในทุกขดังนี้ แมสัมมาสังกัปปะเปนตน
ในภาคตนก็มี ขณะตาง ๆ กัน มีอารมณตาง ๆ กัน ในกาลแหงมรรคมีขณะ
อันเดียวกัน มีอารมณอันเดียวกัน ในอริยมรรคเหลานั้น สัมมาสังกัปปะโดย
กิจยอมไดชื่อ ๓ อยาง มีอาทิวา ความดําริในการออกจากกาม ดังนี้ อริยมรรค
๓ มี สัมมาวาจาเปนตน มีจําแนกเปนอาทิวา เจตนาเปนเครื่องเวนจากพูดเท็จ
ดังนี้ เปนวิรัติบาง เปนเจตนาบาง ในขณะแหงมรรคเปนวิรัติ สัมมาวายามะ
และสัมมาสติโดยกิจยอมไดชื่อ ๔ อยาง ดวยอํานาจสัมมัปปธานและสติปฏฐาน
แตสัมมาสมาธิ แมในขณะแหงมรรคก็ตาง ๆ ดวยปฐมฌานเปนตน. พระผูมีพระภาคเจา ชื่อวา ตถาคต เพราะตรัสรูความจริงแท แมดวยประการฉะนี้.
ถามวา พระผูมีพระภาคเจาชื่อวา ตถาคต เพราะเสด็จไปแลว เหมือน
อยางนั้นเปนอยางไร. ตอบวา การเกิด การตรัสรู การประกาศธรรมวินัย
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุของพระผูมีพระภาคเจา เหมือนอยางนั้น. ถามวา
ทานอธิบายไวอยางไร. ตอบวา การเกิดเปนตนเหลานั้น อันพระโลกนาถ
ปรารถนาแลวและพระพฤติแลว ซึ่งประโยชนใด เปนความจริงแทแนนอนไม
เปนอยางอื่นโดยประพฤติประโยชนไมวิปริต เพราะพูดไมผิด เพื่อใหประโยชน
นั้นสําเร็จโดยสวนเดียว จริงดังนั้น พระผูมีพระภาคเจานี้เปนพระโพธิสัตว
ทรงบําเพ็ญเหตุแหงความเปนพระพุทธเจาทั้งหมด มีการบําเพ็ญสมติงสบารมี
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เปนตน ดังไดกลาวแลวประทับอยู ณ ชั้นดุสิตบุรี พวกเทพในหมื่นจักรวาล
ไดสดับพุทธโกลาหลจึงประชุมรวมกันเขาไปเฝากราบทูลวิงวอนวา
กาโลโข เต มหาวีร อุปฺปชฺช มาตุกุจฺฉิย
สเทวก ตารยนฺโต
พุชฺฌสฺสุ อนต ปท
ขาแตพระมหาวีระ ถึงเวลาแลวที่
พระองคจะเสด็จอุบัติ ในพระครรภพระมารดา ขอพระองคทรงยังเทวดาพรอมดวย
มนุษยใหขา มพน ตรัสรูอมตบทเถิด
ดังนี้ บุพนิมิตเกิดแลว ทรงตรวจดูมหาวิโลกนะ ๕ ทรงดําริวา บัดนี้
เราจักเกิดในกําเนิดมนุษยแลวจักตรัสรูดังนี้ ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภของ
พระมหามายาเทวีในศากยราชตระกูลในวันเพ็ญเดือน ๘ เหลาเทวดาและมนุษย
ตางพากันดูแลรักษาตลอด ๑๐ เดือน ครั้นถึงเวลาใกลรุงในวันเพ็ญเดือน ๖
ก็ทรงประสูติ ในขณะประสูติบุพนิมิต ๓๒ ประการ ไดปรากฏแกพระโพธิสัตว
เหมือนในขณะถือปฏิสนธิ. โลกธาตุหนึ่งหมื่น สะเทื้อน สะทาน หวั่นไหว.
แสงสวางหาประมาณมิได แผซานไปในหมื่นจักรวาล คนตาตาบอดก็ไดเห็น
เหมือนประสงคจะดูสิริอันหาประมาณมิได. คนหูหนวกก็ไดยินเสียง คนใบ
ก็คุยกันได คนคอมก็ตัวตรง คนเปลี้ยก็เดินไดสรรพสัตวที่ถกู จองจํา ก็พน
จากเครื่องจองจําดวยขื่อคาเปนตน ไฟในนรกทั้งหมดดับ ความหิวกระหาย
ในเปรตวิสัยสงบ ภัยมิไดมีแกเดียรัจฉานทั้งหลาย โรคของสรรพสัตว
สงบ สรรพสัตวพูดจานารัก มารองดวยเสียงไพเราะ ชางสงเสียงกระหึม
สรรพดุริยางคบรรเลงเสียงกงวานขึ้นเอง เครื่องประดับมีสวมขอมือ
เปนตน ของมนุษยทั้งหลาย ไมประยุกตกันเลย ยังเปลงเสียงออกมาอยาง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 255

ไพเราะ. ทัว่ ทุกทิศสวางไสว ลมพัดเย็นออน ๆ ทําใหสัตวทั้งหลายเกิด
ความสุข. ฝนตกในเวลามิใชกาล น้าํ พุพุงจากแผนดินไหลไป นกทั้งหลาย
ไมบินไปทางอากาศ. แนน้ําไมไหลเอออยูกับที่ น้ําในมหาสมุทรมีรสหวาน.
เมื่อดวงอาทิตยลับไปแลว ยังสองแสงสวางอยู ความสวางทั้งหมดโชติชวงใน
อากาศ. หมูเ ทพทั้งหมดที่เหลือ เวนอรูปาวจรเทพและสัตวนรกทั้งหมด ได
ปรากฏรูปใหเห็น. ตนไม ฝาประตู และหินเปนตน ก็กนั้ ไวไมได. สัตว
ทั้งหลายไมมีจุติอุปบัติ. กลิ่นทิพยฟงุ ตลบอบอวล ขจัดกลิ่นที่ไมนาปรารถนา
ทั้งหมด. ตนไมมีผลทุกชนิดก็ออกผลสมบูรณ มหาสมุทรก็ดาดาษไปดวย
ดอกบัว ๕ ชนิดเต็มไปทั้งหมด บรรดาดอกไมทุกชนิด ทั้งทีเ่ กิดบนบกและ
เกิดในน้ําก็บานสะพรั่ง. ขันธปทุม (บัวกอ) ก็บานสะพรั่งที่กอ สาขาปทุม
(บัวกาน) ก็บานสะพรั่งที่กาน ลดาปทุม (บัวเถา) ก็บานที่เถา ทัณฑปทุม (บัวลําตน ) ก็เจาะพื้นดิน แผนหินโผลออกมา มีใบตั้งรอย
ฉลุมอยูเบื้องบน ๆ. โอลัมพกปทุม (บัวหอยยอย) ก็เกิดบนอากาศ. ฝน
ดอกไมก็ตกไปโดยรอบ บนอากาศดนตรีทิพยก็บรรเลงกระหึม หมื่นโลกธาตุ
ทั้งสิ้น มีพวงมาลาอยางเดียวกัน ดุจชอมาลาที่รอยหอยไว ดุจกํามาลาที่มัด
วางไว และดุจแทนมาลาที่ประดับตกแตงไว ไดมีพัดวาลวิชนีคลี่ออก อบ
ดวยกลิ่นดอกไมและกลิน่ ธูป ดูงดงามยิ่งนัก. อนึ่ง บุพนิมิตเหลานั้นไดเปน
นิมิตแหงการบรรลุคุณวิเศษไมนอย ที่พระโพธิสัตวบรรลุแลวในเบื้องบน.
เพราะปรากฏความอัศจรรยไมนอยอยางนี้ การเกิดที่พระโพธิสัตวนั้นปรารถนา
ประโยชนอนั ใดไว ก็ไดเปนความจริงแทแนนอนไมเปนอยางอื่น เพื่อความ
สําเร็จอภิสัมโพธิญาณนั้นโดยสวนเดียว. อนึ่ง พวกพองที่ควรแนะนําเพื่อการ
ตรัสรู ที่ชอื่ พุทธเวไนยนั้นทั้งหมด พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงเเนะนําดวย
พระองคเองทั้งนั้น โดยไมมีเหลือเลย มิใชสาวกแนะนํา สาวกเวไนย และ
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ธรรมเวไนย แมเหลานั้นอันพระสาวกเปนตน แนะนําแลวก็ยอมเขาถึงและ
จักเขาถึงขอแนะนํา ดวยประการฉะนี้. การตรัสรูยิ่งที่พระผูมีพระภาคเจา
ปรารถนาประโยชนอันใดไว การตรัสรูยิ่งเพื่อความสําเร็จประโยชนนนั้ โดย
สวนเดียว เปนความจริงแทแนนอนไมเปนอยางอื่น.
อีกอยางหนึ่ง การตรัสรูยิ่งแมอยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูยิ่ง
ซึ่งสภาวะแหงไญยธรรมที่ควรตรัสรู โดยไมเหลือไมวิปริต ดวยพระญาณของ
พระองคอันเกี่ยวเนื่องเพียงนึก ดุจมะขามปอมที่วางไวบนฝามือฉะนั้น ดังนี้
ก็เปนความจริงแทแนนอนไมเปนอยางอื่น. อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรง
ตรวจดูวิธีที่ควรแสดงอยางนั้น ๆ แหงธรรมเหลานั้น ๆ และอัธยาศัย กิเลส
อันนอนเนื่องอยูในสันดาน และความพอใจในความประพฤติของสัตวเหลา
นั้น ๆ ไมทรงละความเปนธรรม ไมทรงเรงรีบใหเปนไปเพียงโวหาร ทรง
ประกาศความเปนธรรม ทรงพร่ําสอนตามความผิด ตามอัธยาศัย และตาม
ความเปนธรรม ทรงแนะนําแลว เวไนยสัตวทั้งหลาย ใหเวไนยสัตวบรรลุถึง
อริยภูมิ. แมการประกาศธรรมวินัยของพระองค เพื่อความสําเร็จประโยชนนั้น
และเพื่อความเปนไปตามเปนจริง ก็เปนความจริงแทแนนอนไมเปนอยางอื่น.
อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงบรรลุ อมตมหานิพพานธาตุ อันยังมี
เบญจขันธอยู พนจากสภาวะที่เปนรูปและไมเปนรูป มีผัสสะ เวทนาเปนตน
ลวงสภาวะแหงโลก เพราะไมมีการแตกทําลาย ไมมีแสงสวางดวยอะไร ๆ
เพราะไมมีเกี่ยวของ เวนจากภาวะมีคติเปนตน เพราะไมมีแสงสวางนั่นเอง
ไมมีที่อาศัย ไมมีอารมณ ทานเรียกวา อนุปาทิเสสบาง เพราะไมมีแมเพียง
กิเลสแหงการยึดถือเปนตน อันไดแกขันธ.
พระผูม ีพระภาคเจาทรงหมายถึงขอนี้ จึงตรัสวา อตฺถิ ภิกฺขเว
ตทายตน ฯเปฯ เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺส ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
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ในอายตนะที่มีอยู ไมมดี ิน น้ํา ไฟ ลม ไมมีอากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ไมมโี ลกนี้ ไมมี
โลกหนา และไมมีพระจันทรและพระอาทิตยทั้งสอง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราไมกลาวถึงการมา การไป การตั้งอยู การจุติ การอุปบัติ การไมมีที่
อาศัย การไมเปนไป การไมมีอารมณนั่นแล นี้แลที่สุดแหงทุกข. การดับ
อุปาทานขันธทั้งหลายทั้งปวง การสงบสังขารทั้งปวง การสละกิเลสทั้งปวง
การสงบทุกขทั้งปวง การถอนอาลัยทั้งปวง การตัดขาดวัฏฏะทั้งปวง อมตมหานิพพานธาตุ นั้นมีลกั ษณะสงบโดยสิ้นเชิง เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา จริงแท
แนนอนไมเปนอยางอื่น ไมวาในกาลไหน ๆ เพราะไมผิดสภาวะตามที่กลาว
แลว. พระผูมีพระภาคเจาชื่อ ตถาคต เพราะเสด็จไป เสด็จเขาถึง เสด็จถึง
ทรงปฏิบัติ คือบรรลุอภิชาติเปนตนเหลานี้ เหมือนอยางนั้น. พระผูมีพระภาคเจา ชื่อตถาคต เพราะเสด็จไปเหมือนอยางนั้น ดวยประการฉะนี้.
ถามวา พระผูมีพระภาคเจา ชื่อตถาคต เพราะเปนอยางนั้น คือ
อยางไร. ตอบวา พระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายในกอนเปนอยางใด แม
พระผูมีพระภาคเจาก็เปนอยางนั้น. ทานอธิบายไวอยางไร ทานอธิบายไววา
พระผูมีพระภาคเจาทั้งหลายเหลานั้น เปนอยางใด โดยยอ คือ ดวยมรรคศีล
ผลศีล โลกิยศีล โลกุตรศีลแมทั้งหมด ดวยมรรคสมาธิ ผลสมาธิ โลกิยสมาธิ โลกุตรสมาธิแมทั้งหมด ดวยมรรคปญญา ผลปญญา โลกิยปญญา
โลกุตรปญญาแมทั้งหมด ดวยสมาปตติวิหารธรรมสองลานสี่แสน ที่ทรง
ปฏิบัติตามทุก ๆ วัน ดวยตทังควิมุตติ วิกขัมภนวิมุตติ สมุจเฉทวิมุตติ ปฏิปสสัทธิวิมุตติ นิสสรณวิมุตติ แตโดยพิสดาร พระผูมีพระภาคเจาเหลานั้นเปน
อยูใด ดวยอานุภาพอันเปนอจินไตย ไมมีที่สุดประมาณไมได ดวยคุณคือ
ที่รูทุกสิ่งทุกอยาง แมพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายก็เปนอยางนั้น.
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อันที่จริง พระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายทั้งปวง มีความตางกันดวย
ความตางกัน ๕ ประการเหลานี้ คือ ความตางกันดวยอายุ ๑ ความตางกัน
ดวยขนาดพระวรกาย ๑ ความตางกันดวยตระกูล ๑ ความตางกันดวยการ
บําเพ็ญทุกรกิริยา ๑ ความตางกันดวยพระรัศมี ๑. แตไมมีความตางกันไร ๆ
ในวิสุทธิ มีศลี วิสุทธิเปนตน และในคุณที่พระองคทรงแทงตลอด ในการปฏิบัติ
สมถะและภาวนา. ที่แทพระผูมีพระภาคเจาผูเปนพุทธะเหลานั้น ไมตา งกัน
และกันดุจทองคําที่แตกในทามกลาง. เพราะฉะนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจา
ทั้งหลายในกอนเปนอยางใด แมพระผูมีพระภาคเจาพระองคนี้ก็เปนอยางนั้น.
พระผูมีพระภาคเจาชื่อวา ตถาคต เพราะเปนเหมือนอยางนั้น ดวยประการ
ฉะนี้. อนึ่ง คต ศัพทในบทวา ตถาคโต นี้ มีความวา วิธะ. แตชาวโลก
กลาวคตศัพท ประกอบดวยวิธศัพท ลงในอรรถวา ประการ.
ถามวา พระผูมีพระภาคเจา ชือ่ ตถาคต เพราะทรงเปนไปเหมือน
อยางนั้น เปนอยางไร. ตอบวา พระผูมีพระภาคเจา ชื่อตถาคต เพราะมีการ
ถึง การไป การดําเนินไป คือความเปนไปทางกาย วาจา และจิต เหมือน
อยางนั้นตามความชอบใจ เพราะประกอบดวยอิทธานุภาพอันไมทั่วไปแกผูอื่น
เพราะไดอนาวรณญาณเพื่อการปฏิบัติบารมีขั้นอุกฤษฏ แหงอัตถปฏิสัมภิทา
เปนตน และเพราะพระผูมีพระภาคเจาไมมีการกระทบกระทั่งในที่ไหน ๆ ใน
ความเปนไปทางกายเปนตน. พระผูมพี ระภาคเจา ชื่อตถาคต เพราะเปนไป
เหมือนอยางนั้น ดวยประการฉะนี้.
ถามวา พระผูมีพระภาคเจา ไมไปจากความจริงแทเปนอยางไร.
ตอบวา พระผูมีพระภาคเจา ชื่อวา อคตะ เพราะพระองคไมมีการไป. กลาว
คือความเปนไปอันเปนปฏิปกษตอความจริงแทนั้น ในการสําเร็จโพธิสมภาร.
ก็ความไมไปของพระองคนั้นนั้น ไมวิปริต ในการบําเพ็ญทานเพื่อขจัดความ
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ตระหนี่เปนตน ดวยพระญาณอันเปนไปโดยนัยมีการพิจารณาโทษและอานิสงส
เปนตน. พระผูมีพระภาคเจาชื่อวา ตถาคต เพราะไมไปจากญาณอันจริงแท.
อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ชื่อ อคตะ เพราะไมมีการไปในคติ ๕
กลาวคือ ความเปนไปในการปรุงแตงกิเลส หรือความเปนไปแหงขันธ. ความ
ไมไปของพระองคนั้น เพราะเปนไปดวยสอุปาทิเสสนิพพาน และอนุปาทิเสสนิพพาน ดวยอริยมรรคญาณอันจริงแท. พระผูมีพระภาคเจาชื่อวา ตถาคต
เพราะไมไปจากความจริงแท แมดวยประการฉะนี้.
ถามวา พระผูมีพระภาคเจาชื่อวา ตถาคต เพราะความที่พระองค
เสด็จไปเหมือนอยางนั้น เปนอยางไร. ตอบวา บทวา ตถาคตภาเวน ไดแก
เพราะความเปนจริงของพระตถาคต อธิบายวา เพราะความมีจริง. ถามวา
ก็ตถาคตนั้นคือใคร พระผูมีพระภาคเจาชื่อวา ตถาคต เพราะมีอะไร. ตอบวา
มีพระสัทธรรม. เพราะสัทธรรมคืออริยมรรค ไปแลวเหมือนอยางที่ควรไป
ดวยการละเด็ดขาด โดยถอนฝายของกิเลสไมใหเหลือ ดวยกําลังสมถะและ
วิปสสนาอันแนบแนน.
ผลธรรมไปแลว คือ เปนไปเหมือนอยางที่ควรไป ดวยการละอยาง
สงบ ตามสมควรแกมรรคของตน สวนนิพพานธรรม พระพุทธเจาเปนตน
ทรงรูคือทําใหแจงเหมือนอยางที่พระองคทรงรู คือแทงตลอดดวยปญญา สําเร็จ
ดวยการสงบทุกขในวัฏฏะทั้งสิ้น ดวยเหตุนั้น พระธรรมจึงชื่อวา ตถาคต.
แมปริยัติธรรมอันพระผูมีพระภาคเจา ของเราทรงรู ทรงประกาศ ทรงให
เปนไปเหมือนอยางที่พระพุทธเจาแตกอน ใหเปนไปแลวตามสมควร มี
อัธยาศัยเปนตน ของเวไนยสัตวทั้งหลาย ดวยอํานาจสุตตะ เคยยะ เปนตน
และดวยอํานาจการประกาศความเปนไปเปนตน เพราะเหตุนั้น พระธรรม
จึงชื่อวา ตถาคต. พระธรรมอันสาวกทั้งหลายของพระผูมีพระภาคเจา รูแลว
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รูทั่วถึงแลว เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไว เพราะเหตุนั้น
พระธรรมจึงชื่อวา ตถาคต. ดวยประการฉะนี้ แมพระสัทธรรมทั้งหมด
ก็ชื่อวา ตถาคต. สมดังที่ทาวสักกะจอมเทพตรัสไววา
ตถาคต เทวมนุสฺสปูชิต
ธมฺม นมสฺสาม สุวติถิ โหตุ
ขาพเจาขอนอบนอมพระธรรม คือ
พระตถาคต อัน เทวดาและมนุษยบูชาแลว
ขอความสวัสดี จงมีแกขาพเจาทั้งหลาย
เถิด ดังนี้.
พระผูม ีพระภาคเจา ชื่อวา ตถาคต เพราะมีพระสัทธรรมนั้น. อนึ่ง
แมพระอริยสงฆก็เหมือนอยางพระธรรม. พระสงฆ ชื่อวา ตถาคต เพราะ
บรรลุธรรมนั้น ๆ เหมือนอยางที่ผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน และเพื่อประโยชน
ผูอื่นมุงปฏิบัติ สมถะและวิปสสนาอันเปนสวนเบื้องตนใหบริสุทธิ์ แลวพึง
บรรลุดวยมรรคนั้น ๆ ฉะนั้น อีกอยางหนึ่ง พระสงฆ ชื่อวา ตถาคต
เพราะตรัสรู และเพราะบอกไดเหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงนัย
มีปฏิจจสมุปบาทเปนตน ฉะนั้น. สมดังที่ทาวสักกเทวราชตรัสไววา
ตถาคต เทวมนุสฺสปูชิต
สฆ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหติ
ขาพเจาขอนอบนอมพระสงฆ คือ
พระตถาคตผูอันเทวดาและมนุษยบูชาแลว
ขอความสวัสดี จงมีแกขาพเจาทั้งหลาย
เถิด ดังนี้.
พระผูม ีพระภาคเจา ชื่อวาตถาคต เพราะมีพระสงฆเปนสาวก. พระผูมีพระภาคเจา ชื่อวา ตถาคต เพราะความที่พระองคเสด็จไปเหมือนอยางนั้น
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ขอนี้ก็เปนเพียงพูดกัน ในการแสดงถึงความที่พระตถาคต เสด็จไป
เหมือนอยางนั้นเทานั้น. แตโดยแทจริงแลว พระตถาคตเทานั้นพึงพรรณนา
ความที่พระตถาคตเสด็จไปเหมือนอยางนั้น. เพราะขอนี้เปนบทบาทของพระตถาคต เปนมหาคติ มหาวิสัยที่ใหญหลวง. ไมควรพูดวา พระธรรมกถึก
อางพุทธพจนอันเปนไตรปฎกเหมือนพุทธพจนแหงบทอัปปมาทะโดยเปนความ
ยุติ เปนพระธรรมกถึกนอกรีตนอกรอย ดังนี้. ในขอนั้นทานกลาวไววา
ยเถว โลเก ปุรมิ า มเหสิโน
สพฺพฺุภาว มุนโย อิธาคตา
ฯเปฯ
ตถาคโต เตน สมงฺคิภาวโต
พระมุนีทั้งหลาย ผูแสวงหาคุณอันยิ่ง
ใหญแตกอนมาสูความเปนพระสัพพัญูใน
โลกนี้ฉนั ใด แมพระศากยมุนีนี้ก็เสด็จมา
ฉันนั้น ทานจึงเรียกวา ตถาคต.
พระชินะทั้งหลาย ละมลทินมีกาม
เปนตนโดยไมเหลือแลวไปดวยสมาธิญาณ
ฉันใด พระศากยมุนีผูมีปญญารุงเรือง
แตกอนเสด็จไปแลวอยางนั้น ดวยเหตุนั้น
จึงชื่อวา ตถาคต.
พระชินะผูเปนศากยะ ผูเลิศตรัสรู
ลักษณะมีธาตุ และอายตนะเปนตนอยาง
จริงแท โดยจําแนกเปนสภาวะและสามัญ
ดวยพระสยัมภูญาณ เหมือนอยางนั้นจึง
ชื่อวา ตถาคต.
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พระชินะตรัสรูสัจธรรมทั้งหลาย
จริงแทดวยสมันตจักษุ ทําใหแจงอิทัปปจจยตา (สิ่งนี้เปนเหตุของสิ่งนี้) ที่แท
จริงโดยประการทั้งปวง โดยที่ไมมีผูอื่น
แนะนํา เหมือนอยางนั้น ดวยเหตุนั้นจึง
ชื่อวา ตถาคต.
การเห็นอันแทจริงของพระชินะ ใน
โลกธาตุ แมมีประเภทไมนอยในโคจรธรรมมีรูปายตนะเปนตน อันมีประเภท
วิจิตร ดวยเหตุนั้น จึงชื่อวา ตถาคต
ผูเห็นโดยรอบ.
เพราะพระผูมพี ระภาคเจาตรัสธรรม
อันแทจริงเทานั้น ทรงกระทําสมควรตาม
พระดํารัสของพระองค ทรงปกครองโลก
ใหประพฤติดวยคุณทั้งหลาย แมดวยเหตุ
นั้น จึงชื่อวา ตถาคต ผูแนะนําโลก.
พระผูมีพระภาคเจาไดทรงรูดวยการ
กําหนดรูเหมือนอยางนั้น อยางแทจริงโดย
ประการทั้งปวง ทรงกาวลวงโลกอันเปน
แดนเกิด ทรงถึงความดับดวยการกระทํา
อันประจักษ และทรงถึงอริยมรรค จึง
ชื่อวา ตถาคต.
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พระนาถะเพราะเสด็จมาเพื่อประโยชนแกโลกดวยปฏิญญา อันแทจริง
เหมือนอยางนั้นโดยประการทั้งปวง และ
เสด็จไปดวยพระกรุณา อันแทจริงในกาล
ทั้งปวง ดวยเหตุนั้น พระชินะ จึงชื่อวา
ตถาคต.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูพระญาณ
อันแทจริงโดยตรัสรูวิสัยตามความเปนจริง
เสด็จมาเหมือนอยางนั้นตั้งแตเกิด จึงชื่อวา
ตถาคต เพราะยังประโยชนใหถึงพรอม.
ทานผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ แตกอนเหลานั้นเปนอยางใด แมพระผูมีพระภาคเจาพระองคนี้ก็เปนอยางนั้น วาจาที่
เปลงออกมาตามความพอใจ เหมือนอยาง
นั้น เพราะเปนตัวของตัวเอง จึงชื่อวา
ตถาคต บุคคลผูเลิศ.
การไปกอนโดยเปนขาศึกแหง โพธิสมภาร ยอมไมมหี รือแมการทองเที่ยวไป
ในสงสาร ของพระนาถะนั้นก็ไมมี ทิฏฐิ
ของพระนาถะผูเห็นที่สุดภพ ยอมไมมี
เพราะฉะนั้น ทานผูไ มไปจากความจริงแท
จึงชื่อวา ตถาคต.
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พระตถาคต ผูทรงธรรม ทรงละ
มลทิน อันผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ พึงละ
อยางใด ทานผูเปนอริยะ ผูแนะนําอยาง
วิเศษ ก็ไปอยางนั้น เพราะฉะนัน้ จึงชื่อวา
ตถาคต เพราะความเปนผูมีความพรอม
เพรียง.
อธิบายบทวา อรหา ในบทวา อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทธฺ  นี้
ไดกลาวไวในหนหลังแลว. ชื่อวา สัมมาสัมพุทธะ เพราะตรัสรูธรรมทั้งปวง
โดยชอบและดวยพระองคเอง. ทานอธิบายไววา เพราะตรัสรูธรรมที่ควร
แนะนํา อยางใดอยางหนึ่งดวยพระองคเอง โดยไมวิปริต จากอาการทั้งปวง
แหงธรรมทั้งหมดนั้น. ดวยบทนี้เปนอันทานแสดงถึงการบรรลุสัพพัญุตญาณ
อันไดแก อนาวรณญาณ อันเนื่องดวยความหวังสามารถใหบรรลุธรรมทั้งปวง
โดยอาการทุกอยาง เวนการสอนผูอื่น.
ถามวา อนาวรญาณอื่นจากสัพพัญุตญาณมิใชหรือ คําที่วา
อสาธารณญาณ ๖ เปนพุทธญาณโดยประการอื่นก็ผิดนะซิ. ตอบวา ไมผิด
เพราะความที่ญาณเดียวเทานั้นทานกลาวเปนสองอยาง เพื่อแสดงความไมทั่วไป
ดวยญาณเหลาอื่น โดยประเภทอันเปนไปแหงวิสัย เพทะวาญาณนั้นอยางเดียว
เทานั้น ทานกลาววา เปนสัพพัญุตญาณ เพราะเปนวิสัยแหงธรรมที่สมมติ
วาเปนสังขตะและอสังขตะโดยไมเหลือ และทานกลาววา เปนอนาวรณญาณ
อาศัยความประพฤติที่หมดความของ เพราะไมมีเครื่องกั้นในญาณนั้น เหมือน
อยางที่ทานกลาวไวในปฏิสัมภิทาเปนอาทิวา ชื่อวา สัพพัญุตญาณ เพราะ
รูสังขตะและอสังขตะทั้งหมดไมมีเหลือ ชื่อวา อนาวรณญาณ เพราะไมมี
เครื่องกั้นในญาณนั้น. เพราะฉะนั้นโดยเนื้อความ ญาณทั้งสองนั้นจึงไมมีความ
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ตางกัน พึงปรารถนาญาณนี้โดยสวนเดียวเทานั้น. ความที่สัพพัญุตญาณและ
อนาวรณญาณ เปนญาณทั่วไป และไมเปนอารมณแหงธรรมทั้งหมด พึงประสบ
โดยประการอื่น. จริงอยู พระญาณของพระผูมีพระภาคเจาไมมีเครื่องกั้น แม
เพียงอณูหนึ่ง. อนึ่ง ความที่อนาวรณญาณเปนโดยประการอื่นจากความไมเปน
อารมณแหงธรรมทั้งปวง เปนไปไมได ความเปนอนาวรณญาณ เพราะ
ความเปนเองโดยเปนเครื่องกั้นในญาณก็จะมีไมได.
อีกอยางหนึ่ง อนาวรณญาณอื่นจากสัพพัญุตญาณจงยกไว. แตใน
ที่นี้ทานประสงคเอาสัพพัญุตญาณเทานั้นวาเปนอนาวรณญาณ เพราะเปนไป
โดยไมมีอะไรกระทบในที่ทั้งปวง. พระผูมีพระภาคเจาเปนพระสัพพัญู
ทรงรูทุกอยาง เพราะบรรลุพระสัพพัญุตญาณนั้นนั่นเอง ทานจึงกลาววา
เปนพระสัมมาสัมพุทธะ. เพราะทรงรูธรรมทั้งปวง ไมใชคราวเดียวเทานั้น.
อนึ่ง ทานกลาวไวในปฏิสัมภิทาวา บัญญัติมีวิโมกขเปนที่สุดนี้ พรอมกับการ
ไดการทําใหแจงพระสัพพัญุตญาณ ณ โคนโพธิ์ ของพระผูมีพระภาคเจาผู
เปนพุทธะนี้ คือ พุทโธ ดังนี้. จริงอยู การที่พระผูมีพระภาคเจา ทรง
สมารถบรรลุธรรมไมมีเหลือ ในพระสันดานยอมมีได โดยการบรรลุญาณ
อันสามารถใหตรัสรูธรรมทั้งปวง. ในที่นี้ทานกลาววา ก็ญาณเมื่อเปนไป
ยอมเปนไปในวิสัยทั้งหมดคราวเดียวเทานั้นหรือ หรือวาเปนไปตามลําดับ
ดังนี้. ก็ในขอนี้ ผิวา ญาณเปนไปในวิสัยทั้งหมดเพียงคราวเดียวเทานั้น
การตรัสรูโดยจําแนก ดุจของผูเพงจิตแตไกล ในการเขาไปตั้งรวมกันของ
สังขตธรรมทั้งหลาย อันแตกตางกัน มีอดีต อนาคต ปจจุบัน ภายใน
และภายนอกเปนตน และสมมติธรรมอันเปนสังขตะ ก็ไมพึงมีหรือ. ก็
เมื่อเปนอยางนั้น ญาณยอมตองกันในขอวา ธรรมทั้งปวงยอมเปนวิสัย
แหงพระญาณของพระผูมีพระภาคเจา โดยรูปที่สลายไป ดุจโดยอาการ
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เปนอนัตตาของผูเห็นวา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายทั้งปวง
เปนอนัตตา ดังนี้. แมชนเหลาใดกลาววา พระญาณของพระพุทธเจาทั้งหลาย
เวนการกําหนดอันเปนวิสัยแหงลักษณะไญยธรรมทั้งปวงดํารงอยู ยอมเปนไป
ตลอดกาล ดวยเหตุนั้น พระพุทธเจาทั้งหลายเหลานั้น จึงชื่อวา สพฺพวิทู
ก็ครั้นกลาวอยางนี้แลว แมคําวา.
จร สมาหิโต นาโค ติฏนฺโตป สมาหิโต ผูประเสริฐ เมื่อ
เดินไปก็มั่นคง แมเมื่อยืนอยูก็มั่นคง ดังนี้ เปนคําที่กลาวถูกแลว แมโทษ
ที่กลาวดังนั้นก็ไมมีแกชนเหลานั้น. พระญาณของพระผูมีพระภาคเจาพึงเปน
วิสัยเฉพาะเทานั้น เพราะลักษณะแหงไญยธรรมที่ดํารงอยูเปนอารมณ และ
เพราะไมมีสมมติธรรมที่เปนอดีตและอนาคต เพราะฉะนั้น ที่กลาววาพระญาณ
ยอมเปนไปคราวเดียวเทานั้นดังนี้ จึงไมถูก. แมถึงจะกลาววา พระญาณยอม
เปนไปในวิสัยทั้งปวง ตามลําดับอยางนี้ก็ไมถูก. เพราะวา เมื่อกําหนดเอา
ไญยธรรมทีแ่ ตกตางกันไมนอย โดยสภาพชาติและภูมิเปนตน และโดยทิศ ถิ่น
และกาลเปนตน ตามลําดับ การตรัสรูไญยธรรมนั้นโดยไมเหลือ ยอมเกิดไมได
เพราะไญยธรรมไมมีสิ้นสุด. ก็ชนเหลาใดกลาววา พระผูมีพระภาคเจาผูเปน
พระสัพพัญู โดยกําหนดมุงหมายวา กระทําไญยธรรมใหประจักษเปนเอกเทศ
เพราะไมพลาดประโยชน แมที่เหลือก็อยางนั้น ดังนี้ ก็พระญาณนั้นไมมีการ
คาดคะเน เพราะหมดขอสงสัย จริงอยู ญาณที่ยังมีการคาดคะเนในโลก ยังผูกพัน
ดวยความสงสัย ดังนี้ คําพูดของชนเหลานั้น ไมถูก เพราะไมมีการกําหนดมุง
หมายวา กระทําใหประจักษเปนเอกเทศแหงไญยธรรม โดยไมพลาดประโยชน
ในเมื่อไญยธรรมทั้งปวงไมประจักษ แมที่เหลือก็เปนอยางนั้น ดังนี้ . เพราะ
ญาณที่เหลือยังไมประจักษ เมื่อเปนเชนนั้น แมญาณนั้นประจักษ ความที่
ญาณนั้นเหลือก็จะพึงมีไมได เพราะเหตุนั้น ญาณทั้งหมดนั้นจึงไมเปนเหตุ.
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ถามวา เพราะเหตุไร. ตอบวา เพราะไมใชที่จะตองวิจาร. สมดังที่พระผูมี
พระภาคเจาตรัสไววา พุทฺธวิสโย ภิกขฺ เว อจินฺเตยฺโย น จินฺเตตพฺโพ
โย จินฺเตยฺย อุมฺมาทสฺส วิฆาตสฺส ภาคี อสฺส ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พุทธวิสัยอันเปนอจินไตย ไมควรคิด ผูใดคิด ผูนั้นจะพึงเปน
ผูมีสวนแหงความบาคลั่ง. ก็ขอสันนิษฐานในเรื่องนี้เปนดังนี้. ญาณอยางใด
อยางหนึ่ง ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารถนาจะทรงรูทั้งสิ้น หรือเอกเทศ
พระญาณยอมเปนไปโดยประจักษ เพราะไมมีอะไรทําใหติดขัดในพระญาณนั้น
อนึ่ง ความตั้งมั่นเปนนิจ ก็จะพึงมีไมได เพราะเปนไปเกี่ยวเนื่องดวยความ
ปรารถนาของทาน โดยไมใชวิสัยของญาณทั้งสิ้นอันผูปรารถนาจะรู เพราะ
ไมมีความฟุงซาน พึงปรารถนาความหวังนั้นโดยสวนเดียวเทานั้น.
พระญาณของพระผูมีพระภาคเจา แมเปนวิสัยในอดีตและอนาคต ก็
เปนพระญาณประจักษ เพราะเวนจากการยึดถือโดยคาดคะเน และถือโดย
การตรึกโดยบาลีวา ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนื่องดวยการพิจารณา เนื่องดวย
ความปรารถนา เนื่องดวยมนสิการ เนื่องดวยจิตตุปบาทของพระผูมีพระภาคเจาผูเปนพุทธะ. ถามวา โทษของผูที่กลาววา ก็ในฝายหนึ่งปรารถนาจะรูญาณ
ทั้งสิ้น เมื่อใด เมื่อนั้น พระญาณของพระผูมีพระภาคเจา อันเปนสกลวิสัย
คราวเดียวเทานั้น พึงเปนไปโดยรูปอันสลายไปดังนี้ จึงไมมีมิใชหรือ ตอบวา
เพราะญาณนั้นยังไมบริสุทธิ์. จริงอยู พุทธวิสัยนั้นเปนอจินไตยบริสุทธิ์ ดวย
ประการฉะนี้. อีกอยางหนึ่ง ความเปนอจินไตยแหงพระญาณ ของพระผูมี
พระภาคเจาผูเปนพุทธะ จะพึงมีไมได เพราะเปนไปเสมอกับญาณของชนมาก
โดยประการอื่น เพราะฉะนั้น แมธรรมทั้งสิ้นเปนอารมณ ก็กระทําธรรม
เหลานั้นที่ใหกําหนดไวดีแลว ใหเปนไป ดุจธรรมนั้น มีธรรมอันเดียวเปน
อารมณ เพราะเหตุนั้น พระญาณนี้จึงเปนอจินไตยในที่นี้.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 268

พระผูมีพระภาคเจาชื่อวา สัมมาสัมพุทธะ เพราะตรัสรูธรรมทั้งปวง
โดยชอบและดวยพระองคเอง ตามสมควรแกความปรารถนา ตางกรรมตาง
วาระกัน หรือตามลําดับ ในที่เดียวกันอยางนี้วา ไญยธรรมมีประมาณเทาใด
ญาณก็มีประมาณเทานั้น ญาณมีประมาณเทาใด ไญยธรรมก็มีประมาณเทานั้น
ญาณมีไญยธรรมเปนที่สุด ไญยธรรมก็มีญาณเปนที่สุด. นั้นคือสัมมาสัมพุทธะ.
บทวา เทฺว วิตกฺกา ไดแก วิตกชอบ ๒ อยาง. ในวิตก ๒ อยางนั้น
ชื่อวา วิตก เพราะตรึกหรือเปนเหตุตรึก หรือความตรึก. วิตกนั้น มีการ
ปลูกฝงอารมณเปนลักษณะ มีการกระทบกระทั่งเปนรส มีการนําจิตมาใน
อารมณเปนเครื่องปรากฏ. ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เทฺว วิตกฺกา เพราะ
ทําวิตกนั้นใหเปนสอง โดยประเภทแหงวิสัย. บทวา สมุทาจรนฺติ ไดแก
ยอมเปนไปเนือง ๆ เสมอและโดยชอบ. ก็อาการนี้มีความวา ขอบเขต. บทวา
ตถาคต อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ นี้ โดยประโยคนั้นเปนทุติยาวิภัตติลง
ในอรรถแหงฉัฏฐีวิภัตติ. มีอธิบายวา วิตก ๒ ประการ ของพระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ไมกาวลวงขอบเขตกันและกันเอง และโดยชอบใน
วิสัยของตน ๆ ยอมเปนไปเนือง ๆ ถามวา ก็อะไรเปนวิสัยของวิตกเหลานั้น
หรืออะไรเปนขอบเขต และวิตกเหลานั้นไมกาวลวงขอบเขต แลวเปนไป
เนือง ๆ อยางไร. ตอบวา วิตก ๒ อยางเหลานี้ คือ เขมวิตก ๑ ปวิเวกวิตก ๑ ชื่อวาวิตก. ในวิตก ๒ อยางนั้น เขมวิตกประกอบดวยกรุณาอยาง
วิเศษของพระผูมีพระภาคเจา แลวยังไดประกอบดวยเมตตาและมุทิตาอีก เพราะ
ฉะนั้น เขมวิตกนั้นพึงทราบวา เปนสวนเบื้องตน และประกอบดวยสมาบัติ
คือมหากรุณา และสมาบัติมีเมตตาเปนตน. สวนปวิเวกวิตกเปนสวนเบื้องตน
และประกอบดวยผลสมาบัติ ยังไดรับทิพวิหารธรรมเปนตนอีก. วิตกเปน
วิสัยของวิตก ๒ อยางแมนั้น ดวยประการฉะนี้ เพราะฉะนั้น ความเปน
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ไปแมเปนไปอยูมากในสันดานหนึ่ง ดวยการแทรกซึมเขาไปในขอบเขต ยอม
ไมมี เพราะเปนไปในวิสัยรวมกันตลอดเวลา.
ในวิตก ๒ อยางนั้น เขมวิตกพึงใหแจมแจง ดวยการหยั่งลงสูพระกรุณาของพระผูมีพระภาคเจา ปวิเวกวิตกพึงใหแจมแจงดวยสมาบัติทั้งหลาย.
ตอไปนี้เปนความแจมแจงในเขมวิตกนั้น ควรกลาวถึงเขมวิตก ดวยอํานาจ
ปฐมฌาน แมในสมาบัติในสวนเบื้องตน แหงมหากรุณาสมาบัติ ดวยการเห็น
อาการมีความที่โลกสันนิวาสเปนของรอนเปนตน ดวยไฟมีไฟ คือราคะเปนตน
โดยนัยมีอาทิวา โลกนี้ถกู เผาใหรอน มีแตทุกข ดังนี้. สมดังทีท่ านกลาวไววา
พระมหากรุณาในสัตวทั้งหลายหยั่งลง แกพระผูมีพระภาคเจาผูเปนพุทธะ
ผูทรงเห็น โดยอาการเปนอันมากวา โลกสันนิวาสรอน โลกสับสนวุนวาย
เดินทางผิด ถูกชรานําเขาไปไมยั่งยืน ไมมีที่ตานทาน. ไมเปนอิสระ ไมเปน
เจาของ ละทุกสิ่งทุกอยางไป พรอง ไมอิ่ม เปนทาสของตัณหา โลกสันนิวาส
ไมมีที่ตานทาน ไมมีที่ซอ น ไมมีทพี่ ึ่ง ไมมีที่อาศัย ฟุงซาน ไมสงบ มี
ลูกศร ถูกลูกศรเปนอันมากทิ่มแทง ปดกั้นดวยความมืดคืออวิชชา ถูกลอม
ดวยกรง คือกิเลส ตกอยูในอวิชชา มืดตื้อ ถูกรอยรัด ยุงดุจดายของชางหูก
รอยรัดเปนกลุมกอน เปนดุจหญามุงกระตายและหญาปลอง ไมพนอบาย ทุคติ
วินิบาต สงสาร.
ทรงเห็นวา โลกถูกเสียบแทงโดยโทษอันมีพิษคืออวิชชา เปนโทษ
เพราะกิเลส รุงรังยุงเหยิงดวยราคะ โทสะ โมหะ ถูกสวมมัดดวยตัณหา
ถูกตาขายคือตัณหาครอบ ถูกกระแสคือตัณหาพัดไป ประกอบดวยเครื่องผูก
คือตัณหา หมกมุนดวยอนุสัยคือตัณหา รอนดวยความรอนคือตัณหา ถูกความ
เรารอนคือตัณหาเผาผลาญ สวมมัดดวยทิฏฐิ ถูกตาขาย คือ ทิฏฐิครอบถูก
กระแส คือ ทิฏฐิพัดไป ประกอบดวยเครื่องผูก คือ ทิฏฐิ หมกมุนดวย
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อนุสัย คือ ทิฏฐิ รอนดวยความรอน คือ ทิฏฐิ ถูกความเรารอน คือ ทิฏฐิ
เผาผลาญ เขาถึงชาติ ติดตามดวยชรา ถูกพยาธิครอบงํา ถูกมรณะกําจัด
ตกถึงทุกข หอหุมดวยตัณหา ลอมดวยกําแพง คือ ชรา แวดวงดวยบวง คือ
มัจจุ มีเครือ่ งผูกพันมาก ผูกดวยเครื่องผูก คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ
ทิฏฐิ กิเลสและทุจริต เดินไปในที่คับแคบมาก หมกมุนดวยเครื่องพัวพันมาก
ตกลงไปในเหวใหญ เดินไปในที่กันดารมาก เดินไปสูสงสารใหญ หมุนกลับ
ลงไปในหลุมใหญ ตกลงไปในบอลึก โลกสันนิวาสถูกกําจัด รอนดวยไฟ คือ
ราคะ โทสะ โมหะ ชุมไปดวย ชาติ ฯลฯ อุปายาส ยอมลําบาก ไมมี
ที่ตานทานเปนนิตย ถูกลงอาชญา โจรชุกชุม ผูกพันอยูในวัฏฏะ ปรากฏใน
ตะแลงแกง ไรที่พึ่ง นาสงสารอยางยิ่ง ถูกทุกขทิ่มแทง ถูกเบียดเบียนตลอด
กาลนาน กําหนัดอยูเปนนิตย กระหายอยูเปนนิตย บอด มองไมเห็น ตาเสีย
ไมเปนผูนํา แลนไปนอกลู เดินไปผิดทาง ตกลงไปในหวงใหญ หมกมุน
ดวยทิฏฐิ ๒ ปฏิบัติผิดดวยทุจริต ๓ ประกอบดวยโยคะ ๘ รอยรัดดวยเครื่อง
รอยรัด ๔ ยึดมั่นดวยอุปาทาน ๔ เขาถึงคติ ๕ กําหนัดดวยกามคุณ ๕ ถูก
นิวรณ ๕ ทับ ทะเลาะกันดวยเหตุวิวาท ๖ กําหนัดดวยหมูตัณหา ๖ หมกมุน
ดวยทิฏฐิ ๖ เสาะสายไปดวยอนุสัย ๗ ประกอบดวยสังโยชน ๗ เยอหยิ่งดวย
มานะ ๗ หมุนไปตามโลกธรรม ๘ นําไปดวยมิจฉัตตะ ๘ ประทุษรายดวย
บุรุษโทษ ๘ ผูกอาฆาตดวยอาฆาตวัตถุ ๙ เยอหยิง่ ดวยมานะ ๙ กําหนัดดวย
ธรรมอันมีตัณหาเปนมูล ๙ เศราหมองดวยกิเลสวัตถุ ๑๐ ผูกอาฆาตดวยอาฆาต
วัตถุ ๑๐ ประกอบดวยอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประกอบดวยสังโยชน ๑๐ นําไป
ดวยมิจฉัตตะ ๑๐ ประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ ประกอบดวยอันตคาหิกทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ หนวงเหนี่ยวดวยธรรมทําใหเนิ่นชา คือ ตัณหา ๑๐๘ หมกมุน
ดวยทิฏฐิ ๖๒
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ทรงเห็นวา เราขามแลว โลกยังไมขาม เราพนแลว โลกยังไมพัน
เราฝกแลว โลกยังไมฝก เราสงบแลว โลกยังไมสงบ เราปลอดโปรงแลว
โลกยังไมปลอดโปรง เราดับกิเลสแลว โลกยังไมดับกิเลส เราขามแลว
เพียงพอเพื่อใหโลกขามบาง เราพนแลว เพื่อใหโลกพนบาง เราฝกแลว
เพื่อใหโลกฝกบาง เราสงบแลว เพื่อใหโลกสงบบาง เราปลอดโปรงแลว
เพื่อใหโลกปลอดโปรงบาง เราปรินิพพานแลว เพื่อใหผูอื่นปรินิพพานบาง
ดังนี้.
ก็การหยั่งลงสูพระเมตตาในสัตวทั้งหลายของพระผูมีพระภาคเจาพึงให
แจมแจง โดยนัยนี้แล. จริงอยู แมเมตตานอมนําความสุข ซึ่งเปนปฏิปกษ
ตอทุกขอันเปนวิสัยแหงกรุณาเขาไปในสัตวทั้งหลาย ก็ยังเปนไปได เพราะ
เหตุนั้น อัพยาบาทวิตกและอวิหิงสาวิตก จึงชื่อวา เขมวิตกในบทนี้. สวน
ปวิเวกวิตก ไดแก เนกขัมมวิตกนั่นเอง. อนึ่ง พึงทราบความเปนไปดวย
อํานาจการพิจารณาปฐมฌานอันเปนสวนเบื้องตนในทิพวิหารธรรม และอริยวิหารธรรมแหงปวิเวกวิตกนั้น. ในปวิเวกวิตกนั้น สมาปตติวิหารธรรมเหลาใด
อันนับไดสองลานสี่แสนโกฏิ โดยใชทุก ๆ วันของพระผูมีพระภาคเจา พระญาณอันเนืองดวยสมาธิจริยาและญาณจริยาอันเปนไปแลวดวยความประพฤติใน
กอน และสมาบัติสองลานสี่แสนโกฏิและปญญาของสมาปตติวิหารธรรมเหลาใด
ทานกลาววาเปนมหาวชิรญาณ พึงทราบความเปนไปเนืองๆแหงปวิเวกวิตก
ของพระผูมีพระภาคเจา ดวยอํานาจแหงสมาปตติวิหารธรรมเหลานั้น. อนึ่ง
พึงชี้แจงเนื้อความนี้แมโดยมหาสัจจกสูตร. ในสูตรนั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัส
ไววา ดูกอนอัคคิเวสสนะ เรานั้นแล นั่งสงบจิตในภายใน ในสมาธินิมิต
กอนนั้น เราอยูเปนสุขตลอดกัปเปนนิตย.
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จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาทรงนําพระสูตรนี้เพื่อแสดงวา เมื่อสัจจกนิคัณฐบุตรกลาววา สมณโคดมมีรูปงาม นาเลื่อมใส ชองพระทนตสนิทเปน
ระเบียบ พระชิวหาออน พระสุรเสียงไพเราะ คงจะใหบริษัทพอใจดวยเหตุ
นั้นจึงเที่ยวไป แตในใจของสมณโคดมผูเที่ยวประกาศใหรูอยูอยางนี้ ยอมไมมี
สมาธิ ดูกอนอัคคิเวสสนะ ตถาคตมิไดเที่ยวประกาศใหบริษัทพอใจดุจจับโจร
ไดพรอมดวยของกลางแนนอน ตถาคตแสดงธรรมแกบริษัทมีจักรวาลเปนที่สุด
ใหความเหมาะสม ไมซอนเรน ไมติด ประกอบผลแหงผลสมาบัตินั้นนั่นเอง
เพราะวางจากการอยูผูเดียว ดังนี้.
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาทรงกําหนดกาลโดยสวนเบื้องตนในขณะที่
บริษัทใหสาธุการหรือครองธรรมแลวทรงเขาผลสมาบัติในขณะหายใจเขาหายใจ
ออก อนึ่ง เมื่อหมดเสียงรองสาธุการมิไดทรงกําหนด ทรงออกจากสมาบัติ
ในที่สุดการครองธรรมแลว จึงทรงแสดงธรรมเริ่มตั้งแตตอนที่ทรงพักไว. จริง
อยูการเขาสูภวังคของพระพุทธเจาทั้งหลายเบาบาง. พระพุทธเจาทั้งหลายทรง
เขาสมาบัติในขณะหายใจเขา หายใจออก. พึงทราบความเปนไปเนือง ๆ แหง
เขมวิตกและปวิเวกวิตกของพระผูมีพระภาคเจา ดวยอํานาจสมาบัติตามที่กลาว
แลวอันเปนไปกับดวยสวนในเบื้องตน ดวยประการฉะนี้.
ในความเปนไปเนือง ๆ นั้น พระผูมีพระภาคเจา มีธรรมนั้นเปน
สมังคี และทรงบรรลุธรรมอันเกษมอยู เพราะไมมีภัยแตไหน ๆ ดวยอานุภาพ
แหงอัพยาบาทวิตก และอวิหิงสาวิตกอันละความมีพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตก
เปนตน. และแตนั้น จิตก็มีความเกษมปลอดภัยตลอดกาล. เพราะฉะนั้น
เขมวิตก แมทั้งสองอยาง ก็ยอมกระทําความเกษมแกทั้งสองอยางดวย. ก็วิเวก
๓ อยาง คือ กายวิเวก ๑ จิตวิเวก ๑ อุปธิวิเวก ๑ และวิเวก ๕ อยาง คือ
ตทังควิเวก (สงัดชั่วขณะ) ๑ วิกขัมภนวิเวก (สงัดดวยการขมไว) ๑ สมุจ-
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เฉทวิเวก (สงัดดวยการตัดขาด) ๑ ปฏิปสสัทธิวิเวก (สงัดดวยการสงบระงับ) ๑
นิสสรณวิเวก (สงัดดวยการออกไป) ๑ ยอมถึงความบริบูรณดวยอานุภาพ
แหงเนกขัมมวิตกอันละความเศราหมองมีกามวิตกเปนตน.
วิตกนั้นชื่อ ปวิเวกวิตก เพราะวิตกสหรคตดวยความสงัดจากอารมณ
และจากสัมปโยคะ ตามสมควร. ก็วิตก ๒ อยางเหลานั้น แมมีลักษณะที่แยก
ออกแลว ก็ยงั เปนไปเพื่อความเปนอุปการะแกกันและกัน ของผูเปนอาทิกรรมิก
(ผูทํากรรมครั้งแรก).
จริงอยู ปวิเวกวิตกยอมมีเพื่อเขมวิตกอันยังไมเกิด ที่เกิดแลวก็เพื่อ
ความไพบูลยยิ่งขึ้น ฉันใด เขมวิตกก็ฉันนั้น ยอมมีเพื่อปวิเวกวิตกอันยังไมเกิด
ใหเกิดขึ้น ทีเ่ กิดแลวก็มี เพื่อความไพบูลยยิ่งขึ้น. จริงอยู เมตตาวิหารธรรม
เปนตน จะมีไมไดในระหวางที่กายและจิตหลีกออกไป เพราะเวนจากการละ
พยาบาทเปนตน จิตวิเวกเปนตนก็ไมมี เพราะเหตุนั้น พึงเห็นธรรมเหลานี้วามี
อุปการะแกกันและกัน. ก็เขมวิตกและปวิเวกวิตกของพระผูมีพระภาคเจาผูทรง
ละความเศราหมองไดโดยประการทั้งปวง ยอมนําประโยชนสุขแมเพียงขณะ
หายใจเขาเพื่อประโยชนแกสัตวโลก. พึงเชื่อมบทวา เขโม จ วิตกฺโก
ปวิเวโก จ วิตกฺโก (เขมวิตก และปวิเวกวิตก) ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงกลาวคําเปนอาทิวา อพฺยาปชฺฌาราโม
มีความไมพยาบาทเปนที่มายินดี ดังนี้ เพื่อทรงชี้แจงถึงวิตก ๒ อยาง ทีไ่ ด
ทรงยกขึ้นมาแสดงไวแลว ดวยประการฉะนี้.
การไมพยาบาท การไมทําใหใคร ๆ ไดยาก ซึ่งวา อัพยาปชฌะ
ในบทวา อพฺยาปชฺฌาราโม นั้น. ความไมพยาบาทนั้นชื่อวา อพฺยาปชฺฌาราโม เพราะมีความไมพยาบาทเปนที่มายินดี. ชื่อวา อพฺยาปชฺฌรโด
ไดแก ยินดีแลวในความไมพยาบาท คือ ไมยินดีในการเสวนะ. บทวา เอเสว
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ตัดบทเปน เอโส เอว. บทวา อิริยาย คือ ดวยการกระทํา. อธิบายวา
ดวยความขวนขวายทางกายและวาจา. บทวา น กิฺจิ พฺยาพาเธมิ ไดแก
เราจะไมเบียดเบียน ไมทาํ ใหในบรรดาสัตวที่เลวเปนตน สัตวไร ๆ ผูสะดุง
เพราะประกอบดวยความสะดุงคือตัณหาเปนตน ผูมั่นคง เพราะละกิเลสทั้งปวง
อันทําใหดิ้นรนไดแลว เพราะไมมีความพยาบาทนั้นใหลําบาก.
พระผูมีพระภาคเจา ผูมีพระกรุณาเปนอัชฌาสัยมากดวยมหากรุณาสมาบัติ ตรัสไวอยางนี้ สมควรแกพระกรุณาเปนอัชฌาสัยที่พระองคทรง
ปลาบปลื้มเปนอยางยิ่ง. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดงถึงอวิหิงสาวิตกและอัพยาบาทวิตก. พระผูมีพระภาคเจาตรัสขอนี้ไววา เราปฏิบัติอยางนี้
อยูดวยสมาปตติวิหารธรรมอยางนี้ รับสักการะ ความเคารพ การนับถือ
การไหว และการบูชา ที่ผูปรารถนาบุญทําอยางนี้ ดวยกิริยาทาทางนี้ คือ
ดวยการปฏิบัตินี้ จึงไมเบียดเบียนสัตวไร ๆ. อีกประการหนึ่ง เราเพิ่มพูน
ประโยชนสขุ ทั้งที่เปนทิฏฐธัมมิกประโยชน สัมปรายิกประโยชนและ ปรมัตถประโยชนแกสัตวเหลานั้น ดังนี้. บทวา ย อกุสล ต ปหีน ความ
วา เราละคือถอนอกุศลหนึ่งพันหารอย และมีประเภทมากมาย สัมปยุตอกุศลนั้นทั้งหมด ณ โคนโพธินั้นเอง. ดวยบทนีพ้ ระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
สมุจเฉทปหานวิเวก และปฏิปสสัทธิวิเวก พรอมกับนิสสรณวิเวกอันเปนวิเวก
ที่พระองคยกขึ้น แตในขอนี้ อาจารยบางพวกยกขึ้นแมในตทังควิเวกและวิกขัมภนวิเวก อันที่จริงในขอนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงความสิ้นกิเลสของ
พระองคพรอมดวยปฏิปทาที่พระองคทรงบรรลุ ดวยประการฉะนี้.
ดวยเหตุนี้ พระผูม ีพระภาคเจาทรงยังพระอัธยาศัยในปวิเวกที่พระองค
สั่งสมมาตลอดกัปอันนับไมไดใหถึงที่สุด พรอมกับพระอัธยาศัยในการออกไป
แลวทรงเขาผลสมาบัติอันมีการออกไปนั้นเปนอัธยาศัย ทรงทําใหแจงดวย
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หัวขอ คือ การละกิเลสและการพิจารณาของพระองค ก็ในขอนี้พระศาสดาทรง
ยกวิตก ๒ อยางเหลานี้ เพื่อเนื้อความอันใด บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงถึงเนื้อความ
อันนั้น จึงตรัสคํามีอาทิวา ตสฺมาติห ภิกฺขเว ดังนี้. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่มพระธรรมเทศนานี้ อันวาดวยวิตก ๒ อยางนี้ เพื่อใหภิกษุ
ทั้งหลายตั้งอยูในวิตกนั้นดวยหัวขอ คือ การแสดงถึงความเปนไปเนือง ๆ ของ
พระองค.
ในบทเหลานั้น บทวา ตสฺมา ไดแกเพราะเขมวิตกและปวิเวกวิตกเทา
นั้นยอมเปนไปเนือง ๆ แกเราผูยินดีแลว ใน อัพยาปชฌวิเวก (ความสงัดคือความมิใชพยาบาท). บทวา ติห เปนเพียงนิบาต. บทวา อพฺยาปชฺฌารามา
วิหรถ ความวา เธอทั้งหลายจงเปนผูยินดีดวยเมตตาวิหารธรรมและกรุณาวิหารธรรมในสัตวทั้งปวงอยูเถิด. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสถึงการ
กระทําพยาบาทและกิเลส อันตั้งอยูแหงเดียวกันกับพยาบาทนั้นใหไกลแสนไกล.
บทวา โว ในบทวา เตส โว นี้เปนเพียงนิบาต.
บทวา ปวิเวการามา วิหรถ ความวา พวกเธอจงกระทําวิเวก
ทั้งหมด คือ วิเวกมีกายวิเวกเปนตน และวิเวกมีตทังควิเวกเปนตน ใหเปนที่
ควรมายินดีอยูเถิด. บทวา อิมาย มย เปนตน เปนบทแสดงถึงอาการเปน
ไปแหงเขมวิตกของภิกษุเหลานั้นฉันใด บทวา กึ อกุสล เปนตนเปนบท
แสดงอาการเปนไปแหงปวิเวกวิตกฉันนั้น. ในบทนั้นมีความวา อันผูใครจะ
บําเพ็ญธรรมที่ไมมีโทษ เปนผูแสวงหาวาอะไรเปนกุศล ควรกระทําการแสวง
หากุศลธรรม ฉันใด แมอันผูใครจะละธรรมที่มีโทษ ก็ไมควรการทําการแสวง
หาอกุศล ฉันนั้น เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา กึ อกุสล
เปนตน. จริงอยู ปริญญาภาวนา ปหานภาวนาและสัจฉิกิริยาภาวนา เปนเบื้อง
ตนแหงอภิญญา.
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ในบทเหลานั้น บทวา กึ อกุสล ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงถึงวิธีพิจารณาอกุศลโดยกิจวา อะไรชื่อวาอกุศล โดยสภาวะ อะไรชื่อวา
เปนลักษณะ หรืออะไรชือ่ วาเปนรส เปนเครื่องปรากฏ และเปนปทัฏฐานแหง
อกุศลนั้น. อนึ่ง วิตกนี้มาแลวโดยอาทิกรรมิกะ (ผูทํากรรมครั้งแรก). บททั้ง
สองนี้วา กึ อปฺปหีน กึ ปชหาม มาแลวโดยพระเสกขะ (ผูยังตองศึกษา).
เพราะฉะนั้น บทวา กึ อปฺปหีน ไดแก ในบรรดาอกุศลทั้งหลายมีกามราคสังโยชนเปนตน อกุศลอะไรที่เราทั้งหลายยังตัดไมไดดวยมรรค บทวา กึ
ปชหาม ไดแกเราจะถอนอกุศลอะไร. อีกอยางหนึ่ง บทวา กึ ปชหาม
ความวา บัดนี้ เราจะละอกุศลสวนอะไรในวิตก ปริยุฎฐาน และอนุสัย. แต
อาจารยบางพวกกลาววา กิมปฺปหีน อกุศลอะไรที่เรายังละไมได. ทานอธิบาย
วา บรรดาอกุศลหลายอยาง เชนทิฏฐิและสังโยชนเปนตน อกุศลอะไรที่เรา
ยังละไมไดโดยประการไร หรือโดยมรรคอะไร. บทที่เหลือมีนัยดังไดกลาว
แลวนั้นแล.
ในคาถาทั้งหลายมีอธิบายดังตอไปนี้. บทวา พุทฺธ ความวา ชื่อวา
พุทธะ เพราะตรัสรู เพราะแทงตลอดธรรมไมผิดไปจากอริยสัจ ๔ ดวยพระ
สยัมภูญาณ คือ เพราะไมมีไญยธรรมนอกจากสัจธรรม. สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
อภิฺเยฺย อภิฺาต ภาเวตพฺพฺจ ภาวิต
ปหาตพฺพ ปหีนํา เม ตสฺมา พุทฺโธสฺมิ พฺราหฺมณ
ดูกอนพราหมณ กิจที่ควรรูยิ่งเรา
รูแ ลว กิจที่ควรเจริญเราเจริญแลว กิจที่
ควรละเราไดละแลว เพราะฉะนั้น เราจึง
เปนพุทธะ ดังนี้.
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พระพุทธเจาชื่อวา ผูขมมารอันผูอื่นไมพึงขมได เพราะอดกลั้น เพราะนําไป
ซึ่งพระโพธิสัมภารและพระมหากรุณาธิคุณทั้งสิ้น อันผูอื่นขมไมได อนึ่ง
เพราะอดกลั้น เพราะครอบงํามารทั้งหลาย ๕ อันผูอื่นขมไมได เพราะยาก
เพื่อจะอดกลั้น เพื่อจะครอบงํา เพราะอดกลั้น เพราะนําไปซึ่งพุทธกิจอันผู
อื่นขมไมได อันไดแกการพร่ําสอนดวยทิฏฐธรรมิกประโยชน สัมปรายยิกประโยชนและปรมัตถประโยชน แกเหลาเวไนยสัตว ตามสมควร ดวยการตรัสรู
แจงมีอาสยะ (อัธยาศัย) อนุสยา (กิเลสอันนอนเนืองอยูในสันดาน) จริยาธิมุตติ (ความพอใจในความประพฤติ) เปนตน หรือเพราะประกาศสาธุการ
ในพุทธกิจนั้น เฉพาะคนอื่นเวนพระโพธิสัตวไมสามารถ เพื่ออดกลั้น เพื่อ
นําไปได.
บทวา น ในบทวา สมุทาจรนฺติ น เปนเพียงนิบาตหรือมี
ความเทากับ น ตถาคต. พระมุนีชื่อ ตโมนุทะ เพราะบรรเทา คือ ซัด
ไปซึ่งอันธการ คือ โมหะ กลาวคือความมืดในสันดานของตนและผูอื่น. พระ
มุนีชื่อวา ปารคตะ เพราะถึงฝง คือ นิพพาน. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ปารคตะ
เพราะถึงฝง คือ ที่สุดแหงสังสารทุกขทั้งสิ้น อันเปนอภินิหารใหญซึ่งเปนไป
แลวโดยนัยมีอาทิวา มุตฺโต โมเจสฺสามิ เราพนแลวจักใหสัตวพนบางดังนี้
หรือแหงคุณ คือ พระสัพพัญูทั้งหลาย. พระมุนีนั้นผูบรรเทาความมืด ผูถึง
ฝง. อธิบายวา พระพุทธเจาผูถึงคุณอันควรถึงจากการถึงฝงนั้นนั่นเอง คือ ถึง
คุณทั้งปวงมีศีลเปนตนและมีทศพลญาณเปนตน อันพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้ง
หลายพึงถึง. บทวา วสิม ความวา พระมุนีชื่อวา วสิมา เพราะมีความ
เปนผูชํานาญ มีอาวัชชนะเปนตนอยางยิ่ง อันเนื่องดวยความหวังในฌานเปน
ตนและความเปนผูชํานาญทางจิตอันไมทั่วไปแกผูอื่น ไดแกฤทธิ์อันเปนอริยะ.
พระมุนีนั้นผูมีความชํานาญ. อธิบายวา ผูมีอํานาจ. พระมุนีชื่อวา อนาสวะ
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เพราะไมมีอาสวะมีกามาสวะเปนตนทั้งหมด. พระมุนีชื่อวา วิสันตระ เพราะ
ละความไมเปนระเบียบมีความไมเปนระเบียบทางกายเปนตน หรือเพราะขาม
มลทิน คือ กิเลสทั้งปวง กลาว คือยาพิษ หรือขามภัยอันเปนทุกขในวัฏฏะทั้ง
สิ้นอันเปนยาพิษแลวขามไป. พระมุนีนั้นผูขามวัฏทุกขอันเปนยาพิษ. พระ
มุนีผูนอมไปแลวในอรหัตผล และนิพพานอันเปนที่สิ้นตัณหา. ชื่อวา มุนี
เพราะประกอบดวยความดีเยี่ยมดวยญาณ คือ ความเปนผูนิ่งหรือดวยความเปน
ผูนิ่งทางกายเปนตน เพราะไปในอรหัตผลและนิพพาน.
ก็บทวา มุนี ความวา มุนีมีหลายอยาง คือ อาคาริยมุนี ๑ อนาคาริยมุนี ๑ เสกขมุนี ๑ อเสกขมุนี ๑ ปจเจกมุนี ๑ มุนมิ ุนี ๑. ในมุนี
เหลานั้น คฤหัสถผูบรรลุผล ผูรูแจงคําสอน ชื่อวา อาคาริยมุนี. บรรพชิต
เชนเดียวกันนั้น ชื่อวา อนาคาริยมุนี. พระเสกขะ ๗ จําพวก ชื่อวาเสกขมุนี.
พระขีณาสพชื่อวา อเสกขมุนี. พระปจเจกพุทธเจา ชื่อวา ปจเจกมุนี พระ
สัมมาสัมพุทธเจา ชื่อวา มุนิมุนี. ในที่นี้ประสงคเอาพระมุนิมุนีนี้.
พระมุนีชื่อวา อันติมเทหธารี เพราะเปนผูทรงไวซึ่งรางกายอันมี
ในที่สุด คือสุดทาย เพราะไมมีภพใหมอีกตอไป. พระมุนีนั้นผูทรงไวซึ่ง
รางกายอนมีในที่สุด. พระมุนี ชื่อวา มารชหะ เพราะสละกิเลสมารเปนตนได
โดยชอบ. พระมุนี ชื่อวา ปารคู เพราะเปนผูถึงฝงแหงชราทั้งปวง มีชรา
ปรากฏเปนตน ดวยบรรลุอนุปาทิเสสนิพพาน เพราะตัดขาดเหตุแหงชราเสียได.
ก็ในที่นี้ พึงเห็นวาทานกลาวการถึงฝง แหงชาติ มรณะ โสกะเปนตน
ดวยหัวขอแหงชรา. เชื่อมความวา เรากลาววาวิตก ๒ ประการ ของพระตถาคต
ผูเปนอยางนั้น ๆ ยอมเปนไปเนือง ๆ ดวยประการฉะนี้ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงวิตก ๒ ประการ ดวยคาถาที่ ๑ จากนั้นทรงแสดงปวิเวกวิตกดวย
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คาถาที่ ๒ บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงเขมวิตก จึงตรัสคาถาที่ ๓ วา เสเล ยถา
ดังนี้เปนอาทิ.
ในบทเหลานั้น บทวา เสเล ยถา ปพฺพตมุทฺธนิฏิโต ไดแก
เปรียบเหมือนบุรุษยืนอยูบนยอดภูเขาทึบลูกเดียว สําเร็จดวยหิน. เมื่อยืนอยู
บนภูเขานั้น ไมมีการยกคอตั้ง และเหยียดมือเปนตน. บทวา ตถูปม คือ
เปรียบดวยภูเขาหิน อันเทียบกันไดกับผูมีปญญานั้น. พึงทราบความสังเขปใน
ขอนี้ ดังตอไปนี้ บุรุษผูม ีจักษุยืนอยูบนยอดภูเขาหิน พึงเห็นหมูชนโดยรอบได
ฉันใด พระผูมีพระภาคเจาผูมีปญญาดี คือมีปญญางาม มีพระจักษุรอบคอบ
ดวยพระสัพพัญุตญาณ ขึ้นสูปราสาทอันสําเร็จดวยธรรม คือ สําเร็จดวยปญญา
ผูปราศจากความโศก ยอมพิจารณา ใครครวญ ไตรตรอง ถึงหมูสัตวผูยัง
ขามความโศกไมได ถูกชาติชราครอบงํา. ในขอนี้มีอธิบายดังตอไปนี้ เหมือน
อยางวา บุรุษกระทํานากวางใหญโดยรอบที่เชิงภูเขา แลวปลูกกระทอมใน
แนวทุงที่นานั้น พึงกอไฟตอนกลางคืน ปรากฏความมืดประกอบดวยองค ๔
ที่นั้น เมื่อบุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนยอดภูเขาแลดูภูมิประเทศ นาไมปรากฏ
แนวทุงไมปรากฏ กระทอมไมปรากฏ คนนอนในที่นั้นไมปรากฏ พึงปรากฏ
เพียงเปลวไฟที่กระทอมเทานั้น ฉันใด เมื่อพระตถาคตขึ้นสูปราสาทสําเร็จ
ดวยธรรม ทางตรวจดูหมูสัตว ก็ฉันนั้น สัตวที่มไิ ดทําความดี แมนั่งที่ขางขวา
ในวิหารเดียวกัน ก็มิไดมาสูคลองแหงพุทธญาณ เปนดุจลูกศรที่ซัดไปในตอน
กลางคืน แตเวไนยบุคคลผูทําความดี แมยืนอยูในที่ไกล ก็มาสูคลองของ
พระตถาคตนั้น ดุจไฟ ดุจภูเขาหิมพานต. สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ
หิมวนฺโต จ ปพฺพโต
อสนฺเตตฺถ น ทิสฺสนฺติ
รตฺตึ ขิตฺตา ยถา สรา
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สัตบุรุษ ยอมปรากฏในที่ไกล ดุจ
ภูเขาหิมพานต อสัตบุรษุ ยอมไมปรากฏ
ในที่นี้ เหมือนลูกศรที่ซัดไปในเวลา
กลางคืน ฉะนั้น.
ในสูตรนี้ และในคาถาทั้งหลาย พระผูมพี ระภาคเจาทรงแสดงกระทํา
พระองคดุจผูอื่น.
จบอรรถกถาวิตักกสูตรที่ ๑
๒. เทศนาสูตร
วาดวยพระธรรมเทศนา ๒ ประการ
[๒๑๗] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเทศนา ๒ ประการ ของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ยอมมีโดยปริยาย ๒ ประการเปนไฉน คือ ธรรม
เทศนาประการที่ ๑ นี้วา เธอทั้งหลายจงเห็นบาปโดยความเปนบาป ธรรม
เทศนาประการที่ ๒ แมนี้วา เธอทั้งหลายครั้นเห็นบาปโดยความเปนบาปแลว
จงเบื่อหนาย จงคลายกําหนัด จงปลดเปลื้องในบาปนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธรรมเทศนา ๒ ประการนี้ ของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ยอมมี
โดยปริยาย.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
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เธอจงเห็นการแสดงโดยปริยายของ
พระตถาคต พระพุทธเจาผูอนุเคราะหสัตว
ทุกหมูเหลา ก็ธรรม ๒ ประการ พระตถาคต พระพุทธเจา ผูอนุเคราะหสัตว
ทุกหมูเหลาประกาศแลว. เธอทัง้ หลาย
ผูฉลาดจงเห็นบาป จงคลายกําหนัดใน
บาปนั้น เธอทั้งหลายผูมีจิตคลายกําหนัด
จากบาปนั้นแลว จักกระทําที่สุดแหงทุกข
ได.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบเทศนาสูตรที่ ๒
อรรถกถาเทศนาสูตร
ในเทศนาสูตรที่ ๒ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :ปริยายศัพทในบทวา ปริยาเยน นี้ มาในความวา เทศนาในบทมี
อาทิวา มธุปณฺฑิกปริยาโย เตฺวว น ธาเรหิ ทานจงทรงจําเทศนานั้นไววา
เปนมธุปณฑิกปริยายเทศนา ดังนี้ . มาในความวา เหตุในบทมีอาทิวา อตฺถิ
เขฺวส พฺราหฺมณ ปริยาโย เยน ม ปริยายน สมฺมา วทมาโน วเทยฺย
อกิริยวาโท สมโณ โคตโม ดูกอนพราหมณ เหตุนี้มีอยูแล เมื่อจะกลาว
กะเราโดยชอบดวยเหตุ พึงกลาววา สมณโคดม เปนอกิริยวาท (วาทะวา
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ไมเปนอันทํา) ดังนี้. มาในความวา วาระในบทมีอาทิวา กสฺส นุ โข
อานนฺท อชฺช ปริยาโย ภิกฺขุนิโย โอวทิตุ ดูกอนอานนท วันนี้ถึง
วาระของใครจะสอนภิกษุณีทั้งหลาย ดังนี้. ก็ในที่นี้ สมควรทั้งในวาระ ทั้งใน
เหตุ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้น ธรรมเทศนา ๒ อยาง ของตถาคต
ยอมมีขึ้นโดยเหตุ และโดยวาระตามสมควร ดังนี้ นี้เปนอธิบายในบทนี้.
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา บางครั้งทรงจําแนกกุศลธรรมและอกุศลธรรม ตามสมควรแกอัธยาศัยของเวไนยสัตว โดยนัยมีอาทิวา ธรรมเหลานี้
เปนกุศล ธรรมเหลานี้เปนอกุศล ธรรมเหลานี้มีโทษ ธรรมเหลานี้ไมมีโทษ
ธรรมเหลานี้ควรเสพ ธรรมเหลานี้ไมควรเสพ ดังนี้ ทรงแสดงใหรูโดยไมปน
อกุศลธรรมเขากับกุศลธรรม ทรงแสดงธรรมวา พวกเธอจงเห็นบาปโดยความ
เปนบาป. บางครั้งทรงประกาศโทษ โดยนัยมีอาทิวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ปาณาติบาตที่บุคคลเสพแลว เจริญแลว ทําใหมากแลว ใหเปนไปในนรก
ใหเปนไปในกําเนิดเดียรัจฉาน ใหเปนไปในเปรตวิสัย ปาณาติบาตที่เบากวา
บาปทั้งปวง ทําใหมีอายุนอย ดังนี้ ทรงใหพรากจากบาปดวยนิพพิทาเปนตน
ทรงแสดงธรรมวา พวกเธอจงเบื่อหนาย จงคลายกําหนัด ดังนี้.
บทวา ภวนฺติ ไดแก ยอมมี คือ ยอมเปนไป. บทวา ปาป
ปาปกโต ปสฺสถ ความวา พวกเธอจงเห็นธรรมอันลามกทั้งปวง โดยเปน
ธรรมลามก เพราะนําสิ่งไมเปนประโยชน และทุกขมาในปจจุบันและอนาคต.
ในบทเหลานั้น บทวา นิพฺพินฺทถ ความวา พวกเธอเห็นโทษมีอยางตางๆ
กัน โดยนัยมีอาทิวา บาปชื่อวาเปนบาป เพราะเปนของลามก โดยความ
เปนของเลวสวนเดียว ชื่อวา เปนอกุศล เพราะเปนความไมฉลาด ชื่อวา
เปนความเศราหมอง เพราะทําจิตที่เคยประภัสสร และผองใสใหพินาศจาก
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ความประภัสสรเปนตน ชื่อวา ทําใหมีภพใหม เพราะทําใหเกิดทุกขในภพบอยๆ
ชื่อวามีความกระวนกระวาย เพราะเปนไปกับดวยความกระวนกระวาย คือ
ความเดือดรอน ชื่อวา มีทุกขเปนวิบาก เพราะใหผลเปนทุกขอยางเดียว ชือ่ วา
เปนเหตุใหมีชาติ ชรา และมรณะตอไป เพราะทําใหมีชาติ ชรา และมรณะ
ในอนาคตตลอดกาลนานไมมีกําหนด สามารถกําจัดประโยชนสุขทั้งหมดได
และเห็นอานิสงสในการละบาปนั้นดวยปญญาชอบ จงเบื่อหนาย คือ ถึงความ
เบื่อหนายในธรรมอันลามกนั้น เมื่อเบื่อหนายพึงเจริญวิปสสนาแลวจงคลาย
กําหนัด และจงปลดเปลื้องจากบาปนั้นโดยความเปนบาป ดวยบรรลุอริยมรรค
หรือจงคลายกําหนัดดวยการคลายอยางเด็ดขาด ดวยมรรค แตนั้นจงปลดเปลื้อง
ดวยปฏิปสสัทธิวิมุตติดวยผล.
อีกอยางหนึ่ง บทวา ปาป ไดแก ชื่อวา บาป เพราะเปนของลามก.
ถามวา ทานอธิบายไวอยางไร. ตอบวา ชื่อวา บาป เพราะเปนสิ่งนารังเกียจ
คือ พระอริยะเกลียดโดยความเปนของไมเที่ยงเปนทุกขเปนตน ยังสัตวใหถึง
ทุกขในวัฏฏะ. ถามวา ก็บาปนั้นเปนอยางไร. ตอบวา เปนธรรมชาติทําให
เกิดในภูมิ ๓ พวกเธอเห็นบาปโดยความเปนบาป มีเนื้อความตามที่กลาวแลว
เจริญวิปสสนาโดยนัยมีอาทิวา โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข
โดยความเปนโรค โดยความเปนลูกศร โดยความเปนของชั่ว โดยความ
เบียดเบียน ดังนี้ จงเบื่อหนายในบาปนั้น. บทวา อยมฺป ทุติยา ไดแก
ธรรมเทศนาประการที่ ๒ นี้ เปนการเลือกปฏิบัติจากธรรมนั้น อาศัยธรรมเทศนาประการที่ ๑ อันแสดงถึงสิ่งไมเปนประโยชนและความฉิบหายโดยความ
แนนอน.
พึงทราบอธิบายในคาถาทั้งหลายดังตอไปนี้. บทวา พุทฺธสฺส ไดแก
พระสัพพัญญพุทธเจา. บทวา สพฺพภูตานุกมฺปโน ไดแก พระพุทธเจา
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ผูอนุเคราะหสัตวทั้งหมดดวยมหากรุณา. บทวา ปริยายวจน ไดแก การกลาว
คือ การแสดงโดยปริยาย. บทวา ปสฺส คือ ทรงรองเรียกบริษัท. ทานกลาว
หมายถึง บริษัทผูเปนหัวหนา. แตอาจารยบางพวกกลาววา พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสวา ปสฺส หมายถึงพระองคเทานั้น. บทวา ตตฺถ ไดแก ในบาปนั้น.
บทวา วิรชฺชถ ความวา พวกเธอจงละความกําหนัด. บทที่เหลือมีนัยดัง
ไดกลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาเทศนาสูตรที่ ๒
๓. วิชชาสูตร
วาดวยวิชชาเปนหัวหนาแหงกุศลธรรม
[๒๑๑] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อวิชชาเปนหัวหนาแหงอกุศลธรรม อหิริกะ
อโนตตัปปะเปนไปตาม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนวิชชาแลเปนหัวหนาแหงการ
ถึงพรอมแหงกุศลธรรม หิริและโอตตัปปะเปนไปตาม.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ทุคติอยางใดอยางหนึ่ง ในโลกนี้
และในโลกหนา ทั้งหมดมีอวิชชาเปนมูล
อันความปรารถนาและความโลภกอขึ้น ก็
เพราะเหตุที่บุคคลเปนผูมีความปรารถนา
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ลามก ไมมีหิริ ไมเอื้อเฟอ ฉะนัน้ จึงยอม
ประสบบาป ตองไปสูอบาย เพราะบาปนั้น
เพราะเหตุนั้น ภิกษุสํารอกฉันทะ โลภะ
และอวิชชาได ใหวชิ ชาบังเกิดขึ้นอยู พึง
ทุคติทั้งปวงเสียได.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบวิชชาสูตรที่ ๓
อรรถกถาวิชชาสูตร
ในวิชชาสูตรที่ ๓ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ปุพฺพงฺคมา ไดแก เปนหัวหนาโดยอาการ ๒ อยาง คือ
โดยสหชาตปจจัยและอุปนิสสยปจจัย. หรือเปนประธานแหงอกุศลธรรมเบื้องหนา. จริงอยู การเกิดขึ้นแหงอกุศล เวนจากอวิชชาเสียแลวยอมมีไมได.
บทวา สมาปตฺติยา ไดแก ความเปนไปเพื่อไดความจริงอันถึงเฉพาะหนา.
ความเปนอุปนิสสยปจจัยแหงอกุศลธรรมทั้งหลาย โดยความเปนปจจัยแหง
อโยนิโสมนสิการดวยการปกปดโทษแหงความเปนไปของอกุศล และโดยความ
ที่ยังละไมได ยอมปรากฏในความนั้น.
คติแมทั้งหมด ชื่อวา ทุคติในคาถานี้ เพราะเปนที่ตั้งแหงทุกขมีพยาธิ
และมรณะเปนตน ดวยประการฉะนี้. อีกอยางหนึ่ง กายทุจริต วจีทุจริต
และมโนทุจริต ชื่อวา ทุคติ เพราะคติที่ถูกกิเลสมีราคะเปนตนประทุษราย
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เปนไปทางกาย วาจา และใจ. บทวา อสฺมึ โลเก ไดแก ในโลกนี้หรือ
ในมนุษยคติ. บทวา ปรมฺหิ จ ไดแก ในคติอื่นจากมนุษยคตินั้น. บทวา
อวิชฺชามูลิกา สพฺพา ไดแก ความวิบัติแหงทุจริต แมทั้งหมดนั้นมีอวิชชา
เปนมูลอยางเดียว เพราะมีอวิชชาเปนหัวหนาโดยนัยดังกลาวแลว. บทวา
อิจฺฉาโลภสมุสฺสยา ความวา ชื่อวา อิจฉฺ าโลกสมุสฺสยา เพราะอันความ
ปรารถนามีลกั ษณะแสวงหาสิ่งอันยังไมถึงพรอม และอันความโลภมีลักษณะ
อยากไดสิ่งอันถึงพรอมแลว กอขึ้น คือ สะสม. บทวา ยโต ไดแก เพราะ
มีอวิชชาเปนเหตุ เปนผูถกู อวิชชาปกปด. บทวา ปาปจฺโฉ ไดแก ผูมีความ
ปรารถนาลามกไมเห็นโทษ ทําความหลอกลวงเปนตน ดวยการยกยองคุณที่ไมมี
เพราะมีความปรารถนาลามก เพราะถูกอวิชชาปกปด. พึงเห็นวา แมความ
ปรารถนาในคนก็เปนอันถือเอาดวยความโลภเหมือนกัน. บทวา อนาทโร
ไดแก เวนจากความเอื้อเฟอในเพื่อนสพรหมจารี เพราะไมมีโอตตัปปะอันถือ
โลกเปนใหญ. บทวา ตโต ไดแก เพราะเปนเหตุแหงอวิชชาความปรารถนา
ลามก ความไมมีหิริ ไมมีโอตตัปปะ. บทวา ปสวติ ไดแกสะสมบาป มีกาย
ทุจริตเปนตน. บทวา อปาย เตน คจฺฉติ ไดแก ยอมไป คือ ยอมเขา
ถึงอบายมีนรกเปนตน เพราะบาปตามที่ขวนขวายนั้น. บทวา ตสฺมา ไดแก
เพราะอวิชชาเปนตนเหลานี้ เปนรากเหงาแหงทุจริตทั้งปวง และเปนเหตุแหง
ความเศราหมองอันเปนแดนเกิดในทุคติทั้งปวง อยางนี้ ฉะนั้น ภิกษุสํารอกความ
ปรารถนา ความโลภ อวิชชา อหิริกะ และอโนตตัปปะได ละดวยสมุจเฉท.
ถามวา สํารอกอยางไรจึงจะใหวิชชาเกิดขึ้นได. ตอบวา ขวนขวายตามลําดับ
วิปสสนาและตามลําดับมรรคแลวยังวิชชา คือ อรหัตมรรคใหเกิดในสันดาน
ของตน. บทวา สพฺพา ทุคฺคติโย ไดแก พึงละ คือ พึงสละพึงกาวลวง
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ทุคติ กลาวคือทุจริตแมทั้งปวง หรือคติ ๕ ทั้งปวงอันชื่อวาเปนทุกข เพราะ
เปนที่ตั้งแหงทุกขในวัฏฏะ. จริงอยู กรรมวัฏและวิปากวัฏเปนอันละไดดวย
การละกิเลสวัฏนั่นแล ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาวิชชาสูตรที่ ๓
๔. ปญญาสูตร
วาดวยขาดปญญาพาใหเสื่อมมีปญญาพาใหเจริญ
[๒๑๙] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายผูเสื่อมจากอริยปญญา ชื่อวา
เสื่อมสุด สัตวเหลานั้นยอมอยูเปนทุกข มีความเดือดรอน มีความคับแคน
มีความเรารอน ในปจจุบันทีเดียว เมื่อตายไปแลวพึงหวังไดทุคติ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย สัตวทั้งหลายผูไมเสื่อมจากอริยปญญา ชื่อวาไมเสื่อม สัตวเหลานั้น
ยอมอยูเปนสุข ไมมีความเดือดรอน ไมมีความคับแคน ไมมีความเรารอน
ในปจจุบันเทียวแล เมื่อตายไปพึงหวังไดสุคติ.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
จงดูโลกพรอมดวยเทวโลก ผูตั้งมั่น
ลงแลวในนามรูป เพราะความเสื่อมไปจาก
ปญญา โลกพรอมดวยเทวโลกยอมสําคัญ
วา นามรูปนี้เปนของจริง ปญญาอันให
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ถึงความชําแรกกิเลสนี้แล ประเสริฐที่สุด
ในโลก ดวยวาปญญานั้นยอมรูชดั โดยชอบ
ซึ่งความสิ้นไปแหงชาติและภพเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย ยอมรักใครตอพระสัมมาสัมพุทธเจาเหลานั้น ผูมีสติ มีปญญาราเริง
ผูทรงไวซึ่งสรีระอันมีในที่สุด.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบปญญาสูตรที่ ๔
อรรถกถาปญญาสูตร
ในปญญาสูตรที่ ๔ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา สุปริหีนา ไดแก เสื่อมสุด. บทวา เย อริยาย ปฺาย
ปริหีนา ความวา สัตวเหลาใด เสื่อมจากวิปสสนาปญญา และมรรคปญญา
อันเปนอริยะ คือ บริสุทธิ์ เพราะตั้งอยูไกลจากกิเลสทั้งหลาย ดวยการรูความเกิด
และความเสื่อมของขันธ ๕ และดวยการแทงตลอดอริยสัจ ๔ สัตวเหลานั้นเสื่อม
คือ เสื่อมมากเหลือเกินจากสมบัติอันเปนโลกิยะและโลกุตระ. ถามวา ก็สัตว
เหลานั้นเปนจําพวกอะไร. ตอบวา เปนความจริงดังนั้น สัตวเหลาใดประกอบ
ดวยเครื่องกั้น คือ กรรม สัตวเหลานั้นเสื่อม คือ พรอง คือ เสื่อมมากโดย
สวนเดียว โดยความเปนผูแนนอนตอความเห็นผิด. ดังที่ทานกลาววา ทุคฺคติ
ปาฏิกงฺขา ทุคติเปนอันหวังได ดังนี้. แมพรอมเพรียงดวยเครื่องกั้น คือ
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วิบากก็เสื่อม. อีกอยางหนึ่ง พึงทราบในธรรมฝายขาว ผูเปนสัมมาทิฏฐิ
เวนจากเครื่องกั้น ๓ อยาง และเปนผูประกอบดวยกัมมัสสกตาญาณ ชือ่ วา
ไมเสื่อม. คําที่เหลือ พึงทราบโดยทํานองอันมีนัยดังที่กลาวแลว.
ในคาถาทั้งหลายพึงทราบอธิบายดังตอไปนี้ บทวา ปฺาย เปน
ปญจมีวิภัตติ. ความวา เพราะความเสื่อมไปจากวิปสสนาญาณและมรรคญาณ.
หรือบทวา ปฺาย นี้ เปนฉัฏฐีวิภัตติ. ความวา เพราะเสื่อมไปแหงญาณ
ดังที่ไดกลาวแลว. อนึ่ง การไมใหเกิดขึ้นแหงญาณที่ควรใหเกิดนั่นแล เปน
ความเสื่อมในบทนี้. บทวา นิวิฏ นามรูปสฺมึ ไดแก ผูตั้งมั่นแลว คือ
หยั่งลงแลวในนามรูป คือ ในอุปาทานขันธ ๕ ดวยอํานาจตัณหาและทิฏฐิโดย
นัยมีอาทิวา เอต มม นั่นของเราดังนี้ เพราะความเสื่อมไปจากปญญานั้น.
บทวา อิท สจฺจนฺติ มฺติ ไดแก ยอมสําคัญวานามรูปนี้เทานั้นเปน
ของจริง อยางอื่นเปนโมฆะดังนี้. พึงเปลี่ยนวิภัตติเปน สเทวเก โลเก ดังนี้.
พระผูม ีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงธรรมฝายเศราหมองในคาถาที่ ๑
อยางนี้แลว บัดนี้เมื่อจะทรงประกาศอานุภาพแหงปญญาวา กิเลสวัฏ ยอม
เปนไปดวยความมั่นหมายและยึดมั่นในนามรูป เพื่อมิใหเกิดอันใด การเขาไป
ตัดวัฏฏะเพื่อใหเกิดอันนั้น ดังนี้จึงตรัสคาถาวา ปฺา หิ เสฏา โลกสฺมึ
ปญญาแล ประเสริฐที่สุดในโลก ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา โลกสฺมึ ไดแกสังขารโลก. ธรรมเชนกับ
ปญญาในสังขารทั้งหลาย ในสัตวทั้งหลายยอมไมมีดุจพระสัมมาสัมพุทธเจา.
จริงอยู กุศลธรรมทั้งหลายมีปญญาเปนอยางยิ่ง และธรรมอันไมมีโทษทั้งปวง
เปนอันสําเสร็จเพราะความสําเร็จแหงปญญา. สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว
วา สมฺมาทิฏิสฺส สมฺมาสงฺกปฺโป โหติ ความดําริชอบยอมมีแกผูเห็น
ชอบดังนี้. ก็ปญญาที่ประสงคเอาในที่นี้ทานยกยองวา ประเสริฐที่สุด. เพื่อ
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ทรงแสดงถึงความเปนไปนั้น จึงตรัสวา ยาย นิพฺเพธคามินี ปญญาอันใหถงึ
ความชําแรกกิเลส ดังนี้เปนตน.
อธิบายความแหงบทนั้นวา ปญญาใดอันใหถึงความชําแรกกิเลสวา
ปญญานี้ถึงความชําแรก คือ ทําลายกิเลสมีกองโลภะเปนตนอันยังไมเคยชําแรก
ยังไมเคยทําลาย ยอมไป ยอมเปนไป โยคาวจรยอมรู ยอมทําใหแจงนิพพาน
และอรหัตอันเปนที่สิ้นไป เปนที่สุดแหงชาติ กลาวคือ ความเกิดครั้งแรก
แหงขันธทั้งหลายในหมูสัตว ในภพ กําเนิด คติ วิญญาณฐิติและสัตตาวาส
นั้น ๆ และกรรมภพอันมีชาตินั้นเปนนิมิต โดยชอบไมวิปริต ดวยปญญาใด
ปญญานี้เปนมรรคปญญาพรอมดวยวิปสสนา ประเสริฐที่สุดในโลก ดังนี้.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงยกยองพระขีณาสพ ผูถึงพรอม
แลวดวยบุญญานุภาพตามที่กลาวแลว จึงตรัสพระคาถาสุดทายวา เตส เทวา
มนุสฺสา จ เทวดาและมนุษยทั้งหลายยอมรักใครตอพระสัมมาสัมพุทธเจาพระ
องคนั้น ดังนี้.
อธิบายความแหงบทนั้นวา เทวดาและมนุษยทั้งหลายยอมกระหยิ่มรัก
ใครตอพระขีณาสพเหลานั้น ผูชื่อวาเปนสัมพุทธะดวยการตรัสรูอริยสัจ ๔
เพราะสําเร็จโสฬสกิจ มีปญญาเปนตนในอริยสัจ ๔ ชื่อวาผูมีสติ เพราะมีสติ
ไพบูลย ชื่อวาผูมีปญญาราเริง ดวยถึงความไพบูลยแหงปญญา เพราะถอน
ความลุมหลงเสียไดโดยนัยดังกลาวแลว หรือวา ชื่อวาผูมีปญญาราเริง ความ
โสมนัส ความยินดี ความบันเทิง ตั้งแตเปนผูบริบูรณดวยศีลเปนตนใน
สวนเบื้องตน จนถึงทํานิพพานใหแจง ชื่อวาผูทรงไวซึ่งสรีระอันมีในที่สุด
เพราะเปนผูสิ้นภวสังโยชนโดยประการทั้งปวง ยอมปรารถนาเพื่อบรรลุความ
เปนอยางนั้นบางวา บุญญานุภาพนาอัศจรรย ถากระไร แมเราก็ควรเปนผูขาม
พนทุกขทั้งปวงเชนนี้ไดบาง ดังนี้.
จบอรรถกถาปญญาสูตรที่ ๔
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๕. ธรรมสูตร
วาดวยเรื่องสุกธรรมประจําโลก ๒ ประการ
[๒๒๐] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สุกธรรม ๒ ประการนี้ยอมรักษาโลก ๒
ประการเปนไฉน คือ หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ถาวาสุกธรรม ๒ ประการนี้จะไมพึงรักษาโลกไซร ในโลกนี้ก็ไมพึงปรากฏวา มารดา
นา ปา ภรรยาของอาจารย หรือวาภรรยาของครู โลกจะถึงความปะปนกัน
ไป เหมือนอยางแพะ แกะ ไก สุกร สุนัข สุนัขจิ้งจอกฉะนั้น ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเหตุที่สุกธรรม ๒ ประการนี้ยังรักษาโลกอยู ฉะนั้นจึง
ยังปรากฏวา มารดา นา ปา ภรรยาของอาจารย หรือวาภรรยาของครู.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ถาสัตวเหลาใด ไมมีหิรแิ ละโอตตัปปะในกาลทุกเมื่อไซร สัตวเหลานั้นมี
สุกธรรมเปนมูลปราศไปแลว เปนผูถึง
ชาติและมรณะ สวนสัตวเหลาใด เขาไป
ตั้งหิริและโอตตัปปะไวโดยชอบในกาลทุก
เมื่อ สัตวเหลานั้นมีพรหมจรรยงอกงาม
เปนผูสงบ มีภพใหมสิ้นไปแลว.
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เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบธรรมสูตรที่ ๕
อรรถกถาธรรมสูตร
ในธรรมสูตรที่ ๕ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา สุกฺกา ชื่อวา สุกธรรมเพราะเปนธรรมขาว ก็สุกธรรม
ยอมเปนไปเพื่อความผองแผวอยางยิ่ง โดยความเปนธรรมขาว เพราะเหตุนั้น
ธรรมทั้งหลายชื่อวา ขาว เพราะเปนธรรมขาวบริสุทธิ์ . ธรรมทั้งหลายที่เปน
กุศลทั้งปวง แมโดยพรอมดวยรสชื่อวา ธรรมขาว เพราะตรงขามกับความเปน
ธรรมดํา. ดวยวาเพราะธรรมขาวเกิดขึ้น จิตจึงเปนประภัสสรบริสุทธิ์. บทวา
ธมฺมา ไดแกธรรมเปนกุศล. บทวา โลก ไดแกสัตวโลก. บทวา ปาเลนฺติ
ไดแก วางขอบเขตรักษาดวยการรองรับไว ทรงไว.
ในบทวา หิริ จ โอตฺตปฺปฺจ นี้พึงทราบอธิบายดังตอไปนี้
ชื่อวา หิริ เพราะอันเขาละอาย. หรือชื่อวา หิริ เพราะเปนเหตุละอาย.
แมขอนี้ทานก็กลาวไววา ขอที่อันบุคคลละอายดวยสิ่งที่ควรละอาย คือ ละอาย
ตอความเกิดแหงอกุศลธรรมอันลามก ทานเรียกวา หิร.ิ ชื่อวา โอตตัปปะ
เพราะกลัว. หรือชื่อวา โอตตัปปะ เพราะเปนเหตุกลัว. แมขอ นี้ทานก็กลาว
ไววา ขอที่กลัวสิ่งที่ควรกลัว คือ กลัวตอความเกิดแหงอกุศลธรรมอันลามก
ทานเรียกวา โอตตัปปะ.
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ในหิรแิ ละโอตตัปปะนั้น หิริ เกิดขึ้นในภายใน โอตตัปปะเกิดขึ้น
ในภายนอก. หิริ ถือตนเปนใหญ โอตตัปปะถือโลกเปนใหญ. หิริตั้งอยูใน
ความละอายเปนสภาพ. โอตตัปปะตั้งอยูในความกลัวเปนสภาพ. หิริ มีลักษณะ
ยําเกรง. โอตตัปปะ มีลกั ษณะเห็นภัยอันเปนโทษที่นากลัว.
ในหิรแิ ละโอตตัปปะนั้น หิริ เกิดขึ้นในภายในยอมเกิดดวยเหตุ ๔
อยาง คือ นึกถึงชาติ นึกถึงวัย นึกถึงความเปนผูกลา นึกถึงความเปน
ผูคงแกเรียน ถามวา อยางไร. ตอบวา บุคคลนึกถึงชาติอยางนี้กอนวา ชื่อ
วาการกระทําความชั่วนี้ ไมใชเปนการกระทําของตนผูมีชาติเจริญ เปนการ
กระทําของชาวประมงเปนตน ผูมีชาติต่ํา ผูเจริญดวยชาติเชนทานไมควรกระ
ทํากรรมนี้ ดังนี้ แลวไมกระทํากรรมชั่ว เกิดหิริขึ้น. อนึ่ง นึกถึงวัยอยาง
นี้วา ชื่อวา การกระทํากรรมชั่วนี้เปนกรรมที่คนหนุม ๆ ควรกระทํา คนที่
ตั้งอยูในวัยเชนทานไมควรทํากรรมนี้ แลวไมกระทํากรรมชัว่ มีปาณาติบาต
เปนตนเกิดหิริขึ้น. อนึ่ง นึกถึงความเปนผูกลัวอยางนี้วา ชื่อวา การกระทํา
ความชั่วนี้เปนการกระทําของผูที่มีกําลังออนแอ ผูที่สมบูรณดวยกําลังเชนทาน
ไมควรกระทํากรรมนี้ ดังนี้แลว ไมกระทํากรรมชัว่ มีปาณาติบาตเปนตน เกิด
หิริขึ้น. อนึง่ นึกถึงความเปนผูคงแกเรียนอยางนี้วา ชื่อวาการกระทําความ
ชั่วนี้เปนการกระทําของอันธพาล. มิใชเปนการกระทําของบัณฑิต ผูเปน
บัณฑิตคงแกเรียนเชนทานไมควรกระทํากรรมนี้ ดังนี้แลว ไมกระทําความชั่วมี
ปาณาติบาตเปนตน เกิดหิริขึ้น. บุคคลยังหิริอันเกิดในภายในใหเกิดขึ้นดวย
เหตุ ๔ ประการอยางนี้ ก็และครั้นใหเกิดแลว พิจารณาถึงหิริในจิตของตน
แลวไมกระทํากรรมชั่ว. หิริ ชื่อวาเกิดขึ้นในภายในดวยประการฉะนี้.
ถามวา โอตตัปปะ ชื่อวา เกิดในภายนอกเปนอยางไร. ตอบวา
บุคคลนึกอยูวา หากวาทานจักกระทํากรรมชั่วนั้น ทานจักไดรับความติเตียน
ในบริษัท ๔
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วิญูชนทั้งหลาย จักติเตียนทาน
เหมือนชาวเมือง รังเกียจของสกปรก ทาน
ถูกผูมีศลี กําจัดเสียแลว จักเปนภิกษุอยูได
อยางไร ดังนี้
ยอมไมกระทํากรรมชั่ว ดวยโอตตัปปะอันเกิดแลวในภายนอก. โอตตัปปะ
ชื่อวา ตั้งขึ้นในภายนอก ดวยประการฉะนี้.
ถามวา หิริ ชื่อวา ถือตนเปนใหญเปนอยางไร. ตอบวา กุลบุตร
บางคนในโลกนี้ กระทําตนใหเปนใหญ เปนหัวหนา แลวไมทํากรรมชัว่ ดวย
เห็นวา ผูบวชดวยศรัทธาเปนผูคงแกเรียน ผูกลาวสอนธุดงค เชนทานไมควร
ทํากรรมชั่ว ดังนี้. หิริ ชือ่ วา ถือคนเปนใหญ ดวยประการฉะนี้. ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา โส อตฺตานเยว อธิปตึ กตฺวา อกุสล
ปชหติ กุสล ภาเวติ สาวชฺช ปชหติ อนวชฺช ภาเวติ สทฺธมตฺตาน
ปริหรติ ความวา บุคคลนั้นนึกทําตนเปนใหญ แลวละอกุศล เจริญกุศล
ละสิ่งมีโทษ เจริญสิ่งไมมีโทษ รักษาตนใหบริสุทธิ์ ดังนี้.
ถามวา โอตตัปปะ ชื่อวา ถือโลกเปนใหญ เปนอยางไร. ตอบวา
กุลบุตรบางคนในโลกนี้ นึกถึงโลกเปนใหญเปนผูเจริญ แลวไมกระทําความชั่ว.
ดังที่ทานกลาวไววา โลกสันนิวาสนี้ใหญนักแล ในโลกสันนิวาสใหญมี
สมณพราหมณ ผูมีฤทธิ์ มีทิพยจักษุ รูจิตของผูอื่น ทานเหลานั้นยอมเห็น
แตไกล ไมเห็นแมในที่ใกล ยอมรูจิตดวยจิต ทานเหลานั้นก็จักประกาศใหรู
จักเรา อยางนี้วา ทานทั้งหลายจงดูกุลบุตรนี้ เขามีศรัทธาออกบวชแลวยัง
เกลือกกลั้วดวยอกุศลธรรมอันลามกอยูอีก ดังนี้. มีเทวดาผูมีฤทธิ์ มีทิพยจักษุ
รูจิตของผูอื่น เทวดาเหลานั้นยอมเห็นแมแตไกล เขาไมปรากฏแมในที่ใกล
ยอมรูจิตดวยจิต เทวดาเหลานั้นก็จักประกาศใหรูจักเราอยางนี้วา ทานทั้งหลาย
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จงดูกุลบุตรนี้มีศรัทธาออกบวช แลวยังเกลือกกลั้วดวยอกุศลธรรมอันลามก
อยูอีกดังนี้ กุลบุตรนั้นกระทําโลกใหเปนใหญ แลวจึงละอกุศล ดังนี้.
โอตตัปปะถือโลกเปนใหญ ดวยประการฉะนี้.
ในบทวา สชฺชาสภาวสณฺิตา นี้ พึงทราบอธิบายดังตอไปนี้
อาการแหงความละอายชื่อวา ลชฺชา. หิริตั้งอยูโดยสภาพนั้น ความกลัวใน
อบายชื่อวา ภัย. โอตตัปปะตั้งอยูโดยสภาพนั้น ทั้งสองอยางนั้นเปนอันปรากฏ
ในการเวนจากความชั่ว.
ในหิรแิ ละโอตตัปปะนั้น มีวนิ ิจฉัยวา เหมือนอยางวา กอนเหล็ก ๒
กอน กอนหนึ่งแมเย็นก็เปอนคูถ กอนหนึ่งรอนจัด ใน ๒ กอนนั้น วิญูชน
เกลียดกอนที่เย็นเพราะเปอนคูถ จึงไมจับ อีกกอนหนึ่งไมจับเพราะกลัว
ความรอน ฉันใด บัณฑิตเกลียด ไมทําความชั่วเพราะละอาย กลัวอบาย
ไมทําความชั่วเพราะเกรงกลัว ก็ฉันนั้น. หิริตั้งอยูในสภาพแหงความละอาย
โอตตัปปะตั้งอยูในสภาพแหงความกลัว.
ถามวา หิริ มีลักษณะยําเกรง โอตตัปปะมีลักษณะเห็นภัยอันเปนโทษ
ที่นากลัวนั้นอยางไร. ตอบวา จริงอยู บุคคลบางคนยังหิริอันมีลักษณะยําเกรง
ใหเกิดขึ้น ดวยเคารพในผูนั้น โดยอาการ ๔ อยาง คือ นึกถึงความเปนใหญ
โดยชาติ ๑ นึกถึงความเปนใหญโดยเปนผูสอน ๑ นึกถึงความเปนใหญใน
มรดก ๑ นึกถึงความเปนใหญในทางประพฤติพรหมจรรย ๑ แลวไมทํา
ความชั่ว. บางคนกลัวโดยความเปนโทษ ดวยเหตุ ๔ อยาง คือ อัตตานุวาทภัย
(กลัวถูกติเตียนตน) ๑ ปรานุวาทภัย (กลัวผูอื่นติเตียน) ๑ ทัณฑภัย (กลัวถูก
ลงอาญา) ๑ ทุคติภัย (กลัวตกนรก) ๑ แลวเกิดโอตตัปปะอันมีลักษณะ
เห็นภัย อันมีโทษนากลัว แลวจึงไมทํากรรมชั่ว. อนึ่ง ในขอนี้เมื่อทานกลาว
ถึงหิริโอตตัปปะ อันเกิดในภายในเปนตน โดยความเปนสิ่งปรากฏในที่นั้น ๆ
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บางครั้งหิริโอตตัปปะนั้นไมพรากจากกันและกันเลย. เพราะความละอายไมมี
กลัวยอมมีไมได หรือความกลัวตอบาปไมมี ความละอายยอมมีไมได ดวย
ประการฉะนี้.
บทวา อิเม เจ ภิกขฺ เว เทฺว สุกกฺ า ธมฺมา โลก น ปาเลยฺยุ
ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผิวา ธรรมไมมีโทษ ๒ อยางเหลานี้ ไมพึง
รักษาโลก คือ ผิวา ธรรมรักษาโลกไมพึงมี. บทวา นยิธ ปฺาเยถ
มาตา ความวา ในโลกนี้มารดาผูบังเกิดเกลา ก็จะไมพึงปรากฏดวยความ
เคารพวา นีม้ ารดาของเรา ดังนี้ คือ ไมพึงไดชื่อวา นี้เปนมารดา. แมใน
บทที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน. บทวา มาตุจฺฉา ไดแก นา. บทวา มาตุลานี
ไดแก ภรรยาของลุง (ปา). บทวา ครูน ไดแก ผูอ ยูในฐานะควรเคารพ
มีลุง อา และพี่ชายใหญเปนตน. บทวา สมฺเภท ไดแก ปะปนกันหรือ
ทําลายมารยาทอันดี. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงขออุปมา ดวยบทเปนตนวา
ยถา อเชฬกา ดังนี้. จริงอยู สัตวทั้งหลายเหลานี้ ยอมไมรูดว ยความเคารพ
ยําเกรงวา นี้มารดาของเรา หรือนาของเรา ดังนี้ . สัตวทั้งหลายยอมปฏิบัติผิด
แมในวัตถุที่อาศัยเกิด. เพราะฉะนั้น พระผูมพี ระภาคเจาเมื่อทรงนําการ
เปรียบเทียบมา จึงไดนําแพะและแกะเปนตนมา. ความยอในขอนี้มีดังนี้.
สัตวเดียรัจฉานทั้งหลายมีแพะแกะเปนตน เวนจากหิริและโอตตัปปะ ไมสําคัญ
มารดาเปนตน ทําลายประเพณีสมสูกันไดทุกหนแหง ฉันใด มนุษยโลกนี้
ก็ฉันนั้น ผิวา ไมมีธรรมคุมครองโลก ก็จะพึงสมสูกันไดทุกหนทุกแหง.
เพราะธรรมคุมครองโลกเหลานี้ ยังคุมครองโลกอยู ฉะนั้น จึงไมมีการสมสูกัน
ดวยประการฉะนี้.
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ในคาถาทั้งหลายมีอธิบายดังตอไปนี้. บทวา เว ในบทวา เยส เว
หิริโอตฺตปฺป เปนเพียงนิบาต. ความวา สัตวเหลาใดไมมี คือ ไมไดเขาถึง
หิริและโอตตัปปะ ในกาลทุกเมื่อ คือตลอดกาล. บทวา โวกฺกนฺตา สุกฺกมูลา
เต ความวา สัตวเหลานั้นกาวลวง คือพนจากกุศล เพราะทํากรรมอันตัดขาด
กุศลมูล หรือเพราะไมมีหิริและโอตตัปปะอันเปนที่ตั้งแหงกุศลกรรม มีสุกธรรมไปปราศแลว กาวลวงแลว เปนผูถึงชาติและมรณะ เพราะมีสภาพเกิด
ตายบอย ๆ ยอมไมพนสงสารไปได.
บทวา เยสฺจ หิริโอตฺตปฺป ความวา ก็สัตวเหลาใดเขาไปตั้ง
ธรรมเหลานี้ คือ หิริและโอตตัปปะไวโดยชอบ ในกาลเปนนวกะ มัชฌิมะ
และเถระตลอดวันตลอดคืนในกาลทุกเมื่อ คือ ตลอดกาล สัตวเหลานั้นเกลียด
กลัว ละบาป ดวยตทังคปหานเปนตน. บทวา วิรุฬฺหพฺรหฺมจริยา ความวา
สัตวเหลานั้นถึงความงอกงาม ดวยศาสนพรหมจรรย และมรรคพรหมจรรย
เปนผูสงบเพราะสงบกิเลส หรือมีคณ
ุ คือความสงบโดยประการทั้งปวง ดวย
การบรรลุมรรคชั้นสูง เปนผูมีภพใหมสิ้นแลว เพราะความสิ้นภพใหม
จบอรรถกถาธรรมสูตรที่ ๕

๖. อชาตสูตร
วาดวยการไมเกิดอีกเปนสุขในโลก
[๒๒๑] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติอันไมเกิดแลว ไมเปนแลว อัน
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ปจจัยไมทําแลว ไมปรุงแตงแลว มีอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาวาธรรมชาติ
อันไมเกิดแลว ไมเปนแลว อันปจจัยไมทําแลว ไมปรุงแตงแลว จักไมไดมี
แลวไซร การสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแลว เปนแลว อันปจจัยทําแลว
ปรุงแตงแลว จะไมพึงปรากฏในโลกนี้เลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเหตุ
ที่ธรรมชาติอันไมเกิดแลว ไมเปนแลว อันปจจัยไมทําแลว ไมปรุงแตง
แลวมีอยู ฉะนั้น การสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแลว เปนแลว อันปจจัยทํา
แลว ปรุงแตงแลว จึงปรากฏ.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ธรรมชาติอันเกิดแลว มีแลว เกิดขึ้น
พรอมแลว อันปจจัยทําแลว ปรุงแตงแลว
ไมยั่งยืน ระคนแลวดวยชราและมรณะ
เปนรังแหงโรค ผุผงั มีอาหารและตัณหา
เปนแดนเกิด ไมควรเพื่อยินดีธรรมชาติ
นั้น การสลัดออกซึ่งธรรมชาตินั้น เปน
บทอันระงับ จะคาดคะเนเอาไมได ยั่งยืน
ไมเกิด ไมเกิดขึ้นพรอม ไมมีความโศก
ปราศจากธุลี ความดับแหงทุกขธรรม
ทั้งหลาย คือ ความที่สังขารสงบระงับ
เปนสุข.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบอชาตสูตรที่ ๖
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อรรถกถาอชาตสูตร
ในอชาตสูตรที่ ๖ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อตฺถิ ภิกขฺ เว ถามวา เกิดอะไรขึ้น. ตอบวา ไดยินวา
วันหนึ่ง เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศโทษในสงสารโดยอเนกปริยาย
แลวทรงแสดงพระธรรมปฏิสังยุตดวยพระนิพพาน ดวยการชีแ้ จงเปนตน ภิกษุ
ทั้งหลายไดเกิดปริวิตกวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสสงสารนี้พรอมดวยเหตุดวย
การณะทั้งหลายมีอวิชชาเปนตน แตมิไดตรัสถึงการณะไร ๆ แหงนิพพานอัน
เขาไปสงบสงสารนั้น ขอนี้นั้นมิใชเหตุ ยอมไดโดยทางสัจฉิกัตถปรมัตถหรือ
อยางไร. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา เพื่อทรงกําจัดความสงสัยของภิกษุ
เหลานั้น เพื่อทําลายวาทะอัน ผิดของสมณพราหมณในโลกนี้ ผูมีทิฏฐิมากใน
ภายนอก ผูปฏิบัติผิดดุจโลกายติกะเปนตนวา จริงอยู โดยปรมัตถชื่อวานิพพาน
ยอมไมมีเพียงกลาววา นิพพาน นิพพาน เทานั้น เพราะมีสภาวะที่ตนยังไมได
เพื่อแสดงความมีแหงอมตมหานิพพานโดยปรมัตถ และเพื่อแสดงถึงความมี
อานุภาพมีการออกไปแหงอมตมหานิพพานเปนตน จึงไดทรงภาษิตสูตรนี้ดวย
อุทานอันเปนกําลังแหงปติ. เปนความจริงพระสูตรนี้สงเคราะหเขาในอุทานดวย
ในบทเหลานั้น บทวา อตฺถิ ไดแก มีอยู คือ ไดโดยปรมัตถ.
บทแมทั้งหมดวา อชาต อภูต อกต อสงฺขต เปนไวพจนของกันและกัน.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อชาต เพราะไมเกิด คือ ไมบังเกิดโดยความพรอมเพรียง
แหงเหตุ กลาวคือการประชุมแหงเหตุปจจัย ดุจเวทนาเปนตน . ชื่อวา อภูต
เพราะเวนเหตุแลว จะไมเปน ไมปรากฏ ไมเกิดเอง. ชื่อวา อกต เพราะ
อันปจจัยไมกระทําแลวดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง เพราะไมเกิดและเพราะไม-
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เปนอยางนี้. อนึ่ง ทานกลาววา อสงฺขต (อันปจจัยไมปรุงแตงแลว) เพื่อ
แสดงวา สภาพอันเกิดแลว เปนแลว ยอมมีแกสงั ขตธรรมมีนามรูปเปนตน
หาไดมีแกนิพพาน อันมีสภาพเปนอสังขตะไม. ชือ่ วา สงฺขต เพราะอันปจจัย
ปรุงแตงแลว. อนึ่ง ชื่อวา อสงฺขต เพราะอันปจจัยไมปรุงแตงแลว และ
เวนจากลักษณะอันปจจัยปรุงแตงแลว. ทานกลาววา อกต (อันปจจัยไมทํา
แลว ) เพื่อแสดงวา อันปจจัยไร ๆ ไมทําแลวดวยความสงสัยวา เมื่อเสร็จสิ้น
สภาพแหงการเกิดดวยเหตุไมนอยอยางนี้ จะพึงมีทําดวยเหตุหนึ่งเทานั้นหรือ
หนอ ทานกลาววา อภูต (ไมเปนแลว) เพื่อกลับความสงสัยเทานั้นวา
ธรรมชาตินี้ แมไมมีปจจัยก็ยังเปนแลว ปรากฏแลวเองหรือหนอ. ทานกลาววา
อชาต เพื่อแสดงวา ความที่ธรรมชาตินี้อันปจจัยไมปรุงแตง ไมกระทํา
ไมเปน นี้ เพราะความเปนธรรมชาติที่ไมเกิดทุกสิ่งทุกอยาง พึงทราบความ
ที่บทแมทั้ง ๔ เหลานี้ มีเนื้อความอยางนี้.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสความที่นิพพานมีอยูโดยปรมัตถวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมชาติอันไมเกิดแลว ไมเปนแลว อันปจจัยไมทําแลว ไมปรุงแตง
แลวมีอยู เพือ่ จะทรงแสดงเหตุในธรรมชาตินั้น จึงตรัสคําเปนอาทิวา โน เจต
ภิกฺขเว ดังนี้.
พึงทราบความสังเขปแหงบทนั้นดังนี้ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ผิวา
อสังขตธาตุมีสภาพไมเกิด เปนตน จักไมไดมีคํา ไมพึงมี การสลัดออก คือ
การเขาไปสงบวัฏฏะโดยไมเหลือแหงสังขาร กลาวคือ ขันธบัญจกมีรูปเปนตน
อันมีความเกิดเปนสภาพ จะไมพึงปรากฏ คือ ไมพึงได ไมพึงมีในโลกนี้.
เพราะธรรมคืออริยมรรคมีสัมมาทิฏฐิเปนตน ทํานิพพานใหเปนอารมณ เปน
ไปอยู ยอมตัดขาดกิเลสทั้งหลายโดยไมเหลือ ดวยเหตุนั้น ความไมเปนไป
ความไปปราศ การสลัดออกซึ่งวัฏทุกขแมทั้งหมดยอมปรากฏในนิพพานนี้.
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พระผูม ีพระภาคเจาครั้น ทรงแสดงถึงความที่นิพพานมีอยู โดยแยงกัน
บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงถึงนิพพานนั้นโดยคลอยตามกัน จึงตรัสคํามีอาทิวา
ยสฺมา จ โข ดังนี้. คํานั้นมีความดังไดกลาวแลว. อนึ่ง ในขอนี้เพราะ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูทรงอนุเคราะหโลกทั้งปวงทรงแสดงความความเปนเอง
โดยปรมัตถแหงนิพพานธาตุดวยสูตรแมนี้วา ดูกอนภิกษุท้งั หลาย ธรรมชาติ
อันไมเกิดแลวมีอยู ดวยบทพระสูตรไมนอยมีอาทิวา ธรรมไมเปนปจจัย
ธรรมเปนอสังขตะมีอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อายตนะนั้นไมใชแผนดิน ฐานะ
แมนี้แลเห็นไดยาก คือ การสงบสังสารทั้งปวง การสละกิเลสทั้งปวง ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันเปนอสังขตะ และปฏิปทาใหถึงอสังขตะ
แกพวกเธอ ฉะนั้นจึงไมควรคัดคาน ความสงสัยหรือความเคลือบแคลง มิได
มีแกผูรูทั้งหลาย ผูยังไมประจักษในขอนั้น การวิจารณขอยุติโดยยกหัวขอขึ้น
อธิบายในเรื่องนี้ เพื่อบรรเทาความสงสัยของบุคคลผูไมมีปญญา. การสลัดออก
อันมีสภาพไกลจากนั้นซึ่งเปนปฏิปกษแหงกามและรูปทั้งหลายอันยิ่ง เพราะ
ความเปนผูกําหนดรู ยอมปรากฏ ฉันใด อันการสลัดออกซึง่ มีสภาพไกลไป
จากนั้น อันเปนปฏิปกษแหงสังขตธรรมทั้งปวงซึ่งมีปจจัยนั้นเปนสภาพ พึงมี
ฉันนั้น. การสลัดออกนั้นเปนอสังขตธาตุ.
พึงทราบบางอยางยิ่ง ๆ ขึ้นไป วิปสสนาญาณ หรืออนุโลมญาณมี
สังขตธรรมเปนอารมณ ไมสามารถจะละกิเลสทั้งหลายไดดวยการละเด็ดขาด.
อนึ่ง ญาณในปฐมฌานเปนตน อันมีสมมติสัจเปนอารมณ ยอมละกิเลสทั้งหลาย
ไดดวยการขมไวเทานั้น ละไมไดดวยเด็ดขาด. อารมณอันมีสภาพผิดไปจาก
ทั้งสองนั้น พึงมีไดแกญาณ อันมีสงั ขตธรรมเปนอารมณ และมีสมมติสัจเปน
อารมณ เพราะไมสามารถละกิเลสทัง้ หลายไดเด็ดขาด แตอริยมรรคญาณอัน
ทําการละกิเลสเหลานั้นไดเด็ดขาด นั่นคืออสังขตธาตุ.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 302

บทวา อตฺถิ ภิกขฺ เว อชาต อภูต อกต อสงฺขต นี้เปนคํา
สอนถึงความที่นิพพานมีอยูโดยปรมัตถ เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวไมผิด
จริงอยู คําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวไมผิดเปนปรมัตถเหมือนอยางที่ตรัสไว
วา สพฺเพ สงฺขารา อนิจจฺ า สพฺเพ สงฺขารา ทุกขฺ า สพฺเพ ธมฺมา
อนตฺตา ดังนี้. อนึ่ง นิพพานศัพทเปนปรมัตถวิสัยตามที่เปนจริง ในวิสัย
ไหน ๆ เพราะมีความเปนไปใกลเคียง เหมือนสีหศัพทฉะนั้น. พึงทราบความ
ที่อสังขตธาตุมีอยูโดยปรมัตถแมโดยยุติ โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา อสังขตธาตุมี
อยูโดยปรมัตถ เพราะมีสภาพพนจากความวิปริตนอกนั้นเหมือนคําวาปฐวีธาตุ
เวทนาเปนตน ดังนี้.
ในคาถาทั้งหลายพึงทราบอธิบายตอไปนี้ บทวา ชาต ไดแก ชื่อ
ชาต เพราะอรรถวา เกิด อธิบายวา ถึงลักษณะแหงชาติ. บทวา ภูต
ชื่อวา ภูต เพราะอรรถวา เปน อธิบายวา ไมเปน แลวเปน. บทวา
สมุปฺปนฺน ไดแก เกิดขึ้นแลวดวยความมีประโยชนและเกิดขึ้นแลวดวยธรรม
อันมีประโยชน. บทวา กต ไดแก เกิดดวยปจจัยอันเปนเหตุ. บทวา สงฺขต
ไดแก ชื่อวา สงฺขต เพราะอันปจจัยนั่นแลปรุงแตงแลว. คํานั้นทั้งหมด
เปนชื่อของการเกิดแหงปจจัย ชื่อวา อทฺธุว (ไมยงั่ ยืน) เพราะเวนจากสิ่ง
ที่มีสาระอันเปนของเที่ยงเปนตน. ชื่อวา ชรามรณสงฺฆาฏ (ระคนแลวดวย
ชราและมรณะ) เพราะระคน คือ เกี่ยวของดวยชราและมรณะโดยสวนเดียว
เทานั้น. อาจารยบางพวกกลาววา ชรามรณสงฺฆฏ บาง. อธิบายวา ถูกชรา
และมรณะเบียดเบียนคือบีบคั้น. ชื่อวา โรคนิทฺธ (เปนรังแหงโรค) เพราะ
เปนรังแหงโรคหลายอยางมีโรคคาเปนตน. ชื่อวา ปภงฺคุณ (ผุพัง) เพราะ
มีปกติผุพังเปนอยางยิ่ง โดยการแสดง โดยความพยายาม. ชือ่ วา อาหารเนตฺติปฺปภว (มีอาหารและตัณหาเปนแดนเกิด) เพราะมีอาหาร ๔ อยาง และ
เนตติ คือ ตัณหา เปนแดนเกิด คือ เปนสมุฏฐาน. ปจจัยแมทั้งหมดเปน
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อาหาร. แตในบัดนี้พึงทราบวา โทษทั้งหลายชื่อวา ตัณหา เพราะตัณหาทาน
ใชศัพทวา เนตติ. เพราะฉะนั้น ชื่อวา อาหารเนตฺติภว เพราะมีอาหาร
และตัณหาเปนแดนเกิด หรือชื่อวา อาหาร เพราะอรรถวา นําไป ชื่อตัณหา
เพราะอรรถวา เปนไป แมอยางนี้ก็ชื่อวา อาหารเนตฺติปฺปภว.
บทวา นาล ตทภินนฺทิตุ ไดแกไมควรยินดี พอใจอุปาทานขันธ ๕
อันเปนไปยิ่งดวยปจจัยอยางนี้ จากนั้นก็เปนของไมเที่ยงและเปนทุกขดวย
ตัณหาและทิฏฐิ. บทวา ตสฺส นิสฺสรณ ความวา การสลัดออก คือ
การออกไปแหงสักกายะนั้นดังไดกลาวแลวโดยนัยมีอาทิวา ชาต ภูต เกิดแลว
เปนแลว ดังนี้ ชื่อวาเปนบท เพราะควรเขาถึงดวยการลวงสังสารทุกข อันชื่อวา
ระงับ เพราะไมมีกิเลสมีราคะเปนตน และสังขารทั้งปวงอันมีสภาพไมสงบ
เพราะความสงบแหงกิเลสและสังขารนั่นแล เพราะมีความสรรเสริญ ชือ่ วา
จะคาดคะเนเอาไมได เพราะไมมีอารมณแหงในการคาดคะเน ชื่อวาเปนของ
ยั่งยืน เพราะอรรถวาเที่ยง จากนั้นก็ไมเกิด ไมเกิดพรอม ชื่อวา ไมมีความโศก
เพราะไมมีเหตุใหโศก ชื่อวา ปราศจากธุลี เพราะธุลีมีราคะเปนตนปราศจาก
แลวชื่อวา ความดับ เพราะเปนเหตุดับแหงทุกขธรรมมีชาติเปนตน ชื่อวา
เปนความสงบแหงสังขาร เพราะเปนเหตุสงบแหงสังขารทั้งปวงอันเปนทุกขธรรม จากนั้นก็ชื่อวาเปนความสุข เพราะเปนความสุขโดยสวนเดียว. พระผูมีพระภาคเจาทรงยกยองอมตมหานิพพานเทานั้นดวยบททั้งหมด.
พระผูม ีพระภาคะจาทรงยังนิพพานใหแจมแจงดวยแยงกันในคาถาที่ ๑
ดวยการคลอยตาม ดวยคาถาที่ ๒ ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาอชาตสูตรที่ ๖
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๗. ธาตุสูตร
วาดวยเรือ่ งนิพพานธาตุ ๒ ประการ
[๒๒๒] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นิพพานธาตุ ๒ ประการนี้ ๒ ประการเปนไฉน
คือ สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑ อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็สอุปาทิเสสนิพพานธาตุเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนพระอรหันตขีณาสพ
อยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระลงไดแลว มีประโยชน
ของตนอันบรรลุแลว มีสังโยชนในภพนี้สิ้นรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรู
โดยชอบ ภิกษุนั้น ยอมเสวยอารมณทั้งที่พึงใจและไมพึงใจ ยังเสวยสุขและทุกข
อยู เพราะความที่อินทรีย ๕ เหลาใดเปนธรรมชาติไมบุบสลาย อินทรีย ๕
เหลานั้นของเธอยังตั้งอยูนั่นเทียว ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ความสิ้นไปแหงราคะ
ความสิ้นไปแหงโทสะ ความสิ้นไปแหงโมหะ ของภิกษุนั้น นี้เราเรียกวา
สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อนุปาทิเสสนิพพานธาตุเปนไฉน
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่
ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระลงไดแลว มีประโยชนของตนอันบรรลุแลว มี
สังโยชนในภพสิ้นรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ เวทนาทั้งปวงใน
อัตภาพนี้แหละของภิกษุนั้น เปนธรรมชาติอันกิเลสทั้งหลายมีตัณหาเปนตนให
เพลิดเพลินมิไดแลว จักเย็น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวาอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นิพพานธาตุ ๒ ประการนี้แล.
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พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
นิพพานธาตุ ๒ ประการนี้ พระตถาคต ผูมีจักษุผูอนั ตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยแลว ผูคงที่ประกาศไวแลว อัน
นิพพานธาตุอยางหนึ่งมีในปจจุบันนี้ ชื่อวา
สอุปาทิเสสะ เพราะสิ้นตัณหาเครื่องนําไป
สูภพ สวนนิพพานธาตุ (อีกอยางหนึ่ง)
เปนที่ดับสนิทแหงภพทั้งทลายโดยประการ
ทั้งปวง อันมีในเบื้องหนา ชื่อวาอนุปาทิเสสะ ชนเหลาใดรูบทอันปจจัยไมปรุงแตง
แลวนี้ มีจิตหลุดพนแลวเพราะสิ้นตัณหา
เครื่องนําไปสูภพ ชนเหลานั้นยินดีแลวใน
นิพพานเปนที่สิ้นกิเลส เพราะบรรลุธรรม
อันเปนสาระ เปนผูคงที่ ละภพไดทั้งหมด.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนั้นแล.
จบธาตุสูตรที่ ๗
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อรรถกถาธาตุสูตร
ในธาตุสูตรที่ ๗ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา เทฺวมา ตัดบทเปน เทฺว อิมา. ตัณหาทานเรียกวา วานะ.
ชื่อวา นิพพาน เพราะออกจากตัณหา หรือเปนที่ไมมีตัณหา หรือเมื่อ
บรรลุนิพพานแลวตัณหาไมมี. ชื่อวา นิพพานธาตุ เพราะนิพพานนั้นชื่อวา
ธาตุ เพราะอรรถวา ไมมีสัตว ไมมีชวี ะ และเพราะอรรถวา เปนสภาพทั่วไป.
แมผิวา นิพพานธาตุนั้นไมตางกันโดยปรมัตถ แตปรากฏโดยปริยาย
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เทฺวมา ภิกฺขเว นิพฺพานธาตุโย
ดังนี้ ทรงหมายถึงความตางกันโดยปริยายนั้น เพื่อทรงแสดงถึงประเภทตาม
พระประสงค จึงตรัสคํามีอาทิวา สอุปาทิเสสา ดังนี้.
ในบทเหลานั้น ขันธบัญจกชื่อวา อุปาทิ เพราะใหเกิดโดยความเปน
ผลจากกิเลสทั้งหลายมีตัณหาเปนตน. อุปาทิที่เหลือชื่อวา อุปาทิเสสะ. ชื่อ
วา อุปาทิเสสา เพราะพรอมกับอุปาทิเสสะ. เพราะความไมมีสอุปาทิเสสะ
นั้น จึงชื่อวา อนุปาทิเสสา
บทวา อรห ไดแก ไกลจากกิเลส อธิบายวา มีกิเลสอยูไกล. สมดัง
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา กถฺจ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ อรห โหติ
อารกาสฺส โหนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สกิเลสิกา โปโนพฺภวิกา
สตรีา ทุกฺขวิปากา อายตึ ชาติชรามรณิยา เอว โข ภิกฺขเว อรห
โหติ ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อวาเปนอรหันต นั้นอยางไร
ภิกษุนั้นเปนผูไกลจากอกุศลธรรมอันลามก ความเศราหมอง การมีภพใหม
ความกระวนกระวาย วิบากแหงทุกข ชาติชรามรณะ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
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อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาเปนอรหันต. บทวา ขีณาสโว ความวาชื่อวา ขีณาสพ
เพราะอาสวะ ๔ มีกามาสวะเปนตน ของพระอรหันตสิ้นแลว ตัดขาดแลว
ละไดแลว สงบแลว ไมควรจะเกิด ถูกไฟคือญาณเผาแลว. บทวา วุสิตวา
ความวา ชื่อวาอยูจบแลว เพราะอยูแลว อยูอาศัยแลว อาศัยแลว สะสมจรณะ
แลวในครุสังวาสบาง ในอริยมรรคบาง ในอริยวาส ๑๐ บาง. บทวา กตกรณีโย ความวา ชื่อวาทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว เพราะพระเสกขะ ๗ ตั้งแต
กัลยาณชนผูเปนปุถุชน ชือ่ วา ทํากิจที่ควรทําดวยมรรค ๔ กิจทีค่ วรทําทั้งหมด
พระขีณาสพทําเสร็จ คือเสร็จสิ้นแลว กิจที่ควรทําเพื่อบรรลุความสิ้นทุกขยิ่ง
กวานี้ไมมี. แมขอนี้พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสไววา
ตสฺส สมฺมา วิมุตฺตสฺส สนฺตจิตฺตสฺส ภิกฺขุโน
กตสฺส ปฏิจโย นตฺถิ
กรณีย น วิชฺชติ
ภิกษุผูมีจิตสงบแลว พนแลวโดย
ชอบนั้น กระทําเสร็จแลว ไมมีการสะสม
กิจที่ควรทําไมมี ดังนี้.
บทวา โอหิตภาโร ไดแก ภาระ ๓ อยาง คือ ขันธภาระ ๑
กิเลสภาระ ๑ อภิสังขารภาระ ๑. ภาระแม ๓ อยางนี้เหลานี้ อันภิกษุนั้น
ปลงแลว คือยกลงแลว วางแลว ทําใหตกไปแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
โอหิตภาโร (ปลงภาระลงไดแลว). บทวา อนุปฺปตฺตสทตฺโถ ไดแก
บรรลุประโยชนของตนแลว. ทานกลาววา สกตฺถ (ประโยชนของตน) ก็มี.
เปลี่ยน ท เปน ก. ชื่อวา อนุปฺปตฺตสทตฺโถ เพราะประโยชนของตน
อันภิกษุบรรลุแลว. พึงทราบ พระอรหัตวา สทฺตโถ. จริงอยู พระอรหัตนั้น
ชื่อวา เปนประโยชนตน เพราะเปนประโยชนตน ดวยอรรถวาเนื่องดวยตน
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ดวยอรรถวาไมละตน และดวยเปนประโยชนอยางยิ่งของตน. บทวา ปริก-ฺ
ขีณภวสโยชโน ไดแก ชือ่ วา สังโยชนในภพ เพราะสังโยชนเหลานั้น คือ
กามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชน มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
ภวราคะ อิสสา มัจฉริยะ และอวิชชาสังโยชนยอมประกอบ คือ เขาไปผูก
สัตวทั้งหลายไวในภพ หรือภพดวยภพ. ชื่อวามีสังโยชนในภพสิ้นแลว เพราะ
สังโยชนเหลานั้นของพระอรหันตสิ้นแลว คือทานละไดแลว ถูกไฟคือญาณ
เผาแลว. บทวา สมฺมทฺา ในบทวา สมฺมทฺา วิมุตฺโต นี้ได
แก เพราะรูโดยชอบ. ขอนี้ทานอธิบายไววา เพราะรู คือ พิจารณา ไตร
ตรอง แจมแจง ทําใหชัด ตามความเปนจริงโดยชอบ ซึ่งการตั้งอยูแหง
ขันธทั้งหลายโดยเปนขันธ แหงอายตนะทั้งหลายโดยเปนอายตนะ แหงธาตุ
ทั้งหลายโดยเปนของสูญ แหงทุกขโดยการบีบคั้น แหงสมุทัยโดยเปนที่เกิด
แหงทุกข แหงนิโรธโดยเปนความสงบแหงมรรคโดยเปนทัสสนะ หรือซึ่ง
ประเภทมีอาทิอยางนี้วา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สังขารทั้งหลายทั้งปวง
ไมเที่ยง ดังนี้.
บทวา วิมุตฺโต ไดแก วิมุตติ ๒ อยาง คือ จิตวิมุตติ และ
นิพพาน. จริงอยู พระอรหันตชื่อวา พนดวยจิตวิมุตติบาง ชื่อวา พนใน
นิพพานบาง เพราะพนจากกิเลสทั้งปวง ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา สมฺมทฺา วิมุตฺโต (พนเพราะรูโดยชอบ).
บทวา ตสฺส ติฏนฺเตว ปฺจินฺทริยานิ ความวา อินทรีย ๕
มีจักขุนทรียเปนตน ของพระอรหันตนั้น ยังตั้งอยูตราบเทากรรมอันเปนเหตุ
ใหเกิดในภพสุดทาย ยังไมสิ้นไป. บทวา อวิคตตฺตา ไดแก เพราะยังไมดับ
ดวยการดับคือความไมเกิด. บทวา มนาปามนาป ไดแก อารมณมีรูปที่นา
พอใจ และไมนาพอใจเปนตน. บทวา ปจฺจนุโภติ ไดแก ยอมเสวย คือ
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ยอมได. บทวา สุขทุกขฺ  ปฏิสเวเทติ ไดแก ยอมเสวยสุขและทุกขอัน
เปนวิบาก คือยอมไดดวยไตรทวาร.
พระผูม ีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงอุปาทิเสสะ ดวยเหตุเพียงนี้แลว
บัดนี้ เพื่อทรงแสดงสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ จึงตรัสคํามีอาทิวา ตสฺส โย
ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ตสฺส ไดแก พระอรหันตผูยังมีสอุปาทิเสสะ
นั้น. บทวา โย ราคกฺขโย ไดแก ความสิ้นไป คืออาการสิ้นไป ความ
ไมมี ความไมเกิดในที่สุดแหงราคะ. แมในบทที่เหลือก็มีนัยนี.้ เปนอันแสดง
ถึงสอุปาทิเสสนิพพานธาตุอันสิ้นราคะเปนตน ดวยเหตุเพียงนี้.
บทวา อิเธว ไดแก ในอัตภาพนี้แล. บทวา สพฺพเวทยิตานิ
ไดแก เวทนาทั้งหมดมี สุขเวทนาเปนตน. อัพยากตเวทนา กุสลากุสลเวทนา
ทานละไดกอนแลว. บทวา อนภินนฺทิตานิ ไดแก อันกิเลสมีตัณหาเปนตน
ใหเพลิดเพลินไมไดแลว. บทวา สีตภิ วิสฺสนฺติ ไดแก จักเย็น ดวยความ
สงบสวนเดียว ไดแกความสงบระงับความกระวนกระวายในสังขาร คือ จักดับ
ดวยการดับอันไมมีปฏิสนธิ. มิใชเพียงเวทนาอยางเดียวเทานั้น จักดับ แม
ขันธ ๕ ทั้งหมดในสันดานของพระขีณาสพก็จักดับ. ทานใชเทศนาดวยหัวขอ
วา เวทยิตะ.
ในคาถาทั้งหลายพึงทราบอธิบายดังตอไปนี้. บทวา จกฺขมุ ตา ไดแก
ผูมีจักษุดวยจักษุทั้งหลาย ๕ คือ พุทธจักษุ ธรรมจักษุ ทิพจักษุ ปญญาจักษุ
สมันตจักษุ. บทวา อนิสฺสิเตน ไดแก ไมอาศัยธรรมไร ๆ โดยเปนที่อาศัย
ของตัณหาและทิฏฐิ หรือไมผูกพันดวยเครื่องผูกคือราคะเปนตน . บทวาตาทินา
ไดแก ผูคงที่อันมีลักษณะคงที่ กลาวคือความเปนผูมีสภาพเปนหนึ่ง ใน
อารมณทั้งปวง มีอิฏฐารมณเปนตน ดวยอุเบกขามีองค ๖. บทวา ทิฏธมฺมิกา ไดแก นิพพานธาตุอันมีคือ เปนไปในอัตภาพนี้. บทวา ภวเนตฺติ-
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สขยา ไดแก เพราะสิ้นตัณหาอันนําไปสูภพ. บทวา สมฺปรายิกา ไดแก
อันมีในเบื้องหนา คือในสวนอื่นจากทําลายขันธ. บทวา ยมฺหิ ไดแก ใน
อนุปาทิเสสนิพพาน. บทวา ภวานิ ทานกลาวโดยเปนลิงควิปลาส อุบัติภพ
ไมเหลือโดยประการทั้งปวงยอมดับ คือ ยอมไมเปนไป บทวา เต ไดแก
ชนเหลานั้นมีจิตพนแลวอยางนี้. บทวา ธมฺมสาราธิคมา ไดแก เพราะ
เปนผูมีวิมุตติเปนสาระคือเพราะบรรลุพระอรหัตอันปนสาระในธรรมทั้งหลาย
แหงธรรมวินัยนี้. บทวา ขเย ไดแกยินดี ยินดียงิ่ แลวในนิพพานอันเปนที่
สิ้นกิเลสมีราคะเปนตน. อีกอยางหนึ่ง อันเปนสาระในธรรมทัง้ หลาย โดย
ความเปนของเที่ยง และโดยความเปนของประเสริฐที่สุด เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา มีธรรมเปนสาระ คือนิพพาน. สมดังทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
วราโค เสฏโ ธมฺมาน วิราโค เตส อคฺคมกฺขายติ วิราคะประเสริฐ
กวาธรรมทั้งหลาย และวิราคะทานกลาววา เลิศกวาธรรมเหลานั้น. ชนทั้ง
หลายยินดีแลวในอนุปาทิเสสนิพพานเปนที่สิ้นสังขารทั้งปวง เพราะเหตุบรรลุ
ธรรมอันเปนสาระนั้น. บทวา ปหสุ คือ ละแลว. บทวา เต เปนเพียง
นิบาต. บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาธาตุสูตรที่ ๗

๘. สัลลานสูตร
วาดวยการหลีกเรนมีผล ๒ อยาง
[๒๒๓] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนผูมีความหลีกเรนเปนที่มา
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ยินดี ยินดีแลวในความหลีกเรน ประกอบจิตของตนไวในสมถะในภายใน
เนื่อง ๆ มีฌานไมเสื่อม ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูนสุญญาคารอยูเถิด
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายมีความหลีกเรนเปนที่มายินดี ยินดีแลว
ในความหลีกเรน ประกอบจิตของตนไวในสมถะในภายในเนือง ๆ มีฌาน
ไมเสื่อม ประกอบดวยวิปสสนาพอกพูนสุญญาคารอยู พึงหวังไดผล ๒ อยาง
คือ อรหัตผลในปจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู ความเปนพระอนาคามี.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ชนเหลาใดมีจติ สงบแลว มีปญญา
เปนเครือ่ งรักษาตน มีสติ มีฌาน ไมมี
ความเพงเล็งในตามทั้งหลาย ยอมเห็นแจง
ธรรมโดยชอบ เปนผูยินดีแลวในความไม
ประมาท มีปกติเห็นภัยในความประมาท
ชนเหลานั้นเปนผูไมควรเพื่อความเสื่อม
รอบ ยอมมีในที่ใกลนิพพานเทียว.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบสัลลานสูตรที่ ๘
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อรรถกถาสัลลานสูตร
ในสัลลานสูตรที่ ๘ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ปฏิสลฺลานารามา ไดแก เปนผูหลีกเลี่ยงจากสัตวและสังขาร
เหลานั้น ๆ แลวหลีกเรนอยูผูเดียว ชื่อวามีกายวิเวก เพราะเสพเอกมรรค. ชือ่ วา
ปฏิสลฺานารามา เพราะเปนผูมีความหลีกเรนเปนที่ยินดีถือเปนที่ชอบใจ.
บาลีวา ปฏิสลฺลานารามา ดังนี้บาง. ชื่อวาปฏิสลฺลานารามา เพราะเปน
ผูมีความหลีกเรนดังกลาวแลวเปนที่มายินดี เพราะควรมายินดี. บทวา วิหรถ
ความวา เธอทั้งหลายจงเปนผูเปนอยางนี้อยูเถิด. ชือ่ วาปฏิสลฺลานรตาเพราะ
เปนผูยินดีแลว คือ ยินดีเปนนิจ เบิกบานแลวในความหลีกเรน.
ดวยเหตุเพียงเทานี้ การประกอบความเพียรและความเปนผูมีการหลีก
เรน อันเปนนิมิตแหงการประกอบความเพียรนั้น ทานแสดงไวแลว. การ
ประกอบความเพียรเวนจากธรรมทั้งหลายเหลานี้ คือ สีลสังวร ความเปนผูมี
ทวารคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย ความเปนผูรูประมาณในโภชนะ สติ
และสัมปชัญญะ ยอมเปนไปไมได เพราะเหตุนั้น พึงทราบวาธรรมแมเหลานั้น
ทานกลาวไวในที่นี้โดยเนื้อความเทานั้น.
บทวา อชฺฌตฺต เจโตสมถมนฺยุตฺตา ไดแกประกอบจิตของตน
ไวในสมถะ. บทวา อชฺฌตฺต อตฺตโน นี้ ความอยางเดียวกัน พยัญชนะ
เทานั้นตางกัน . บทวา สมถ เปนทุติยาวิภัตติลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ
โดยประกอบตามศัพท. บทวา อนิรากตชฺฌานา ไดแก มีฌานไมนําออกไป
ภายนอกหรือมีฌานไมเสื่อม. บทนีว้ า การนําออกหรือความเสื่อมชื่อวานิรากต
ดุจในคํามีอาทิวา ถมฺภ นิรกตฺวา นิวาตวุตฺติ การประพฤติออนนอมเพราะ
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ไมยอมรับความดื้อ. บทวา วิปสฺสนาย สมนฺนาคตา ไดแกประกอบแลว
ดวยอนุปสสนา ๗ อยาง.
อนุปสสนา ๗ อยาง คือ อนิจจานุปสสนา (การเห็นวาไมเที่ยง) ๑
ทุกขานุปสสนา (ความเห็นวาเปนทุกข) ๑ อนัตตานุปสสนา (ความเห็นวาไมเปนตัวตน) ๑ นิพพิทานุปสสนา (ความเห็นดวยความเบื่อหนาย) ๑ วิราคานุปสสนา (ความเห็นในการปราศจากราคะ) ๑ นิโรธานุปสสนา (ความเห็นในการดับทุกข) ๑ ปฏินิสสัคคานุปสสนา (ความเห็นในการสละทิ้ง) ๑ วิปสสนา
เหลานั้นพิสดารแลวในวิสุทธิมรรค.
บทวา พฺรูเหตาโร สฺุาคาราน ไดแก เจริญสุญญาคาร.
อนึ่ง ในบทวา สฺุาคาราน นี้ ไดแก ความสงัดอยางใดอยางหนึ่งเปน
ฐานะอันสมควรแกการบําเพ็ญภาวนา. ภิกษุทั้งหลายเรียนกรรมฐานทั้งสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานแลว เขาไปยังสุญญาคารตลอดคืนและวัน
นั่งบําเพ็ญภาวนาพึงทราบวาเปนผูพอกพูนสุญญาคาร. สวนผูอยูแ มในปราสาท
ชั้นเดียวเปนตนเพงอยู ก็พึงทราบวาเปนผูพอกพูนสุญญาคารเหมือนกัน.
ความเปนผูมีกายหลีกเรนอยูอันใดที่ทานตั้งไวในบทนี้วา ปฏิสลฺลานา รามา ภิกฺขเว วิหรถ ปฏิสลฺลานรตา ความเปนผูมีกายหลีกเรนอยูนั้น
ยอมมีแกผูมีศีลบริสุทธิ์ ยอมไมมีแกผูไมมีศีลหรือมีศีลไมบริสุทธิ์ เพราะผูมี
ศีลบริสุทธิ์นนั้ ไมมีการหมุนกลับจิตจากรูปารมณเปนตน. อรรถแหงความ
พยายามทานกลาวไวในบทวา สีลวิสุทฺธิ ทสฺสิตา สีลวิสุทธิทานแสดงไว
แลว. ทานกลาวถึงสมาธิภาวนาดวยบท ๒ บทวา อชฺฌตฺตฺเจโตสมถมนุยุตฺตา (การประกอบจิตของตนไวในสมถะในภายใน) ๑ อนิรากตชฺฌานา
(มีฌานไมเสื่อม) ๑. ทานจัดปญญาภาวนาไวดวยบทนี้วา วิปสฺสนาย สมนฺนาคตา ดังนี้. ทานแสดงสิกขา ๓ เปนโลกิยะ.
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บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เพื่อจะทรงแสดงถึงผลอันมีแนแทของผู
ตั้งอยูในสิกขา ๓ เหลานั้น จึงตรัสคํามีอาทิวา ปฏิสลฺลานารามา ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา พฺรูเหตาน คือ เจริญ. บทวา ทวินฺน
ผลาน ไดแก ผลที่ ๓ และที่ ๔. บทวา ปาฏิกงฺข ไดแก พึงปรารถนา คือ
มีแนแท. บทวา อฺา ไดแกพระอรหัต. จริงอยู พระอรหัตนั้นทาน
เรียกวา อฺา เพราะรูไมเกินขอบเขตที่รูไดดวยมรรคญาณเบื้องต่ําและ
เพราะไมมีกิจที่จะตองรูเบื้องสูง เพราะพระอรหันตเปนผูมีความรูบริบูรณแลว.
บทวา สติ วา อุปาทิเสเส ไดแก เมื่อยังมีกิเลสเหลืออยูไมสามารถจะละได
หรือเมื่อมีญาณยังไมแกกลา กิเลสที่ควรจะละไดดวยญาณอันแกกลานั้นก็ละ
ไมได. พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึงกิเลสนั้น จึงตรัสวา สติ วา อุปาทิเสเส ดังนี้. และเมื่อยังมีกิเลสอยู การปรุงแตงขันธทั้งหลายก็ยังคงอยูนั้นเอง.
ในสูตรนี้ทานแสดงธรรม ๒ อยาง คือ อนาคามิผล ๑ อรหัตผล ๑
ดวยประการฉะนี้. ในสูตร ๒ สูตรนีอ้ กจากนี้ก็เหมือนในสูตรนี้.
ในคาถาทั้งหลาย มีอธิบายดังตอไปนี้. บทวา เย สนฺตจิตฺตา ไดแก
พระโยคาวรจรเหลาใด ชื่อวา มีจิตสงบแลว เพราะกิเลสสงบดวยตทังคปหาน.
ปญญาทานเรียกวา เนปกฺก (ปญญาเครื่องรักษาตน). ชื่อวา นิปกา เพราะ
ประกอบดวยปญญานั้น. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงญาณเครื่องบริหารกรรมฐานแกชนเหลานั้น ดวยบทวา เนปกฺก นี.้ บทวา สติมนฺโต จ ฌายิโน
ไดแก ชื่อวา มีสติ เพราะสติอันเปนเหตุไมละกรรมฐาน ในการยืนและการนั่ง
เปนตน ชื่อวามีฌาน เพราะมีฌานมีลักษณะเขาไปเพงอารมณ. บทวา สมฺมา
ธมฺม วิปสฺสนฺติ กาเมสุ อนเปกฺขิโน ความวา ไมมีความเพงเล็ง คือ
ไมมีความตองการในวัตถุกามและกิเลสกามโดยนัยมีอาทิวา กามทั้งหลายเปรียบ
เหมือนโครงกระดูกในกอนนั้นแล ดวยพิจารณาถึงโทษ ครัน้ ละกามทั้งหลาย
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เหลานั้นแลวกระทําอุปจารสมาธิ หรืออัปปนาสมาธิใหเปนบาท แลวกําหนด
นามรูปและปจจัยแหงนามรูปนั้น ยอมเห็นธรรมคือขันธ ๕ ไมวิปริตโดยชอบ
ตามลําดับมีการพิจารณากลาปะ (กลุม กอน) เปนตน โดยความเปนของไม
เพียงเปนตน. บทวา อปฺปมาทรตา ไดแก ยินดี คือยินดียิ่งในความไม
ประมาท ดวยการเจริญสมถะและวิปสสนามีประการดังกลาวแลว คือไมใหคืน
และวันลวงไปดวยความประมาทในธรรมนั้น . บทวา สนฺตา แปลวามีอยู. บาลี
วา สตฺตา ดังนี้บาง. อธิบายวา ไดแกบุคคล. บทวา ปมาเท ภยทสฺสิโน
ไดแกเห็นภัยในความประมาทมีการเขาถึงนรกเปนตน. บทวา อภพฺพาปริหานาย ไดแก ชนเห็นปานนั้นเหลานั้นเปนผูไมควรเพื่อความเสื่อมรอบจากธรรม
คือสมถะและวิปสสนา หรือจากมรรคผล. ดวยวาชนทั้งหลายไมเสื่อมจาก
สมาบัติ คือ สมถวิปสสนา และยอมบรรลุมรรคผลที่ตนยังไมบรรลุ. บทวา
นิพพานสฺเสว สนฺติเก ไดแก ในที่ใกลแหงนิพพานและแหงอนุปาทิเสสนิพพานนั้นเอง. ไมนานนัก ชนเหลานั้นจักบรรลุนิพพานนั้นดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาสัลลานสูตรที่ ๘
๙. สิกขาสูตร
วาดวยสิกขามีอานิสงส ๒ อยาง
[๒๒๔] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนผูมีสิกขาเปนอานิสงส มี
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ปญญายิ่ง มีวิมุตติเปนสาระ มีสติเปนใหญอยูเถิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
เธอทั้งหลายมีสิกขาเปนอานิสงส มีปญญายิ่ง มีวิมุตติเปนสาระ มีสติเปน
ใหญอยู พึงหวังผล ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตผลในปจจุบัน
หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู ก็เปนพระอนาคามี.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
เรากลาวมุนีผูมีสิกขาบริบรู ณ มี
ความไมเสื่อมเปนธรรมดา มีปญ
 ญายิ่ง มี
ปกติเห็นที่สุด คือความสิ้นไปแหงชาติ
ผูทรงไวซึ่งรางกายอันมีในที่สุดนั้นแล วา
ผูละมาร ผูถึงฝงแหงชรา เพราะเหตุนั้น
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนผูยินดี
ในฌาน มีจิตตั้งมั่นแลวในกาลทุกเมื่อ
มีความเพียร มีปกติเห็นที่สุด คือ ความ
สิ้นไปแหงชาติ ครอบงํามารพรอมดวย
เสนาไดแลว เปนผูถ ึงฝงแหงชาติ และ
มรณะ.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนั้นแล.
จบสิกขาสูตรที่ ๙
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อรรถกถาสิกขาสูตร
ในสิกขาสูตรที่ ๙ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :ชื่อวา สิกขฺ า ในบทวา. สิกฺขานิสสา นี้ เพราะตองศึกษา.
สิกขานั้นมี ๓ อยาง คือ อธิสีลสิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑
ซึ่งวา สิกฺขานิสสา เพราะมีสิกขา ๓ อยางนั้นเปนอานิสงส มิใชลาภ สักการะ
และความสรรเสริญ บทวา วิหรถ ไดแก เธอทั้งหลายจงเปนผูมีสิกขาเปน
อานิสงสอยูเถิด. อธิบายวา เธอทั้งหลายจงเปนผูเห็นอานิสงสในสิกขา ๓ อยาง
นั้น คือ เห็นอานิสงสที่ควรจะไดดวยสิกขา ๓ อยางนั้นอยูเถิด. บทวา
ปฺญตรา ความวา ชื่อวา มีปญญายิ่ง เพราะในสิกขา ๓ อยางนั้นมี
ปญญา ไดแก อธิปญญาสิกขา มีปญญานั้นยิ่ง คือ เปนประธานประเสริฐสุด.
อธิบายวา ผูที่มีสิกขาเปนอานิสงสอยู เปนผูมีปญญายิ่ง ดังนี้. บทวา วิมุตฺติสารา ไดแก ชื่อวา มีวิมุตติเปนสาระ เพราะมีวิมุตติอันไดแก อรหัตผลเปน
สาระ. อธิบายวา ถือเอาวิมุตติตามที่กลาวแลวนั่นแล โดยความเปนสาระแลว
ตั้งอยู. จริงอยู ผูที่มีสิกขาเปนอานิสงสและมีปญญายิ่ง ยอมไมปรารถนาภพวิเศษ. อีกอยางหนึ่ง ชนทั้งหลายหวังความเจริญ ยอมปรารถนาวิมุตติเทานั้นโดย
ความเปนสาระ. บทวา สตาธิปเตยฺยา ไดแกชื่อวา มีสติเปนใหญ เพราะ
มีสติเปนใหญ ดวยอรรถวา ทําใหเจริญ. อธิปติ นั่นแลทําใหเปน อธิปเตยฺย
อธิบายวา มีจิตตั้งมั่นในสติปฏฐาน ๔ ขวนขวายในการเจริญสมถะและวิปสสนา
ดวยหลักวิปสสนามีกายานุปสสนาเปนตน. อีกอยางหนึ่ง พึงทราบความในบทนี้
อยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนผูมีสิกขาเปนอานิสงส
กระทําการศึกษาสิกขา ๓ อยาง ในการไดขณะที่ไดยากเห็นปานนี้ ใหเปน
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อานิสงสอยูเถิด และเมื่ออยูอยางนี้ จงเปนผูมีปญญายิ่ง คือ ยิ่งดวยปญญา
จงเปนผูประกอบดวยโลกุตรปญญาอยูเถิด ครั้นเปนอยางนี้แลว จงเปนผูมี
วิมุติเปนสาระ มีนิพพานเปนสาระ ไมมีอยางอื่นเปนสาระอยูเถิด ขอที่เธอ
ทั้งหลายจงเปนผูมีสติเปนใหญ จงเปนผูขวนขวายในการเจริญสติปฏฐาน หรือ
จงเปนผูมีจิตมีสติรักษาในที่ทั้งปวงอยูเถิด นั้นเปนอุบายของความเปนอยางนั้น.
พระผูมีพระภาคเจาทรงชักชวนภิกษุทั้งหลายในสิกขา ๓ ดวยประการ
ฉะนี้ ทรงแสดงถึงอุบายที่จะใหสิกขา ๓ ที่ควรศึกษาถึงความบริบูรณโดย
สังเขป บัดนี้ เมื่อจะทรงประกาศถึงความปฏิบัตินั้นไมเปนโมฆะดวยเห็นผล
วิเศษของผูปฏิบัติตามที่ไดสอนไว จึงตรัสคํามีอาทิวา สิกฺขานิสสาน ดังนี้
ขอนั้นมีเนื้อความไดกลาวไวแลว.
ในคาถาทั้งหลายมีอธิบายดังตอไปนี้ บทวา ปริปุณฺณสิกขฺ  ไดแก
พระอเสกขะผูมีสิกขาบริสุทธิ์ดวยการบรรลุผลอันเลิศ. วิมุตติทั้งหลายอันกําเริบ
ทานเรียกวา หานธรรม (มีความเสื่อมเปนธรรมดา) ในบทวา อปหานธมิม
นี้. ก็ปหานธรรม ไดแก มีความเสื่อมเปนธรรม มีความกําเริบเปนธรรมดา.
ชื่อวา อปหานธมฺโม เพราะไมมีความเสื่อมเปนธรรมดา. บาลีวา อกุปฺปธมฺโม อปหานธมฺโม ดังนี้บาง. มีความอยางเดียวกัน. ชื่อวา ขยนฺโต
เพราะมีความสิ้นไปเปนที่สุด. ความสิ้นไปแหงชาติ ชื่อวา ชาติขยนฺโต
ไดแก นิพพานนั้นเอง. ชื่อวา ชาติขยนฺตทสฺสี เพราะเห็นนิพพานนั้น.
บทวา ตสฺมา ไดแก เพราะที่สุดแหงการถึงฝงแหงชรานี้ เปนอานิสงส
แหงการทําสิกขาใหบริบูรณ. บทวา สทา คือ ตลอดกาลทั้งหมด. บทวา
ณานรตา ไดแก ยินดีแลวในฌาน ๒ อยาง คือ ลักขณูปนิชฌาน (การ
เขาไปเพงลักษณะ) ๑ อารัมมณูปนิชฌาน (การเขาไปเพงอารมณ) ๑ คือ
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มีจิตตั้งมั่นจากฌานนั้น. บทวา มาร สเสน อภิภยุ ฺย ไดแก ครอบงํา
มาร ๔ อยางพรอมดวยเสนามาร อันไดแก เสนา คือ กิเลส และเสนา คือ
ความพินาศ ไมใหเหลือ. จริงอยู กิเลสทั้งหลายทานเรียกวา เสนา เพราะ
เขาถึงความเปนสหายแมของเทวบุตตมารในการฆาคุณความดี อนึ่ง ความพินาศ
มีโรคเปนตน ก็เปนเสนาของมัจจุมาร. เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไววา
กามา เต ปมา เสนา ทุติยา อรติ วุจฺจติ
ตติยา ขุปฺปปาสา เต จตุตฺถี ตณฺหา ปวุจจฺ ติ
ปฺจมี ถีนมิทฺธนฺเต ฉฏา ภิรู ปวุจฺจติ
สตฺตมี วิจิกิจฺฉา เต มกฺโข ถมฺโภ จ อฏโม
โลโภ สิโลโก สกฺกาโร มิจฉฺ า ลทฺโธ จ โย ยโส
โย จตฺตาน สมุกฺกโส ปเร จ อวชานติ
เอสา นมุจิ เต เสนา กณฺหฺสสาภิปฺปหาริณี
น น อสุโร ชินาติ
เชตฺวา จ ลภเต สุข
กามทั้งหลายเหลานั้น ทานกลาววา
เปนเสนาที่ ๑ ความริษยาเปนเสนาที่ ๒
ความอยากความกระหายเปนเสนาที่ ๓
ตัณหาเปนเสนาที่ ๔ ถีนมิทธะเปนเสนาที่
๕ ความขลาดเปนเสนาที่ ๖ ความสงสัย
เปนเสนาที่ ๗ ความลบหลู ความหัวดื้อ
ความโลภ ความสรรเสริญ สักการะ ความ
เห็นผิด ยศที่ไดรับแลว การยกตน และ
การขมผูอื่นเปนเสนาที่ ๘ สารทําลายนั้น
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เปนเสนาของทาน มีปกติทําลายความ
ชั่วราย อสูรชนะมารนั้นไมได ก็ครั้น
ชนะไดแลว ยอมไดความสุข.
เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป
โก ชฺา มรณ สุเว
น หิ โน สงฺครนฺเตน
มหาเสเนน มจฺจนุ า
ควรทําความเพียร ในวันนี้ทีเดียว
ใครจะรูว าความตายจะมีในวันพรุงนี้ เพราะ
การผัดเพี้ยนความตายอันมีเสนาใหญนั้น
ของเราทั้งหลายมีไมไดเลย ดังนี้.
บทวา ภวถ ชาติมรณสฺส ปารคา ไดแก เธอทั้งหลายจงเปน
ผูถึงฝงแหงชาติและมรณะ คือ ถึงนิพพานเถิด.
จบอรรถกถาสิกขาสูตรที่ ๙

๑๐. ชาคริยสูตร
วาดวยผูตื่นอยู มีผล ๒ อยาง
[๒๒๕] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุพึงเปนผูมีความเพียรเปนเครื่องตื่น
มีสติสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น เบิกบาน ผองใส และพึงเปนผูเห็นแจงใน
กุศลธรรมทัง้ หลาย สมควรแกกาลในการประกอบกรรมฐานนั้นเนือง ๆ เถิด
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ภิกษุมีความเพียรเปนเครื่องตื่น มีสติสัมปชัญญะ
มีจิตตั้งมั่น เบิกบาน ผองใส เห็นแจงในกุศลธรรมทั้งหลายสมควรแกกาล
ในการประกอบกรรมฐานนั้นเนือง ๆ พึงหวังผล ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง
คือ อรหัตผลในปจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู ความเปนพระอนาคามี.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
เธอทั้งหลายคืนอยู จงฟงคํานี้ เธอ
เหลาใดผูหลับแลว เธอเหลานัน้ จงตื่น
ความเปนผูตื่นจากความหลับเปนคุณประเสริฐ เพราะภัยยอมไมมีแกผูตื่นอยู ผูใด
ตื่นอยู มีสติสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น
เบิกบาน และผองใส พิจารณาธรรมอยู
โดยชอบโดยกาลอันควร ผูนนั้ มีสมาธิ
เปนธรรมเอกผุดขึน้ แลว พึงกําจัดความ
มืดเสียได เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุพึงคบ
ธรรมเครื่องเปนผูตื่น ภิกษุผูมคี วามเพียร
มีปญญาเปนเครื่องรักษาตน มีปกติได
ฌาน ตัดกิเลสเครื่องประกอบสัตวไวดวย
ชาติและชราไดแลว พึงถูกตองญาณอัน
เปนเครือ่ งตรัสรูอยางยอดเยี่ยมในอัตภาพ
นี้แล.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบชาคริยสูตรที่ ๑๐
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อรรถกถาชาคริยสูตร
ในชาคริยสูตรที่ ๑๐ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ชาคโร ไดแก เปนผูมีความเพียรเปนเครื่องตื่น คือ
ปราศจากความหลับ ประกอบความเพียร ขวนขวายในการมนสิการกรรมฐาน
ตลอดคืนและวัน. สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ภิกษุในศาสนานี้
ชําระจิตจากอาวรณียธรรม (ธรรมเครื่องกัน) ดวยการนั่งจงกรมตลอดวัน
ชําระจิตจากอาวรณียธรรม ดวยการนั่งจงกรมตลอดปฐมยามของราตรี สําเร็จ
สีหไสยาโดยขางเบื้องขวาตลอดมัชฌิมยามของราตรี มีสติสัมปชัญญะดวยการ
ทับเทาดวยเทา มนสิการถึงอุฏฐานสัญญา (ความสําคัญในการลุกขึ้น) แลว
ชําระจิตจากอาวรณียธรรม ดวยการลุกขึ้นนั่งจงกรมตลอดปจฉิมยามแหงราตรี
อยางนี้ ภิกษุชื่อวา เปนผูประกอบความเพียร เปนเครื่องตื่นอยูตลอดราตรีตน
และราตรีปลาย.
จ ศัพทเปนสัมปณฑนัตถะ (มีอรรถรวบรวม). เมื่อพูดตั้งรอย
เปนตน ยอมประมวลดวย จ ศัพท. บทวา อสฺส แปลวา พึงเปน. อาจารย
บางพวกกลาววา ชาคโร จ ภิกขฺ ุ วิหเรยฺย ภิกษุพึงมีความเพียรอยู.
บทวา สโต ไดแก มีสติโดยไมอยูปราศจากสติ ดวยไมละกรรมฐานในที่
ทั้งปวง และโดยกาลทั้งปวง. บทวา สนฺปชาโน ไดแก มีสัมปชัญญะดวย
อํานาจแหงสัมปชัญญะ ๔ อยาง อันเปนไปในฐานะของสัตว. บทวา สมาหิโต
ไดแกมีจิตตั้งมั่น คือมีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง ดวยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ.
บทวา ปมุทโิ ต ไดแก เบิกบาน คือมากดวยความปราโมทย เพราะเห็น
อานิสงสแหงการปฏิบัติ และเพราะเห็นการปรารภความเพียรไมเปนโมฆะ
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ดวยการบรรลุความวิเศษยิ่ง ๆ ขึ้นไป. บทวา วิปปฺ สนฺโน ไดแก ผองใส
ดวยดี เพราะเปนผูมากดวยศรัทธา ในสิกขาอันเปนขอปฏิบัติจากความเบิกบาน
นั้น และในพระศาสนาผูทรงแสดงขอปฏิบัติ. พึงเชื่อมความวา สพฺพตฺถ
อสฺส พึงมีในที่ทั้งปวง. หรือเชื่อม สพฺพตฺถ วิหเรยฺย พึงอยูในที่ทั้งปวง.
บทวา ตตฺถ กาลวิปสฺสี จ กุสเลสุ ธมฺเมสุ ไดแก เห็นแจง
ในกาลนั้น หรือเห็นแจงสมควรแกกาลในการประกอบกรรมฐานนั้น. ถามวา
ทานอธิบายไวอยางไร. ตอบวา ภิกษุเริ่มตั้งวิปสสนาแลวพิจารณา ดวยการ
พิจารณาเปนกลุมกอนเปนตน เวนอสัปปายธรรม ๗ มีอาวาสเปนตน แลวเสพ
สัปปายธรรม ไมถึงความสิ้นสุดลงในระหวาง มีตนสงไปแลว กําหนดอาการ
ที่จิตตั้งมั่น ประพฤติอนิจจานุปสสนาเปนตน ในลําดับโดยเคารพ พึงเปนผู
เห็นแจง สมควรแกกาลในกาลนั้น ๆ หรือในการประกอบกรรมฐานนั้นอยางนี้
คือ ในกาลใดวิปสสนาจิตหดหู ในกาลนั้นพึงเห็นแจง ในโพชฌงคมีธัมมวิจยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงค และปติสัมโพชฌงค ก็ในกาลใดจิตฟุงซาน
ในกาลนั้นพึงเห็นแจงในธรรมคือโพชฌงค อันหาโทษมิไดเปนกุศล ไดแก
ปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงค ดังนี้. แต
สติสัมโพชฌงคพึงปรารถนาในทุก ๆ กาลทีเดียว สมดังที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไววา สติฺจ ขฺวาห ภิกขฺ เว สพฺพติถก วทามิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาววาสติจําตองปรารถนาในที่ทั้งปวง ดังนี้ . ดวยเหตุเพียงเทานี้
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงถึงความเพียรเปนเครื่องตื่น ดวยเทศนา
อันเปนบุคลาธิษฐาน แลวจึงทรงประกาศธรรมอันมีการประกอบความเปน
เครื่องตื่นสมบูรณ.
พระผูม ีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงวาระแหงการพิจารณา พรอมดวย
อุบการกธรรม (ธรรมเกื้อหนุนกัน ) ของภิกษุผูปรารภวิปสสนา โดยสังเขปแลว
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บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงถึงความไมดูแคลน ตอการปฏิบัติของผูปฏิบัติอยูอยางนั้น
จึงตรัสคํามีอาทิวา ชาครสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ดังนี้.
การยึดถือสติสัมปชัญญะในการประกอบความเพียรนั้น นํามาซึ่งความ
บันเทิงและความเลื่อมใส อันจําปรารถนาในที่ทงั้ ปวง. การถือเอาหองแหง
วิปสสนาอันถึงความแกกลาแลว ชื่อวา วิปสสนาสมควรแกกาลในการประกอบ
กรรมฐานนั้น. เมื่อวิปสสนาญาณกลาแข็งดําเนินไปตามวิถี พนจากอุปกิเลส
แลวนําไปอยู ความปราโมทยยิ่งและความเลื่อมใสของพระโยคี ยอมมีในที่
ใกลแหงการบรรลุธรรมวิเศษ ดวยความปราโมทยและความเลื่อมใสนั้น. สมดัง
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ยโต ยโต สมฺมสติ
ขนฺธาน อุทยพฺพย
ลภติ ปติปาโมชฺช
อมต ต วิชานต
ปามุชชฺ พหุโล ภิกขฺ ุ
ปสนฺโน พทฺธสาสเน
อธิคจฺเฉ ปท สนฺต
สงฺขารูปสม สุข
เมือ่ ใดบุคคลพิจารณาเห็นความเกิด
และความเสื่อมแหงขันธทั้งหลาย เมื่อนั้น
ผูรูแจงอมตธรรมนัน้ ยอมไดปติและปราโมทย ภิกษุผูมากดวยความปราโมทย
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา พึงบรรลุทาง
อันเปนความสงบ อันเขาไปสงบสังขาร
นําความสุขมาให ดังนี้.
บทวา ชาครนฺตา สุณาเถต ความวา เธอทั้งหลายตื่นอยู เพื่อตื่น
จากความหลับคือความประมาท ความหลับคืออวิชชาโดยสวนเดียวเทานั้น
คือประกอบความเพียรดวยการขวนขวายธรรม มีสติสัมปชัญญะเปนตน จงฟง
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คําของเรานี้. บทวา เย สุตฺตา เต ปพุชฺฌถ ความวา เธอเหลาใดเปน
ผูหลับ คือ เขาถึงความหลับ ดวยการนอนหลับตามที่กลาวแลว เธอเหลานั้น
จงยึดอินทรีย พละและโพชฌงค ดวยการประกอบความเพียรแล ขวนขวาย
วิปสสนา จงตื่นจากหลับนั้นดวยการปฏิบัติความไมประมาทเถิด. อีกอยางหนึ่ง
บทวา ชาครนฺตา คือ เปนนิมิตแหงความเพียรเปนเครื่องตื่น บทวา เอต
ในบทวา สุณาเถต นี้ ทานกลาวไวแลว. ถามวา คํานั้นคืออะไร. ตอบวา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา เย สุตฺตา เต ปพุชฺฌถ เธอเหลาใดหลับ
เธอเหลานั้นจงตื่น.
ในบทเหลานั้น บทวา เย สุตฺตา ไดแก เธอเหลาใดหลับแลว
ดวยการนอนหลับคือกิเลส เธอเหลานั้นจงตื่น ดวยการตรัสรูอริยมรรค. บทวา
สุตฺตา ชาคาริย เสยฺโย นี้ เปนคํากลาวถึงเหตุแหงการตรัสรู. เพราะความ
เปนผูตื่น คือการตื่นมีประการดังกลาวแลว จากการหลับดังกลาวแลว เปน
คุณประเสริฐ คือนาสรรเสริญ นําประโยชนสุขมาใหแกกุลบุตรผูใครประโยชน
ฉะนั้น เธอทั้งหลายจงตื่น. บทวา นตฺถิ ชาครโต ภย นี้แสดงถึงอานิสงส
ในความเปนผูตื่นนั้น. ดวยวาผูใดเปนผูตื่น เพราะประกอบดวยธรรมเปน
เครื่องตื่น มีศรัทธาเปนตน ยอมตื่นคือไมเขาถึงการหลับคือความประมาท
วัฏภัยแมทั้งหมด คืออัตตานุวาทภัย ปรานุวาทภัย ทัณฑภัย ทุคติภัย อันมี
ชาติเปนตนเปนนิมิต ยอมไมมีแกผูนั้น.
บทวา กาเลน ไดแก โดยกาลแหงอาวาสสัปปายะอันตนไดแลว.
บทวา โส เปนเพียงนิบาต. บทวา สมฺมา ธมฺม ปริวิมสมโน ความวา
พิจารณาโดยรอบ คือเห็นแจงโดยอาการทั้งปวง โดยประการที่ความเบื่อหนาย
และความคลายกําหนัดเปนตนยอมเกิด ดวยการรูธ รรมอันเปนไปในภูมิ ๓ อัน
เปนอารมณแหงวิปสสนาโดยชอบ. บทวา เอโกทิภูโต ไดแก ชื่อวา เอโกทิ
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สมาธิ เพราะมีสมาธิอันเปนธรรมเอก คือประเสริฐที่สุดผุดขึ้น. ชื่อวา
เอโกทิภูโต เพราะมีสมาธิอันเปนธรรมเอกผุดขึ้น. พึงเห็นคําอันเปนบท
แหงภูตศัพท ในบทนี้ ดุจบทแหงศัพทวา อคฺคิอาหิตาทิ ไฟถูกจุดแลว . อีก
อยางหนึ่ง ชื่อวา เอโกทิภูโต เพราะเปนธรรมเอกผุดขึ้นคือถึงแลว. ใน
บทวา เอโกทิ นี้ ทานประสงคเอาสมาธิอันเลิศ. ก็ในบทวา สมาหิโต นี้
ไดแก วิปสสนาสมาธิ พรอมดวยสมาธิอันมีฌานเปนบาท. อีกอยางหนึ่ง บทวา
กาเลน คือโดยกาลแทงตลอดมรรค. บทวา สมฺมา ธมฺม ปริวมี สมาโน
ไดแก พิจารณาจตุสัจจธรรม ดวยปริญญาภิสมัย (การตรัสรูดว ยการกําหนดรู)
เปนตนโดยชอบ คือ ตรัสรูดวยเอกาภิสมัย (ตรัสรูธรรมเปนเอก). บทวา
เอโกทิภูโต ไดแก ชื่อวา เอโกทิ เพราะเปนธรรมเอก คือประเสริฐ
ไมมีธรรมรวมผุดขึ้น. ทํากิจ ๔ ใหสําเร็จ คือตั้งไวโดยชอบ. ธรรมนั้นเปน
ธรรมเอกผุดขึ้นแลว. บททั้งปวงเชนกับบทกอนนั่นเอง. บทวา วิหเน ตม
โส ไดแก พระอริยสาวกผูเปนอยางนี้นั้นพึงกําจัด คือพึงตัดความมืด คือ
อวิชชา ดวยอรหัตมรรคโดยไมเหลือ.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงความที่การปฏิบัติไมเปนโมฆะ
ดวยประการฉะนี้แลว บัดนี้ เมื่อทรงชี้ชวนใหมั่นคงในขอนั้น จึงตรัสคาถา
สุดทายวา ตสฺมา หเว ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ตสฺมา ความวา เพราะการเจริญสมถะและ
วิปสสนาของผูตื่นอยู ดวยการไมอยูปราศจากสติเปนตน ยอมถึงความบริบูรณ
อริยมรรคยอมปรากฏโดยลําดับ จากนั้นวัฏภัยทั้งหมดยอมไมมีแกภิกษุนั้น.
บทวา หเว คือ มั่นคงโดยสวนเดียว. บทวา ภเชถ แปลวา พึงคบ.
อธิบายวา ภิกษุคบธรรมเปนเครื่องตื่นอยูอยางนี้ และประกอบดวยคุณ มี
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ความเปนผูมีความเพียรเปนตนทําลายสังโยชน พึงถูกตอง คือพึงบรรลุสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม ไดแกญาณอันเปนผลเลิศ. บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลว
นั่นแล.
จบอรถกถาชาคริยสูตรที่ ๑๐

๑๑. อปายสูตร
วาดวยชน ๒ พวก เกิดในอบาย
[๒๒๖] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชน ๒ พวกนี้จักเกิดในอบาย จักเกิดในนรก
เพราะไมละความประพฤติชั่วชา ๒ พวกเปนไฉน คือ ผูไมใชพรหมจารีปฏิญาณวาเปนพรหมจารี ๑ ผูตามกําจัดชนผูประพฤติพรหมจรรยอันบริสุทธิ์
บริบูรณ ดวยอพรหมจรรยอันไมมีมูล ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชน ๒ พวกนี้แล
จักเกิดในอบาย จักเกิดในนรก เพราะไมละความประพฤติชวั่ ชานี้.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจา ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ชนผูกลาวคําไมจริง ยอมเขาถึงนรก
ก็หรือชนใดทําบาปกรรมแลวกลาววา ไมไดทํา แมคนทั้ง ๒ นั้น ยอมเขาถึงนรก
เหมือนกัน ชนทั้ง ๒ พวกนั้น เปนมนุษย
ผูมีกรรมอันเลวทราม ละไปแลว ยอมเปน
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ผูเสมอกันในโลกหนา คนเปนอันมากอัน
ผากาสาวะพันคอ มีธรรมอันลามกไมสํารวม คนลามกเหลานั้นยอมเขาถึงนรก
เพราะกรรมอันลามกทั้งหลาย กอนเหล็ก
รอนเปรียบดวยเปลวไฟ อันผูทุศีลบริโภค
แลว ยังประเสริฐกวา ผูทุศีล ไมสํารวม
พึงบริโภคกอนขาวของชาวแวนแควน จะ
ประเสริฐอะไร.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนั้นแล.
จบอปายสูตรที่ ๑๑
อรรถกถาอปายสูตร
ในอปายสูตรที่ ๑๑ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อปายิกา ชื่อวา อบาย เพราะจักเกิดในอบาย. ชื่อวา
นรก เพราะจักเกิดในนรก. บทวา อิทมฺปหาย ไดแก เพราะไมละ
ความประพฤติชั่วชา ๒ อยางอันจะกลาวถึงในบัดนี้. อธิบายวา เพราะไมสละ
วาจา จิต และทิฏฐิ อันเปนไปแลวดวยการปฏิบัติมาอยางนั้น ยกยองมา
อยางนั้น. บทวา อพฺรหฺมจารี ความวา ชื่อวา พรหมจารี เพราะ
พระพฤติพรหมจรรย คือ ธรรมอันประเสริฐที่สุด. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา
พรหมจารี เพราะมีความประพฤติพรหมจรรยอนั ประเสริฐที่สุด ชื่อวา
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อพฺรหฺมจารี เพราะไมใชพรหมจารี. อธิบายวา คนทุศีลเปนพรหมจารีปลอม.
บทวา พฺรหฺมจารีปฏิฺโ ไดแก มีปฏิญญาอยางนี้วา เราเปนพรหมจารี.
บทวา ปริปุณฺณ ไดแก ไมพิกล เพราะไมมีอวัยวะหักเปนตน. บทวา ปริสุทฺธ
ไดแก บริสุทธิ์ เพราะไมมีอุปกิเลส. บทวา อมูลเกน ไดแก ดวยอพรหมจรรย คือ ดวยความประพฤติไมประเสริฐ เวนจากขอมูลมีเหตุเปนตน คือ
เวน จากการทวงอันไมมีมูลเหลานั้น คือ ไดเห็นแลว ไดฟงแลว ไดรังเกียจแลว.
บทวา อนุทธฺ เสติ ไดแก ทั้งที่รูอยูวา ผูนี้บริสุทธิ์ ยังกําจัด รุกราน ทวง
หรือดา.
บทวา อภูตวาที ไดแก ยังไมเห็นโทษของผูอื่นเลย กลาวมุสาวาท
โดยไมเปนจริง ไรประโยชน แลวตูผูอื่น. บทวา กตฺวา ไดแก ก็หรือผูใด
กระทํากรรมลามกแลวยังกลาววา เรามิไดทํากรรมนี้. บทวา อุโภป เต
เปจฺจ สมา ไดแก ชนแม ๒ พวกเหลานั้น ครั้นไปสูโลกอื่นจากโลกนี้แลว
เปนผูเสมอกันโดยคติ เพราะเขาถึงนรก. ในนรกนัน้ กําหนดคติของชน ๒ พวก
ไว แตไมไดกําหนดอายุของพวกเขาไว. เพราะคนทําบาปมาก ยอมไหมใน
นรกนาน คนทําบาปนอย ยอมไหมในนรกตลอดกาลเล็กนอย ก็เพราะกรรม
ของชน ๒ พวกเหลานั้น ลามกเหมือนกัน ฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
นิหีนกมฺมา มนุชา ปรตฺถ ชนทั้ง ๒ เปนมนุษยมีกรรมเลวทรามละโลก
นี้ไปแลว ดังนี้. ควรเชื่อมบทวา ปรตฺถ ดวยบทวา ปรโต เปจฺจ ดังนี้ .
อธิบายวา ผูมีกรรมเลวทรามละไปแลว คือ ไปจากโลกนี้แลว ยอมเปนผู
เสมอกันในโลกหนา ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงถึงวิบากแหงมุสาวาทอันเปนไป
แลว ดวยการกลาวตูคําที่ไมเปนจริง และปกปดโทษที่เปนจริง บัดนี้ เพื่อให
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เกิดสังเวชดวยการเห็นวิบากแหงกรรมชั่ว ของภิกษุชั่วมากซึ่งนั่งอยูในที่นั้น
จึงไดตรัสคาถา ๒ คาถา ดวยประการฉะนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา กาสาวกณฺา ไดแก มีคอพันดวยผากาสาวะ
เพราะมีรสฝาดและสีเหลือง. บทวา ปาปธมฺมา ไดแก ธรรมลามก. บทวา
อสฺฺตา ไดแก เวนจากการสํารวมทางกายเปนตน . บทวา ปาปา ไดแก
บุคคลลามกเห็นปานนั้น เกิดดวยกรรมลามก ยอมเสวยทุกขใหญตามนัยที่กลาว
แลวในลักขณสังยุตมีอาทิวา แมรางกายของเขาก็รอนโพลง มีไฟลุก แมสังฆาฏิ
ก็รอน ดังนี้.
ในคาถาที่ ๓ พึงทราบความยอตอไปนี้. บทวา ยฺเจ ภฺุเชยฺย
ไดแก คนทุศีล คือ ไมมีศีล ไมสํารวมดวยกายเปนตน ปฏิญาณวาเราเปน
สมณะ รับกอนขาวที่ชาวแวนแควนใหดวยศรัทธา บริโภคกอนเหล็กรอนมี
แสงไฟอันผูทุศีลบริโภคยังประเสริฐกวา คือ ดีกวาคนทุศีลนั้น. ถามวา เพราะ
เหตุไร. ตอบวา เพราะการบริโภคกอนเหล็กเปนเหตุ เขาก็พึงไหมในอัตภาพ
เดียวเทานั้น. สวนคนทุศีลบริโภคของที่เขาใหดวยศรัทธา เขาพึงไปเกิดในนรก
หลายรอยชาติ.
จบอรรถกถาอปายสูตรที่ ๑๑

๑๒. ทิฏฐิสูตร
วาดวยเรื่องทิฏฐิพัวพันพาไป
[๒๒๗] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับ
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มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยทั้งหลายอันทิฏฐิ ๒ อยาง
พัวพันแลว บางพวกยอมติดอยู บางพวกยอมแลนเลยไป สวนพวกที่มีจักษุ
ยอมเห็น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยบางพวกยอมติดอยูอยางไรเลา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยทั้งหลายมีภพเปนที่มายินดี ยินดีแลวใน
ภพ เพลิดเพลินดวยดีในภพ เมื่อพระตถาคตแสดงธรรมเพื่อความดับภพ จิต
ของเทวดาและมนุษยเหลานั้นยอมไมแลนไป ยอมไมเลื่อมใส ยอมไมดํารงอยู
ดวยดี ยอมไมนอมไป ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยบางพวกยอม
ติดอยูอยางนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยบางพวกยอมแลนเลยไปอยางไร
เลา ก็เทวดาและมนุษยบางพวกอึดอัด ระอา เกลียดชังอยูดวยภพนั่นแล
ยอมเพลิดเพลินความขาดสูญวา แนะทานผูเจริญทั้งหลาย ไดยินวา เมือ่ ใด
คนนี้เมื่อตายไป ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ เบื้องหนาแตตายยอมไมเกิดอีก
นี้ละเอียด นีป้ ระณีต นี้ถอ งแท ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยบางพวก
ยอมแลนเลยไปอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนพวกที่มีจักษุยอมเห็นอยางไรเลา ภิกษุใน
ธรรมวินัยนีย้ อมเห็นขันธ ๕ ที่เกิดแลวโดยความเปน (ขันธ ๕ ที่เกิดแลว)
จริง ครั้นเห็นขันธ ๕ ที่เกิดแลวโดยความเปนจริง ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อความ
เบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับขันธ ๕ ทีเ่ กิดแลว ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
สวนพวกที่มีจักษุยอมเห็นอยางนี้แล.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
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อริยสาวกใดเห็นขันธ ๕ ทีเ่ กิดแลว
และธรรมเปนเครื่องกาวลวงขันธ ๕ ที่
เกิดแลวโดยความเปนจริง ยอมนอมไปใน
นิพพานตามความเปนจริงเพราะภวตัณหา
หมดสิน้ ไป ถาวาอริยสาวกนั้นกําหนดรู
ขันธ ๕ ที่เกิดแลว ปราศจากตัณหาในภพ
นอยและภพใหญแลวไซร ภิกษุทั้งหลาย
ยอมไมมาสูภพใหม เพราะความไมเกิด
แหงอัตภาพที่เกิดแลว.
เนื้อควานแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนั้นแล.
จบทิฏฐิสูตรที่ ๑๒
จบวรรคที่ ๒
อรรถกถาทิฏฐิสูตร
ในทิฏฐิสูตรที่ ๑๒ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ทฺวีหิ ทิฏิคเตหิ นี้ ทิฏิคต ก็คือทิฏฐินั่นแหละ ดุจ
ในบทมีอาทิวา คูธคต มุตฺตคต (คูถ มูตร) ดังนี้. ทิฏฐิทั้งหลายอันมี
ฐานะเปนทิฏฐิ เพราะเปนเพียงถึงทิฏฐิโดยประการที่วางจากอาการถือเอา ดวย
ทิฏฐิเหลานั้น. บทวา ปริยุฏิตา ไดแก ครอบงําหรือพัวพัน. ศัพทวา
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ปริยุฏฐาน มีอรรถวา พัวพันดุจในบทมีอาทิวา โจรา มคฺเค ปริยุฏึสุ
พวกโจรดักอยูที่หนทาง ดังนี้. บทวา เทวา ไดแก อุบัติเทพ. ก็อุบัติเทพ
เหลานั้นทานเรียกวา เทวา เพราะเลน คือ เลนดวยกามคุณอันยิ่งและสูงสุด
และดวยฌานเปนตน หรือถึง คือ บรรลุประโยชนที่ตนปรารถนาดวยอานุภาพ
แหงฤทธิ์. ชื่อวา มนุสสฺ า เพราะเปนผูมีใจสูง. อนึ่ง บทนีท้ านกลาวดวย
การชี้แจงเปนเยี่ยมเหมือนอยางที่วา สตฺถา เทวมนุสฺสาน เปนศาสดาแหง
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย. บทวา โอลิยนฺติ เอเก ความวา เทวดาและ
มนุษยบางพวกยอมพัวพัน ยอมติด ยอมถึงการซบ ยอมไมออกไปจากนั้น
ดวยควานเห็นวาเที่ยง อันเปนการติดและการยึดมั่นในภพทั้งหลายวา สสฺสโต
อตฺตา จ โลโก จ ตน และโลกเที่ยง ดังนี้. บทวา อติธาวนฺติ
ความวา ไมถือความสัมพันธโดยความเปนเหตุผลของสภาวธรรม แมมีสภาพ
ทําลายไปโดยปรมัตถ ยอมแลนไปในภพนั้น ๆ เอง ดวยการถือแมนัยอันเปน
ความตางกัน เพราะฉะนั้น ยอมแลนไป คือ กาวลวงความเปนธรรมในการ
ทักทวง การปฏิบัติเพื่อดับภพในความสูญวา อุจฺฉิชฺชติ อตฺตา จ โลโก จ
นโหติ ปรมฺมรณา ตนและโลกยอมขาดสูญ เบื้องหนาแตตาย ยอมไมมี.
จ ศัพทในบทวา จกฺขมุ นฺโต จ ปสฺสติ ลงในอรรถแยงกัน. ก็เทวดาและ
มนุษยผูมีปญญาจักษุดวยความแกกลาของญาณ แหงการถึงพรอมดวยการ
ประกอบในเบื้องตน ไมอาศัยที่สุดทั้งสอง คือ ความเที่ยง และความขาดสูญ
ดวยปญญาจักษุนั้นแล กระทําใหประจักษดวยการเห็นขอปฏิบัติสายกลาง. จริงอยู
เทวดา เละมนุษยเหลานั้นยอมเห็นโดยไมคิดวา ธรรมชาตินี้อาศัยเพียงนามรูป
เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น เที่ยงก็ไมใช แมขาดสูญก็ไมใช ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสคํามีอาทิวา กถฺจ ภิกฺขเว ดังนี้ เพื่อ
ทรงแสดงถึงความติดเปนตน โดยบุคลาธิษฐาน ดวยประการฉะนี้.
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ในบทเหลานั้น บทวา ภวา ไดแก กามภพ รูปภพ อรปภพ. ยังมี
ภพอื่นอีก ๓ คือ สัญญีภพ (ภพของผูมีสัญญา) อสัญญีภพ (ภพของผูไมมีสัญญา) เนวสัญญีนาสัญญีภพ (ภพของผูมีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช).
ยังมีภพอื่นอีก ๓ คือ เอกโวการภพ (ภพของผูมีขันธเดียว) จตุโวการภพ
(ภพของผูมีขันธ ๔) ปญจโวการภพ (ภพของผูมีขันธ ๕). ชื่อวา ภวารามา
เพราะยินดีพอใจดวยภพเหลานั้น ชื่อวา ภวรตา เพราะยินดี คือยินดียิ่งใน
ภพทั้งหลาย. ชื่อวา ภวสมุทฺทิตา เพราะเพลิดเพลินดวยดีในภพทั้งหลาย.
บทวา ภวนิโรธาย ไดแกเพื่อดับภพเหลานั้นใหสิ้นสุด คือ เพื่อไมใหเกิดตอ
ไป. บทวา ธมฺเม เทสิยมาเน ไดแก เมื่อนิยยานิกธรรม อันพระตถาคต
ทรงประกาศแลว คือ ทรงบอกอยู. บทวา น ปกฺขนฺทติ ไดแก
จิตไมเขาไป คือ ไมหยั่งลง เพราะมีความหดหูเปนธรรมดาเพราะยึดมั่น
ในความเปนของเที่ยง. บทวา น ปสีทติ ไดแก ไมถึงความเลื่อมใส คือ
ไมเชื่อธรรมนั้น. บทวา น สนฺติฏติ ไดแกจิตไมดํารงอยู คือ ไมตั้งอยู
ไมนอมไปในเทศนานั้น. เทวดาและมนุษยทั้งหลายยอมคิดอยูในภพดวยความ
ยึดมั่นในความเปนของเที่ยง. บทวา อฏฏิยมานา ความวา เทวดาและมนุษย
ทั้งหลายเห็นชราโรคและมรณะเปนตน และการฆา การจองจํา การตัดเปนตน
แลวถูกความทุกขเหลานั้นบีบคั้นดวยภพ อันมีทุกขเหลานั้นพรอม เปนผูยึด
มั่นในทุกข. บทวา หรายมานา ไดแก ระอา. บทวา ชิคุจฺฉมานา ไดแก
เผาอยูโดยเปนของปฏิกูล. บทวา วภว ไดแกความขาดสูญ บทวา อภินนฺทติ
ไดแกยอมเพลิดเพลินเพราะความพะวง ดวยความยินดีตัณหาและทิฏฐิ. บทวา
ยโต โข กิร โภ เปนตน แสดงถึงอาการยินดีของเทวดาและมนุษย
เหลานั้น.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 335

ในบทเหลานั้น บทวา ยโต แปลวา เมื่อใด. บทวา โภ เปนอาลปนะ.
บทวา อย อตฺตา พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึงสิ่งที่พระองคกําหนดดวย
ความเปนตัวการเปนตน. บทวา อุจฺฉิชฺชติ แปลวาขาดสูญ บทวา วินฺสสติ
ไดแกไมปรากฏ ถึงความพินาศ คือ ความไมมี. บทวา น โหติ ปรมฺมรณา
ไดแกตายแลวยอมไมเกิดอีก. บทวา เอต สนฺต ไดแกความขาดสูญเปนตน
ของตนนี้ ชือ่ วา สงบ เพราะสงบจากอารมณทั้งปวงและเพราะสงบจากความ
เดือนรอนทั้งปวง ชื่อวา ประณีต เพราะความเปนของละเอียด ชื่อวา ถองแท
เพราะไมผิดจากความจริง. ในบทเหลานั้น เทวดาและมนุษยกลาวบททั้งสองนี้
วา สนฺต ปณีต ดวยความยินดียิ่งในตัณหา. กลาวบทวา ยาถาว ดวยความ
ยินดียิ่งในทิฏฐิ. กลาวบทวา เอว ดวยยึดมั่นในความขาดสูญตามที่กลาวแลว
อยางนี้. บทวา ภูต ไดแกขันธบัญจก. ดวยวา ขันธบัญจักนั้นทานกลาววา
ภูต เพราะเกิดดวยปจจัยและเพราะมีอยูโดยปรมัตถ. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ภูตมิท ภิกฺขเว สมนุปสฺสถ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงพิจารณาขันธบัญจกนี้. ภิกษุยอมเห็นโดยความเปนจริง โดยไม
วิปริต โดยมีลักษณะและโดยสามัญลักษณะ. เพราะขันธบัญจกนี้เปนเพียงนามรูป อธิบายวา ภิกษุยอมเห็นขันธบัญจกนี้เปนเพียงนามรูป ดวยการเห็นนามรูป
พรอมดวยปจจัยอยางนี้ ในนามรูปนั้น ธรรมทั้งหลายมีปฐวีธาตุเปนตน เหลานี้
เปนรูป ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนตนเหลานี้เปนนาม ขันธบัญจกเหลานี้เปน
ลักษณะเปนตนของนามรูปเหลานั้น อวิชชาเปนตนเหลานั้นเปนปจจัยของนามรูปเหลานั้น และดวยอนิจจานุปสสนาเปนตนอยางนี้วา ธรรมเหลานี้ทั้งหมด
ไมมีแลวเกิดมี มีแลวเสื่อม เพราะฉะนั้น ธรรมทัง้ หลายจึงไมเที่ยง เพราะไม
เที่ยงจึงเปนทุกข เพราะเปนทุกข จึงเปนอนัตตา ดังนี้. ดวยเหตุเพียง
เทานี้เปนอันทรงแสดงวิปสสนาภูมิ อันมีตรุณวิปสสนา (วิปส นาอยางออน)
เปนที่สุด.
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บทวา นิพฺพิทาย ไดแก เพื่อความเบื่อหนายธรรมชาติอันเปนไป
ในภูมิ ๓ อันไดแก ขันธปญจก. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพลววิปสสนา
(วิปสสนาแรงกลา) ดวยบทนี้. บทวา วิราคาย ไดแก เพื่อวิราคะคือเพื่อ
คลายกําหนัด ดวยบทนี้ พระผูมพี ระภาคเจาทรงแสดงถึงมรรค บทวา
นิโรธาย ไดแกเพื่อดับแมดวยบทนี้พระองคก็ทรงแสดงถึงมรรคเหมือนกัน
อีกอยางหนึ่ง บทวา นิโรธาย พระองคทรงแสดงถึงอนุปาทิเสสนิพพาน
พรอมดวย ปฏิปสสัทธินิโรธ (การดับดวยความสงบ). บทวา เอว
จกฺขุมนฺโต ปสฺสนฺติ ไดแก ผูมีปญญาจักษุยอมเห็นจตุสัจจธรรมดวยจักษุ
คือมรรคปญญาโดยสวนอันมีในเบื้องตนอยางนี้.
ในคาถาทั้งหลายพึงทราบอธิบายดังตอไปนี้. บทวา โย ภูต ภูตโต
ทิสฺวา ความวา พระอริยสาวกใดเห็นขันธปญจกที่เกิดแลว โดยความเปน
จริง คือ โดยสภาพที่ไมวิปริต ดวยมรรคปญญาอันประกอบดวยวิปสสนาปญญา
ดวยบทนี้ พระองคทรงแสดงถึงปริญญาภิสมัย (การตรัสรูดวยกําหนดรู).
บทวา ภูตสฺส จ อติกฺกม ไดแก ภาวนาภิสมัย (การตรัสรูดว ยภาวนา).
จริงอยู อริยมรรคทานกลาววา กาวลวงขันธปญจกที่เกิดแลว เพราะเปนเหตุ
กาวลวงขันธปญจกที่เกิดแลว. บทวา ยถาภูเต ไดแก นอมไปในนิพพาน
อันมีสภาพเปนสัจจธรรมไมวิปริต. ดวยบทนี้ พระองคทรงแสดงถึงสัจฉิกิริยาภิสมัย (การตรัสรูดวยการทําใหแจง). บทวา ภวตณฺหาปริกฺขยา ไดแก
เพราะสิ้นไป คือ เพราะตัดขาดภวตัณหา ดวยประการทั้งปวง. ดวยบทนี้
พระองคทรงแสดงถึง สมุทยปหาน (การละตัณหาอันเปนเหตุใหเกิดทุกข).
ก็บทวา สเจ ในบทวา สเจ ภูต ปริฺโ โส นี้ เปนเพียงนิบาต.
อธิบายวา ถาวา อริยสาวกนั้น กําหนดรูขันธปญจกที่เกิดแลว คือ กําหนด
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รูขันธ เพราะสิ้นภวตัณหาดวยมรรคอันเปนอุบายกาวลวงขันธปญจกะที่เกิดแลว
แตนั้นก็นอมไปในนิพพานตามเปนจริง. บทวา ภวาภเว ความวา ภิกษุ
ปราศจากตัณหา คือ ทําลายกิเลสไดแลว ในภพนอยและภพใหญ หรือใน
เพราะการเห็นความขาดสูญเปนตน ยอมไมมาสูภพใหม คือถึงความเปนผูไมมี
บัญญัตินั่นเอง เพราะความไมเกิด คือ ไมเกิดอีกตอไปแหงอัตภาพ อันไดแก
อุปาทานขันธที่เกิดแลว. พระผูมีพระภาคเจาทรงจบเทศนาดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ.
พระองคตรัสถึงวัฏฏะในสูตรที่ ๑๑ ในวรรคนี้ ตรัสถึงวัฏฏะและ
วิวัฏฏะในสูตรที่ ๓-๔-๕ และในสูตรสุดทาย ดวยประการฉะนี้. แมในสูตร
ที่เหลือก็พึงทราบวา เปนวิวัฏฏะอยางเดียว.
จบอรรถกถาทิฏฐิสูตรที่ ๑๒
จบอรรถกถาทุกนิบาตอิติวุตตกะแหงอรรถกถา
ขุททกนิกาย ชื่อวา ปรมัตถวิภาวินี

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. วิตักกสูตร ๒. เทศนาสูตร ๓. วิชชาสูตร ๔. ปญญาสูตร
๕. ธรรมสูตร ๖. อชาตสูตร ๗. ธาตุสูตร ๘. สัลลานสูตร ๙. สิกขาสูตร
๑๐. ชาคริยสูตร ๑๑. อปายสูตร ๑๒. ทิฎฐิสูตร และอรรถกถา.
จบทุกนิบาต
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อิตวิ ุตตกะ ติกนิบาต วรรคที่ ๑
๑. อกุศลมูลสูตร
วาดวยอกุศลมูล ๒ ประการ
[๒๒๘] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาได
สดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อกุศลมูล ๓ ประการนี้ ๓ ประการ
เปนไฉน ? คือ โลภะเปนอกุศลมูล ๑ โทสะเปนอกุศลมูล ๑ โมหะเปน
อกุศลมูล ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อกุศลมูล ๓ ประการนี้แล.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
โลภะ โทสะ และโมหะ เกิดแลว
ในตน ยอมเบียดเบียนบุรุษผูมีจติ อันลามก
เหมือนขุยไผ ยอมเบียดเบียนไมไผ
ฉะนั้น.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบอกุศลอมูลสูตรที่ ๑
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ติกนิบาตวรรณนา
วรรควรรณนาที่ ๑
อรรถกถาอกุศลมูลสูตร
ในอกุศลมูลสูตรที่ ๑ แหงติกนิบาต พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ตีณิ เปนการกําหนดนับจํานวน. บทวา อิมานิ เปนคํา
ชี้ชัดถึงสิ่งที่อยูเฉพาะหนา. บทวา อกุสลมูลานิ เปนตัวอยางแหงธรรมที่
ทรงกําหนดไว. ในบทวา อกุสลมูลานิ นั้น มีอธิบายดังตอไปนี้ กิเลสชาติ
ชื่อวา เปนอกุศลมูล เพราะมันเปนทั้งอกุศล เปนทั้งรากเงา (ของอกุศล).
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาเปนอกุศลมูล เพราะเปนรากเงา (ของอกุศลทั้งหลาย)
โดยความหมายวา เปนเหตุ เปนปจจัย เปนปกวะ (แดนเกิดกอน) เปน
ชนกะ (ผูใหกําเนิด) เปนสมุฏฐาปกะ (ผูสถาปนา) เปนนิพพัตตกะ
(ผูใหเกิด) แหงอกุศลธรรมทั้งหลาย คือเปนทั้งการณะ (เหตุ) แหงอกุศลธรรม
ทั้งหลาย. เพราะวาการณะ ทานเรียกวา เหตุ เพราะเปนแดน คือเปนไป
แหงผล เรียกวา ปจจัย เพราะเปนเหตุใหผลอาศัยเปนไป เรียกวา ปภวะ
เพราะเปนแดงเกิดกอนแหงผล เรียกวา ชนกะ เพราะยังผลของตนใหเกิด
เรียกวา สมุฏฐาปกะ เพราะใหเผล็ดผล และเรียกวา นิพัตตกะ เพราะยัง
ผลใหเกิดขึ้น ฉันใด กิเลสชาติมีโลภะเปนตน ชือ่ วาเปนรากเงา เพราะอรรถ
วาเปนที่ตั้ง (แหงอกุศลทั้งหลาย) ก็ฉันนั้น เพราะฉะนั้น จึงมีอธิบายวา บทวา
อกุสลมูลานิ หมายความวา เปนเหตุให (อกุศลธรรมทั้งหลาย) สําเร็จความ
เปนธรรมที่ตั้งไวสมบูรณแลว.
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สวนอาจารยบางพวกกลาววา ความโลภที่ใหอกุศลทั้งหลายสําเร็จ
ความเปนอกุศล เปนมูลฐานของอกุศลทั้งหลาย มีโลภเปนตน เหมือนพืช
(พันธุ) ของขาวสาลีเปนตน เปนมูลฐานของขาวสาลีเปนตน และเหมือนน้ํา
ใสดุจแกวมณี เปนตน เปนมูลฐานของประกาย ของอัญญมณีเปนตน ฉะนั้น.
เมื่อเปนเชนนั้น ในรูปที่มีอกุศลจิตเปนสมุฏฐาน ไมพึงมีความที่อกุศลธรรม
เหลานั้น เปนเหตุ เปนปจจัย เพราะวา รูปที่มีอกุศลจิตเปนสมุฏฐานเหลานั้น
ใหสําเร็จความเปนอกุศลธรรมแกมันไมได แตวาไมใชจะเปนปจจัยไมได
สมจริง ดังคําที่ตรัสไววา เหตุเปนปจจัย โดยเหตุปจจัย แกธรรมทั้งหลายที่
สัมปยุตดวยเหตุ และรูปทั้งหลาย ที่มีธรรมสัมปยุตดวยเหตุเหลานั้น เปน
สมุฏฐาน.
ก็ความที่มีโมหะเปนอกุศล ไมพึงมีแกอเหตุกสัตว เพราะไมมีรากเงา
อยางอื่น ทีใ่ หสําเร็จความเปนอกุศล. อนึ่ง ความที่ธรรมทั้งหลายมีโลภะ
เปนตน เปนอกุศลเปนตน สําเร็จแลวโดยสภาวะพึงมีได แตความที่ธรรม
ทั้งหลาย ที่สัมปยุตดวยโลภะเปนตนเหลานั้นเปนอกุศลเปนตน เปนธรรม
เนื่องดวยโลภะเปนตน พึงมีไดดังนี้ แมเมื่อเปนเชนนั้น ความที่อกุศลธรรม
ทั้งหลาย แมมีอโลภะเปนตน เปนกุศลสําเร็จไดโดยสภาวะ เหมือนความที่
โสภะเปนตน เปนอกุศลสําเร็จไดโดยสภาวะนั้น ดังนั้น อโลภะเปนตน พึงเปน
กุศลอยางเดียว ไมเปนอัพยากฤตและไมมีอยูดวย. เพราะฉะนั้น นักศึกษา
ควรแสวงหาสภาพของกุศลธรรมเปนตน แมในรากเงาทั้งหลายเหมือนใน
สัมปยุตธรรมทั้งหลาย. บัณฑิตพึงถือเอามูล (รากเงานั่นแหละ) วาเปนเหตุ
ดุจโยนิโสมนสิการเปนตน เปนเหตุแหงความเปนกุศล (และ) ดุจอโยนิโสมนสิการเปนตน เปนเหตุแหงความเปนอกุศล. เมื่อไมถือเอามูลฐานแหงความ
โลภเปนตน ดวยสามารถแหงการยังความเปนอกุศลใหสําเร็จ แลวถือเอา
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(มูลฐาน) ดวยอํานาจแหงการยังความเปนธรรมที่ประดิษฐานไวอยางดีแลว ให
สําเร็จอยางนี้ ก็ไมมีโทษอะไร. เพราะวาธรรมทั้งหลายที่ไดเหตุและปจจัยแลว
จะประดิษฐานมั่นคง เหมือนตนไมที่มีรากแผไพศาล สวนธรรมที่เวนจากเหตุ
จะไมประดิษฐานมั่นคง เหมือนงาและสาหรายมีพืชเปนตน เพราะฉะนั้น
กิเลสทั้ง ๓ อยาง จึงชื่อวาเปนอกุศลมูล เพราะเปนมูลเหตุที่เปนอุปการะ
แกอกุศลธรรมทั้งหลาย โดยความหมายมีเหตุเปนตน. แตเพราะเหตุที่จิตตุปบาทที่เปนอกุศลที่พนจากกิเลสที่เปนรากเงายอมไมมี ฉะนั้น พึงทราบวา
ดวยกิเลสที่เปนมูลทั้ง ๓ พระองคทรงแสดงคลุมเอากองอกุศลทั้งหมดไว.
เพื่อจะทรงแสดงอกุศลมูลเหลานั้น โดยสรุป จึงตรัสคํามีอาทิวา โลโภ
อกุสลมูล ความโลภเปนอกุศลมูล ดังนี้. บรรดาคําเหลานั้น คําที่จะตองกลาว
ในความโลภเปนตน ขาพเจาไดกลาวไวแลวในหนหลังแลวทั้งนั้น ก็ใน
ตอนนั้นความโลภเปนตน อันมรรคที่ ๓ จะพึงฆามีมาแลว แตในพระสูตรนี้
ความโลภเปนตน ไมมีเหลือเลย นีแ่ หละเปนขอที่แตกตางกัน.
พึงทราบวินิจฉัยในพระคาถาดังตอไปนี่ บทวา ปาปเจตส ไดแก
จิตลามก เพราะประกอบดวยอกุศลธรรม. บทวา หึสนฺติ ความวา ยอม
เบียดเบียนในขณะแหงความเปนไปของตน และในขณะแหงวิบากในอนาคต.
บทวา อตฺตสมฺภูตา ความวา เกิดแลวในตน. บทวา ตจสาร ไดแก
ไมมีหนาม อธิบายวา ไมไผ. บทวา สมฺผล ไดแก ผลของตน. มีอธิบาย
วา ไมเปนไมมีแกนขางใน เหมือนไมตะเคียน และไมประดูลายเปนตน
(แต) เปนไมไผเปนตน ที่ไดนามวา ตจสาระ เพราะมีแกนอยูขางนอก คือ
ความโลภเปนตนที่เกิดในคนนั่นเอง จะยังบุคคลผูมีจิตลามก ปราศจากแกน
คือศีลในภายในใหพินาศไป เหมือนขุยไผที่เกิดในตนนั่นเอง ยอมเบียดเบียน
คือใหตนไผพินาศไป ฉะนั้น.

จบอรรถกถาอกุศลมูลสูตรที่ ๑
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๒. ธาตุสูตร
วาดวยธาตุ ๓ อยาง
[๒๒๙] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตร
นี้พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธาตุ ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน ?
คือ รูปธาตุ ๑ อรูปธาตุ ๑ นิโรธธาตุ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธาตุ ๓
อยางนี้แล.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตนนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ชนเหลาใดกําหนดรูรูปธาตุแลว ไม
ดํารงอยูในอรูปธาตุ นอมไปในนิโรธ
ชนเหลานั้นเปนผูละมัจจุเสียไดพระสัมมาสัมพุทธเจาผูหาอาสวะนี้ได ถูกตองอมตธาตุอันหาอุปธิมิได ดวยนามกาย แลว
กระทําใหแจงซึ่งการสละคืนอุปธิ ยอม
แสดงบทอันไมมีความโศก ปราศจากธุลี.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบธาตุสูตรที่ ๒
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อรรถกถาธาตุสูตร
ในธาตุสูตรที่ ๒ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ธาตุโย ความวา ชื่อวาธาตุ เพราะหมายความวา ทรงไว
ซึ่งผล และสภาวะของตน. เพราะวา บรรดาผล และสภาวะ ทั้ง ๒ อยางนี้
สิ่งที่ใหเกิดผล ชื่อวา ธาตุ เพราะหมายความวา ทรงไวซึ่งผลของตน และ
สภาวะของตน นอกจากนี้ ชื่อวา ธาตุ เพราะหมายความวา ทรงไวเฉพาะ
สภาวะอยางเดียว. รูปภพ ชื่อวา รูปธาตุ ที่มาของธาตุ พึงกําหนดดวยภพ
ที่มาของภพ พึงกําหนดดวยธาตุ ดังนั้น ในที่นี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส
การกําหนดดวยภพ. เพราะฉะนั้น รูปธาตุ คือรูปาวจรธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางนี้วา รูปาวจรธรรม คืออะไร ? คือ ขันธ ธาตุ อายตนะ
ที่ทองเที่ยวไปในภพนี้ คือนับเนื่องในภพนี้ โดยเบื้องต่ํา กําหนดเอาเทวโลก
เปนที่สุด เบื้องบนกําหนดเทพ (พรหม) ชั้นอกนิฏฐา ไวในภายในธรรม
เหลานี้ ชื่อวารูปาวจร.
อรูปภพ ชื่อวา อรูปธาตุ ถึงในพระสูตรนี้ ก็ตรัสถึงการกําหนด
ดวยภพ. ดังนั้น อรูปธาตุ คือ อรูปาวจรธรรม ที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวอยางนี้วา อรูปาวจรธรรม คืออะไร ? คือ ขันธ ธาตุ อายตนะ
ที่ทองเที่ยวไปในภพนี้ คือนับเนื่องในภพนี้โดยเบื้องต่ํากําหนดดวยเทพ (พรหม)
ผูเกิดในชั้นอากาสานัญจายตนะไวในภายใน เบื้องบนกําหนดดวยเทพ (พรหม)
ที่เกิดในชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะ ธรรมเหลานี้ชื่อวา อรูปาวจรธรรม.
พระนิพพาน พึงทราบวา ชื่อวา นิโรธธาตุ.
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อีกนัยหนึ่ง ความเปนไปแหงธรรมที่ประกอบดวยรูป คือเนื่องดวยรูป
ชื่อวา รูปธาตุ ไดแก ปญจโวการภพ และเอกโวการภพ. กามภพและ
รูปภพทั้งสิ้น สงเคราะหเขากับปญจโวการภพและเอกโวการภพนั้น ความ
เปนไปแหงธรรม ที่เวนจากรูป ชื่อวา อรูปธาตุ ไดแก จตุโวการภพ.
อรูปภพ สงเคราะหเขากับอรูปธาตุนั้น ดังนั้น ดวยบททั้งสอง จึงเปนอัน
ทรงแสดงถึงภพ ๓ อันเปนไปในสังสารทั้งหมด. แตดวยบทที่ ๓ ทรงสงเคราะห
อสังขตธรรมเทานั้น ดังนั้น ในสูตรนี้ มรรคและผลทั้งหลายจึงชื่อวา เปน.
ธรรมที่พนจาก ๓ ภพ แตอาจารยบางพวกกลาววาดวยบททั้งสองวา ธรรมที่
เปนสภาวะของรูป ชื่อวา รูปธาตุ ธรรมที่เปนสภาวะของอรูป ชื่อวา อรูปธาตุ
ดังนี้ พระผูม ีพระภาคเจา ทรงแสดงถึงเบญจขันธโดยไมมีสวนเหลือ และวา
ธรรมที่เปนอารมณของรูปตัณหา ชื่อวา รูปธาตุ ที่เปนอารมณของอรูปตัณหา
ชื่อวา อรูปธาตุ. คําทั้งหมดนั้น มิไดทรงประสงคเอาในสูตรนี้ เพราะฉะนั้น
พึงทราบเนื้อความตามนัยที่กลาวมาแลวนั่นแหละ.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายดังตอไปนี้ บทวา รูปธาตุ ปริฺาย
ความวา กําหนดรูความเปนไปแหงธรรมอันเนื่องดวยรูป ดวยปริญญา ๓
มีญาตปริญญาเปนตน. บทวา อรูเปสุ อสณฺิตา ความวา ไมประดิษฐาน
อยูแลว คือไมพัวพันอยูในธรรมทั้งหลายที่เปนอรูปาวจร ดวยอํานาจภวราคะ
และดวยอํานาจภวทิฏฐิ. ภิกษุทั้งหลายสวดกันวา อรูเปสุ อสณฺฑิตา ก็มี
ความหมายก็เปนอยางนั้นเหมือนกัน. ดวยคํามีประมาณเทานี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสการกําหนดรูธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓. บทวา นิโรเธ เย วิมุจ-ฺ
จนฺติ ความวา ชนผูเปนพระขีณาสพเหลาใด พนจากกิเลสโดยไมมีเหลือ
ในพระนิพพานที่เปนอารมณดวยสมุจเฉท (วิมุตติ) และปฏิปสสัทธิ (วิมุตติ)
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ดวยสามารถแหงมรรคผลชั้นสูง. บทวา เต ชนา มจฺจุหายิโน ความวา
ชนผูเปนพระขีณาสพเหลานั้น ลวงพนความตายไดแลว.
พระผูมีพระเจา ครั้นทรงแสดง การบรรลุอมตธรรม โดยการ
กาวลวงธาตุทั้ง ๓ อยางนี้แลว เมื่อจะยังอุตสาหะในการบรรลุอมตธรรมนั้น
แกชนเหลานั้นวา ปฏิปทานี้ดวย ทางที่เราตถาคตดําเนินไปแลวดวย เ รา
ตถาคตแสดงแลว แกเธอทั้งหลายดังนี้ จึงตรัสพระคาถาที่สอง (ตอไป).
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาเยน ความวา ดวยนามกาย (หรือ)
ดวยมรรคและผลทั้งหลาย. บทวา ผุสิตฺวา แปลวา บรรลุแลว. บทวา
นิรูปธึ ความวา เวนจากอุปธิทุกอยางมีขันธูปธิเปนตน. บทวา อุปธิปฏินิสฺสคฺค ไดแก เหตุเปนเครื่องสละ คือ อุปธิเหลานั้นนั่นแหละ เพราะวา
อุปธิทั้งหมด เปนอันพระขีณาสพสละคืนแลว ดวยการกระทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน ดวยมรรคญาณ เพราะฉะนั้น การกระทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน ดวย
มรรคญาณนั้น จึงเปนเหตุแหงการสละคืนอุปธิเหลานั้น. บทวา สจฺฉิกตฺวา
ความวา พระสัมมาสัมพุทธเจาผูหาอาสวะมิได ทรงกระทํา (อมตธาตุ) ให
ประจักษแกพระองคดวยการเขาผลสมาบัติ ตามกาลที่สมควร ทรงแสดงบท
คือ พระนิพพานนั่นแหละ ที่ไมเศราโศก ปราศจากธุลี เพราะฉะนั้น
บัณฑิตควรกระทําความขะมักเขมน เพื่อบรรลุบท คือ พระนิพพานนั้น.
จบอรรถกถาธาตุสูตรที่ ๒
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๓. ปฐมเวทนาสูตร
วาดวยเวทนา ๓ ประการ
[๒๓๐] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาได
สดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน ?
คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ อทุกขมสุขเวทนา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เวทนา ๓ ประการนี้แล.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจา ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
สาวกของพระพุทธเจา ผูมจี ิตตั้งมั่น
ผูรูทั่ว มีสติ ยอมรูช ัดซึ่งเวทนา เหตุเกิด
แหงเวทนา ยอมรูชัดซึ่งธรรมเปนที่ดับ
แตงเวทนา และมรรคอันใหถึงความสิ้น
ไปแหงเวทนา ภิกษุหายหิวแลว ดับรอบ
แลว เพราะความสิ้นไปแตงเวทนาทั้งหลาย.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบปฐมเวทนาสูตรที่ ๓
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อรรถกถาปฐมเวทนาสูตร
ในปฐมเวทนาสูตรที่ ๓ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา เวทนา ความวา เจตสิกธรรม ชื่อวา เวทนา เพราะรู
คือ เสวยรสแหงอารมณ. เพื่อจะทรงแสดงเวทนาเหลานั้น โดยจําแนกออกไป
จึงตรัสคํามีอาทิวา สุขา เวทนา ดังนี้. บรรดาศัพทเหลานั้น สุขศัพท
ขาพเจาไดกลาวไวแลวในหนหลัง ดวยสามารถแหงอัตถุทธารกัณฑ.
แต ทุกข ศัพท มาในเรื่องของทุกข เชนในประโยคมีอาทิวา ชาติป
ทุกฺขา (แมความเกิดก็เปนทุกข). มาในอารมณที่เปนทุกข เชนในประโยค
มีอาทิวา ยสฺมา จ โข มหาลิ รูป ทุกฺข ทุกฺขานุปติต ทุกขฺ าวกฺกนฺต
ดูกอนมหาลี เพราะเหตุที่รูปเปนทุกข ถูกทุกขติดตาม (และ) หยั่งลงสูทกุ ข.
มาในการสะสมทุกข ดังในประโยคมีอาทิวา ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย การสั่งสม
บาปเปนทุกข. มาในฐานะอันเปนเหตุแหงทุกข ดังในประโยควา ยาวฺจิท
ภิกฺขเว น สุกร อกฺขาเนน ปาปุณิตุ ยาว ทุกฺขา นิรยา เพียงเทานี้
จะกลาวใหถึงกระทั่งนรกเปนทุกข ไมใชทําไดงาย. มาแลวในทุกขเวทนา
เชนในประโยคมีอาทิวา สุขสฺส จ ปหานา ทุกขฺ สฺส จ ปทานา เพราะ
ละสุข และละทุกขเสียได. แมในพระสูตรนี้ก็มาแลวในทุกขเวทนาเทานั้น.
แตโดยอรรถพจน ชื่อวา สุข เพราะยังผูเสวยใหสบาย. ชื่อวาทุกข เพราะยัง
ผูเสวยใหลําบาก. เวทนา ชื่อวา อทุกขมสุข เพราะไมทุกขไมสุข. ม
อักษร (ในคําวา อทุกขฺ มสุขา) ตรัสไวดวยสามารถแหงบทสนธิ.
บรรดาเวทนาทั้ง ๓ เหลานั้น เวทนาที่มีการเสวยอิฏฐารมณเปน
ลักษณะ ชือ่ วา สุขเวทนา. ที่มีการเสวยอนิฏฐารมณเปนลักษณะ ชือ่ วา
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ทุกขเวทนา. ที่มีการเสวยอารมณที่ผิดจาก ๒ อยางนั้น ชื่อวา อทุกขมสุขเวทนา เพราะฉะนั้น การเกิดขึ้นแหงสุขเวทนาและทุกขเวทนา จึงปรากฏ
(ชัด) แตอทุกขมสุขเวทนา ไมปรากฏ (ชัด). ดวยวา ในเวลาใด ความสุข
เกิดขึ้น ในเวลานั้น ความสุขจะทําสรีระทั้งสิ้น ใหสะทาน เคลาคลึง แผซาน
ไปทั่วรางทั้งสิ้น เหมือนใหบริโภคเนยใส ที่หุงแลวรอยครั้ง เหมือนทาดวย
น้ํามันงาที่เคี่ยวตั้งรอยครั้ง และเหมือนใหความเรารอนดับไปดวยน้ําพันหมอ
เกิดขึ้น เหมือนจะเปลงวาจาออกมาวา โอ ! สุขจริง โอ ! สุขจริง เมื่อใด
ทุกขเกิดขึ้น เมื่อนั้น ทุกขจะทําใหสรีระทั้งสิ้นสะทาน เคลาคลึง แผซานไป
ตลอดราง เหมือนสอดกระเบื้องรอน ๆ เขาไป และเหมือนเอาน้ําทองแดงละลาย
แลวราด เกิดขึ้นเหมือนใหบนเพอวา โอ ! ทุกขจริง โอ ! ทุกขจริง ดังนี้.
ดังนั้น ความเกิดขึ้นแหงสุขเวทนา และทุกขเวทนา จึงปรากฏชัด สวน
อทุกขมสุขเวทนา รูไดยาก ชี้ใหเห็นไดยาก มืดมน อทุกขมสุขเวทนานั้น
เปนเวทนามีอาการเปนกลาง ๆ โดยขัดกับอารมณที่นายินดี และยินราย ใน
เวลาที่สุขและทุกขปราศไป ยอมปรากฏชัดแกผถู ือเอาโดยนัยนี้เทานั้น.
เปรียบเหมือนอะไร ? เปรียบเหมือนทางที่เนื้อผานไปแลวบนแผนหิน โดยเปนทางที่เฉียดเขาไป ในภูมิประเทศที่มีฝุน ในตอนตนทางและ
ปลายทาง ฉันใด ภาวะแหงการเสวยอารมณที่เปนกลางก็ฉันนั้นเหมือนกัน
จะรูไดดวยการเสวยสุขและทุกขในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ. การยึดถือเอา
มัชฌัตตารมณ เปนเหมือนการเดินไปบนแผนหิน (ของเนื้อ) เพราะไมมี
การยึดอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ. และการเสวยมัชฌัตตารมณนั้น ก็คืออทุกขมสุขเวทนานั่นแหละ ดวยประการดังกลาวมานี้ ในพระสูตรนี้ แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ตรัสเวทนาไว ๓ อยาง โดยเปนสุข ทุกข และอทุกขมสุขเวทนา
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(ก็จริง) แต ในที่บางแหง ตรัสเวทนาไว ๒ อยาง โดยเปนสุขเวทนา และ
ทุกขเวทนา. เหมือนอยางที่ตรัสไววา ดูกอนอานนท เราตถาคตกลาวเวทนา
ไว ๒ อยาง โดยปริยาย คือสุขเวทนาและทุกขเวทนาดังนี้. แมในที่บางแหง
ตรัสไว ๓ อยาง โดยแยกเปนสุขสวน ๑ ทุกขสวน ๑ อทุกขมสุขสวน ๑
วาสุขเวทนาเปนสุขในฐิติขณะ แตเปนวิปริฌามทุกข (ทุกขเมื่อสุขกลายเปน
ทุกข) ทุกขเวทนาเปนทุกขในฐิติขณะ แตเปนวิปริฌานสุข (เมื่อทุกขเปลี่ยน
เปนสุข) สวนอทุกขมสุขเวทนา เปนญาณสุข (สุขเกิดแตญาณ) (แต) เปน
อญาณทุกข (ทุกขเกิดแตความไมรู). ในที่บางแหงตรัสเวทนาแมทั้งหมดโดย
ความเปนทุกข. สมดังที่ตรัสไววา การเสวยอารมณ (เวทนา) ทุก ๆ อยาง
เราตถาคตกลาววา (รวมอยู) ในทุกข.
ในขอนั้น พึงมีคําทวงวา ถาในสูตรอื่น ๆ คลายอยางนี้ และใน
พระอภิธรรม พระผูมีพระภาคเจา ไมไดตรัสเทศนาทั้ง ๓ ไวแลวไซร เมื่อ
เปนเชนนั้น เหตุไฉนจึงตรัสไวอยางนี้วา การเสวยอารมณ (เวทนา) ทุกอยาง
เราตถาคตกลาววาเปนทุกข และวา ดูกอนอานนท และเวทนาทั้งสองอยาง
เราตถาคตกลาวไวโดยออม ดังนี้. ตอบวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดย
ทรงหมายเอาคําทั้งสองนี้ เพราะฉะนั้น เทศนานั้นจึงจัดเปนเทศนาโดยออม.
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนอานนท ความแปรปรวนของ
สังขาร เราตถาคตกลาวหมายถึงความไมเที่ยงของสังขาร ความเสวยอารมณ
(เวทนา) ทุก ๆ อยาง เราตถาคตกลาววาเปนทุกข. และวา อานนทเวทนา
ทั้ง ๒ อยาง เราตถาคตกลาวไวโดยปริยาย. เพราะวา ในบรรดาเวทนาทั้ง
๓ เหลานี้ ความที่เวทนาทั้ง ๒ อยางเหลานี้ คือ สุขเวทนา ๑ อทุกขมสุขเวทนา ๑ เปนทุกขโดยตรงไมมี แตพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา เปน
ทุกขโดยปริยาย เพื่อจะทรงแสดงแกผูไมมีฉันทะในเวทนาทั้งสองนั้น ตาม
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อัธยาศัยของเวไนยสัตว เพราะฉะนั้น เทศนาแบบนั้นจึงจัดเปนเทศนาโดยออม
สวนเทศนาวาดวยเวทนา ๓ นี้ เปนเทศนาโดยตรง เพราะมีอธิบายวา กลาว
ตามสภาวธรรม. เพราะฉะนั้นในขอนี้ กถานี้ของอาจารยทั้งหลาย จึงมีเพื่อ
ความลงกัน.
สวนผูที่ชอบพูดพลอย ๆ กลาววา เทศนาวาดวยเวทนา ๓ เปนเทศนา
โดยออมเหมือนกัน เพราะกลาวถึงความเปนทุกข ๒ อยาง. เขาพึงถูกทักทวง
อยางนี้วา ทานอยาพูดอยางนั้น เพราะพระผูมีพระภาคเจา ตรัสเวทนาทุกอยาง
วาเปนทุกข โดยมีพระประสงควา ดูกอนอานนท ความแปรปรวนแหงสังขาร
เราตถาคตกลาวหมายถึงความไมเที่ยงของสังขาร ความเสวยอารมณ (เวทนา)
ทุกๆ อยาง เราตถาคตกลาววาเปนทุกข. ก็ถาในเรือ่ งนี้ เทศนาที่วาดวยหมวด
๓ แหงเวทนาพึงเปนเทศนาโดยอุมไซร คําที่ขาพเจากลาวหมายเอานี้ ก็ควร
พูดไดละซิวา เวทนาเปน ๓ แตคํานี้ก็หาไดกลาวไวไม.
อีกอยางหนึ่ง ขอความนี้นั้นเอง ควรกลาวไดวา ดูกอนอาวุโส
ก็อะไรเลาเปนพระประสงค เพื่อจะทรงแสดงเวทนาทั้ง ๓. ถาหากจะมีผูพูดวา
เวทนา ๓ พระองคตรัสไว ตามอัธยาศัยของเวไนยสัตววา ทุกขเวทนาอยางออน
เปนสุขเวทนา อยางแรงเปนทุกขเวทนา อยางกลางเปนอทุกขมสุขเวทนา
ดังนี้ไซร แทจริงในเวทนาเหลานั้น ความเจริญแหงสุขเวทนาเปนตน หามี
แกสัตวทั้งหลายไม ดังนี้ . เขาจะตองถูกทักทวงวา ดูกอนอาวุโส ก็อะไรเลา
เปนสภาวะของทุกขเวทนา ที่เปนเหตุใหเวทนาทั้งหมดถูกเรียกวาเปนทุกข
ผิวา เวทนาใดเกิดขึ้น สัตวทั้งหลายประสงคจะใหจากไปอยางเดียว นั่นแหละ
เปนสภาวะของทุกขเวทนา สวนเวทนาใดเกิดขึ้นแลว สัตวทั้งหลายไมประสงค
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จะใหจากไปเลย (และ) เวทนาใดเกิดขึ้น ไมประสงคทั้งสองอยาง เวทนานั้น
จะพึงเปนทุกขเวทนาไดอยางไร ? แทจริง เวทนาใดตัดรอนสุขนิสัยของตน
เวทนานั้นก็เปนทุกข เวทนาใดกระทําการอนุเคราะห (สุขนิสัยของตน) เวทนา
นั้นจะพึงเปนทุกขไดอยางไร ? และอีกอยางหนึ่ง พระอริยเจาทั้งหลาย เห็น
สภาพูดเปนทุกข สภาพนั้นเปนสภาวะของทุกขเวทนา พระอริยะทั้งหลาย
เห็นเวทนาโดยความเปนทุกข เพราะเหตุที่สังขารทั้งหลายเปนทุกข และเวทนา
ก็เปนสภาพที่มีอยูเปนประจํา เพราะฉะนั้น เวทนาเหลานั้นจะพึงมีภาวะเปน
ทุกขอยางออน อยางกลาง และอยางแรงกลาไดอยางไร ? และถาเวทนาทั้งหลาย
พึงมีความเปนทุกข เพราะความที่สังขารทั้งหลายเปนทุกขเทานั้นไซร เทศนา
ที่ทรงจําแนกความเปนทุกขออกไปดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนทุกข
มี ๓ อยางเหลานี้ คือ ทุกฺขทุกขฺ ตา (ความเปนทุกข คือ ทุกขเวทนา)
วัปริณามทุกขฺ ตา (ความเปนทุกข คือ ความเปลี่ยนแปลงของสุข) สงฺขารทุกฺขตา (ความเปนทุกข คือ สังขาร) ก็พึงไรประโยชนละซี่ และเมื่อเปน
เชนนั้น พระสูตรนั้นแหละ จะพึงถูกคัดคานวา ก็ถาคําที่วาทุกขเวทนาอยางออน
(เปนสุขเวทนา) ในรูปาวจรฌาน ๓ ขางนี้ก็ถูก เพราะบงถึงสุขเวทนา
อยางกลาง (เปนอทุกขมสุข) ในจตุตถฌาน และอรูปฌาน เพราะบงถึง
อทุกขมสุขเวทนา เมื่อเปนเชนนั้น คําวา รูปาวจรสมาบัติ ๓ อยางขางตน
สงบกวาจตุตถฌานสมาบัติ และอรูปสมาบัติ ก็ถูกคานดวยละซี.
อีกอยางหนึ่ง ความที่ทุกขเวทนาเปนของยิ่งกวากัน ในสมาบัติที่สงบ
และประณีตกวากัน จะถูกไดอยางไร ? เพราะฉะนั้น ความที่เทศนาวาดวย
เวทนา ๓ เปนเทศนาโดยออม จึงไมถูก.
ถามวา ในสมาบัติทั้ง ๓ เบื้องตน ก็คําใดที่ตรัสไววา สัญญาวิปลาส
ในทุกขวาเปนสุข คํานั้นเปนอยางไร ? ตอบวา ขอนั้นพระผูมีพระภาคเจา
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ตรัสหมายเอา สัญญาในความเปนสุขโดยสวนเดียว และสัญญาในทุกขนิมิต
วาเปนสุขนิมิต เพราะทรงรูตามความจริง ชื่อวิปริณามทุกข และสังขารทุกข.
ถามวา แมเมื่อเปนเชนนั้น สวนพระพุทธพจนนี้วา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เวทนาที่เปนสุข พึงเห็นโดยความเปนทุกขดังนี้ เปนอยางไร ?
ตอบวา คํานี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว เพื่อทรงประกอบความใหสนิทในการ
ทรงแสดงความเปลี่ยนแปลง เพราะความที่ทุกขนั้น เปนอุบายใหเขาถึงความ
คลายกําหนัดในสุขเวทนานั้น และเพราะความที่สุขเวทนาคลอยไปหาทุกขมาก.
จริงอยางนั้น บัณฑิตทั้งหลายเห็นสุขวาเปนทุกขนั่นเอง ดําเนินไปแลว เพราะ
สุขเปนเหตุของทุกข และเพราะสุขถูกทุกขธรรมเปนอเนกประการติดตาม.
แมเมื่อเปนเชนนี้ สุขเวทนาก็ไมมีเลย เพราะเหตุแหงความสุขไมมี
กําหนดแนนอน เพราะวา เครื่องบริโภคและเครื่องนุงหมเปนตน ที่สมมติ
กันวาเปนเหตุแหงสุขเวทนานั่นแหละ เมื่อบริโภคและใชสอยเกินประมาณ
และไมถูกกาล ยอมถึงความเปนเหตุแหงทุกขเวทนา แตไมสมควรกลาววา
สุขเกิดขึ้นดวยเหตุอันใด ความทุกขก็เกิดขึ้นดวยเหตุอันนั้น เหมือนกัน เพราะ
ฉะนั้น เครื่องบริโภคและเครื่องนุงหมเหลานั้น จึงไมใชเหตุแหงความสุข.
แตเปนสัญญา (เครื่องหมาย) แหงความสุขของผูไมรู (คนโง) ทั้งหลายใน
เมื่อทุกขปราศไปในระหวาง. อุปมาเหมือนผูยังอยูในอิริยาบถ (เดียว) มีการ
ยืนเปนตน เปนเวลานาน ๆ (จะมีความสําคัญวาเปนสุข) ในเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถ
(เปนอิริยาบถอื่น) จากอิริยาบถนั้น และเหมือน(ความสําคัญวาเปนสุข) ของ
ผูแบกของหนัก ในเมื่อวางของหนักและเมื่อ (รางกาย) สงบ เพราะฉะนั้น
จะไมมีความสุขเลยหรือ ? ขอนี้นั้น เปนการกําหนดความที่ทุกขไมมีกําหนด
แนนอน โดยไมไดกําหนดรูเหตุแหงสุข โดยถูกตองนั่นเอง.
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แทจริง สุขเปนเพียงอารมณเทานั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางนี้
เพราะทรงมนสิการถึงเหตุแหงความสุขอยางเดียว ความสุขนั้นตางกันโดยการ
กําหนดสรีระที่เปนไปในภายใน สวนทั้งสองอยางนั้นที่เกิดขึ้นพรอมกัน เกิดขึ้น
ในที่เดียวกัน พึงทราบวาเปนเหตุแหงความสุขเปนตน.
ก็ทั้งสองอยางนั้น ชนิดใดเปนเหตุแหงสุขเวทนา ชนิดนัน้ แมบางครั้ง
ก็ไมเปนเหตุแหงทุกขเวทนา เพราะฉะนั้น เวทนาที่ทานกําหนดไวนั่นแหละ
เปนเหตุแหงความสุขเปนตน อุปมาเสมือนหนึ่งวา เตโชธาตุ (จากอุณหภูมิ)
กระทบพืชชนิดใด บรรดาขาวสาลี ขาวยวะ พืชผักและขาวกลาเปนตน ระหวาง
ที่ตั้งลําตนไดแลว ก็เปนเหตุแหงความยินดีและมีรสอรอย แตแมบางครั้ง
กระทบพืชชนิดนั้นเหมือนกัน แตก็ไมเปนเหตุแหงความยินดี และมีรสอรอย
ฉันใด ขออุปไมยก็พึงทราบฉันนั้นเหมือนกัน. แมบางคราว เวทนาที่ยังไม
ปราศไปจากทุกข ก็ไดรบั สุขเวทนาอยางอื่น ในกาลนั้น จะมีความสําคัญใน
ความสุขนั่นแหละวาเปนสุข ไมใชเพียงเวลาที่ความทุกขปราศไป เหมือนความ
สําคัญในความสุขวาเปนสุข ของผูเมื่อยลาในการเดินทาง และเดือดรอน
เพราะความกระวนกระวาย ในเพราะการนวดพื้น และการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ
ฉะนั้น. โดยประการอื่น แมในระหวางกาล สุขสัญญาพึงมีไดในเวลาที่อันตราย
ผานไป แตในขณะที่เพียงแตทุกขผานไป การกําหนดวาเปนสุขพึงมี เพราะ
ไมเขาไปไดเวทนาพิเศษ. และขออุปไมยนี้ ก็พึงสําเร็จอยางนั้น โดยสวนเดียว
นั่นเอง เมื่อใด สัตวทั้งหลายปรารถนายิ่งซึ่งอารมณทั้งหลาย ที่ประณีต ๆ ยิ่ง
ในรูปอยางเดียว ดวยความลําบากมาก และเมื่อนั้น ผูใดผูหนึง่ ก็ไมสามารถ
ทําการตอบสนองสัตวเหลานั้นได ดวยปจจัยเพียงเทาที่ไดมา มีแตจะใหเกิด
ตัณหาขึ้น ดังนี้แล. เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาจึงเกิดขึ้น ก็เมื่อเปนเชนนั้น
ความสําคัญวาเปนสุขพิเศษ เมื่อเกิดขึ้นโดยความที่วัตถุทั้งหลาย มีของหอม
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มีรสอรอย และสุขสัมผัสเปนตน เปนอยางอื่นไปพึงเกิดในฆานทวาร ชิวหาทวาร และกายทวารทั้งหลาย และในโสตทวารอันเปนที่รับรองเสียงแหงดุริยางค
มีองก ๕ คลายกับทิพสังคีต. เพราะเหตุนั้น ในทุกขเวทนาอยางเดียว สุข
สัญญาจึงไมมี เพราะทุกขในระหวางผานไป ถึงสุขสัญญาก็ไมมี ในขณะ
เพียงแตทุกขผานไปอยางเดียว. เวทนาทั้ง ๓ พระองคทรงกําหนดไว โดยอาคม
โดยขอยุติ เพราะฉะนั้น เทศนาวาดวยเวทนา ๓ หมวด ของพระผูมีพระภาคเจา
จึงเปนนีตัตถเทศนา (เทศนาที่มีเนื้อความนําออกไปแลว คือทรงแสดงเฉพาะ
บุคคล) อยางเดียว ไมใชเนยยัตถเทศนา (เทศนาที่มีเนื้อความซึ่งจะตองนํา
ออกแสดงแกคนทั่วไป) ควรเขาใจความหมายดังวามานี้ ถาผูใดเขาถึงเทศนา
นั้น ตามที่พรรณนามานี้ไซร ขอนั้นเปนการดี ถาผูนั้นเขาไมถึงเทศนานั้น
เขาจะตองถูกสงไปวา จงไปตามสบายของตน ดังนี้.
เวทนา ๓ เหลานั้น ที่มีลักษณะถูกกําหนด สภาวะที่ขัดแยงกัน ดัง
พรรณนามานี้แหละ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวแลว. ก็และเวทนาทั้ง ๓
นั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงแสดงไว แกพระโยคาวจรทั้งหลายผูประกอบการ
บําเพ็ญวิปสสนา โดยมุขคือเวทนา. เพราะวา กรรมฐานมี ๒ อยาง คือ
รูปกรรมฐาน และอรูปกรรมฐาน. ในกรรมฐานทั้งสองนั้น พระผูมีพระภาคเจา
เมื่อจะตรัสรูปกรรมฐาน ตรัสไวดวยสามารถแหงการมนสิการโดยสังเขปบาง
ดวยสามารถแหงการมนสิการโดยพิสดารบาง ดวยสามารถแหงการกําหนดธาตุ
เปนตนอยางนั้นบาง แตเมื่อจะตรัสอรูปกรรมฐาน ก็ตรัสดวยสามารถแหง
ผัสสะบาง ดวยสามารถแหงเวทนาบาง ดวยสามารถแหงจิตบาง. เพราะวา
พระโยคาวจรบางรูปเมื่อระลึกถึงอารมณที่เขาสูคลอง ผัสสะมีจิตและเจตสิกตก
ไปครั้งแรกในอารมณนั้น ถูกตองอารมณนั้นอยู ก็จะปรากฏชัด. สําหรับ
พระโยคาวจรบางรูป เวทนาที่เสวยอารมณนั้นเกิดขึ้น จะปรากฏชัด. (แต)
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สําหรับบางรูป วิญญาณที่รูอารมณนั้นเกิดขึ้น จะปรากฏชัด. เพราะฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสอรูปกรรมฐานตามที่ปรากฏโดยอัธยาศัยของบุคคล
นั้น ๆ ไว ๓ อยาง โดยมีผัสสะเปนตนเปนประธาน.
ในบุคคล ๓ ประเภทนั้น ผัสสะปรากฏชัดแกผูใด แมผูนั้นจะกําหนด
อารมณมีผัสสะเปนที่ ๕ นั่นแหละวา ไมใชผัสสะอยางเดียวเทานั้นเกิดขึ้น ถึง
เวทนาที่เสวยอารมณนั้นนั่นแหละ ก็จะเกิดขึ้นพรอมกับผัสสะนั้น ถึงสัญญาที่
จําอารมณนั้นอยู ถึงเจตนาที่คิดถึงอารมณนั้นอยู ถึงวิญญาณที่รูชัดซึ่งอารมณ
นั้นอยู ก็จะเกิดพรอมกับผัสสะนั้น. เวทนาปรากฏแกผูใด แมผูนั้นจะกําหนด
อารมณมีผัสสะเปนที่ ๕ เหมือนกันวา ไมใชเวทนาอยางเดียวเทานั้นเกิดขึ้น
ถึงสัมผัสที่ถูกตองอยู ก็จะเกิดขึ้นพรอมกับเวทนานั้น ถึงสัญญาที่จําไดอยู
ถึงเจตนาที่นึกคิดอยู ถึงสัญญาที่รูแจงอยู ก็จะเกิดขึ้นพรอมกับเวทนานั้น.
วิญญาณปรากฏชัดแกผูใด แมผูนั้นก็จะกําหนดอารมณ มีผัสสะเปนที่ ๕
เหมือนกับวา ไมใชแตวิญญาณอยางเดียวเทานั้นเกิดขึ้น แมผสั สะที่ถูกตองอยู
ซึ่งอารมณนั้นนั่นแหละ ก็จะเกิดขึ้นพรอมกับดวยวิญญาณนั้น แมเวทนาที่
เสวยอารมณอยู แมสญ
ั ญาที่จําไดอยู แมเจตนาที่คิดนึกอยู ก็จะเกิดขึ้นพรอม
กับวิญญาณนั้น.
พระโยคาวจรนั้นใครครวญอยูวา ธรรมทัง้ หลายมีผัสสะเปนที่ ๕
เหลานี้ อาศัยอะไรอยูดังนี้ จะรูชัดวา อาศัยวัตถุอยู. กรชกาย ชื่อวา วัตถุ.
คําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ก็แลวิญญาณของเรานี้ อิงอาศัยอยูใน
กรชกายนี้ เนื่องแลวในกรชกายนี้ ทรงหมายเอากรชกายใด กรชกายนัน้
โดยเนื้อความ ไดแกภูต และอุปทายรูปทั้งหลาย. เธอเห็นเปนเพียงนามกับ
รูปเทานั้นวา บรรดา ๒ อยางนี้ วัตถุเปนรูป ธรรมมีผัสสะเปนที่ ๕ เปนนาม
ดวยประการดังกลาวมานี้ ในสองอยางนี้ รูปไดแกรูปขันธ นามไดแกขันธ ๔
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ที่ไมใชรูป ดังนั้นจึงรวมเปนเพียงขันธ ๕. แทจริง เบญจขันธที่จะพนจาก
นามรูป หรือนามรูป ทีจ่ ะพนจากเบญจขันธไปเปนไมมี. เธอเมื่อใครครวญ
อยูวาเบญจขันธเหลานี้ มีอะไรเปนเหตุ ก็เห็นวามีอวิชชาเปนเหตุ แตนั้นจะ
ยกเบญจขึ้นธขึ้นสูไตรลักษณดวยสามารถแหงนามรูปพรอมทั้งปจจัยวา นาม
รูปนี้เปนทั้งปจจัย เปนทั้งปจจัยเกิดขึ้น ไมมีสัตวหรือบุคคลอยางอื่น
มีเพียงกองสังขารลวน ๆ เทานั้น แลวทองเที่ยวพิจารณาตามลําดับวิปสสนาวา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดังนี้. เธอจํานงหวัง ปฏิเวธ (การตรัสรู ) อยูวา
(เราจะตรัสรู) ในวันนี้ ๆ ในสมัยเชนนั้น ไดฤดูเปนที่สบาย บุคคลเปนที่สบาย
โภชนะเปนที่สบายหรือการฟงธรรมเปนที่สบายแลว นั่งโดยบัลลังกเดียวเทา
นั้น ยังวิปสสนาใหถึงที่สุด ยอมดํารงอยูในพระอรหัตผล. พึงทราบกรรมฐานจนถึงพระอรหัต ของชน ๓ เหลา ดังที่พรรณนามานี้. แตในพระสูตร
นี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะตรัสอรูปกรรมฐาน ตามอัธยาศัยของผูที่จะตรัสรู
ดวยสามารถแหงเวทนา จึงตรัสไวดวยสามารถแหงเวทนา.
ปกิณณกกถา
ในพระสูตรนี้ พึงทราบปกิณณกะดังนี้คือ
ลักษณะ ๑ อธิฏาน ๑ อุปปตติ ๑
อนุสัย ๑ ฐานะ ๑ ปวัตติกาล ๑ อันทรีย ๑
ทุวิธาทิตา ๑.
บรรดาปกิณณกะ ๘ อยางนั้น ลักษณะขาพเจาไดกลาวไวในหนหลัง
แลวทีเดียว. ผัสสะ ชื่อวา อธิฏาน. ก็เพราะพระบาลีวา ผสฺสปจฺจยา
เวทนา เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนาดังนี้ ผัสสะจึงเปนที่ตั้งแหงเวทนา.
จริงอยางนั้น ผัสสะนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงเปรียบเทียบดวยอุปมากับ
แมโคที่เขาถลกหนังแลว เพราะผัสสะเปนที่ตั้งแหงเวทนา. บรรดาเวทนา
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เหลานั้น ผัสสะที่ใหเสวยสุข เปนที่ตั้งแหงสุขเวทนา ผัสสะที่ใหเสวยทุกข
เปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนา ผัสสะที่ใหเสวยอทุกขมสุขเวทนา เปนที่ตั้งแหง
อทุกขมสุขเวทนา อธิบายวา ไดแกอาสันนการณ (เหตุใกล).
ถามวา เวทนา เปนปทัฏฐานของอะไร. ตอบวา เวทนาเปนปทัฏฐาน
ของตัณหา โดยมีความปราถนายิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยพระบาลีวา เวทนาปจฺจยา
ตณฺหา เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาจึงมี.
ถามวา สุขเวทนา เปนปทัฏฐานแหงตัณหา จงยกไวกอน แตเวทนา
นอกนี้ (ทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา) เปนปทัฏฐานแหงตัณหาไดอยางไร.
ขาพเจาจะเฉลยตอไป กอนอื่น แมผูพรั่งพรอมดวยความสุขยังปรารถนาความสุข
เชนนั้น หรือความสุขที่ยิ่งขึ้นไปกวานั้นอีก จะปวยกลาวไปไยถึงผูที่ถูกความ
ทุกขครอบงํา. และอทุกขมสุข ทานเรียกวาสุขเหมือนกัน เพราะเปนความ
สงบ เวทนาแมทั้ง ๓ จึงเปนปทัฏฐานแหงตัณหา.
เหตุเปนที่เกิด ชื่อวา อุปปตติ. แทจริง สัตวและสังขารทั้งหลาย
ที่เปนอิฎฐารมณ เปนเหตุเปนที่เกิดขึ้นแหงสุขเวทนา. สัตวและสังขารเหลานั้น
นั่นแหละ ที่เปนอนิฎฐารมณ เปนเหตุเปนที่เกิดขึ้นแหงทุกขเวทนา ที่เปน
มัชฌัตตารมณ เปนเหตุเปนที่เกิดขึ้นแหงอทุกขมสุขเวทนา ก็ในอุปตติเหตุนี้
พึงทราบความเปนอิฎฐารมณและอนิฎฐารมณ โดยการถือเอาอาการของเวทนา
นั้นจากวิบาก.
บทวา อนุสโย ความวา ในบรรดาเวทนาทั้ง ๓ เหลานี้ เพราะ
สุขเวทนา ราคานุสัยจึงนอนเนื่องอยู เพราะทุกขเวทนา ปฏิฆานุสัย จึงนอน
เนื่องอยู เพราะอทุกขมสุขเวทนา อวิชชานุสัย จึงนอนเนื่องอยู. สมดัง
ที่ทานกลาวไววา ดูกอนวิสาขะผูมีอายุ เพราะเวทนาเปนสุขแล ราคานุสัย
จึงนอนเนื่องอยู ดังนี้เปนตน. นักศึกษาพึงจัด ทิฏานุสัย และมานานุสัย
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ที่เปนฝกฝายของราคะ เขาในราคานุสัยนี้ดวย. เพราะผูมีทิฏฐิทั้งหลาย ยอม
เชื้อมั่นในสักกายะ (กายของตน) โดยนัยมีอาทิวา เปนของยั่งยืน เพราะเพลิด
เพลินกับความสุข. และผูมีมานะมาแตกําเนิด อางมานะโดยนัยมีอาทิวา เรา
เปนผูประเสริฐที่สุด. สวนวิจิกิจฉานุสัย ที่เปนไปในฝกฝายแหงอวิชชา ก็ตอง
จัดเขาไวดวย. สมดังที่ตรัสไวในปฏิจจสมุปปาทวิภังควา เพราะเวทนาเปนปจจัย
วิจิกิจฉาจึงมี. และอนุสยั ทั้งหลาย ยังมีการดําเนินไปดวยกําลังอยู เพราะภาวะ
ที่ยังละไมไดในสันดานนั้น ๆ. เพราะฉะนั้น คําวา สุขาย เวทนาย ราคานุสโย อนุเสติ จึงไดความวา ราคะที่ควรแกการเกิดขึ้น ในเมื่อไดเหตุที่
เหมาะสม จึงเปนเสมือนนอนอยูในสันดานนั้น เพราะยังละไมไดดวยมรรค.
แมในบทที่เหลือก็มีนัยนี.้
บทวา าน ความวา กายและจิตเปนฐานของเวทนา. สมดังที่ตรัส
ไววา ในสมัยนั้น ความสุขทางกาย ความยินดี การเสวยสุข อันเกิดแตกาย
สัมผัสอันใด และวา ในสมัยนั้น ความสุขทางใจ ความยินดี การเสวยสุข
อันเกิดแตสัมผัสทางใจอันใด ดังนี้.
ปวัตติขณะและการนับความเปนไป ชื่อวา ปวัตติกาล อธิบายวา
ความที่สุขเวทนาเปนสุขและความที่ทุกขเวทนาเปนทุกข ทานกําหนดแลวดวย
ปวัตติขณะ. สมดังที่ทานกลาวไววา ดูกอนวิสาขะผูมีอายุ เวทนาที่เปนสุขแล
เปนฐิติสุข (สุขในฐิติขณะ) แตเปนวิปริณามทุกข (ทุกขเมื่อเปลี่ยนแปลง)
ดูกอนวิสาขะผูมีอายุ เวทนาที่เปนทุกขแล เปนฐิติทุกข (ทุกขในฐิติขณะ)
แตเปนวิปริณามสุข (สุขเมื่อเปลี่ยนแปลง). อธิบายวา ความมีอยูแหงสุขเวทนา
เปนความสุข ความไมมีแหงสุขเวทนา เปนทุกข ความมีอยูแหงทุกขเวทนา
เปนทุกข ความไมมีอยูแหงทุกขเวทนา เปนสุข. การนับความเปนไปแหง
อทุกขมสุขเวทนา คือการนับ การไมนับ ไดแก การรู การไมรู ซึ่งความ
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เปนไป แหงอทุกขมสุขเวทนา เปนเครื่องกําหนคความเปนสุขและเปนทุกข.
ก็แลแมคํานี้ ทานก็กลาวไววา ดูกอนวิสาขะผูมีอายุ เวทนาที่ไมใชสุข ไมใช
ทุกขแล เปนญาณสุข (สุขเพราะรู) แตเปนอญาณทุกข (ทุกขเพราะไมรู).
บทวา อินฺทริย ความวา จริงอยู เวทนา ๓ มีสุขเวทนาเปนตน
เหลานี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงจําแนกไว โดยอินทรีย ๕ ประการ คือ
สุขินทรีย ทุกขินทรีย โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย อุเบกขินทรีย เพราะ
อรรถวาเปนอธิบดี. อธิบายวา ความยินดีทางกาย พระผูมีพระภาคเจาตรัส
เรียกวา สุขนิ ทรีย. ความไมยินดี ตรัสเรียกวา ทุกขินทรีย. สวนความ
ยินดีทางใจ ตรัสเรียกวา โสมนัสสินทรีย. ความไมยินดี ตรัสเรียกวา
โทมนัสสินทรีย. แมทงั้ สองอยาง ไมตรัสเรียกวา ความยินดี ความไมยินดี
เปนอุเบกขินทรีย. ถามวา ในขอนี้มีอะไรเปนเหตุเลา. ตอบวา เพราะไมมี
ความแตกตางกันวา อทุกขมสุขเวทนา พระผูมพี ระภาคเจามิไดตรัสจําแนกไว
เหมือนสุขเวทนาทุกขเวทนา ทางกายและทางใจที่ตรัสจําแนกไววา สุขินทรีย
โสมนัสสินทรีย ทุกขินทรีย โทมนัสสินทรียดงั นี้. เพราะวา สุขเวทนา
มีการอนุเคราะหเปนสภาพ สวนทุกขเวทนามีการแผดเผาเปนสภาพ อยางหนึ่ง
ทําการอนุเคราะหกาย อีกอยางหนึ่งทําการแผดเผาใจ ฉันใด อทุกขสุขเวทนา
ไมเหมือนอยางนั้น. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงมิไดตรัสจําแนกไว
เพราะไมมีความแตกตางกัน.
บทวา ทุวิธาทิตา ความวา แทจริง เวทนาแมทั้งหมด โดยความหมาย
วา เสวยอารมณ ก็มีอยางเดียวเทานั้น แตโดยแยกที่อาศัย ก็มีสองอยาง
คือ เวทนาทางกาย และเวทนาทางใจ. (โดยอารมณ) มี ๓ อยาง คือ
สุขเวทนา ทุกขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนา โดยอํานาจกําเนิด ๔
มี ๔ อยาง โดยอํานาจอินทรีย และโดยอํานาจคติมี ๕ อยาง โดยอํานาจทวาร
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และโดยอํานาจอารมณมี ๖ อยาง โดยการประกอบกับวิญญาณธาตุ ๗ มี ๗ อยาง
โดยมีโลกธรรม ๘ เปนปจจัย มี ๘ อยาง โดยการจําแนกสุขเปนตน แตละอยาง
ออกเปนอดีตเปนตน มี ๙ อยาง. เวทนาเหลานั้นแหละ โดยแยกเปนภายใน
และภายนอก มี ๑๘ อยาง โดยแยกอารมณ ๖ มีรปู เปนตน ออกเปนอยางละ ๓
ตามอํานาจของสุขเปนตน ก็ (๑๘) เทานั้นเหมือนกัน. อธิบายวา ในรูปารมณ
สุขบาง ทุกขบาง อทุกขมสุขบางเกิดขึ้น. แมในอารมณมีสัททารมณเปนตน
นอกนี้ก็เชนนั้นเหมือนกัน. อีกอยางหนึ่ง ดวยอํานาจมโนปวิจาร ๑๘ เวทนา
ก็มี ๑๘. สมดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา บุคคลเห็นรูปดวย
จักษุแลว ยอมเขาไปพิจารณารูป อันเปนที่ตั้งแหงโสมนัส ยอมพิจารณารูป
อันเปนที่ตั้งแหงโทมนัส ยอมเขาไปพิจารณารูปอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา ไดยิน
เสียงดวยโสต ฯลฯ รูธรรมดวยใจ ยอมเขาไปพิจารณาธรรมอันเปนที่ตั้งแหง
โสมนัส ยอมเขาไบพิจารณาธรรมอันเปนที่ตั้งแหงโทมนัส ยอมเขาไปพิจารณา
ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา ดวยประการดังพรรณนามานี้ เวทนาจึงมี ๑๘
อยาง. อีกประการหนึ่ง เวทนาเปน ๓๖ อยางนี้ คือ เคหสิตโสมนัส (โสมนัส
ที่เปนเจาเรือน) ๖ เคหสิตโทมนัส (โทมนัสที่เปนเจาเรือน) ๖ เคหสิตอุเบกขา
(อุเบกขาที่เปนเจาเรือน) ๖ โสมนัสเปนตนที่อาศัยเนกขัมมะ ก็มีเหมือนกัน.
เวทนามีถึง ๑๐๘ คือ เวทนาในอดีต ๓๖ ในอนาคต ๓๖ ในปจจุบัน ๓๖.
ในอธิการแหงเวทนาน พึงทราบความที่เวทนามี ๒ อยางเปนตน ดังพรรณนา
มานี้แล.
จบปกิณณกถา
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พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายดังตอไปนี้ บทวา สมาหิโต ความวา
เปนผูมีจิตตั้งมั่นดวยสมาธิ แยกประเภทเปน อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ. ดวยบทวา สมาหิโต นั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงถึงการ
ประกอบเนือง ๆ ซึ่งสมถภาวนา. บทวา สมฺปชาโน ความวา รูชัดอยู
โดยชอบ ดวยสัมปชัญญะ ๔ ประการ มีสาตถกสัมปชัญญะเปนตน. ดวยบทวา
สมฺปชาโน นั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงแสดงถึงการประกอบเนือง ๆ ซึง่
วิปสสนา. บทวา สโต ความวา เปนผูตั้งสติ ดวยบทวา สโต นั้น ธรรม
ทั้งหลายยอมถึงความบริบูรณดวยภาวนา โดยนัยแหงสมถะและวิปสสนา. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความเปนผูประกอบพรอมดวยวิปสสนานุโยคนั้น. บท
วา เวทนา จ ปชานาติ ความวา พุทธสาวกเมื่อกําหนดรู ดวยปริญญา
๓ ในสวนเบื้องตน โดยจําแนกตามความเปนจริงวา เวทนาเหลานี้ เวทนามี
เทานี้ และโดยลักษณะมีอนิจจลักษณะเปนตนวา เวทนาไมเที่ยง เปนทุกข
มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ดังนี้แลว เจริญวิปสสนา ยอมรูชัดดวย
การแทงตลอด ดวยการกําหนดรู ดวยอริยมรรค. บทวา เวทนาฺจ สมฺภว
ไดแก สมุทยสัจ. บทวา ยตฺถ เจตา นิรุชฺฌนฺติ ความวา ดวยเหตุเพียง
เทานี้ เวทนายอมดับไปในที่ใด ที่นั้นเปนนิโรธสัจ. บทวา ขยคามิน เชื่อม
ความวา รูอ ริยมรรคที่เปนเหตุใหถึงความสิ้นไปแหงเวทนาดวย. บทวา
เวทนาน ขยา ความวา เพราะคับโดยไมใหเกิดขึ้นแหงเวทนาทั้งหลาย
ดวยอริยมรรคที่แทงตลอด สัจจะทั้ง ๔ ดังนี้. บทวา นิจฺฉาโต ปริพฺพุโต
ความวา หมดตัณหา คือ ละตัณหาได เปนผูปรินิพพานแลว ดวยกิเลสปรินิพพาน และขันธปรินิพพาน.
จบอรรถกถาปฐมเวทนาสูตรที่ ๓
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๔. ทุติยเวทนาสูตร
วาดวยเวทนา ๓ ประการ
[๒๓๑] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตร
นี้พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ ประการนี้ ๓ ประการ
เปนไฉน ? คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ อทุกขมสุขเวทนา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พึงเห็นสุขเวทนาโดยความเปนทุกข พึงเห็นทุกขเวทนาโดย
ความเปนลูกศร พึงเห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความเปนของไมเที่ยง ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใดแล ภิกษุเห็นสุขเวทนาโดยความเปนทุกข เห็น
ทุกขเวทนาโดยความเปนลูกศร เห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความเปนของ
ไมเที่ยง เมื่อนั้น ภิกษุนี้เรากลาววา เปนพระอริยะผูเห็นโดยชอบ ตัดตัณหา
ขาดแลว ลวงสังโยชนแลว ไดกระทําแลวซึ่งที่สุดแหงทุกข เพราะการละมานะ
โดยชอบ
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ภิกษุใดไดเห็นสุขโดยความเปนทุก
ไดเห็นทุกขโดยความเปนลูกศร ไดเห็น
อทุกขมสุขอันละเอียดโดยความเปนของ
ไมเที่ยง ภิกษุนั้นแลเปนผูเห็นโดยชอบ
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ยอมหลุดพนในเวทนานั้น ภิกษุนั้นแลอยู
จบอภิญญา ระงับแลว กาวลวงโยคะ
ไดแลว ชื่อวาเปนมุนี.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนั้นแล.
จบทุติยเวทนาสูตรที่ ๔
อรรถกถาทาติเวทนาสูตร
ในทุตยิ เวทนาสูตรที่ ๔ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ทุกขฺ โต ทฏพฺพา ความวา สุขเวทนาพึงเห็นดวยญาณจักษุวาเปนทุกข ดวยอํานาจแหงวิปริณามทุกข. บทวา สลฺลโต ทฏพฺพา
ความวา ทุกขเวทนาพึงเห็นวาเปนเหมือนลูกศร เพราะความเปนทุกขทุกข
(เปนทุกขเพราะทนอยูไมได) โดยหมายความวา นําออกไปไดยาก คือโดย
ความหมายวา รบกวนไดแก มีความหมายวา บีบคั้นในภายใน. บทวา
อนิจฺจโต ความวา อทุกขมสุขเวทนา พึงเห็นวาไมเที่ยง เพราะมีแลวกลับ
ไมมี เพราะมีการเกิดขึ้นแลวเสื่อมไปในที่สุด เพราะเปนของชั่วคราว และ
เพราะเปนของขัดแยงกับความเที่ยง.
ก็ในเรือ่ งเวทนานี้ ถึงเวทนาทั้งหมด ตองเห็นโดยความเปนของ
ไมเที่ยงก็จริง แตเพราะพระศาสดา เมื่อจะทรงแสดงเนื้อความนี้วา การเห็น
ทุกขเปนเครื่องหมายแหงวิราคะ เปนความยินดียิ่งกวาการเห็นความไมเที่ยง
จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สุขเวทนาพึงเห็นโดยความเปนทุกข ทุกข-
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เวทนาพึงเห็นโดยความเปนเหมือนลูกศร. อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสคํานี้ไวอยางนั้น เพื่อจะใหเกิดความเบื่อหนายในสังขารทั้งหลาย ทีป่ ุถุชน
ยึดมั่นวาเปนสุข. ดวยคําวา ทุกฺขโต นั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงแสดงถึง
ความที่สุขเวทนานั้นวาเปนทุกข เพราะเปนทุกขประจําสังขาร. เพราะเหตุที่
ความสุขเปนวิปริณามทุกข โดยพระบาลีวา สิ่งใดไมเที่ยง สิง่ นั้นเปนทุกข
ดังนี้ พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สุขเวทนาตองเห็น
โดยความเปนทุกข ดังนี้แลว เพราะเหตุที่ทุกขเวทนาเปนทุกขทุกขะ (ทุกข
เพราะทนอยูไมได) สําหรับชนทั้งหลายผูคิดอยูวา แมความสุขยังเปนถึงเชนนี้
ความทุกขจะถึงขนาดไหนเลา ? ดังนี้แลว จึงตรัสวา ทุกขเวทนาตองเห็นโดย
เปนเหมือนลูกศร. แตเมื่อจะทรงแสดงวา เวทนานอกนี้เปนทุกข เพราะเปน
สังขารทุกขนั่นเอง จึงไดตรัสวา อทุกขมสุขเวทนาตองเห็นโดยความเปนของ
ไมเที่ยง ดังนี้.
อนึ่ง บรรดาคําเหลานั้น ดวยคํานี้วา สุขเวทนาตองเห็นโดยความ
เปนทุกข พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงถึงอุบาย สําหรับถอนราคะ เพราะวา
ราคานุสัยนอนเนื่องอยู (ในสันดาน) เพราะสุขเวทนา. ดวยคํานี้วา ทุกขเวทนา
ตองเห็นโดยเปนเหมือนลูกศร พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอุบายสําหรับ
ถอนโทสะ เพราะปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู (ในสันดาน) เพราะทุกขเวทนา.
ดวยคํานี้วา อทุกขมสุขเวทนาตองเห็นโดยความไมเที่ยง พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงอุบายสําหรับถอนราคะ โทสะ โมหะ เพราะอวิชชานุสัยนอนเนื่อง
อยู (ในสันดาน) เพราะอทุกขมสุขเวทนา.
ทํานองเดียวกันนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงการละสังกิเลสคือ
ตัณหาดวยพุทธพจนขอแรก เพราะสังกิเลสคือตัณหานั้น เปนเหตุใหพอใจ
ในสุข. ทรงแสดงการละสังกิเลสคือทุจริต ดวยพระพุทธพจนขอที่ ๒ เพราะ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 365

วาสัตวทั้งหลายไมรูจักทุกขตามความเปนจริง จึงประพฤติทุจริต เพื่อแกทุกข
นั้น. ทรงแสดงการละสังกิเลสคือทิฏฐิ ดวยพระพุทธพจนขอที่ ๓ เพราะผูที่
เห็น อทุกขมสุข โดยความไมเที่ยงอยู จะไมมีสังกิเลสคือทิฏฐิ. อนึ่ง ทรงแสดง
อทุกขมสุขเวทนา วาเปนเครื่องหมายแหงอวิชชา เพราะความที่สังกิเลสคือ
ทิฏฐิ เปนเครื่องหมายแหงอวิชชา อีกอยางหนึ่ง ดวยพระพุทธพจนขอแรก
ทรงแสดงถึงการกําหนดรูวิปริณามทุกข. ดวยขอที่ ๒ ทรงแสดงถึงการกําหนดรู
ดวยทุกขทุกขะ. ดวยขอที่ ๓ ทรงแสดงถึงการกําหนดรูสังขารทุกข. อีกอยางหนึ่ง
ดวยพุทธพจนขอแรก ทรงแสดงถึงการกําหนดรูอิฏฐารมณ. ดวยพระพุทธพจน
ขอที่ ๒ ทรงแสดงถึงการกําหนดรูอนิฏฐารมณ. ดวยพระพุทธพจนขอที่ ๓ ทรง
แสดงถึงการกําหนดรูดวยมัชฌัตตารมณ เพราะเมื่อคลายกําหนัดธรรมารมณ
เหลานั้นแลว แมอารมณทั้งหลาย ก็เปนอันคลายกําหนัดไปดวย พึงทราบดัง
พรรณนามานี้.
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบวา การหลุดพนโดยไมมีที่ตั้ง ดวยทุกขานุปสสนา เปนอันทรงแสดงแลว ดวยการกําหนดการละราคะเปนขอแรก. การ
หลุดพนโดยไมมีนิมิต ดวยอนิจจานุปสสนาเปนอันทรงแสดงแลว ดวยการ
กําหนดการละโทสะ เปนขอที่ ๒. การหลุดพนโดยเปนของวางเปลา ดวย
อนัตตานุปสสนา เปนอันทรงแสดงแลว ดวยการกําหนดการละโมหะเปน
ขอที่ ๓.
บทวา ยโต เทากับ ยทา หรือ ยสฺมา (แปลวา เมื่อใดหรือ
เพราะเหตุใด). บทวา อริโย ความวา เปนผูอยูไกลจากกิเลสทั้งหลาย คือ
เปนผูบริสุทธิ์. บทวา สมฺมทฺทโส ความวา มีปกติเห็นเวทนาทั้งหมด หรือ
สัจจะทั้ง ๔ ไมผิดพลาดไป. บทวา อจฺเฉจฺฉิ ตณฺห ความวา ตัดตัณหา
อันมีเวทนาเปนราก ดวยมรรคเบื้องปลาย ไดแกตัดขาดโดยไมเหลือ. บทวา
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วิวตฺตยิ สโยชน ความวา หมุนสังโยชน ๑๐ อยางไปไดโดยรอบ คือทําให
ไมมีราคะ. บทวา สมฺมา ไดแกโดยเหตุ คือโดยการณ. บทวา มานาภิสมยา
ความวา เพราะตรัสรูดวยการเห็น หรือเพราะตรัสรูดวยการละซึ่งมานะ.
อธิบายวา อรหัตมรรคเห็นมานะ ดวยอํานาจแหงกิจ นี้เปนการบรรลุ
ดวยการเห็นซึ่งมานะนั้น. ก็มานะที่อริยมรรคเห็นแลวนั้น อันอริยมรรคนั้น
ยอมละไดในทันใดนั้นเอง เหมือนชีวิตของสัตวที่ถูกกัดแลว ยอมละไดดวยพิษ
ที่กัดแลว นี้เปนการบรรลุดวยการละซึ่งมานะนั้น. บทวา อนฺตมกาสิ
ทุกฺขสฺส ความวา พระอริยสาวกไดทําที่สุดกลาวคือเงื่อน ไดแกสุดสาย
ปลายทาง แหงวัฏทุกขทั้งหมด. มีอธิบายวา ไดการทําทุกขใหเหลือไวเพียง
รางกายในชาติสุดทาย.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลาย ดังตอไปนี้ บทวา โย ไดแก
พระอริยสาวกใด. บทวา อทฺทา แปลวา ไดเห็นแลว. อธิบายวา เห็น
สุขเวทนาโดยเปนทุกข. แทจริง สุขเวทนาเปนเสมือนโภชนะที่เจือดวยยาพิษ
ในเวลาบริโภคจะใหความอรอย ในเวลาเปลี่ยนแปลงไป ยอมเปนทุกขอยาง
เดียว. บทวา ทุกฺขมทกฺขิ สลฺลโต ความวา ทุกขเวทนาเมื่อเกิดขึ้นก็ดี
ถึงฐิติขณะ (ดํารงดอยู) ก็ดี แตกดับไปก็ดี ยอมเบียดเบียนทั้งนั้น เหมือน
ลูกศรกําลังเสียบเขาสรีระก็ดี หยุดอยูก็ดี กําลังถอนออกก็ดี ยอมใหเกิดความ
เจ็บปวดทั้งนั้น เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เห็นทุกขนั้น
โดยเปนลูกศร. บทวา อทกฺขิ น อนิจฺจโต ความวา เห็นอทุกขมสุขเวทนานั้น แมที่เกิดขึ้นละเอียดกวา เพราะเปนภาวะที่ละเอียดกวาสุขและทุกข
โดยความไมเที่ยง เพราะมีความไมเที่ยงเปนที่สุด. บทวา สเว สมฺมทฺทโส
ความวา พระอริยสาวกนั้นเอง มีปกติเห็นเวทนาทั้ง ๓ โดยเปนทุกขเปนตน
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โดยถูกตองถองแท. บทวา ยโต ก็เทากับ ยสฺมา (แปลวา เพราะเหตุใด).
บทวา ตตฺถ แปลวา ในเวทนา. บทวา วิมุจจฺ ติ ความวา ยอมพน
ดวยสามารถแหงสมุจเฉทวิมุตติ. มีคําอธิบายดังนี้ เพราะเหตุที่ทานเห็นสุข
เปนตน โดยความเปนทุกขเปนตน ฉะนั้น ทานจึงหลุดพนในเวทนานั้น
ดวยสามารถแหงการตัดขาด เพราะละฉันทราคะ ที่เนื่องดวยเวทนานั้น. ดวยวา
เมื่อกลาวถึง ย ศัพท ก็ควรนําเอา ต ศัพทมากลาวไวดวย.
อีกอยางหนึ่ง บทวา ยโต ความวา สํารวมแลว คือมีตนอันระวัง
แลว ดวยกาย วาจา และใจ อีกอยางหนึ่ง พระอริยสาวกชื่อวา ยโต เพราะ
พยายาม คือเริ่มตั้งความเพียร อธิบายวา สืบตอกัน ไป. บทวา อภิ
ฺ าโวสิโต ความวา เสร็จสิ้นแลว คือทํากิจเสร็จแลว ดวยอภิญญา ๖ เพราะ
เจริญกรรมฐาน มีสัจจะ ๔ เปนอารมณ โดยมีเวทนาเปนหลัก. บทวา สนฺโต
ไดแกผูสงบแลว ดวยการสงบกิเลสมีราคะเปนตน. บทวา โยคาติโค ความวา
พระโยคาวจร ผูกาวลวงโยคะทั้ง ๔ อยาง มีกามโยคะเปนตน ชื่อวา มุนี
เพราะรูประโยชนเกื้อกูลทั้งสองอยาง.
จบอรรถกถาทุติยเวทนาสูตรที่ ๔
๔. ปฐมเอสนาสูตร
วาดวยการแสวงหา ๓ ประการ
[๒๓๒] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ ประการนี้ ๓ ประการ
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เปนไฉน ? คือ การแสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหา
พรหมจรรย ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ ประการนี้แล.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจา ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
สาวกของพระพุทธเจา ผูมจี ิตตั้งมั่น
ผูรูทั่ว มีสติ ยอมรูช ัดซึ่งการแสวงหา
ทั้งหลายเหตุเกิดแหงการแสวงหาทั้งหลาย
ธรรมเปนที่ดับแหงการแสวงหาทั้งหลาย
และมรรคอันใหถึงความสิ้นไปแหงการ
แสวงหาทั้งหลาย ภิกษุหายหิวแลว ดับ
รอบแลว เพราะควานสิ้นไปแหงการ
แสวงทาทั้งหลาย.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบปฐมเอสนาสูตรที่ ๕
อรรถกถาปฐมเอสนาสูตร
ในปฐมเอสนาสูตรที่ ๕ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :การแสวงหา คือการเสาะหา ไดแกการคนหา ชือ่ วา เอสนา.
เพื่อจะทรงแสดงการแสวงหาเหลานั้น โดยจําแนกออกไป จึงตรัสคํามีอาทิวา
กาเมสนา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาเมสนา คือการแสวงหากามหรือ
การแสวงหากลาวคือกาม ชื่อวา กาเมสนา. สมดังคําที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไววา บรรดาเอสนา (การแสวงหา) เหลานั้น กาเมสนา เปนไฉน คือ
ความพอใจในกาม ความกําหนัดในกาม ความเพลิดเพลินในกาม ความสิเนหา
ในกาม ความกระวนกระวายในกาม ความสยบในกาม การหยั่งลงสูกาม ในกาม
ทั้งหลาย นี้เราตถาคตเรียกวา กาเมสนา เพราะฉะนั้น กามราคะพึงทราบวา
เปน กามเอสนา. แมในภเวสนา (การแสวงหาภพ) ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
สมจริงดังที่ตรัสไววา บรรดา เอสนา เหลานั้น ภเวสนา เปนไฉน ความพอใจ
ในภพ ฯลฯ การหยั่งลงสูภพในภพทั้งหลาย อันใด นี้เราตถาคตเรียกวา ภวเอสนา เพราะฉะนั้น ความกําหนัด ในการแสวงหากาม คือความปรารถนารูปภพ
และอรูปภพ พึงทราบวาเปน ภวเอสนา.
การแสวงหาพรหมจรรย ชื่อวา พรหมจริยเอสนา. เหมือนอยาง
ที่ตรัสไววา บรรดาเอสนาเหลานั้น พรหมจริยเอสนา เปนไฉน ทิฏฐิ
ทิฏฐิคตะ รกชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ เสี้ยนหนามคือทิฏฐิ ความ
ดิ้นรนคือทิฏฐิ สังโยชนคือทิฏฐิ การถือเอา การรับ การยึดมั่น
การลูบคลํา ทางที่ผิด คัลลองที่ผิด ความเห็นผิด ลัทธิ การยึดถือ
การแสวงหาที่ผิด ชนิดนี้ใด วา ๑. โลกเที่ยง ๒. โลกไมเที่ยง
๓. โลกมีที่สุด ๔. โลกไมมีที่สุด ๕. ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น
๖. ชีพเปนอยางหนึ่ง สรีระเปนอยางหนึ่ง ๗. สัตวหลังจากตายแลว
ยังมี ๘. สัตวหลังจากตายแลว ไมมี ๙. สัตวหลังจากตายแลว
มีบาง ไมมบี าง ๑๐. สัตวหลังจากตายแลว มีก็ไมใช ไมมกี ็ไมใช
นี้เราตถาคตเรียกวา พรหมจริยเอสนา เพราะฉะนั้น การแสวงหาพรหม-
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จรรยที่สมมติกันวาเปนทิฏฐิ พึงทราบวา ไดแกการแสวงหาทิฏฐิพรหมจรรย
ดวยเหตุเพียงเทานี้เปนอันพระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงราคะและทิฏฐิวาเปน
เอสนา.
ก็ไมใชเพียงราคะและทิฏฐิอยางเดียวที่ทรงแสดงวาเปนเอสนา แม
กรรมที่ตั้งอยูในที่เดียวกันกับราคะและทิฏฐินั้น ก็ทรงแสดงวาเปนเอสนา แม
พระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสคํานี้ไววา บรรดา เอสเนา เหลานั้น กามเอสนา
คืออะไร ? คือ กามราคะ (และ) กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่เปน
อกุศล ตั้งอยูในที่อันเดียวกันกับกามราคะ นี้เราตถาคตเรียกวา กามเอสนา.
บรรดาเอสนาเหลานั้น ภวเอสนา คืออะไร ? คือ ภวราคะและกายกรรม
วจีกรรม มโนกรรม ที่เปนอกุศล ตัง้ อยูในที่อันเดียวกันกับภวราคะนั้น
นี้เราตถาคตเรียกวา ภวเอสนา. บรรดาเอสนาเหลานั้น พรหมจริเยสนา
คืออะไร ? คือ อันตคาหิกทิฏฐิ (และ) กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
ที่เปนอกุศล ตั้งอยูในที่อันเดียวกับอันตคาหิกทิฏฐินั้น นี้เราตถาคตเรียกวา
พรหมจริเยสนา พึงทราบเอสนา ๓ เหลานั้น ดังพรรณนามานี้.
พึงทราบวินิจฉัย ในคาถาทั้งหลายตอไปนี้ ธรรมทั้งหลายที่มีอวิชชา
เปนตน และตัณหาที่เปนเหตุแหงการเกิดขึ้นแหงเอสนา ชือ่ วา
สนฺภโว ในคําวา สมฺภว นี้ อธิบายวา ไดแกสมุทัย. บทวา ยตฺถ
เจตา นิรุชฺฌนฺติ ความวา พรหมจริยเอสนา ยอมดับไปดวยปฐมมรรค
กามเอสนา ยอมดับไปดวยอนาคามิมรรค ภวเอสนา ยอมดับไปดวยอรหัตมรรค พึงทราบตามที่พรรณนามานี้. บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาปฐมเอสนาสูตรที่ ๕
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๖. ทุติยเอสนาสูตร
วาดวยที่ตั้งแหงทิฏฐิ
[๒๓๓] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาได
สดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ ประการนี้ ๓ ประการ
เปนไฉน ? คือ การแสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหาพรหมจรรย ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ ประการนี้แล.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจา ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
การแสวงหากาม การแสวงหาภพ
กับการแสวงหาพรหมจรรย การยึดมั่นวา
จริงดังนี้ เปนที่ตั้งแหงทิฏฐิที่เกิดขึ้น การ
แสวงหาทั้งหลาย อันเปนที่ตั้งแหงทิฏฐิ
พระอรหันตผูไมยินดีแลวดวยความยินดี
ทั้งปวง ผูนอมไปในธรรมเปนทีส่ ิ้นตัณหา
สละคืนเสียแลว ถอนขึ้นไดแลว ภิกษุ
เปนผูไมมีความหวัง ไมมีความสงสัย
เพราะความสิ้นไปแหงการแสวงหาทั้งหลาย.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบทุติยเอสนาสูตรที่ ๖

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 372

อรรถกถาทุติยเอสนาสูตร
ในทุตยิ เอสนาสูตรที่ ๖ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา พฺรหฺมจริเยสนา สห ความวา พรอมกับดวยการแสวงหา
พรหมจรรย. ก็ดวยการลบวิภัตติออกเสีย ศัพทวา พฺรหฺมจริเยสนา นี้
จึงเปนศัพทนิเทศ อีกอยางหนึ่ง บทวา พฺรหฺมจริยเอสนา นี้ เปนปฐมาวิภัตติ
(แต) ลงในอรรถแหงตติยาวิภัตติ มีคําอธิบายดังตอไปนี้ กามเอสนา ภวเอสนา
รวมกับ พรหมจริยเอสนา จึงเปนเอสนา ๓ อยาง. ในบรรดาเอสนาเหลานั้น
เพื่อจะทรงแสดงพรหมจริยเอสนาโดยสรุป พระผูม ีพระภาคเจาจึงตรัสคํานี้ไววา
อิติ สจฺจปรานาโส ทิฏ ิฏานา สมุสฺสยา การยึดมั่นวาจริง ดังนี้
เปนที่ตั้งแหงทิฏฐิที่เกิดขึ้น ดังนี้ .
คํานั้นมีอธิบายดังนี้ การยึดมัน่ วา สิ่งนี้เปนจริงอยางนี้ ดวยประการ
อยางนี้ ชื่อวา อิตสจฺจปรามาโส. พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงอาการ
คือ ความเปนไปแหงทิฏฐิไววา "สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปนโมฆะ" ทิฏฐิ
นั่นแหละ ชื่อวา ทิฏิฏานา เพราะเปนเหตุแหงอนัตถะทุกอยาง สมดังที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตกลาวโทษที่จะ
พึงตําหนิวา มีมิจฉาทิฏฐิเปนอยางยิ่งดังนี้ และมีคําอธิบายวา มิจฉาทิฏฐิ
เหลานั้นแหละ ทั้งที่เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ทั้งเปนที่เกิดขึ้น โดยเปนที่เกิดแหง
กิเลส มีโลภะเปนตน ทิฏฐิทั้งหลายที่ยึดมั่นผิด ๆ วา สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่น
เปนโมฆะ ดังนี้ เปนทัง้ เหตุแหงอนัตถะทุกอยาง เปนทั้งเหตุแหงการกอทุกข
คือกิเลส จึงชื่อวา พฺรหฺมจริยเอสนา. ดวยบทแหงพระคาถาวา อิติสจฺจปรามาโส ทิฏฐฏานา สมุสฺสยา นี้ พึงทราบวา เปนอันพระองค
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ทรงแสดงพรหมจริยเอสนาไวแลว โดยอาการแหงการเปนไป และโดยความ
สําเร็จ. บทวา สพฺพราควิรตสฺส ความวา พระอรหันตผูคลายความกําหนัด
จากกามราคะ และภวราคะทั้งหลาย ทั้งปวง ดังแตนั้นไป ก็ชื่อวา ผูหลุดพน
เพราะธรรมเปนที่สิ้นไปแหงตัณหา เพราะพน ในเพราะพระนิพพาน กลาวคือ
ธรรมเปนที่สิ้นไปแหงตัณหา. บทวา เอสนา ปฏินิสฺสฏา ความวา
กามเอสนาและภวเอสนา เปนอันทานสลัดออกแลว คือละแลวโดยประการ
ทั้งปวง. บทวา ทิฏิฏานา สมูหตา ความวา เปนที่ตั้งแหงทิฏฐิกลาวคือ
พรหมจริยเอสนา และถูกถอนขึ้นดวยปฐมมรรคนั่นเอง. บทวา เอสนาน ขยา
ความวา เพราะสิ้นไป คือ เพราะดับไปโดยไมเกิดขึ้น แหงการแสวงหา
ทั้ง ๓ อยางเหลานี้ ตรัสเรียกวา ภิกษุ เพราะทําลายกิเลสไดแลว ตรัสเรียกวา
นิราโส เพราะหาความหวังมิได โดยประการทั้งปวง และตรัสเรียกวา อกถังกถี เพราะละการกลาวถอยคําวาอยางไร ดวยความสงสัยที่เปนทิฏฐิไดแลว.
จบอรรถกถาทุติยเอสนาสูตรที่ ๖

๗. ปฐมอาสวสูตร
วาดวยอาสวะ ๓ ประการ
[๒๓๔] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาได
สดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาสวะ ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน ?
คือ กามาสวะ ๑ ภวาสวะ ๑ อวิชชาสวะ ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
อาสวะ ๓ ประการนี้แล.
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พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจา ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
สาวกของพระพุทธเจาผูมีจิตตั้งมั่น
ผูรูทั่ว มีสติ ยอมรูช ัด ซึ่งอาสวะทั้งหลาย
เหตุเกิดแหงอาสวะทั้งหลาย ธรรมเปนที่
ดับแหงอาสวะทั้งหลาย และมรรคอันให
ถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ภิกษุ
หายหิวแลว ดับรอบแลว เพราะความสิ้น
ไปแหงอาสวะทั้งหลาย.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนั้นแล.
จบปฐมอาสวสูตรที่ ๗

อรรถกถาปฐมอาสวสูตร
ในปฐมอาสวสูตรที่ ๗ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :อาสวะในกามทั้งหลาย ชื่อวา กามาสวะ อีกอยางหนึ่ง อาสวะ
กลาวคือกาม ชื่อวา กามาสวะ แตโดยเนื้อความ กามราคะ และความ
ยินดียิ่งในรูปเปนตน ชือ่ วา กามสวะ. ฉันทราคะ ในรูปภพและอรูปภพ
ความใครในฌาน ราคะอันสหรคตดวยสัสสตทิฏฐิ และความปรารถนาในภพ
ชื่อวา ภวาสวะ. อวิชชานั่นแหละ ชื่อวา อวิชชาสวะ.
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ในบทวา อาสวานฺจ สมฺภว นี้ อโยนิโสมนสิการ และ
กิเลสทั้งหลายมีอวิชชาเปนตน ชื่อวา เปนเหตุเกิดแหงอาสวะทั้งหลาย. สมดังคํา
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย อวิชชาเกิดกอน ความ
ไมละอายแกใจ ความไมเกรงกลัวตอบาป จะคลอยตามการถึงพรอมแหงอกุศลธรรมทั้งหลาย. บทวา มคฺคฺจ ขยคามิน ความวา ซึ่งพระอริยมรรค
อันเปนเหตุใหถึงธรรมเปนที่สิ้นไปแหงอาสวะดวย. บรรดาอาสวะเหลานั้น
กามาสวะจะละไดดวยอนาคามิมรรค ภวาสวะ และอวิชชาสวะ จะละได
ดวยอรหัตมรรค. แตอาจารยบางพวกกลาววา แมกามาสวะ ก็ถกู มรรค
เบื้องปลายฆา เหมือนกามุปปาทาน. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวทั้งนั้น.
จบอรรถกถาปฐมอาสวสูตรที่ ๗

๘. ทุติยอาสวสูตร/H2
ผูสิ้นอาสวะยอมชนะมารพรอมทั้งพาหนะ
[๒๓๕] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาได
สดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาสวะ ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน
คือ กามาสวะ ๑ ภวาสวะ ๑ อวิชชาสวะ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาสวะ ๓
ประการนี้แล.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจา ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
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ภิกษุใดมีกามาสวะสิ้นไปแลว สํารอก
อวิชชาออกไดแลว และมีภวาสวะหมดสิ้น
แลว ภิกษุนั้นพนวิเศษแลว หาอุปธิมิได
ชนะมารพรอมดวยพาหนะแลว ยอมทรง
ไวซึ่งรางกายอันมีในที่สุด.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบทุติยอาสวสูตรที่ ๘
ในสูตรที่ ๘ ไมมขี อความที่ไมเคยมีมากอน.

๙. ตัณหาสูตร
วาดวยตัณหา ๓ ประการ
[๒๓๖] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาได
สดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตัณหา ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน ?
คือ กามตัณหา ๑ ภวตัณหา ๑ วิภวตัณหา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ตัณหา ๓ ประการนี้แล.
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พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจา ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ชนทั้งหลาย ประกอบแลวดวยตัณหา
เครื่องประกอบสัตวไว มีจิตยินดีแลวใน
ภพนอยและภพใหญ ชนเหลานั้นประกอบ
แลวดวยโยคะ คือ บวงแหงมาร เปนผู
ไมมีความเกษจากโยคะ สัตวทั้งหลายผูถึง
ชาติและมรณะ ยอมไปสูสงสาร สวนสัตว
เหลาใดละตัณหาไดขาด ปราศจากตัณหา
ในภพนอยและภพใหญ ถึงแลวซึ่งความ
สิ้นไปแหงอาสวะ สัตวเหลานั้นแล ถึงฝง
แลวในโลก.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบตัณหาสูตรที่ ๙

อรรถกถาตัณหาสูตร
ในตัณหาสูตรที่ ๙ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :กิเลสชาติ ชื่อวา ตัณหา เพราะหมายความวาทะยานอยาก. อีกอยางหนึ่ง
ชื่อวาตัณหา เพราะหวั่นไหวอารมณมีรูปเปนตน บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงแยก
ตัณหานั้น จึงตรัสคํามีอาทิวา กามตัณหา ดังนี้.
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บรรดาตัณหาทั้ง ๓ นั้น ราคะที่ประกอบไปดวยเบญจกามคุณ ชื่อวา
กามตัณหา. ฉันทราคะในรูปภพและอรูปภพ ความใครในฌาน ราคะที่
สหรคตดวยสัสสตทิฏฐิ และความปรารถนาดวยอํานาจแหงภวราคะ ชือ่ วา
ภวตัณหา. ราคะที่สหรคตดวยอุจเฉททิฏฐิ ชื่อวา วิภวตัณหา. อีกอยางหนึ่ง
ตัณหาที่เหลือแมทั้งหมด เวนตัณหาสองอยางขางหลัง ชื่อวา กามตัณหา
ทั้งนั้น. สมดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ในตัณหาเหลานั้น ภวตัณหา
คืออะไร ? คือความกําหนัด ความกําหนัดนัก ความกําหนัด กลาแหงจิต
อันสหรคตดวยสัสสตทิฏฐิ นี้เราตถาคตเรียกวา ภวตัณหา. ในตัณหาเหลานั้น
วิภวตัณหาคืออะไร ? คือ ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ความกําหนัดกลาแหง
จิต นี้เราตถาคตเรียกวา วิภวตัณหา. ตัณหาที่เหลือเรียกวา กามตัณหา.
ก็ตัณหาทั้ง ๓ เหลานี้ แยกแตละอยางออกเปน ๖ โดยประเภทอารมณ คือ
รูปตัณหา ฯลฯ ธรรมตัณหา จึงเปนตัณหา ๑๘ อยาง ตัณหาเหลานั้น
รวมเปน ๓๖ คือ ตัณหาในรูปภายในเปนตน ๑๘ ตัณหาในรูปภายนอก
เปนตน ๑๘ ดังนั้น จึงรวมเปนตัณหา ๑๐๘ โดยแยกเปนอดีต ๓๖ อนาคต ๓๖
ปจจุบัน ๓๖ (แต) ตัณหานั้น เมื่อทําการสงเคราะหอีก จัดโดยไมเกี่ยวกับ
การแยกประเภทตามกาล (ทั้ง ๓) ก็มี ๓๖ เทานั้นเอง เมื่อไมทําการจําแนก
รูป (ตัณหา) เปนตน ออกเปนภายใน ภายนอก ก็จะมี ๑๘ เทานั้น เมื่อ
กระทําเพียงการจําแนกตามอารมณมีรูปเปนตน ก็เหลือ ๖ เทานั้น ตัณหา
เหลานั้น เมื่อจัดโดยไมทําการจําแนกไปตามอารมณ ก็มีเพียง ๓ เทานั้นแล.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายดังตอไปนี้ บทวา ตณฺหาโยเคน
ความวา ดวยเครื่องผูกคือตัณหา เชื่อมความวา ประกอบดวยกามโยคะ และ
ภวโยคะ. อีกอยางหนึ่ง ไดแก ถูกประกอบไวในภพเปนตน เพราะเหตุนั้นแล
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา รตฺตจิตฺตา ภวาภเว มีจิตยินดีแลวในภพนอย
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และภพใหญ อธิบายวา มีจิตของอยูแลว ในภพนอย และภพใหญ. อีกอยางหนึ่ง
บทวา ภโว ไดแก สัสสตทิฏฐิ. บทวา อภโว ไดแก อุจเฉททิฏฐิ
เพราะฉะนั้น ชนเหลานัน้ เปนผูมีจิตติดของอยูในภวาภวะ คือสัสสตทิฏฐิ
และอุจเฉททิฏฐิทั้งหลาย ดวยคําวาภวาภวะนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
ภวตัณหา และวิภวตัณหา. ในธรรมฝายนี้ พึงทราบวาพระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงกามตัณหาอยางเดียวไว ดวยบทนี้วา ตณฺหาโยเคน ดังนี้. บทวา
เต โยคยุตฺตา มารสฺส ความวา บุคคลเหลานั้น คือผูเปนอยางที่วามานี้
ถูกประกอบแลว คือถูกผูกไวแลวดวยเครื่องผูกกลาวคือบวงแหงมาร เพราะวา
ราคะ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปนเครื่องผูกของมาร เปนบวงของมาร.
สมดังที่มารกราบทูลวา
บวงนี้ใดที่มีอยูในใจ เที่ยวไปไดใน
อากาศสัญจรไปอยู เราจักผูกทานดวยบวง
นั้น ดูกอ นสมณะ ทานจักไมพนเรา ดังนี้.
เหลาสัตวชื่อวาผูไมเกษมจากโยคะ เพราะยังไมไดบรรลุนิพพาน และ
พระอรหัตที่ชื่อวาเปนแดนเกษมจากโยคะ เพราะถูกโยคะทั้ง ๔ ขัดขวาง
ชื่อวาชน เพราะเปนที่เกิดกิเลส และอภิสังขารทั้งหลายติดตอกัน ไป
ชื่อวาสัตว เพราะติดคือของอยูในรูปเปนตน จะไปสูสงสาร กลาวคือการ
เกิดขึ้นตอ ๆ แหงขันธเปนตน ที่ตรัสไวอยางนี้วา
ลําดับแหงขันธ ธาตุ และอายตนะ
ทั้งหลาย เปนไปอยูไมขาดสาย เรียกวา
สงสาร
คือ จะไมพนไปจากสงสารนั้น. เพราะเหตุไร เพราะประกอบดวย
เครื่องผูกคือ ตัณหา. สัตวทั้งหลายผูมีปกติไปสูความเกิดความตาย คือเปน
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ผูมีปกติเขาถึงความเกิด ความตายบอย ๆ นั่นเอง พระผูมีพระภาคเจา ครั้น
ทรงแสดงวัฏฏะดวยคํามีประมาณเทานี้แลว บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงวิวัฏฏะ จึง
ตรัสคาถาวา เย จ ตณฺห ปหนฺตฺวาน ดังนี้. พระคาถานั้น เขาใจงาย
อยูแลวเพราะนัยดังกลาวแลวในหนหลัง.
จบอรรถกถาตัณหาสูตรที่ ๙
๑๐. มารเธยยสูตร
วาดวยธรรม ๓ เครื่องกาวลวงบวงมาร
[๒๓๗] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
กาวลวงบวงแหงมารแลว ยอมรุงเรื่องดุจพระอาทิตยฉะนั้น ธรรม ๓ ประการ
เปนไฉน ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบแลว
ดวยศีลขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ เปนผูประกอบแลวดวยสมาธิขันธอัน
เปนของพระอเสขะ ๑ เปนผูประกอบแลวดวยปญญาขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบแลว ดวยธรรม ๓ ประการ
นี้แล กาวลวงบวงแหงมารแลว ยอมรุงเรื่องดุจพระอาทิตยฉะนั้น.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
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ภิกษุใด เจริญศีล สมาธิ และปญญา
ดูแลว ภิกษุนั้น กาวลวงบวงแหงมาร
ไดแลว ยอมรุงเรื่อง ดุจพระอาทิตยฉะนั้น.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบมารเธยยสูตรที่ ๑๐
จบวรรคที่ ๑
อรรถกถามารเธยยสูตร
มารเธยยสูตรที่ ๑๐ มีการเกิดขึ้นอยางไร ? เลากันมาวา วันหนึ่ง
พระบรมศาสดา มีบริษทั ผูเปนพระเสกขะเปนสวนมากแวดลอมแลว ประทับนั่ง
ตรวจดูอัธยาศัยของบริษัทเหลานั้น เมื่อจะทรงชมเชยอเสขภูมิ จึงตรัสพระสูตร
นี้ไว เพื่อใหเกิดอุตสาหะในการบรรลุคุณพิเศษ ที่สูง ๆ ขึ้นไป.
บรรดาบทเหลานั้น ในบทเปนตนวา อติกฺกมฺม มีความสังเขป
ดังตอไปนี้ (ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓) จะรุงโรจน กาวลวง คือ ลวงเลย
ไดแกครอบงํา ที่ตั้งแหงมารคืออารมณ ไดแกวสิ ัย คือฐานะเปนที่ตั้งแหง
อิสริยะของมาร ดุจพระอาทิตย. พระอาทิตยที่พนจากความมืดมัว มีเมฆ
เปนตน ประกอบดวยคุณสมบัติ ๓ ประการ คือ ฤทธิ์ อานุภาพ และเดช
ของตนพุงขึ้นสูนภากาศ ไพโรจน สวางไสว แผดแสง ขม ขับ ครอบงํา
กําจัดความมืด ที่อยูในอากาศทั้งหมด ฉันใด ภิกษุผูเปนพระขีณาสพ ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ประกอบดวยคุณธรรม ๓ ประการ พนจากอุปกิเลสทุกอยาง
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ยอมรุงโรจน ครอบงําพฤติการแหงธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓ กลาวคือที่ตั้ง
แหงมาร ฉะนี้แล.
ธรรมชือ่ วา เสกขะ ในบทวา อเสกฺเขน นี้ เพราะเกิดแลวในเพราะ
สิกขาทั้งหลาย. อีกอยางหนึ่ง ธรรมทั้งหลายชื่อวาเสกขะ เพราะธรรมเหลานี้
เปนของพระเสกขะ ๗ จําพวก. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา เสกขะ เพราะกําลังศึกษา
อยูดวยตนเองทีเดียว โดยที่ยังศึกษาไมสาํ เร็จ ไดแกมรรคธรรมและผลธรรม
เบื้องต่ํา ๓ อยาง แตผลธรรมอันเลิศ (อรหัตผล) ไมเปนเสกขธรรมเพราะ
ไมมีศีลที่จะตองศึกษาในเบื้องสูง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อเสกขะ. เพราะวา
นี้เปนการคัดคานในธรรมที่ยังมีความสงสัยในความเปนพระเสกขะ เพราะฉะนั้น
ทั้งในโลกิยธรรม และนิพพานธรรม พึงทราบวา ยังไมควรแกความเปน
อเสขธรรม. เพราะวา สิกขา กลาวคือ ศีล สมาธิ ปญญา ที่พน แลวจากกิเลส
ที่เปนปฏิปกษตอตน คือบริสุทธิ์แลว ที่ควรกลาวไดวา เปนสิกขาที่ดียิ่ง
เพราะไมเขาถึงแมความเปนอารมณของอุปกิเลสทั้งหลาย มีอยูในมรรคผลทั้ง
๘ เพราะเหตุนั้น แมธรรมคืออรหัตผล ก็จะเปนธรรมเกิดขึ้นในเพราะสิกขา
เหลานั้น เหมือนกับธรรม คือมรรค ๔ และผล ๓ เบื้องต่ํา ฉะนั้น ก็เมื่อ
พระอรหันตผูประกอบดวยสิกขานั้น ยังเปนเสกขะเหมือนทานนอกนี้ ก็จะพึงมี
ความสงสัยวา ที่ชื่อวาเสกขะ เพราะอรรถวาธรรมเหลานี้ เปนของเสกขบุคคล
เพราะอรรถวา ศีลเปนสิกขาของทานเหลานี้มีอยู เพราะเหตุนั้น เพื่อจะหาม
ความสงสัยนั้นเสีย ทานจึงกลาวคําวา อเสกฺขา ไว เปนการปฏิเสธภาวะ
แหงเสกขบุคคลตามที่กลาวแลว. เพราะวาสิกขาทั้งหลาย ทีเ่ ปนไปอยูใน
อรหัตผล จะไมทํากิจของการศึกษา เพราะเสร็จกิจของการศึกษาแลว จะเปน
ไปโดยความเปนผลของการศึกษาอยางเดียว. เพราะฉะนั้น สิกขาเหลานั้น
จึงไมควรเรียกวา สิกขา. ทั้งผูที่พรอมดวยสิกขานั้น ก็ไมควรเรียกวาเสกขบุคคล.
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อนึ่ง ธรรมที่สัมปยุตดวยสิกขานั้น ก็ไมไดมีการศึกษาเปนปกติ. ผลธรรม
อันเลิศ (อรหัตผล) ก็ไมเปนเสกขธรรมตามความหมาย มีอาทิอยางนี้วา
เกิดแลวในสิกขาทั้งหลาย. สวนสิกขาในผลเบื้องต่ําทั้งหลาย ยังทํากิจของการ
ศึกษา ในสกทาคามิมรรคอยูเพราะความเปนอุปนิสัยของวิปสสนาเปนตน
เพราะฉะนั้น สิกขาทั้งหลายจึงควรเรียกวา สิกขา และผูที่พรอมเพรียงดวย
สิกขานั้น ก็ควรเรียกวาเสกขบุคคล ทั้งธรรมที่สมั ปยุตดวยสิกขานั้น ก็เปน
ธรรมมีการศึกษาเปนปกติ. เสกขธรรมทั้งหลายตองเปนเสกขธรรมอยูนั่นเอง
ตามความหมายที่กลาวแลว.
อีกอยางหนึ่ง ถาจะมีคําทวงวา บทวา เสกฺขา เปนคําเรียกพระอริยะทั้งหลาย ผูยังไมสําเร็จการศึกษา ดังนี้ (สวน) บทวา อเสกฺขา เปนคํา
แสดงถึงพระอริยสาวกทั้งหลาย ผูสําเร็จการศึกษา เพราะฉะนั้น โลกิยธรรม
และนิพพานธรรม หาควรเปนอเสกขธรรมไม ธรรมทั้งหลายที่ถึงความเจริญ
เปนทั้งเสกขธรรม เปนทั้งอเสกขธรรม ความที่ธรรมบางประเภท ในบรรดา
เสกขธรรมทั้งหลายที่ถึงความเจริญแลว เปนอเสกขธรรมก็ถกู ตอง เพราะ
ฉะนั้น ธรรมคืออรหัตมรรคทั้งหลาย เปนอเสกขธรรมก็ถูกตอง เพราะ
อธิบายอยางนี้วา ถึงความเจริญแลว และเปนเสกขธรรม ตามความหมายที่
กลาวแลว ดังนี้หรือ ? ตอบวา ขอนั้นหาเปนเชนนั้นไม เพราะการเรียก
อยางนั้น (มี) ในธรรมทีค่ ลายกัน . เพราะวา อรหัตผลมีการกระทําที่ไมแตกตาง
ออกไปจากอรหัตมรรค เวนไวแตการกระทําหนาที่ มีปริญญาเปนตน (ของ
อรหัตมรรค) และความเปนวิบากของ (อรหัตผล) เพราะฉะนั้น เสกขธรรม
เหลานั้นแหละ อาจกลาวไดวา ถึงความเปนอรหัตผล และวิปากสุข (ความ
สุขที่เกิดแตผล) เปนสุขประณีตกวากุศลสุข (สุขที่เกิดแตกุศล) เพราะสงบ
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กวากัน. เพราะฉะนั้น ธรรมที่ถึงความเจริญนั่นแหละยังมีอยู ฉะนั้นจึงเรียกวา
อเสกขธรรม.
ก็พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงประกาศอานุภาพของพระขีณาสพ
ดวยการถึงพรอมดวยธรรมเหลานั้น โดยทรงจําแนกอเสกขธรรมเหลานั้น
ออกเปน ๓ อยาง ตามอํานาจของขันธไวในที่นี้ จึงตรัสคํามีอาทิวา อเสกฺเขน
สีลกฺขนฺเธน ดังนี้.
เนื้อความของสีลศัพท ในคําวา สีลกฺขนฺเธน นั้น ขาพเจาไดกลาว
แลวในหนหลัง. สวนขันธศัพท มีประโยคที่เห็นได (ใชได) ในอรรถทั้งหลาย
เปนอันมาก คือในกอง ในบัญญัติ ในความงอกงาม ในคุณธรรม. จริงอยางนั้น
ขันธศัพทมาในกอง ในประโยคมีอาทิวา อาโป น้ําที่นับไมถวน คํานวณ
ไมได ยอมถึงการนับวา เปนกอง (หวงน้ํา) ใหญทีเดียว. มีมาในบัญญัติ ใน
ประโยคมีอาทิวา พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นทอนไมใหญ ที่กําลัง
ถูกกระแสน้าํ คงคาพัดมา. มาในความงอกงาม ดังในประโยคมีอาทิวา จิต
มโน มานัส หทัย ปณฑระ มนะ มนายตนะ วิญญาณ วิญญาณขันธ.
มาในคุณธรรม ดังในประโยคมีอาทิวา ดูกอนวิสาขะผูมีอายุ ขันธทั้ง ๓
ไมไดสงเคราะหเขาดวยอริยมรรคมีองค ๘ เลย ดูกอนวิสาขะผูมีอายุ แตวา
อริยมรรคมีองค ๘ สงเคราะหเขาดวยขันธทั้ง ๓ อยางแล. แมในพระสูตรนี้
ขันธศัพทพึงเห็นวา (มาแลว) ในคุณธรรมอยางเดียว. เพราะฉะนั้น จึงมี
อธิบายวา ดวยคุณธรรมกลาวคือศีลที่เปนอเสกขะ.
บทวา สมนฺนาคโต ความวา ประกอบพรอมแลว คือเปนผู
พรั่งพรอมแลว. ชื่อวา สมาธิ เพราะเปนเหตุตั้งมั่น หรือเพราะตั้งมั่นเอง
หรือความตั้งมั่น แหงจิตนั่นเอง. ชื่อวา ปญญา เพราะรู คือแทงตลอดตาม
เปนจริง โดยประการทั้งหลาย. ขันธคือศีลนั่นเอง ชื่อวา ศีลขันธ แมในสมาธิ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 385

และปญญาที่เหลือ ก็มีนยั นี้เหมือนกัน. สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ อันเปนผลเลิศ ชื่อวา สีลขันธที่เปนอเสกขะ โดยสภาพนั่นเอง
ในบรรดาขันธเหลานั้น. สัมมาสมาธิก็เชนกัน (คือเปนผลอันเลิศ) ชื่อวา
สมาธิขันธที่เปนอเสกขะ. สวนสัมมาวายามะ และสัมมาสติ ถึงการสงเคราะห
เขาในสมาธิขันธ เพราะเปนอุปการะแกสมาธิขันธนั้น. สัมมาทิฏฐิก็เชนนั้น
(คือเปนผลเลิศ) ชื่อวา ปญญาขันธที่เปนอเสกขะ. สัมมาสังกัปปะ ถึงการ
สงเคราะหเขาในปญญาขันธ เพราะเปนอุปการะแกปญญาขันธ ดวยประการ
ดังพรรณนามานี้ ในขอนี้พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมคือ
อรหัตผลทั้ง ๘ สงเคราะหเขากับขันธทั้ง ๓.
บทวา ยสฺส เอเต สุภาวิตา มีการเชื่อมความวา พระอรหันต
รูปใด อบรมตามขันธที่เปนอเสขะ มีศีลเปนตนเหลานี้ดีแลว คือเจริญดีแลว
พระอรหันตนั้น ยอมรุงโรจนเหมือนดวงอาทิตย. บางทานสวดวา ยสฺส เจเต
ดังนี้ก็มี. จ ศัพทของบทวา เจเต นัน้ เปนเพียงนิบาต.
ในวรรคนี้ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวัฏฏะไวในสูตรแรก ตรัสวิวัฏฎะ
ไวในสูตรสุดทาย สวนในสูตรนอกนี้ ตรัสไวทั้งวัฏฏะและวิวัฏฏะ ดัง
พรรณนามานี้.
จบอรรถกถามารเธยยสูตรที่ ๑๐
จบวรรควรรณนาที่ ๑

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อกุศลมูลสูตร ๒. ธาตุสูตร ๓. ปฐมเวทนาสูตร ๔. ทุติยเวทนา
สูตร ๕. ปฐมเอสนาสูตร ๖. ทุติยเอสนาสูตร ๗. ปฐมอาสวสูตร ๘. ทุตยิ
อาสวสูตร ๙. ตัณหาสูตร ๑๐. มารเธยยสูตร และอรรถกถา.
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อิติวุตตกะ ติกนิบาต วรรคที่ ๒
๑. ปุญญกิริยาวัตถุสูตร
วาดวยเรื่องทําบุญ ๓ ประการ
[๒๓๘] จริงอยู พระสูตรนีพ้ ระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระ
สูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาผูเปนอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการนี้ ๓ ประการ
เปนไฉน ? คือ ทานมัยบุญกิริยาวัตถุ ๑ ภาวนามัยบุญกิริยาวัตถุ ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการนี้แล.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระ
ผูมีพระภาคเจา ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
กุลบุตรผูใครประโยชน พึงศึกษา
บุญนั่นแล อันใหผลเลิศตอไป ซึ่งมีสุข
เปนกําไร คือ พึงเจริญทาน ๑ ความ
ประพฤติเสมอ ๑ เมตตาจิต ๑ บัณฑิต
ครั้นเจริญธรรม ๓ ประการอันเปนเหตุให
เกิดความสุขเหลานี้แลว ยอมเขาถึงโลก
อันไมมคี วามเบียดเบียน.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบปุญญกิรยิ าวัตถุสูตรที่ ๑
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วรรควรรณนาที่ ๒
อรรถกถาปุญญกิริยาวัตถุสูตร
พึงทราบวินิจฉัยใน ปุญญกิริยาวัตถุสูตรที่ ๑ แหง วรรคที่ ๒
ดังตอไปนี้ :บทวา ปฺุกิริยาวตฺถูนิ ความวา กุศลทั้งหลายที่ใหเกิดผลในภพ
ที่ควรบูชา หรือชําระสันดานของตน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาบุญ บุญเหลานั้น
ดวย ชื่อวา เปนกิริยา เพราะตองทําดวยเหตุดวยปจจัยทั้งหลายดวย เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา บุญกิริยา. และบุญกิริยานั่นเอง ชื่อวาบุญกิริยาวัตถุ
เพราะความเปนที่ตั้งแหงอานิสงสนั้น ๆ.
บทวา ทานมย ไดแกเจตนาเปนเครื่องบริจาคไทยธรรมของตนแก
ผูอื่น ดวยสามารถแหงการอนุเคราะห หรือดวยสามารถแหงการบูชาของผูที่
ตัดราก คือ ภพยังไมขาด. ชื่อวาทาน เพราะเปนเหตุใหเขาให. ทานนั่นเอง
ชื่อวา ทานมัย. เจตนาที่เปนไปแลว โดยนัยที่กลาวแลวในกาลทั้ง ๓ คือใน
กาลอันเปนสวนเบื้องตน ตั้งแตการใหปจจัย ๔ เหลานั้นเกิดขึ้น ๑ ในเวลา
บริจาค ๑ ในการโสมนัสจิตระลึกถึงในภายหลัง (จากที่ใหแลว ) ๑ ของผูให
สิ่งนั้นๆ ในบรรดาปจจัย ๔ มีจีวรเปนตน หรือในบรรดาทานวัตถุ ๑๐ อยาง
มีขาวเปนตน หรือบรรดาอารมณ ๖ มีรูปเปนตน ชื่อวาบุญกิริยาวัตถุ ที่
สําเร็จดวยการใหทาน.
บทวา สีลมย ไดแก เจตนาที่เปนไปแลว แกบุคคลผูสมาทานศีล ๕
ศีล ๘ หรือศีล ๑๐ ดวยสามารถแหงการกําหนดใหเปนนิจศีล และอุโบสถ
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ศีลเปนตน (หรือ) ผูที่คิดวา เราจะบวชเพื่อบําเพ็ญศีลใหบริบูรณ แลวไป
วิหาร บวช ผูจะยังมโนรถใหถึงที่สุดระลึกอยูวา เราบวชแลว เปนการดี
แลวหนอ บําเพ็ญปาฏิโมกขใหบริบูรณดวยศรัทธา พิจารณาปจจัย ๔ มีจีวร
เปนตน ดวยปญญาสํารวมจักษุทวารเปนตน ในรูปเปนตนที่มาสูคลอง ดวย
สติ และชําระอาชีวปาริสุทธิศีล ดวยความเพียร ยอมตั้งมั่น เพราะฉะนั้น
เจตนานั้น จึงชื่อวา บุญกิริยาวัตถุสําเร็จดวยศีล
อนึ่ง เจตนาของภิกษุผูพิจารณาเห็นแจงซึ่ง จักษุ โสตะ ฆานะ
ชิวหา กาย มนะ โดยไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตาดวยวิปสสนามรรค
ที่กลาวแลวในปฏิสัมภิทา ๑ เจตนา ของผูพิจารณาเห็นแจงรูปทั้งหลาย ฯลฯ
ธรรมทั้งหลาย จักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ จักขุสัมผัส ฯลฯ มโนสัมผัส
จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเวทนา รูปสัญญา ฯลฯ ธรรมสัญญา
(และ) ชรามรณะ โดยเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ๑ ฌานเจตนาที่เปนไปแลวในอารมณ ๓๘ ประการมีปฐวีกสิณเปนตน ๑ เจตนาที่
เปนไปแลว ดวยสามารถแหงการสั่งสมและมนสิการเปนตน ในบอเกิดแหง
งาน บอเกิดแหงศิลปะ และฐานะที่ตั้งแหงวิชา ที่ไมมีโทษ ๑ อันใด ผูย ัง
เจตนาทั้งหมดนั้นใหเจริญ ดวยบุญกิริยานี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา บุญกิริยาวัตถุ ที่สําเร็จดวยภาวนา ตามนัยที่กลาวแลวดังนี้แล.
ก็ในบรรดากรรมทั้ง ๓ อยางนี้ เมื่อกระทํากรรมอยางหนึ่ง ๆ ดวย
กาย จําเดิมแตสวนเบื้องตน ตามสมควร กรรมเปนกายกรรม. เมื่อเปลง
วาจาอันเปนประโยชนแกกรรมนั้น กรรมเปนวจีกรรม เมื่อไมยังองค คือ
กายและองค คือ วาจาใหหวั่นไหว คิดดวยใจ (อยางเดียว) กรรมเปนมโน
กรรม. อีกอยางหนึ่ง ในเวลาที่ผูใหขาวเปนตนให (ทาน) โดยคิดวา เราจะ
ใหขาวและน้ําเปนตนก็ดี โดยระลึกถึงทานบารมีก็ดี บุญกิริยาวัตถุเปนทาน-
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มัย. เมื่อใหทานโดยดํารงอยูในขอวัตรปฏิบัติ บุญกิริยาวัตถุเปนสีลมัย. เมื่อ
ให (ทาน) โดยเริ่มตั้งการพิจารณา (นามรูป) โดยความสิ้นไป โดยความ
เสื่อมไปโดยกรรม บุญกิริยาวัตถุ เปนภาวนามัย. บุญกิริยาวัตถุ อยางอื่นอีก
๗ คือ บุญกิริยาวัตถุ ที่สหรคตดวยความยําเกรง (ออนนอม) ๑ ที่สหรคต
ดวยการขวนขวาย ๑ การเพิ่มใหซึ่งสวนบุญ ๑ การพลอยอนุโมทนา ๑ สําเร็จ
ดวยการแสดงธรรม ๑ สําเร็จดวยการฟงธรรม ๑ ความเห็นตรง ๑. ก็แม
การถึงพระรัตนตรัย วาเปนสรณะ ยอมสงเคราะหเขาดวยการทําความเห็นให
ตรงนั่นเอง ก็คําที่ควรกลาวในเรื่องนี้ จักมีแจงขางหนา
บรรดาบุญกิริยาวัตถุ ๗ อยางนั้น บุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยความ
ออนนอม พึงทราบดวยสามารถแหงการเห็นภิกษุผูอาวุโสกวา แลวตอนรับ
รับบาตร และจีวร กราบไหว และหลีกทางใหเปนตน.
บุญกิริยาวัตถุที่สหรคตดวยความขวนขวาย พึงทราบดวยสามารถแหง
การทําวัตรปฏิบัติ แกภกิ ษุผูมีอาวุโสกวา ดวยสามารถแหงการที่เห็นภิกษุเขา
บานเพื่อบิณฑบาต รับบาตร (ของทาน) แลว บรรจุภิกษาแมในบานใหเรียบ
รอย นําเขาไปถวาย และดวยสามารถแหงการรีบนําเอาบาตรมาใหเปนตน
โดยที่ไดยิน (คําสั่ง) วาจงไปนําเอาบาตรของภิกษุทั้งหลายมา ดังนี้.
บุญกิริยาวัตถุ คือ การพลอยอนุโมทนา (บุญ) ก็อยางนั้น พึงทราบ
ดวยสามารถแหงการอนุโมทนาสวนบุญที่ผูอื่นใหแลว หรือบุญที่ผูอื่นทําแลว
ทั้งสิ้นวา สาธุ (ดีแลว). ขอที่ภิกษุไมปรารถนาความช่ําชองในธรรมเพื่อตน
แสดงธรรมแกผูอื่น ดวยอัธยาศัยที่เต็มไปดวยความเกื้อกูล นีช้ ื่อวาบุญกิรยิ าวัตถุ สําเร็จดวยการแสดงธรรม. แตวาการที่ภิกษุรูปหนึ่งตั้งความปรารถนาไว
วา ชนทั้งหลายจักรูวา เราเปนธรรมกถึกดวยวิธีอยางนี้ แลวอาศัยลาภสักการะ
และการยกยองแสดงธรรมไมมีผลมากเลย. การที่คนฟงธรรมดวยจิตออนโยน
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มุงแผประโยชนเกื้อกูล มีโยนิโสมนสิการไปวา นี้เปนอุบายใหไดบําเพ็ญ
ประโยชนตนและประโยชนผูอื่น แนนอน นีเ้ ปนบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวย
การฟงธรรม. แตการที่คน ๆ หนึ่ง ฟงธรรมดวยคิดวา ชนทั้งหลายจักรูจัก
เราวา เปนผูมีศรัทธาดวยวิธีนี้ ไมมผี ลมากเลย. การที่ทฏิ ฐิดําเนินไปตรง
ชื่อวาความเห็นตรง (ทิฏฐิชุกรรม) คําวาทิฏิชุคต นี้ เปนชื่อของสัมมาทัสสนะ
อันเปนไปแลวโดยนัยมีอาทิวา ทานที่ใหแลวมีผล. เพราะวาความเห็นตรงนี้
ถึงจะเปนญาณวิปปยุตในตอนตน หรือตอนหลัง แตในเวลาทําความเห็นให
ตรงแลวก็เปนญาณสัปปยุตนั่นเอง.
แตอาจารยพวกหนึ่งกลาววา ทัสนะ คือ ความเห็นดวยอํานาจแหง
การรูแจง และการรูชัด ๑ วิญญาณทีเ่ ปนกุศล ๑ กัมมัสสกตาญาณเปนตน ๑
เปนสัมมาทัสสนะ. บรรดาธรรม ๓ อยางมีทัสนะเปนตนนั้น แมในเมื่อ
ญาณยังไมเกิดขึ้นก็มีการสงเคราะห เหตุที่สมควรแกเหตุเปนเครื่องอนุสรณถึง
บุญที่ตนไดทําไวแลว เขากับวิญญาณที่เปนกุศลได. มีการสงเคราะหเขากับ
กัมมัสสกตาญาณ คือ ความเห็นชอบ ตามคัลลองของกรรมได. แตความเห็น
ตรงนอกนี้ มีการกําหนดธรรมทั้งปวง เปนลักษณะ. ดวยวา เมื่อทําบุญ
อยางใดอยางหนึ่ง บุญนัน้ ก็จะมีผลมาก เพราะเหตุที่ทิฏฐิทั้งหลายตรงนั่นเอง.
แตวา มีการสงเคราะห บุญกิริยาวัตถุ ๗ อยางเหลานี้เขากับบุญกิริยาวัตถุ
๓ อยางขางตนมีทานมัยเปนตน . อธิบายวา บรรดาบุญกิริยาวัตถุทั้ง ๗ อยาง
นั้นความออนนอม (อปจายนมัย) ความขวนขวาย (เวยยาวัจจมัย) สงเคราะห
เขาในสีลมัย การเพิ่มใหซึ่งสวนบุญ (ปตติทานมัย) และการพลอยอนุโมทนา
สวนบุญ (อนุโมทนามัย) สงเคราะหเขาในทานมัย. การแสดงธรรม (ธัมมเทสนามัย) และการฟงธรรม (ธัมมัสสวนนัย) สงเคราะหเขาในภาวนามัย.
(สวน) ความเห็นตรง (ทิฏฐิชุกรรม) สงเคราะหเขาในบุญกิริยาวัตถุทั้ง ๓
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อยาง. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุญกิริยาวัตถุเหลานั้น มี ๓ อยาง ๓ อยางเปนไฉน ? คือบุญกิริยาวัตถุสําเร็จ
ดวยทาน ฯลฯ บุญกิริยาวัตถุสําเร็จดวยภาวนา ดังนี้.
ก็ในอธิการนี้ บุญกิริยาวัตถุทั้ง ๓ อยาง มีการเปนไปดวยอํานาจ
แหงกุศลเจตนา ที่เปนกามาวจร ๘ ดวง. อุปมาเสมือนหนึ่งวา เมื่อบุคคล
แสดงธรรมที่คลองแคลวก็ไมคํานึงถึงอนุสนธิเลย ธรรมบางหมวด ก็ดําเนิน
ไปไดฉันใด เมื่อพระโยคาวจรประกอบเนือง ๆ ซึง่ สมถภาวนา และวิปสสนาภาวนาที่ช่ําชอง มนสิการดวยจิตที่เปนญาณวิปยุต ก็เปนไปไดในระหวาง ๆ
(แต) ทั้งหมดนั้น เปนบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยเจตนาอยางเดียว ดวย
สามารถแหงกุศลเจตนาที่เปนมหัคคตะ หาเปนบุญกิริยาวัตถุนอกนี้ไม (ทานมัย
สีลมัย). เนือ้ ความแหงพระคาถา ขาพเจากลาวไวแลวในหนหลังทั้งนั้น.
จบอรรถกถาปุญญกิริยาวัตถุสูตรที่ ๑
๒. จักขุสูตร
วาดวยจักษุ ๓ อยาง
[๒๓๙] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาได
สดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน ? คือ
มังสจักษุ ๑ ทิพยจักษุ ๑ ปญญาจักษุ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ๓ อยาง
นี้แล.
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พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจา ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
พระสัมมาสัมพุทธเจาผูสูงสุดกวา
บุรุษไดตรัสจักษุ ๓ อยางนี้ คือ มังสจักษุ ๑
ทิพยจักษุ ๑ ปญญาจักษุอันยอดเยี่ยม ๑
ความบังเกิดขึ้นแหงมังสจักษุเปนทางแหง
ทิพยจักษุ เมื่อใดญาณบังเกิดขึ้นแลว เมื่อ
นั้น บุคคลยอมพนจากทุกขทั้งปวงเพราะ
การไดเฉพาะซึ่งปญญาจักษุอันยอดเยี่ยม.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบจักขุสูตรที่ ๒
อรรถกถาจักขุสูตร
ในจักขุสูตรที่ ๒ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา จกฺขูนิ ความวา ชื่อวาจักษุ เพราะบอก. อธิบายวาเปนไป
เหมือนจะบอกทางที่ราบเรียบ และไมราบเรียบ อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา จักษุ
เพราะอรรถวา ชอบใจ. ถามวา ทีช่ ื่อวา ชอบนี้ คืออยางไร ? ตอบวา
ชอบใจ. จริงอยางที่คนทั้งหลายกลาววา (ผึ้ง) ชอบน้ําหวาน (คน) ชอบกับขาว. อีกอยางหนึ่ง อายนะเหลานั้น เมื่อเสวยรสแหงอารมณยอมเปนเสมือน
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ชอบใจอยู เพราะฉะนั้นจึงชื่อวาจักษุ เพราะอรรถวาชอบใจ. แตจักษุเหลานั้น
โดยสังเขปมี ๒ อยาง คือ ญาณจักษุ และมังสจักษุ. บรรดาจักษุทั้ง ๒ อยางนั้น
มังสจักษุ ไดกลาวไวในหนหลังแลวทั้งนั้น (แต) ในพระสูตรนี้ ญาณจักษุ
ตรัสแยกไวเปน ๒ อยาง คือ ทิพยจักษุ และปญญาจักษุ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิพฺพจกฺขุ ความวา จักษุ ชื่อวา ทิพย
เพราะเปนเหมือนทิพย อธิบายวา จักษุของเทวดาทั้งหลาย ที่เกิดแตสุจริตกรรม
ไมถูกน้ําดี เสมหะ และเลือดเปนตนปดบัง เปนจักษุที่มีประสาทเปนทิพย
สามารถรับอารมณแมไกลได เพราะพนจากอุปกิเลส. แมญาณจักษุนี้ที่เกิดดวย
พลังแหงการเจริญวิริยะ ก็เชนนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาเปนทิพย
เพราะเปนเหมือนทิพย ญาณจักษุชื่อวาเปนทิพย เพราะไดมาดวยสามารถแหง
ทิพวิหารธรรม เพราะอาศัยทิพวิหารธรรมของตน เพราะรุงโรจนมากดวย
การกําหนดอาโลกกสิณ และแมเพราะมีการกระทําไปไดกวางขวาง โดยการ
เห็นรูปที่อยูในที่นอกกําแพงเปนตน ทิพยจักษุทั้งหมดนั้น พึงทราบตามแนวแหงสัททศาสตร อายตนะ ชื่อวา จักษุ เพราะอรรถวาเปนเหมือนจักษุ
โดยอรรถวาเห็น คือ โดยการทํากิจคือการเห็นดังนี้บาง. จักษุนั้นดวย เปน
ทิพยดวย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ทิพยจักษุ.
ธรรมชาติ ชื่อวา ปญญา เพราะรูชัด. รูชดั อะไร ? รูชดั อริยสัจ ๔
โดยนัยมีอาทิวา นี้ทุกข. สมจริงตามที่ทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไววา
ดูกอนอาวุโส ธรรมชาติที่เรียกวา ปญญา เพราะรูทั่วแล. รูทั่วอะไร ? รูทั่ววา
นี้ทุกข ดังนี้ เปนตน. สวนในอรรถกถาทานกลาวไววา ชือ่ วา ปญญา
ดวยสามารถแหงการบัญญัติ. บัญญัติวาอยางไร ? บัญญัติวา อนิจจัง ...
ทุกขัง...อนัตตา ก็แลปญญานั้น โดยลักษณะเปนตน มีการแทงตลอด
ความจริงเปนลักษณะ หรือมีการแทงตลอดโดยไมพลาดพลั้งเปนลักษณะ
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เหมือนการแทงทะลุของลูกศรที่นายขะมังธนูผูฉลาดยิงออกไป มีการสองให
เห็นอารมณเปนกิจ เหมือนดวงประทีป มีการไมหลงเปนเครื่องปรากฏ เหมือน
มัคคุเทสกชั้นดี บอกทางแกผูไปปา แตโดยพิเศษแลว ในทีน่ ี้ ทรงประสงค
เอาปญญา กลาวคืออาสวักขยญาณวา ชื่อวา ปญญาจักษุ เพราะหมายความวา
เห็นสัจจะทั้ง ๔ ซึ่งพระองคตรัสหมายเอาวา จักษุไดเกิดขึ้นแลว ญาณได
เกิดขึ้นแลว ปญญาไดเกิดขึ้นแลว วิชชาไดเกิดขึ้นแลว แสงสวางไดเกิดขึ้นแลว
ดังนี้.
อนึ่ง บรรดาจักษุเหลานั้น มังสจักษุ เปนของเล็ก (ปริตตัง)
ทิพยจักษุ เปนของใหญ (มหัคคตะ) นอกนี้ (ปญญาจักษุ) หาประมาณมิได
(อัปปมาณัง) มังสจักษุ เปนรูป สองอยางนอกนี้เปนอรูป. ทั้งมังสจักษุ และ
ทิพยจักษุ เปนโลกิยะยังมีอาสวะ และมีรูปเปนอารมณ นอกนี้ (ปญญาจักษุ)
เปนโลกุตระ ไมมีอาสวะ มีสัจจะทั้ง ๔ เปนอารมณ มังสจักษุเปนอัพยากฤต
ทิพยจักษุเปนกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี ปญญาจักษุก็เหมือนกัน (เปนกุศลก็มี
เปนอัพยากฤตก็มี) มังสจักษุ เปนกามาวจร ทิพยจักษุ เปนรูปาวจร นอกนี้
(ปญญาจักษุ) เปนโลกุตระ พึงทราบการจําแนกโดยนัยมีอาทิดังพรรณนามานี้.
พึงทราบวินิจฉัยในพระคาถาทั้งหลายดังตอไปนี้ บทวา อนุตฺตร
ตรัสหมายถึงปญญาจักษุ. ดวยวาปญญาจักษุนั้น ชือ่ วา อนุตฺตร เพราะเปน
อาสวักขยญาณ. บทวา อกฺขาสิ ปุริสตุ ฺตโม ความวา พระสัมมาสัมพุทธเจา
ผูสูงสุดคือเลิศกวาคนทั้งหลาย ทรงแสดงไว. ความเปนไปแหงมังสจักษุชื่อวา
อุปปาทะ. อุบายคือเหตุแหงทิพยจักษุ ชื่อวามรรค อธิบายวา ทิพยจักษุ
เกิดขึ้นแกผูมีตาดี ตามปกติเทานั้น เพราะมีการเจริญอาโลกกสิณ แลวเกิด
ทิพยจักษุญาณขึ้น และอาโลกกสิณนัน้ ไมมีในมณฑลแหงกสิณ โดยเวนจาก
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อุคคหนิมิต ดังนี้. บทวา ยโต แปลวา ในกาลใด. บทวา าณ ไดแก
อาสวักขยญาณ. ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ปฺาจกฺขุ อนุตฺตร
ปญญาจักษุ เปนจักษุยอดเยี่ยม. บทวา ยสฺส จกฺขสุ ฺส ปฏิลาภา ความวา
บุคคลยอมพน คือหลุดพนจากวัฏฏะทั้งปวงได ดวยภาวนา เพราะปญญาจักษุ
ที่ประเสริฐใดเกิดขึ้น.
จบอรรถกถาจักขุสูตรที่ ๒
๓. อินทริยสูตร
วาดวยอินทรีย ๓ ประการ
[๒๔๐] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาได
สดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน ?
คือ อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย ๑ อัญญินทรีย ๑ อัญญาตาวินทรีย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๓ ประการนี้แล.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจา ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ปฐมญาณ (อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย)
ยอมเกิดขึ้นแกพระเสกขะผูยังตองศึกษาอยู
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ผูปฏิบตั ิตามทางอันตรง ในเพราะความ
สินกิเลส พระอรหัต (อัญญินทรีย) ยอม
เกิดขึ้นในลําดับแหงญาณนั้น ญาณ (คือ
ปจจเวกขณะ) ยอมเกิดขึ้นแกพระขีณาสพ
(อัญญาตาอินทรีย) ผูพนวิเศษแลว ผูคง
ที่ ตอจากพระอรหัตนั้นวา วิมุตติของเรา
ไมกําเริบเพราะความสิ้นไปแตงกวสังโยชน
ถาวา บุคคลผูถึงพรอมดวยอินทรีย ผูระงับ
แลว ยินดีแลวในสันติบทไซร บุคคลนั้น
ชนะมารพรอมทั้งพาหนะแลว ยอมทรงไว
ซึ่งรางกายอันมีในที่สุด.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนั้นแล.
จบอินทริยสูตรที่ ๓
อรรถกถาอินทริยสูตร
ในอินทริยสูตรที่ ๓ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อินฺทฺริยานิ ความวา ชื่อวาอินทรีย เพราะอรรถวาเปน
ใหญยิ่ง อธิบายวา ธรรมชาติเหลาใด เปนประหนึ่งวาเปนใหญในสหชาตธรรม
ทั้งหลาย อันสหชาตธรรมเหลานั้นจะตองคลอยตาม ธรรมชาติเหลานั้นชื่อวา
อินทรีย. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาอินทรีย เพราะเปนสิ่งที่พระผูมีพระภาคเจา
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ผูเปนใหญ เปนธรรมิศร และประกอบดวยความเปนใหญแหงจิตอันยอดเยี่ยม ทรงเห็นแลว คือทรงบรรลุแลวกอนกวาทุกคน และเพราะทรงเห็นแลว
คือ ทรงแสดงแลวแกชนเหลาอื่น กอนกวาทุกคน และเพราะทรงเห็นแลว
ดวยอารัมมณภาวนา และเสวนา. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาอินทรีย เพราะเปน
เครื่องหมายแหงบุญกรรมที่เปนใหญ คือเปนอุปนิสัยแหงการบรรลุมรรค
ดังนี้บาง.
บทวา อนฺาตฺสฺสามีตินฺทฺริย ไดแก อินทรียที่เกิดขึ้น
ในตอนตนนี้ ของผูปฏิบัติดวยคิดวา เราจักบรรลุอมตบทหรือสัจจธรรมทั้ง ๔
ที่ยังไมเคยรู. คือไมเคยบรรลุ ในสงสารที่มีที่สุด อันบุคคลตามไปไมรูแลว
นี้เปนชื่อของปญญาในโสดาปตติมรรค. บทวา อฺินฺทฺริย ไดแกเปนใหญ
โดยการรูทั่ว. ในบทวา อฺินฺทฺริย นี้ มีอรรถพจนดังตอไปนี้ อินทรีย ชื่อวา
อฺา เพราะรูทั่ว คือรูไมเกินขอบเขตธรรมที่ไดเห็นแลว ดวยปฐมมรรคญาณนั่นแหละ อุปมาเหมือนปญญาในปฐมมรรค ยอมเปนไปดวยสามารถ
แหงการบรรลุ ดวยปริญญากิจเปนตน ในทุกขเปนตน ฉันใด แมปญญานี้
ก็เปนเชนนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น อัญญานั้นดวย ชื่อวาเปนอินทรีย
ตามความหมายดังที่กลาวมาแลวดวย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อัินทรีย.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาอัญญินทรีย เพราะเปนอินทรียของตระอริยบุคคลผูชื่อวา
อัญญะ เพราะอรรถวารูทั่วถึง. คําวา อฺินฺทริย นี้ เปนชื่อของญาณ
ในที่ ๖ สถานเริ่มตนตั้งแตโสดาปตติผลไป. บทวา อฺาตาวินฺทฺริย ไดแก
อินทรียของพระอริยบุคคลผูรูทั่วถึงแลว เพราะเกิดขึ้นแตทานผูรูทั่วถึงแลว
คือพระขีณาสพ ผูมีกิจดวยญาณสําเร็จแลว ในสัจจะทั้ง ๔ และเปนแดนเกิด
แหงอินทรีย ๘ (มรรค ๔ ผล ๔). ก็ในบรรดาอินทรีย ๘ อยางนี้ ขอแรก
และขอสุดทาย พึงทราบวา ตั้งอยูในฐานะอันเดียวดวยโสดาปตติมรรคที่ ๑
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และผลที่ ๔ นอกนี้ พึงทราบวาตั้งอยูในฐานะ ๖ อยาง ดวยสามารถแหง
มรรคและผล นอกจากนี้ (โสดาปตติผล จนถึงอรหัตมรรค).
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายดังตอไปนี้ บทวา สิกฺขมานสฺส
ความวา ศึกษาอยู คือบําเพ็ญอยู ซึ่งอธิสีลสิกขาเปนตน. บทวา อุชมุ คฺคานุสาริโน ความวา อริยมรรคเรียกวา ทางตรง. ผูชื่อวาตามระลึกถึง
ทางตรง เพราะระลึกถึงทางตรงนั้นเนือง ๆ เหตุที่เวนที่สุดสองอยาง อธิบายวา
ยังมรรคใหเกิดขึ้นตามลําดับ. บทวา ขยสฺมึ ความวา ญาณในมรรคอันเลิศ
(อรหัตมรรค) กลาวคือธรรมเปนที่สิ้นไป เพราะกิเลสสิ้นไปโดยไมเหลือ
เกิดขึ้นกอน คือแรกทีเดียว. บทวา ตโต อฺา อนนฺตรา ความวา
ตอจากมัคคญาณนั้นไป อรหัตผลก็เกิดขึ้น. อีกอยางหนึ่ง บทวา อุชุมคฺคานุสาริโน ความวา สําหรับ พระโยคาวจรผูระลึกถึงเนือง ๆ คือติดตาม ไดแก
ปฏิบัติมรรคชั้นตนที่เปนไปแลว ดวยสามารถแหงการเวน ความหดหู ความ
ฟุงซาน ความชะงักงัน และความกระตือรือรนเปนตน แลวเจริญสมถะและ
วิปสสนา ทําใหเปนยุคนัทธธรรม (ธรรมคูแฝด) ในลําดับแหงโคตรภูญาณ
อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย คือญาณที่ ๑ จะบังเกิดขึ้นในโสดาปตติมรรค.
ที่ชื่อวาเปนที่สิ้นไป เพราะกิเลสทั้งหลายที่ตั้งอยูในที่เดียวกัน อันทานเห็นแลว
สิ้นไป. บทวา ตโต อฺา อนนฺตรา ความวา ตอจากปฐมญานนั้น
คือตั้งแตระยะเวลาติดตอกัน ไป จนถึงอัญญาคือมรรคเบื้องสูง (อรหัตมรรค)
อัญญินทรียยอ มเกิดขึ้น. บทวา ตโต อฺา วิมุตตฺ สฺส ความวา หลังจาก
อัญญา คืออัญญินทรียนนั้ คือตอจากอรหัตมัคคญาณ ปจจเวกขณญาณยอม
เกิดขึ้น แกพระโยคาวจรผูหลุดพนแลวดวยอรหัตผล คือ อัญญาตาวินทรีย
โดยปญญาวิมุตติ. บทวา าณ เว โหติ ตาทิโน ความวา ในเวลา
ตอจากการบรรลุอรหัตผล ปจจเวกขณญาณจะเกิดขึ้นแกพระขีณาสพ ผูถึง
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ลักษณะของผูคงที่ ในอิฏฐารมณ และอนิฏฐารมณเปนตน. พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา อกุปฺปา เม วิมุตตฺ ิ (วิมุตติของเราไมกําเริบ) ดังนี้ไว (เพื่อจะ
แกขอสงสัย) วาเกิดขึ้นไดอยางไร ? พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงเหตุแหง
การที่ผูหลุดพนแลวไมกําเริบวา ภวสโยชนกฺขยา เพราะสิ้นไปแหงภพและ
สังโยชน
บัดนี้ เมื่อจะทรงชมเชยพระขีณาสพเชนนั้น จึงตรัสพระคาถาที่ ๓
ไววา ส เว อินฺทฺริยสมฺปนฺโน พระขีณาสพนั้นแหละเปนผูถึงพรอมดวย
อินทรีย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อินฺทฺริยสมฺปนฺโน ความวา ผูประกอบ
ดวยโลกุตรอินทรีย ๓ อยาง ตามที่กลาวมาแลว. อีกอยางหนึ่ง เปนผูประกอบ
พรอมแลว คือบริบูรณแลว ดวยอินทรียทั้งหลายมีศรัทธาเปนตน ที่บริสุทธิ์
บาง ที่ไดจากความสงบระงับบาง. ตอจากนั้นไป ประกอบพรอมแลว ดวย
อินทรียทั้งหลาย มีจักษุเปนตน ที่สงบระงับดีแลว ที่ปราศจากการสองเสพ
ที่ผิดแลว. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไววา สนฺโต สงบระงับ
แลว อธิบายวา สงบระงับแลว ดวยสงบความกระวนกระวาย อันเกิดจาก
กิเลสทั้งมวล. บทวา สนฺติปเท รโต ความวา ยินดียิ่งแลว คือนอมใจ
ไปแลว ในพระนิพพาน. อนึ่ง ในพระคาถานี้ ดวยบทวา อินฺทฺริยสมฺปนฺโน
นี้ทรงแสดงความที่พระขีณาสพนั้น เปนผูมีมรรคอันเจริญแลว และความเปน
ผูมีขันธอันกําหนดรูแลว ดวยบทวา สนฺโต นี้ ทรงแสดงถึงความที่พระขีณาสพนั้น เปนผูละกิเลสไดแลว. แตดวยบทวา สนฺติปเท รโต ที่ ทรง
แสดงความที่พระขีณาสพนั้นเปนผูกระทําใหแจง ซึ่งนิโรธแลว. คําที่เหลือมี
นัยดังกลาวแลวทั้งนั้น.
จบอรรถกถาอินทริยสูตรที่ ๓
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๔. อัทธาสูตร
วาดวยกาล ๓ อยาง
[๒๔๑] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อัทธา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน ?
คือ อดีตอัทธา ๑ อนาคตอัทธา ปจจุบันอัทธา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อัทธา ๓ อยางนี้แล.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
สัตวทั้งหลายผูมีความสําคัญในสิ่งที่
พูดกัน ตั้งอยูเฉพาะแลวในสิ่งที่พูดกัน
ยอมเขาถึงขาย คือ ความฉิบหาย และขาย
คือ กิเลสเครื่องประกอบแหงมัจจุ เพราะ
ไมกําหนดรูเรื่องที่พูดกัน พระขีณาสพ
ยอมไมสําคัญผูบงการ เพราะกําหนดรู
เรื่องทีพ่ ูดกัน เพราะทานถูกตองวิโมกข
ดวยใจ ทานถูกตองสันติบทอันยอดเยี่ยม
พระขีณาสพนั้นแล ผูถึงพรอมแลวดวย
เรื่องทีพ่ ูดกัน ผูระงับแลว ยินดีแลวใน
สันติบท พิจารณาและมีปกติเสพ ตั้งอยู
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ในธรรม ผูถึงฝงแหงเวท คือ สัจจะ ๔
ยอมไมเขาถึงการนับวาเปนมนุษยและ
เทวดา.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบอัทธาสูตรที่ ๔

อรรถกถาอัทธาสูตร
ในอัทธาสูตรที่ ๔ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :กาล (เวลา) ชื่อวา อัทธา. ในคําวา อตีโต อทฺธา เปนตน
มีบรรยายไว ๒ อยาง คือบรรยายตามพระสูตร ๑ บรรยายตามพระอภิธรรม ๑.
ในบรรยาย ๒ อยางนั้น โดยการบรรยายตามพระสูตร เวลากอนแตปฏิสนธิกาล
ชื่อวา อดีตอัทธา. เวลาหลังจากจุติ ชื่อวา อนาคตอัทธา. เวลาในระหวาง
แหงปฏิสนธิกับจุติ รวมทั้งจุติและปฏิสนธิ ชื่อวา ปจจุบันนัทธา. โดยการ
บรรยายตามพระอภิธรรม เวลาที่ดับไปแลวตามธรรมดา เพราะผานขณะทั้ง ๓
เหลานี้ คือ อุปปาทักขณะ ฐิติขณะ ภังคขณะไป ชื่อวา อตีตอัทธา.
เวลาที่ยังไมถึงขณะแมทั้ง ๓ ชื่อวา อนาคตอัทธา. เวลาที่พรั่งพรอมไปดวย
ขณะทั้ง ๓ ชื่อวา ปจจุบันนัทธา.
อีกนัยหนึ่ง ก็การจําแนกกาล มีอดีตเปนตนนี้ พึงทราบวา มี ๔ อยาง
ดวยสามารถแหงอัทธา ๑ สันตติ ๑ สมัย ๑ ขณะ ๑. บรรดา ๔ อยาง
นั้น การจําแนกโดยอัทธาไดกลาวมาแลว ดวยอํานาจแหงสันตติ รูป
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ทั้งหลายนี้เหมือนกัน มีฤดูเดียวกันเปนสมุฏฐาน และมีอาหารอยางเดียวกัน
เปนสมุฏฐาน แมกําลังเปนไป ดวยสามารถแหงเบื้องตนและเบื้องปลายเปน
ปจจุบัน รูปทั้งหลายที่มีฤดูและอาหาร ไมเหมือนกัน เปนสมุฏฐาน กอนแตนั้น
เปนอดีต หลังจากนั้น เปนอนาคต. รูปทั้งหลายที่เกิดจากจิต อันมีวิถีเดียวกัน
และมีสมาบัติเดียวกันเปนสมุฏฐาน เปนปจจุบัน. กอนแตนั้นเปนอดีต หลัง
จากนั้นเปนอนาคต สําหรับรูปทั้งหลายที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน เฉพาะอยาง
ดวยสามารถแหงสันตติ. แตพึงทราบวา รูปเฉพาะอยางนั้น เปนอดีตเปนตน
ดวยสามารถเปนผูอุปถัมภ รูปเหลานั้นนั่นแหละ ที่มีฤดู อาหาร และจิต
เปนสมุฏฐาน (แต) ดวยอํานาจแหงสมัย รูปทั้งหลายที่กําลังเปนไปอยู ดวย
สามารถแหงการสืบตอ ในสมัย (ตาง ๆ กัน) เชน ครูเดียว เชาเดียว เย็นเดียว
คืนเดียว วันเดียวเปนตน ชื่อวาเปนปจจุบัน ในสมัยนั้น ๆ. กอนหนานั้น
เปนอดีต หลังจากนั้นเปนอนาคต นี้เปนนัยในรูปธรรมกอน.
สวนในอรูปธรรมทั้งหลาย ดวยอํานาจแหงขณะ ธรรมทั้งหลายที่นับ
เนื่องในขณะทั้ง ๓ มีอุปปาทักขณะเปนตน เปนปจจุบัน กอนแตนั้นเปนอดีต
หลังจากนั้นเปนอนาคต. อีกอยางหนึ่ง ธรรมทั้งหลายที่ทําหนาที่เปนเหตุ เปน
ปจจัยผานไปแลวเปนอดีต ธรรมทั้งหลายที่ทําหนาที่เปนเหตุเสร็จแลว แตทํา
หนาที่เปนปจจัยยังไมสําเร็จ เปนปจจุบัน ธรรมทัง้ หลายที่ยังไมถึงพรอมดวยกิจ
(ยังไมทําหนาที่) ทั้ง ๒ อยาง เปนอนาคต. อีกอยางหนึ่ง ในขณะแหงกิจของตน
ธรรมทั้งหลายเปนปจจุบัน กอนแตนนั้ เปนอดีต หลังจากนั้นเปนอนาคต บรรดา
สภาวะทั้ง ๔ มีอัทธาเปนตน การกลาวถึงขณะเทานั้น เปนการบรรยายโดยตรง
ที่เหลือเปนการบรรยายโดยออม ดวยวา ขึ้นชือ่ วาความตางกันแหงกาลมีอดีต
เปนตนนี้ มีสําหรับธรรมทั้งหลาย ไมมีสําหรับกาล แตวากาล โดยปรมัตถ
ถึงจะไมมี เพราะหมายเอาธรรมที่มีอดีตเปนตนเปนประเภท แตในที่นกี้ ็
พึงทราบวา พระองคตรัสไว โดยคํามีอาทิวา อตีโต โดยโวหารนั่นเอง.
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พึงทราบวินิจฉัยในบทวา อกฺเขยฺยสฺิโน นี้ดังตอไปนี้ คําพูด
ชื่อวา อักเขยยะ เพราะอันเขาพูด คือกลาว ไดแกใหผูอื่นรู (บัญญัติ) คือ
กถาวัตถุ โดยเนื้อความไดแกเบญจขันธมีรูปเปนตน . สมจริงดังที่ทานกลาวไววา
บุคคลพึงกลาวกถา ปรารภอดีตอัทธาบาง กลาวปรารภอนาคตอัทธาบาง
กลาวปรารภปจจุบันอัทธาบาง ดังนี้. อนึ่ง ในขอนี้พึงแสดงเนื้อความแมดวย
สูตรที่กลาวถึงคลองแหงนิรุกติที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางนี้วา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย รูปใดที่เปนอดีต ไดดับไปแลว ไดเปลีย่ นแปลงไปแลว มีการกลาว
ถึงรูปนั้นวาไดมีแลว มีการรองเรียกรูปนั้นวาไดมีแลว มีการบัญญัติรูปนัน้ วา
ไดมีแลว ไมใชมีการกลาวรูปนั้นวา จักมี ไมใชมกี ารกลาวรูปนั้นวา กําลังมี
ดังนี้.
ผูมีความสําคัญหมายในเรื่องที่จะตองกลาวถึง ดวยสามารถแหงความ
สําคัญ หมายในขันธบัญจก กลาวถึงเรื่องที่จะตองกลาวถึงโดยความเปนกถาวัตถุ
ที่เปนไปแลวโดยนัยมีอาทิวา เรา ของเรา เทวดา มนุษย หญิง และชาย
ดวยประการดังกลาวแลว อธิบายวา เปนผูมีความสําคัญในอุปาทานขันธทั้ง ๕
วาเปนสัตว เปนบุคคลเปนตน. สัตวทั้งหลายตั้งอยูแลว ในสิ่งที่จะตองพูดถึง
ดวยสามารถแหงการยึดถือ ดวยตัณหาและทิฏฐิ. อีกอยางหนึ่ง ตั้งอยูแลวโดย
อาการ ๘ ดวยสามารถแหงราคะเปนตน อธิบายวา ผูกําหนัดแลว เปนผูดํารง
อยูแลวดวยสามารถแหงราคะ ผูอันโทสะประทุษรายแลว เปนผูดํารงอยูแลว
ดวยสามารถแหงโทสะ ผูหลงแลว เปนผูดํารงอยูแลวดวยสามารถแหงโมหะ
ผูถูกทิฏฐิจับตองแลว เปนผูดํารงอยูแลวดวยสามารถแหงทิฏฐิ ผูมีกิเลสแรงกลา
เปนผูดํารงอยูแลว ดวยสามารถแหงอนุสัย ผูทถี่ กู กิเลสรัดรึงไว เปนผูดํารง
อยูแลวดวยสามารถแหงมานะ ผูที่ยังตกลงใจไมได เปนผูดํารงอยูแลวดวย
สามารถแหงวิจิกิจฉา ผูท ี่มีความฟุงซาน เปนผูดํารงอยูแลว ดวยอํานาจ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 404

อุทธัจจะดังนี้. บทวา อกฺเขยฺย อปริฺาย ความวา เพราะไมรูสิ่งที่จะ
ตองพูดถึงนั้น ในธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓ ดวยปริญญาทั้ง ๓ ไดแกเหตุที่ไมรู
สิ่งนั้น. บทวา โยคมายนฺติ มจฺจุโน ความวา เขาถึงเครื่องประกอบ
(ขาย) ของมรณะ คือ เครื่องผูก (สัตว) ไวกับดวยมรณะนั้น อธิบายวา
ไมพรากจากกัน. อีกอยางหนึ่ง บทวา โยคะ ไดแกอุบาย ทานอธิบายไววา
สัตวทั้งหลาย ยอมเขาถึงขายคือความพินาศ และขายคือกิเลสอันเปนที่ตั้งแหง
มาร และเสนามาร ที่ดักไว ขึงไว ดวยอุบายนั้น. สมจริงดังคําที่ตรัสไววา
เพราะความผัดเพี้ยน ดวยพญามัจจุราช ผูมีเสนานา ยอมไมมเี สีย ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงวัฏฏะ ดวยพระพุทธพจนมีประมาณเทานี้แลว บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงวิวัฏฏะ. จึงตรัสคํามีอาทิวา อกฺเขยฺยฺจ
ปริฺาย ไว.
จ ศัพท ในบทคาถาวา อกฺเขยฺยจ ปริฺาย นั้น ลงในอรรถวา
พฺยติเรก (แปลกออกไป). พระผูมีพระภาคเจาทรงยังคุณพิเศษ ที่พึงไดดวย
การกําหนดรูสิ่งที่กลาว คือ ที่กําลังตรัสถึงอยูนั่นแหละ ใหแจมแจง ดวย จ
ศัพทนั้น. ทวา ปริฺาย ความวา เพราะกําหนดรูวาเปนทุกขดวยมัคคปญญา ที่ประกอบดวยวิปสสนา คือเพราะกาวลวงทุกขนั้นดวยการละกิเลสที่
เนื่องดวยทุกขนั้น หรือเพราะยังกิจแหงปริญญาแมทั้ง ๓ ใหถงึ ที่สุด. บทวา
อกฺขาตาร น มฺติ ความวา พระขีณาสพชื่อวาไมสําคัญหมาย (วามี)
ผูบงการ เพราะละความสําคัญหมายไดโดยประการทั้งปวง อธิบายวา ไมเชื่อ
อะไร ๆ ที่เปนสภาวะมีผูสรางเปนตน (วา) เปนอัตตา. บทวา ผุฏโ วิโมกฺโข
มนสา สนฺตปิ ทมนุตฺตร ความวา เพราะเหตุที่พระขีณาสพถูกแลว คือ ตอง
แลว ไดแกถงึ ธรรม คือพระนิพพาน ที่ไดนามวา วิโมกข เพราะพนจากสังขต-
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ธรรมทุกอยาง (และ) ไดนามวา สันติบท เพราะเปนที่ตั้งแหงความสงบระงับ
ความเรารอน อันเกิดแตกิเลสทั้งมวล ฉะนั้นทานจึงไมสําคัญหมายวามีผูบงการ.
อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสการบรรลุทกุ ขสัจดวยปริญญากิจ และบรรลุสมุทยสัจดวยปหานกิจแลว บัดนี้ จึงตรัสการบรรลุมรรค
ดวยภาวนากิจ และนิโรธ ดวยสัจฉิกิริยากิจ ดวยคํานี้วา ผุฏโ วิโมกฺโข
มนสา สนฺตปิ ทมนุตฺตร (ทานถูกตองวิโมกขดวยใจ ทานถูกตองสันติบท
อันเยี่ยม) คํานั้นมีอธิบายวา อริยมรรคชื่อวาวิโมกข เพราะพนจากกิเลสทั้งมวล
ดวยสามารถแหงการตัดขาด (สมุจเฉทปหาน) ก็โมกขนั้น ทานถูกตองแลว
คือสัมผัสแลว ไดแกเจริญแลวดวยมรรคกิจ ดวยเหตุนั้นเอง พระนิพพาน
ที่เปนสันติบท อันยอดเยี่ยม เปนอันทานถูกตองแลว คือสัมผัสแลว ไดแก
ทําใหแจงแลว. บทวา อากงฺเขยฺยสมฺปนฺโน ความวา ผูหลุดพนดีแลว
จากอักเขยยนิมิตนั้น เพราะละวิปลลาสในโลกทีถ่ ูกวิบัติชนิดตาง ๆ กําจัดแลว
เสียได ชื่อวาเปนผูถึงพรอมแลว ซึ่งอักเขยยนิมิต คือประกอบแลวดวยสมบัติ
ทั้งหลาย ที่เกิดแลวจากการกําหนดรู สิ่งที่จะตองกลาวถึง. บทวา สงฺขาย เสวี
ความวา เปนผูมีปกติพิจารณา คือ ใครครวญ แลวจึงเสพปจจัยมีจีวรเปนตน
เพราะถึงความไพบูลยแหงปญญา. อนึง่ เปนผูมีปกติพิจารณาอารมณแมทุกอยาง
ที่มาสูคลอง สองเสพอยู ดวยสามารถแหงฉฬังคุเบกขา เพราะเปนผูมีธรรม
อันนับไดแลว. บทวา ธมฺมฏโ ความวา เปนผูดํารงอยูแลว ในอเสกขธรรม หรือนิพพานธรรมนั่นเอง. บทวา เวทคู ความวา ผูถึงเวท (จบ
ไตรเพท) เพราะถึงฝงแหงอริยสัจ ๔ ที่จะพึงรู. ผูม ีคุณอยางนี้ เปนพระอรหันต
ยอมไมชื่อวาเขาถึงการนับวาเปนมนุษย หรือเทวดา เพราะไมมีภพใหมใน
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บรรดาภพทั้งหลาย ภพไหนๆ อีกตอไป คือถึงความเปนผูหาบัญญัติไมไดเลย.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงจบเทศนาลง ดวยอนุปาทาปรินิพพาน ดวยประการ
ดังพรรณนามานี้.
จบอรรถกถาอัทธาสูตรที่ ๔

๕. ทุจริตสูตร
วาดวยทุจริต ๓ อยาง
[๒๔๒] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาได
สดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทุจริต ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน ?
คือ กายทุจริต ๑ วจีทุจริต ๑ มโนทุจริต ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ทุจริต
๓ อยางนี้แล.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจา ตรัสกาถาประพันธดังนี้วา
บุคคลผูมีปญญาทราม กระทํากายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต และกระทํา
อกุศลกรรมอยางอื่นอันประกอบดวยโทษ
ไมกระทํากุศลกรรม กระทําอกุศลกรรม
เปนอันมาก เมื่อตายไปยอมเขาถึงนรก.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบทุจริตสูตรที่ ๕
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อรรถกถาทุจริตสูตร
ในทุจริตสูตรที่ ๕ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :การประพฤติชั่ว หรือการประพฤติสิ่งเลวราย ชื่อวาทุจริต. การประพฤติชั่วดวยกายหรือการประพฤติชั่วที่เปนไปแลวทางกาย ชื่อวากายทุจริต.
แมในบททั้งหลายที่เหลือ ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
ก็ทุจริตเหลานี้ ควรจะกลาวตามบัญญัติบาง กลาวตามกรรมบถบาง.
บรรดาทั้งสองอยางนั้น จะกลาวตามบัญญัติกอน การละเมิดสิกขาบทที่ทรง
บัญญัติไว ทางกายทวาร เปนกายทุจริต การละเมิดสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว
แลว ทางวจีทวาร เปนวจีทุจริต การละเมิดสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไวทั้ง ๒ ทาง
เปนมโนทุจริต นี้แล คือการกลาวตามบัญญัติ. สวนเจตนา ๓ มีปาณาติบาต
เปนตน ที่เกิดขึ้นทั้งทางกายทวาร ทั้งทางวจีทวาร ชื่อวาเปนกายทุจริต.
เจตนาทั้ง ๔ มีมุสาวาทเปนตน ก็เชนนั้น (ที่เกิดในทางกายทวารและวจีทวาร)
ชื่อวาเปนวจีทุจริต ธรรมที่ประกอบดวยเจตนา ๓ อยาง คือ อภิชฌา พยาบาท
มิจฉาทิฏฐิ ชื่อวาเปนมโนทุจริต นี้แลคือการกลาวตามกรรมบถ.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายตอไปนี้ บาปธรรม ทีถ่ ึงกรรมบถ
นั่นแหละ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยความเปนกายทุจริตเปนตน เพราะ
ฉะนั้น เพือ่ จะทรงสงเคราะหเอาบาปธรรมอยางอื่นนั้นเขาดวย พระองคจึง
ตรัสวา อฺจฺ โทสสณฺหิต ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โทสสณฺหิต ไดแก ประกอบดวยกิเลส
มีราคะเปนตน. คําที่เหลือ เขาใจไดงายทั้งนั้น.
จบอรรถกถาทุจริตสูตรที่ ๕
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๖. สุจริตสูตร
วาดวยสุจริต ๓ อยาง
[๒๔๓] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตร
นี้พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาได
สดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สุจริต ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน ?
คือ กายสุจริต ๑ วจีสุจริต ๑ มโนสุจริต ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สุจริต ๓ อยางนี้แล.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
บุคคลผูมีปญญา ละกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต และไมกระทําอกุศลกรรมอยางอื่น อันประกอบดวยโทษ กระ
ทํากุศลเปนอันมาก เมื่อตายไป ยอมเขา
ถึงสวรรค.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบสุจริตสูตรที่ ๖
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อรรถกถาสุจริตสูตร
ในสุจริตสูตรที่ ๖ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้:ความประพฤติดี หรือความประพฤติงาม ชือ่ วาสุจริต. ความประพฤติดี
ดวยกาย หรือความประพฤติดีที่เปนไปแลวทางกาย ชื่อวา กายสุจริต. แมใน
บทที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
ก็แมในพระสูตรนี้ มีกลาวถึง ๒ อยางเหมือนกัน คือดวยสามารถ
แหงบัญญัติ และดวยสามารถแหงกรรมบถ. การไมละเมิดสิกขาบทที่ทรง
บัญญัติไวแลว ทางกายทวาร ชื่อวา เปนกายสุจริต การไมละเมิดสิกขาบทที่
ทรงบัญญัติไวแลว ทางวจีทวาร ชื่อวาเปน วจีสุจริต การละละเมิดสิกขาบท
ที่ทรงบัญญัติไวแลวทั้ง ๒ ทวาร ชื่อวา เปนมโนสุจริต เพราะฉะนั้น บรรดา
กถาทั้งสองอยางนั้น นี้ เปนบัญญัติกถา สวน เจตนาบาง วิรัติบาง ๓ อยาง
ที่เกิดขึ้นแลวแกบุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาตเปนตน ชื่อวากายสุจริต. เจตนา
บาง วิรัติบาง ๔ อยางที่เกิดขึ้นแตผูงดเวนไปจากมุสาวาทเปนตน ชื่อวาเปน
วจีสุจริต. ธรรมที่สัมปยุตดวยเจตนา ๓ อยาง คือ อนภิชฌา อัพยาบาท
สัมมาทิฏฐิเปนมโนสุจริต. นี้แลคือการกลาวตามกรรมบถ. คําที่เหลือมีนัยดัง
กลาวแลว.
จบอรรถกถาสุจริตสูตรที่ ๖
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๗. สุจิสูตร
วาดวยความสะอาด ๓ อยาง
[๒๔๔] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระ
สูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูสะอาด ๓ อยางนี้
๓ อยางเปนไฉน ? คือ ความเปนผูสะอาดทางกาย ๑ ความเปนผูสะอาดทาง
วาจา ๑ ความเปนผูสะอาดทางใจ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูสะอาด
๓ อยางนี้แล.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
พระอริยเจาทั้งหลาย มีพระพุทธเจา
เปนตน ไดกลาวบุคคลผูสะอาดทางกาย
ผูสะอาดทางวาจา ผูสะอาดทางใจ ผูห า
อาสวะมิได วาเปนผูสะอาด ผูถึงพรอม
ดวยความเปนผูสะอาด ผูละกิเลสทั้งปวง
เสียได.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบสุจิสูตรที่ ๗
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อรรถกถาสุจิสูตร
ในสุจิสูตรที่ ๗ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา โสเจยิยานิ ไดแกความสะอาด. บทวา กายโยเจยฺย ได
แก กายสุจริต. แมวจีโสเจยยะ และ มโนโสเจยยะ ก็ไดแกวจีสุจริตและ
มโนสุจริตนั่นเอง. สมจริงดังคําที่ตรัสไวมีอาทิวา บรรดาโสเจยยะ ๓ อยาง
นั้น กายโสเจยยะ คืออะไร ? คือเจตนาเปนเครื่องงดเวนจากปาณาติบาต.
พึงทราบวินิจฉัยในพระคาถาดังตอไปนี้ ชือ่ วาความสะอาดทางกาย
เพราะละกายทุจริตทุกอยางไดแลว ดวยสามารถแหงการตัดขาด เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา กายสุจิ. บทวา โสเจยฺยสมฺปนฺน ความวา เขาถึงแลวดวย
โสเจยยสมบัติที่บริสุทธิดีแลว เพราะระงับกิเลสไดแลว. คําที่เหลือมีนัยดังกลาว
แลวทั้งนั้น.
จบอรรถกถาสุจิสูตรที่ ๗

๘. มุนีสูตร
วาดวยผูรู ๓ อยาง
[๒๔๕] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูรู ๓ อยางนี้ ๓ อยาง
เปนไฉน ? คือ ความเปนผูรูทางกาย ๑ ความเปนผูรูทางวาจา ๑ ความเปน
ผูรูทางใจ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูรู ๓ อยางนี้แล.
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พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจา ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
พระอริยเจาทั้งหลาย มีพระพุทธเจา
เปนตน ไดกลาวบุคคลผูรูทางกาย ผูรู
ทางวาจา ผูรูทางใจ ผูหาอาสวะมิไดวา
เปนมุนี ผูถึงพรอมดวยความเปนมุนี มี
บาปอันลางแลว.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบมุนีสูตรที่ ๘
อรรถกถามุนีสูตร
ในมุนสี ูตรที่ ๘ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :ในบทวา โมเนยฺยานิ นี้ บุคคลชื่อวา มุนิ เพราะรูทั้งโลกนี้และ
โลกหนา และทั้งประโยชนตนประโยชนผูอื่น ไดแก พระเสกขะบุคคล ๗ จําพวก
พรอมดวยกัลยาณปุถุชน และพระอรหันต. แตในที่นี้ทรงประสงคเอาพระอรหันตเทานั้น. ความเปนแหงมุนี เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา โมเนยยะ ไดแก
กายสมาจาร วจีสมาจาร และมโนสมาจารของพระอรหันต. อีกอยางหนึ่ง
ธรรมคือ โมเนยยปฏิปทา ที่ทําใหเปนมุนี ชื่อวา โมเนยยะ.
โมเนยยะเหลานั้น มีความพิสดารดังตอไปนี้ บรรดาโมเนยยะทั้ง ๓ นั้น
กายโมเนยยะเปนอยางไร ? คือการละกายทุจริต ๓ อยาง ชื่อวา กายโมนยยะ
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กายสุจริต ๓ อยาง ชื่อวา กายโมเนยยะ ญาณในธรรมที่มีกายเปนอารมณ
ชื่อวา กายโมเนยยะ การกําหนดรูกาย ชื่อวา กายโมเนยยะ มรรคที่สหรคต
ดวยการกําหนดรูกาย ชื่อวา กายโมเนยยะ การละฉันทราคะในกาย ชื่อวา
กายโมเนยะ การเขาจตุตถฌาน มีการดับกายสังขาร ชื่อวา กายโมเนยยะ.
บรรดาโมเนยยะทั้ง ๓ นั้น วจีโมเนยยะ เปนอยางไร คือการละวจีทุจริต
๔ อยาง ชื่อวา วจีโมเนยยะ วจีสุจริต ๔ อยาง ชือ่ วา วจีโมเนยยะ
ญาณในธรรมมีวาจาเปนอารมณ ชื่อวา วจีโมเนยยะ การกําหนดรูวาจา ชื่อวา
วจีโมเนยยะ มรรคที่สหรคตดวยการกําหนดรูวาจา ชื่อวา วจีโมเนยยะ
การละฉันทราคะในวาจา ชื่อวา วจีโมเนยยะ การเขาทุติยฌาน มีการดับ
วจีสังขาร ชื่อวา วจีโมเนยยะ. บรรดาโมเนยยะทั้ง ๓ อยางนั้นมโนโมเนยยะ
เปนอยางไร ? คือการละมโนทุจริต ๓ อยาง ชื่อวา มโนโมเนยยะ มโนสุจริต
๓ อยาง ชือ่ วา มโนโมเนยยะ ญาณในธรรมมีใจเปนอารมณ ชื่อวา
มโนโมเนยยะ การกําหนดรูใจ ชื่อวา มโนโมเนยยะ มรรคที่สหรคต
ดวยการกําหนดรูใจ ชื่อวา นโนโมเนยยะ การละฉันทราคะในใจ ชื่อวา
มโนโมเนยยะ การเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ มีการดับจิตสังขาร ชื่อวา
มโนโมเนยยะ แล.
บทวา นินฺหาตปาปก ความวา ผูมีมลทินคือบาปอันลางดีแลวดวย
น้ําอันเลิศ คืออัษฎางคิกมรรค.
จบอรรถกถามุนีสูตรที่ ๘
*

*

ม. โมเนยยสูตร
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๙. ปฐมราคสูตร
วาดวยผูถูกมารผูกไว
[๒๔๖] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาได
สดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ราคะ โทสะ โมหะ บุคคลผูใดผูหนึ่งยัง
ละไมไดแลว บุคคลผูนี้เรากลาววา เปนผูอันมารผูกไวแลว สวมบวงแลว
และถูกมารผูมีบาปพึงกระทําไดตามความพอใจ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ราคะ
โทสะ โมหะ บุคคลผูใดผูหนึ่งละไดแลว บุคคลผูนี้เรากลาววา มารผูกไมได
สวมบวงไมได และมารผูมีบาปกระทําตามความพอใจไมได.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจา ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
พระอริยเจาทั้งหลายมีพระพุทธเจา
เปนตน ไดกลาวบุคคลผูสํารอกราคะ
โทสะ โมหะ และอวิชชาไดแลว ผูมีตน
อันอบรมแลวผูใดผูห นึ่ง วาเปนผูประเสริฐ
ผูไปแลวอยางนั้น ผูต รัสรูแลว ผูลวงเวร
และภัย ผูละกิเลสทัง้ ปวงเสียได.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบปฐมราคสูตรที่ ๙
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อรรถกถาปฐมราคสูตร
ในปฐมราคสูตรที่ ๙ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ยสฺส กสฺสจิ เปนคํากลาวถึงบุคคลที่ไมไดกําหนดแนนอน.
เพราะฉะนั้น อันบุคคลผูใดผูหนึ่ง จะเปนคฤหัสถก็ตาม บรรพชิตก็ตาม. บทวา
ราโค อปฺปหีโน ความวา กิเลส ชื่อวา ราคะ เพราะอรรถวา กําหนัด
อันผูใดผูหนึ่งยังละไมไดแลว ดวยสามารถแหงการตัดขาด (สมุจเฉทปหาน)
คือ ไมใหถึงการไมใหเกิดขึ้นเปนธรรมดาดวยมรรค. แมในโทสะและโมหะ
ทั้งหลายก็มีนัยนี้เหมือนกัน . บรรดากิเลสเหลานั้น ราคะ โทสะ โมหะ
ที่จะใหไปอบาย จะละไดดวยปฐมมรรค กามราคะอยางหยาบ และโทสะอยางหยาบ จะละไดดวยทุติยมรรค กามราคะและโทสะเหลนั้นแหละ จะละ
ไมมีเหลือเลย ไดดวยตติยมรรค. ภวราคะ และโมหะที่เหลือ จะไดดวย
มรรคที่ ๔. เมื่อละกิเลสเหลานี้ไดอยางนี้ กิเลสแมทั้งหมด ก็ยอมละได
เหมือนกัน เพราะตั้งอยูในที่เดียวกันกับกิเลสเหลานั้น . ราคะเปนตนเหลานี้
ตามที่พรรณนามานี้ ผูใดผูหนึ่งจะเปนภิกษุ ภิกษุณีก็ตาม อุบาสกก็ตาม
อุบาสิกาก็ตาม ยังละไมไดแลวดวยมรรค.
บทวา พนฺโธ มารสฺส ความวา บุคคลนี้ เราตถาคตเรียกวา
ถูกมารคือกิเลสผูกไวแลว และเขาถูกกิเลสมารผูกไวแลวดวยบวงอันเลิศใด
ก็เปนอันถูกแมอภิสังขารมารเปนตนผูกไวแลว ดวยบวงอันเลิศนั้นเหมือนกัน.
บทวา ปฏิมกุ ฺกสฺส มารปาโส ความวา กิเลสกลาวคือบวงแหงมาร
เปนอันเขาคือบุคคลนี้ ผูยังละกิเลสไมไดสวมไวแลว เพราะยังละกิเลสไมได
นั้นนั่นเอง อธิบายวา คลองไวแลว คือสอดเขาไปแลว ในจิตสันดานของตน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 416

ไดแกถูกมารนั้นบังคับใหผูกเอง. อีกอยางหนึ่ง บวงมาร พึงเปนของที่เขา
สวมแลว. พึงทราบอธิบาย ในธรรมฝายขาวตอไปนี้ บทวา โอมุกกฺ สฺส
ความวา บวงมารนั้น พึงเปนของอันเขาเปลื้อง คือแกแลว ไดแกตั้งอยูไมได.
คําที่เหลือพึงทราบตามบรรยายที่ตรงขามจากที่กลาวมาแลว.
ในพระสูตรนี้ คาถามีมาแลว ดวยสามารถแหงธรรมที่เปนฝายขาว
เทานั้น ในพระคาถานั้น มีความสังเขปดังตอไปนี้ พระอริยะทั้งหลายมี
พระพุทธเจาเปนตน กลาวถึงพระอริยบุคคล
ผูสํารอกราคะ โทสะ และอวิชชาออกแลว คือใหดับไปแลว ดวย
มรรคอันเลิศ (อรหัตผล) ผูมีกายอันอบรมแลว วาเปนผูประเสริฐ คือเปน
พระพรหม หรือเปนผูประเสริฐสุด คือบรรลุพระอรหัตแลว องคใดองคหนึ่ง
คือองคหนึ่ง ภายในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย ผูชื่อวาอบรมตนแลว เพราะ
ที่ศีล สมาธิ และปญญา พระขีณาสพอื่น ๆ เปนผูประกอบดวยคุณสมบัติ
คือปุรพูปนิสัยมาแลว และทานเหลานั้น ถึงแลวคือบรรลุแลว ซึ่งพระนิพพาน
ดวยมัชฌิมาปฏิปทาที่สงเคราะหดวยศีลขันธ สมาธิขันธ และปญญาขันธ เวน
จากสวนสุดทั้งสอง อีกอยางหนึ่ง ทานเหลานั้น แทงตลอดลักษณะที่แทจริง
แหงขันธเปนตน ตามความเปนจริง ทานเหลานั้นรูยิ่งแลวซึ่งทุกขเปนตน
อันเปนธรรทที่แทจริง โดยไมผิดพลาด และทานเหลานั้น เห็นอารมณ
ทั้งหลายมีเปนตน ดวยสามารถเพียงเห็นเทานั้น อีกอยางหนึ่ง พระอริยบุคคล
๘ จําพวกเหลานี้ มีวาจาเปนไปแลวดวยสามารถแหงอริยโวหารอยางเดียว
โดยเวนโวหารที่ไมใชของพระอริยะ มีกายเปนไปแลวเหมาะสมแกวาจา และ
มีวาจาเปนไปแลว เหมาะสมแกกาย ฉันใด พระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจา
เปนตน กลาวคือเรียก ไดแกสรรเสริญบุคคลนั้น ผูไปแลวอยางนั้น ทานวา
ผูนี้เปนพระอริยบุคคล ผูชื่อวา รูแลว เพราะรูอริยสัจ ๔ ผูกาวลวงบุคคลเวร
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(เวรเกิดจากบุคคล) กิเลสเวร (เวรเกิดจากกิเลส) และภัยมีการติเตียนตน
เปนตน ชื่อวาเปนผูลวงพนเวรภัย ผูชื่อวาละกิเลสทุกอยางได เพราะละกิเลส
และอภิสังขารเปนตนทั้งมวลได ฉันนั้น.
จบอรรถกถาปฐมราคสูตรที่ ๙
๑๐. ทุติยราคสูตร
วาดวยผูขามถึงฝงยืนอยูบนบก
[๒๔๗] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาได
สดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ราคะ โทสะ โมหะ ผูใดผูหนึ่งเปน
ภิกษุก็ตาม ภิกษุณีก็ตาม ยังละไมไดแลว ผูนี้เรากลาววา ขามสมุทรที่มีคลื่น
มีระลอก มีน้ําวน มีสัตวราย มีผีเสื้อน้ําไมได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ราคะ
โทสะ โมหะ ผูใดผูหนึ่งเปนภิกษุก็ตาม ภิกษุณีก็ตาม ละไดแลว ผูนี้เรากลาววา
ขามพนสมุทรที่มีคลื่น มีระลอก มีน้ําวน มีสตั วราย มีผีเสื้อน้ําไดแลว
ขามถึงฝงยืนอยูบนบก.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจา ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
เรากลาววา ผูใดสํารอกราคะ โทสะ
โมหะ และอวิชชาไดแลว ผูนนั้ ขามพน
สมุทรที่มีสัตวราย มีผีเสื้อน้ํา มีคลื่น
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นาพึงกลัว ขามไดโดยยาก ไดแลว ผูนั้น
ลวงธรรมเปนเครื่องของ ละมัจจุราช หา
อุปธิมิได ละทุกขเพือ่ ความไมเกิดอีก ถึง
ความขาดสูญแลว ยอมไมถึงการนับได
เธอยังมัจจุราชใหหลงไดแลว.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบทุติยราคสูตรที่ ๑๐
จบวรรคที่ ๒
อรรถกถาทุติยราคสูตร
ในทุติยราคสูตรที่ ๑๐ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา น อตริ แปลวา ขามไมไดแลว. บทวา สมุทฺท ไดแก
ทะเลคือสงสาร หรือทะเลคืออายตนะ มีจักขุอายตนะเปนตน สงสารและ
อายตนะแมทั้งสองอยางนั้น ชื่อวา สมุทร เพราะเปนเหมือนทะเล โดยความ
หมายวา เต็มไดยาก. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาสมุทร เพราะอรรถวา เปนเหมือน
สมุทร อธิบายวา ชื่อวาเปนเหมือนสมุทร เพราะเปนทีอยูอาศัยของกิเลส คือ
เพราะสันดานของสัตวเปนเรือนของกิเลส. บทวา สวิจึ ความวา มีระลอก
โดยระลอกคือความโกรธ และความแคน . สมดังที่ตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
คําวาภัยคือระลอกนี้แล เปนชื่อของความโกรธและความแคน . บทวา สาวฏฏ
ความวา พรอมดวยวังวน โดยวังวนคือกามคุณ ๕. สมจริงตามที่ตรัสไววา
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ดูกอนภิกษุ คําวา อาวัฏฏะ นี้ เปนชือ่ ของกามคุณที่ ๕. บทวา สคห สรกฺขส
ความวา ชื่อวาประกอบดวยบุคคลที่เปนวิสภาคกัน (ศัตรู) เชนกับดวยมังกรดุ
ปลาราย และผีเสื้อสมุทร เพราะใหเกิดอนัตถะแกผูไปสูแหลงหากินของตน.
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุ คําวา สคห สรกฺขส
นี้แล เปนชือ่ ของมาตุคาม. บทวา อตริ ความวา ขามพนทะเลตามที่กลาว
แลว ดวยเรือคือมรรคปญญา. บทวา ติณฺโณ แปลวา ขามพนไปแลว. บทวา
ปารคโต ไดแก ผูเขาถึงฝง คือฝงขางโนนของทะเลนั้น ไดแกนิโรธ. บทวา
ถเล ติฏติ ความวา ตอจากนั้นไป เราตถาคตเรียกเขาวาเปนพราหมณ
ผูลอยบาปแลว ยืนอยูบ นบก คือ ฝงโนน ไดแกพระนิพพาน เพราะขาม
หวงน้ําใหญมีกามเปนตน.
แมในพระสูตรนี้ คาถาก็มีมาแลว ดวยสามารถแหงธรรมที่เปนฝาย
ขาวเหมือนกัน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุมฺมภิ ย ไดแก คลื่นและภัย
ตามที่กลาวแลว คลื่นนั้นชื่อวาเปนภัย เพราะเปนแดนนาสะพึงกลัว. บทวา
ทุตฺตร ไดแก ขามไดยากเหลือเกิน. บทวา อจฺจตริ แปลวา ไดขามพนแลว.
บทวา สงฺคาติโค ความวา ชื่อวาผานเครื่องของไปแลว เพราะเปนผูกาวเลย
คือละเครื่องของ ๕ อยาง มีราคะเปนตนไดแลว. บทวา อฏงฺคโต โส
น ปมาณเมติ ความวา ผูนั้นเปนอยางนั้น คือเปนพระอรหันต ชื่อวา ผูถึง
ความขาดสูญแลว เพราะกิเลสมีราคะเปนตน ที่เปนธรรมทําประมาณถึงความ
ดับสูญไปโดยสวนเดียวโดยแท. และตอแตนั้นไป เปนผูไมอาจที่ใคร ๆ จะ
นับไดวา บุคคลนั้นเปนเชนนี้ โดยศีล โดยสมาธิ โดยปญญา เพราะความ
บริบูรณ แหงธรรมขันธมีศีลเปนตน ชื่อวาไมถึงการนับได. อีกอยางหนึ่ง
ทานผูนั้นถึงความตั้งอยูไมได กลาวคือ อนุปาทิเสสนิพพาน ชื่อวา ยอม
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ไมถึง คือไมเขาถึงการนับได เพราะเปนผูที่ใคร ๆ ไมสามารถจะนับไดวา
พระอรหันตนั้น เปนผูดํารงอยูแลว โดยคติชื่อนี้ และเปนผูเชนนี้ โดยชือ่
และโคตร. ตอแตนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงจบพระธรรมเทศนาลง ดวย
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุนั่นแหละวา เราตถาคตกลาววา เธอยังมัจจุราชให
หลงไดแลว คือเปนผูที่พญามัจจุราชไมสามารถจะติดตามได.
ในวรรคนี้ พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวัฏฏะไวในสูตร
ที่ ๑ ที่ ๕ และที่ ๖ ตรัสวิวัฏฏะไวในสูตรที่ ๒ ที่ ๗ และที่ ๘ ตรัสทั้ง
วัฏฏะและวิวัฏฏะ ไวในพระสูตรที่เหลือ ดวยประการดังพรรณนามานี้.
จบอรรถกถาทุติยราคสูตรที่ ๑๐
จบวรรควรรณนาที่ ๒

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปุญญกิรยิ าวัตถุสูตร ๒. จักขุสูตร ๓. อินทรียสูตร ๔. อัทธาสูตร ๕. ทุจริตสูตร ๖. สุจริตสูตร ๗. สุจิสูตร ๘. มุนีสูตร ๙. ปฐมราคสูตร ๑๐. ทุติยราคสูตร และอรรถกถา.
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อิติวุตตกะ ติกนิบาต วรรคที่ ๓
๑. มิจฉาทิฏฐิสูตร
วาดวยผูเปนมิจฉาทิฏฐิเขาถึงนรก
[๒๔๘] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตร
นี้พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตไดเห็นสัตวผูประกอบดวย
กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดมั่น
การกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไป เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตกลาวคํานั้นแลวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราได
เห็นสัตวผูประกอบดวยกายทุจริต...เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะ
ไดฟงตอสมณะหรือพราหมณอื่นก็หามิได ก็แตวา เราตถาคตรูมาเอง เห็น
มาเอง ทราบมาเอง จึงกลาวคํานั้นแลวา เราตถาคตเห็นสัตวผูประกอบดวย
กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดมั่น
การกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เมือ่ ตายไป เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
บุคคลในโลกนี้ ตั้งใจไวผิด กลาว
วาจาผิด กระทําการงานผิดดวยกาย ผูมี
การสดับนอย ทํากรรมอันไมเปนบุญไว
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ในชีวิตอันมีประมาณนอย ในมนุษยโลกนี้
เขาผูมปี ญญาทราม เมื่อตายไป ยอมเขา
ถึงนรก.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบมิจฉาทิฏฐิสูตรที่ ๑

วรรควรรณนาที่ ๓
อรรถกถามิจฉาทิฏฐิสูตร
ในมิจฉาทิฏฐิสูตรที่ ๑ แหงวรรคที่ ๓ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ทิฏา มยา ความวา สัตวทั้งหลายอันเราตถาคตเห็นแลว
คือ อันเราตถาคตเห็นแลว ไดแกรูประจักษแลว ดวยสมันตจักษุ และทิพยจักษุ. ดวยคําวา ทิฏา มยา นั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงคัดคานการ
ไดฟงตาม ๆ กันมาเปนตน และความขอนี้จักมีมาในพระบาลี ในบัดนี้แหละ.
บทวา กายทุจฺจริเตน สมนฺ นาคตา ความวา เปนผูพรั่งพรอมดวย
กายทุจริต. บทวา อริยาน อุปวาทกา ความวา เปนผูวารายคือดา ไดแก
ติเตียนพระอริยะทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน โดยที่สุดแมพระโสดาบัน
ผูเปนคฤหัสถ โดยการกลาวตูที่ไมเปนจริง อันเปนเหตุกําจัดคุณความดี
(ของทาน). บทวา มิจฺฉาทิฏิกา ไดแก ผูมีความเห็นผิด. บทวา มิจฺฉาทิฏิกมฺมสมาทานา ความวา ผูไดสมาทานกรรมนานาชนิด เหตุที่มีความ
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เห็นผิดนั่นแหละ จะสมาทานกรรมแมอยางอื่นอีก มีกายกรรมเปนตน ที่มี
มิจฉาทิฏฐิเปนมูลฐาน.
ก็เมื่ออริยุปวาทกรรม และมิจฉาทิฏฐิ พระองคทรงถือเอาแลว ดวย
ศัพทวจีทุจริต และมโนทุจริตนั่นแหละ ในที่นี้แลว การตรัสซ้ําอีก ก็เพื่อจะ
ทรงแสดงวา อริยุปวาทกรรม และมิจฉาทิฏฐิมีโทษมาก ดวยวา บรรดา ๒
อยางนั้น อริยุปวาทมีโทษมาก เทากับอนันตริยกรรม. สมดังที่ตรัสไววา
ดูกอนสารีบุตร เปรียบเหมือนภิกษุผูถึงพรอมดวยศีล ถึงพรอมดวยสมาธิ
ถึงพรอมดวยปญญา พึงกระหยิ่มพระอรหัตผลในปจจุบันทีเดียว ฉันใด ดูกอน
สารีบุตร ขออุปไมยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เราตถาคตกลาววา ผูนั้นไมละวาจา
นั้นเสีย ไมละความคิดนั้นเสีย ไมสละคืนทิฏฐินั้นเสีย ก็เที่ยงแทที่จะตกนรก
ดังนี้.
กรรมอื่นที่ชื่อวา จะมีโทษมากวามิจฉาทิฏฐิ ไมมี. สมดังที่ตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตไมพิจารณาเห็นธรรมอยางอื่น ที่เปนธรรม
อยางเอก ทีม่ ีโทษมากเหมือนมิจฉาทิฏฐินี้เลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษ
ทั้งหลายมีมิจฉาทิฏฐิเปนอยางยิ่ง ดังนี้.
พระผูม ีพระภาคเจา ทรงปรารภคํามีอาทิวา ต โข ปน ไวเพื่อ
ทรงแสดงยืนยันเนื้อความตามที่ตรัสไว วาเปนธรรมที่ประจักษแกพระองคเอง
คํานั้นเขาใจไดงายอยูแลว .
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายดังตอไปนี้ บทวา มิจฺฉา มน
ปณิธาย ความวา ตั้งจิตไวโดยไมแยบคาย ดวยสามารถแหงธรรมทั้งหลาย
มีอภิชฌาเปนตน. บทวา มิจฺฉาวาจ อภาสิย ความวา กลาววาจาผิด
ดวยสามารถแหงมุสาวาทเปนตน. บทวา มิจฺฉา กมฺมานิ กตฺวาน ความวา
ทํากายกรรม ดวยสามารถแหงปาณาติบาตเปนตน. อีกอยางหนึ่ง บทวา
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มิจฺฉา มน ปณิธาย ความวา ตั้งจิตไวพลาด ดวยสามารถแหงมิจฉาทิฏฐิ.
แมในบททั้งสองที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน. บัดนี้ พระผูมพี ระภาคเจาทรง
แสดงถึงเหตุ ในการประพฤติทุจริตอยางนั้น ของเขา.
บทวา อปฺปสฺสุโต มีอธิบายวา เวนจากสุตะที่จะนําประโยชนเกื้อกูล
มาใหตนและผูอื่น. บทวา อปฺุกโร ความวา ตอนั้นไปนั่นเอง จะทํา
ความผิด คือจะมีความชั่วเปนธรรมดา เพราะความเปนผูไมฉลาดในอริยธรรม.
บทวา อิมสฺมึ อิธ ชีวิเต ความวา ในชีวิตอันนิดหนอย ในโลกนี้คือ
มนุษยโลก. สมดังที่ตรัสไววา ผูที่มีชีวิตอยูไดนาน ก็อยูไดเพียงรอยป หรือ
เกินไปเล็กนอย. และตรัสวา มนุษยทั้งหลายมีอายุนอย เพราะฉะนั้น ผูท ี่
เปนพหูสูต มีปญญา เรงรีบทําบุญ แลวจะไดไปสวรรค หรือดํารงอยูใน
พระนิพพาน. สวนผูใดศึกษานอย ไมบําเพ็ญบุญ ผูนั้นจะเปนคนมีปญญาทราม
เขาถึงนรก เพราะกายแตกสลายไป.
จบอรรถกถามิจฉาทิฏฐิสูตรที่ ๑
๒. สัมมาทิฏฐิสูตร
วาดวยผูเปนสัมมาทิฏฐิเขาถึงสวรรค
[๒๔๙] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตร
นี้พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตเห็นสัตวผูประกอบดวย
กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ
ถือมั่นการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไป เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค
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ก็เราตถาคตกลาวคํานั้นแลวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตไดเห็นสัตวผู
ประกอบดวยกายสุจริต... เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะไดฟงตอสมณะ
หรือพราหมณอื่นก็หามิได ก็แตวาเรารูมาเอง เห็นมาเอง ทราบนาเอง จึง
กลาววา เราตถาคต ไดเห็นสัตวผูประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ถือมั่นการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ
เมื่อตายไป เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
บุคคลในโลกนี้ ตั้งใจไวชอบ กลาว
วาจาชอบ กระทําการงานชอบดวยกาย
ผูมีการสดับมา ผูกระทําธรรมเปนบุญไว
ในชีวิตอันมีประมาณนอย ในมนุษยโลกนี้
บุคคลนั้น เปนผูมีปญญา เมื่อตายไป ยอม
เขาถึงสวรรค.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบสัมมาทิฏฐิสูตรที่ ๒
ในสูตรที่ ๒ พึงทราบความตามบรรยายที่ตรงกันขาม จากที่กลาวไว
แลวในสูตรที่ ๑
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๓. นิสสรณสูตร
วาดวยธาตุที่สลัดออก ๓ อยาง
[๒๕๐] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาได
สดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธาตุเปนที่สลัดออก ๓ อยางนี้ ๓ อยาง
เปนไฉน ? คือ เนกขัมมะ (รูปฌาน) เปนที่สลัดออกซึ่งกามทั้งหลาย ๑
อรูปฌานเปนที่สลัดออกซึ่งรูปทั้งหลาย ๑ นิโรธเปนที่สลัดออกซึ่งธรรมชาติ
ที่เกิดแลว อันปจจัยปรุงแตง อาศัยกันเกิดขึ้น ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธาตุ
เปนที่สลัดออก ๓ อยางนี้แล.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจา ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ภิกษุผูมีความเพียร รูธ รรมเปนที่
สลัดออกซึ่งกาม และอุบายเปนเครื่อง
กาวลวงรูปทั้งหลาย ถูกตองธรรมเปนที่
ระงับสังขารทั้งปวงในกาลทุกเมือ่ ภิกษุ
นั้นแลเปนผูเห็นโดยชอบ ยอมนอมไปใน
ธาตุนั้น ภิกษุนั้นแลอยูจบอภิญญา สงบระงับ กาวลวงโยคะไดแลว ชื่อวาเปนมุนี.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบนิสสรณสูตรที่ ๓
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อรรถกถานิสสรณสูตร
ในนิสสรณสูตรที่ ๓ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา นิสฺสรณิยา ความวา ปฏิสังยุตดวยธาตุที่สลัดออกไป. บทวา
ธาตุโย ไดแก สภาพที่วางจากสัตว. บทวา กามาน ไดแก กิเลสกาม
และวัตถุกาม. อีกอยางหนึ่ง บทวา กามาน ไดแกกิเลสกาม เพราะวาธาตุ
ทั้งหลายเปนที่ออกไปจากกิเลสกาม ถึงวัตถุกามก็ออกไปเหมือนกัน ไมใช
ออกไปโดยประการอื่น. สมดังที่ตรัสไววา
อารมณที่วิจิตรทั้งหลายในโลกไมใช
กาม แตความกําหนัดที่เกิดจากความดําริ
ของคน (ตางหาก) เปนกาม อารมณที่
วิจิตรทัง้ หลาย ก็สถิตอยูในโลกอยางนั้น
นั่นแหละ แตธีรชนจะนําความพอใจใน
กามนั้นออกไป.
การปราศไป ชื่อวา นิสสรณะ. บทวา เนกฺขมฺม ไดแกปรมฌาน.
โดยพิเศษแลว เนกขัมมะนั้น พึงเห็นวา มีอสุภะเปนอารมณ แตผูใดทําฌาน
นั้นใหเปนเบื้องบาท พิจารณาสังขารทั้งหลาย บรรลุมรรคที่ ๓ แลว จึงทํา
ใหแจงซึ่งพระนิพพานดวยอนาคามิผล จิตของผูนั้น จะสลัดออกจากกาม
ทั้งหลายโดยสวนเดียวเทานั้น ฉะนั้น เนกขัมมะนี้ พึงทราบวาเปนการสลัดออก
ซึ่งกามทั้งหลาย อยางอุกฤษฏ. บทวา รูปาน ไดแก รูปธรรมทั้งหลาย โดย
พิเศษแลวก็คือ รูปาวจรธรรมทั้งหมด แยกประเภทเปนกุศลวิบาก และกิรยิ า
พรอมดวยอารมณทั้งหลาย. บทวา อรุปฺป ไดแก รปาวจรฌาน แตอาจารย
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บางพวกกลาวเนื้อความของบทวา กามาน ไววา ไดแก กามาวจรธรรม
ทั้งหมด และกลาวเนื้อความของบทวา เนกขัมมะ วาไดแกรูปาวจรฌานทั้ง ๕.
คํานั้นไมมีในอรรถกถาทั้งหลาย และไมถูกดวย. บทวา ภูต แปลวาเกิดแลว.
บทวา สงฺขต ความวา ที่ปจจัยทั้งหลายจัดแจง คือ ปรุงแตง ทําแลว.
บทวา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน ความวา เกิดขึ้นจากเหตุ. ดวยบทแมทั้ง ๓ ยอม
ครอบคลุมไปถึงธรรมที่เปนไปในภูมิ ๓ โดยไมเหลือ. พระนิพพาน ชื่อวา
นิโรธ. ก็ในที่นี้ พระผูมพี ระภาคเจาตรัสการกําหนดรูกามไวดวยธาตุแรก การกําหนดรูรูปดวยธาตุที่ ๒ การกําหนดรูธรรมทีป่ จจัยปรุงแตงทั้งหมดดวยธาตุ
ที่ ๓ จึงเปนอันตรัสการกาวลวงภพไวครบถวน.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลาย ดังตอไปนี้ บทวา กามนิสฺสรณ
ตฺวา ความวา รูวา นี้เปนการสลัดออกจากกาม และการสลัดออกจากกาม
มีโดยอาการอยางนี้. ชื่อวา อติกฺกโม เพราะเปนเหตุกาวลวงคืออุบายแหง
การกาวลวง. รูเหตุกาวลวงนั้น คืออรูป. ธรรมชื่อวา สัพพสังขารสมถะ
เพราะเปนที่สงบระงับแหงสังขารทั้งมวล ไดแกพระนิพพาน. เห็นอยูซึ่งพระนิพพานนั้น. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวในหนหลังนั่นเอง.
จบอรรถกถานิสสรณสูตรที่ ๓
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๔. รูปสูตร
วาดวยอรูปละเอียดกวารูป
[๒๕๑] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาได
สดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อรูปละเอียดกวารูป นิโรธละเอียดกวา
อรูป.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปภพ และสัตว
เหลาใดดํารงอยูในอรูปภพ สัตวเหลานั้น
ไมรูชัดซึ่งนิโรธเปนผูยังตองกลับมาสูภพใหม สวนชนเหลาใด กําหนดรูร ูปภพแลว
ไมดํารงอยูในอรูปภพชนเหลานั้นยอม
นอมไปในนิโรธ เปนผูละมัจจุเสียได
พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูหาอาสวะมิได
ถูกตองอมตธาตุ อันไมมีอุปธิดวยนามกาย
แลว กระทําใหแจงซึ่งการสละคืนอุปธิ
ยอมแสดงบทอันไมมีความโศก ปราศจาก
ธุล.ี
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบรูปสูตรที่ ๔
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อรรถกถารูปสูตร
ในรูปสูตรที่ ๔ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา รูเปหิ ความวา กวารูปาวจรธรรมทั้งหลาย. บทวา สนฺตตรา
ความวา สงบดีกวา ดวยวารูปาวจรธรรมทั้งหลาย ชื่อวาสงบแลว เพราะขม
กิเลสไวได เพราะละองคที่หยาบมีวิตกเปนตนได และเพราะมีภูมิมั่นคงแลว
สวนอรูปธรรมทั้งหลาย มีพฤติกรรมสงบดีกวารูปธรรมแมเหลานั้น เพราะมี
องคสงบ และเพราะมีอารมณสงบ เพราะฉะนั้น อรูปธรรมเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา สนฺตตรา (สงบกวา). พระนิพพาน ชื่อวา นิโรธ
เพราะวาผลสมาบัติก็สงบกวาอรูปฌานที่ ๔ ที่แมยังไมมีความสุขุมเกิด โดย
ที่ยังมีสังขารเหลืออยู เพราะสงบความกระวนกระวายอันเกิดแตกิเลส และ
เพราะมีพระนิพพานเปนอารมณ ก็จะปวยกลาวไปไยถึงธรรมเปนที่สงบแหง
สังขารทั้งปวง คือพระนิพพาน เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
อรูเปหิ นิโรโธ สนฺตตโร (นิโรธสงบกวาอรูปทั้งหลาย).
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายดังตอไปนี้ บทวา รูปปฺ คา แปลวา
ผูเขาถึงรูปภพ. จริงอยู รูปภพในคาถานี้ พระองคตรัสเรียกวา รูป เหมือน
ในประโยคมีอาทิวา ยังมรรคใหเจริญเพื่อเขาถึงรูป. บทวา อรูปฏานิโย
ไดแกอรูปาวจรทั้งหลาย. ดวยบทวา นิโรธ อปฺปชานนฺโต อาคนฺตาโร
ปุนพฺภว สัตวเหลานั้นผูไมรูชัดซึ่งนิโรธจะมาสูภพใหมนี้ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงวา นิโรธเปนธรรมสงบกวารูปธรรมและอรูปธรรมทั้งหลายนั่นเอง.
บทวา อรูเปสุ อสณฺหิตา มีอธิบายวา ชนเหลาใดไมดํารงอยูในอรูปภพ
ทั้งหลาย ดวยความกําหนัดในอรูป คือกําหนดรูอยู แมซึ่งอรูปภพเหลานั้น.
บทวา เย ในคําวา นิโรเธ เย วิมุจฺจนฺติ เปนเพียงนิบาต. คําที่เหลือ
มีนัยดังกลาวแลวในหนหลังทั้งนั้น.
จบอรรถกถารูปสูตรที่ ๔
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๕. ปุตตสูตร
วาดวยบุตร ๓ จําพวก
[๒๕๒] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตร
นี้พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุตร ๓ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก
๓ จําพวกเปนไฉน คือ อติชาตบุตร ๑ อนุชาตบุตร ๑ อวชาตบุตร ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อติชาตบุตร เปนอยางไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
มารดาบิดาของบุตรในโลกนี้ ไมถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาเปน
สรณะ ไมงดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ
การดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท เปนผูทุศีล
มีธรรมอันลามก สวนบุตรของมารดาและบิดาเหลานั้น เปนผูถึงพระพุทธเจา
พระธรรม พระสงฆ วาเปนสรณะ งดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย
ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ การดื่มน้ําเมา คือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหง
ความประมาท มีศีล มีธรรมอันงาม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อติชาตบุตรเปน
อยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อนุชาตบุตรเปนอยางไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
มารดาบิดาของบุตรในโลกนี้ ถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาเปน
สรณะ งดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ การ
ดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท มีศีล มีธรรม
อันงาม สวนบุตรของมารดาบิดาเหลานั้น ถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ
วาเปนสรณะ งดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ
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การดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท เปนผูมีศีล
มีธรรมอันงาม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนุชาตบุตรเปนอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อวชาตบุตรเปนอยางไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
มารดาบิดาของบุตรในโลกนี้ ถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาเปน
สรณะ งดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ การ
ดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท เปนผูมีศีล มีธรรม
อันงาม สวนบุตรของมารดาบิดาเหลานั้น ไมถึงพระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆ วาเปนสรณะ ไมงดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิด
ในกาม พูดเท็จ การดืม่ น้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาท เปนผูทุศีล มีธรรมอันลามก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อวชาตบุตร
เปนอยางนี้แล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุตร ๓ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
บัณฑิตทั้งหลาย ยอมปรารถนา
อติชาตบุตร และอนุชาตบุตรไมปรารถนา
อวชาตบุตร ซึ่งเปนผูทําลายตระกูล สวน
บุตรเหลาใดเปนอุบาสก บุตรเหลานั้นแล
ชื่อวาเปนบุตรในโลก บุตรเหลานั้นมี
ศรัทธา ถึงพรอมดวยศีล ผู(โอบออมอารี)
รูความประสงค ปราศจากความตระหนี่
ยอมรุงเรื่องในบริษทั ทั้งหลาย เปรียบ
เหมือนพระจันทรพนแลวจากเมฆ ฉะนั้น.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 433

เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบปุตตสูตรที่ ๕
อรรถกถาปุตตสูตร
ในปุตตสูตรที่ ๕ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :ลูกที่เกิดจากอก คือกําเนิดจากตน หรือแมลกู บุญธรรม ชื่อวา บุตร.
บทวา สนฺโต แปลวา มีอยู. บทวา สวิชฺชมานา โลกสฺมึ ความวา
หาไดในโลกนี้. ชื่อวาสันโต เพราะวามีอยู ชื่อวา วิชฺชมานา เพราะวาปรากฏ
แลว. บทวา อติชาโต ความวา เกิดมาเหนือมารดาบิดาดวยคุณของตน.
อธิบายวา มีคุณสูงกวามารดาบิดาเหลานั้น. บทวา อนุชาโต ความวา เกิด
มาเปนผูทัดเทียมแกมารดาบิดาดวยคุณทั้งหลาย อธิบายวา มีคุณเสมอดวย
มารดาบิดาเหลานั้น. บทวา อวชาโต ความวา เกิดมาไมเทามารดาบิดา
ดวยคุณทั้งหลาย อธิบายวา มีคุณต่ํากวามารดาบิดาเหลานั้น.
ก็บุตรผูประกอบดวยคุณธรรมเหลาใด ทีพ่ ระผูมีพระภาคเจา ทรง
ประสงคเอาแลววา เปนผูยิ่งกวามารดาบิดา เสมอมารดาบิดา และต่ํากวา
มารดาบิดา เพื่อจะทรงแสดงจําแนกคุณธรรมเหลานั้น จึงทรงตั้งเปนกเถตุกัมยตาปุจฉา (ถามเพื่อจะตอบเสียเอง) วา กถฺจ ภิกขฺ เว ปุตฺโต
อติชาโต โหติ (ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อติชาตบุตรเปนไฉน ? ดังนี้แลว
จึงทรงปรารภนิเทศไว โดยนัยมีอาทิวา อิธ ภิกฺขเว ปุตฺตสฺส ดังนี้.
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พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา น พุทฺธ สรณ คตา นั้น ดังตอ
ไปนี้ พระพุทธเจาผูมีพระคุณความดี เกินหมูสัตว ที่คนทั้งหลายรูจักกันทั่ว
แลววา พุทฺโธ เพราะหมายเอาพระขันธสันดานที่ทรงอบรมแลว ดวยการ
บรรลุวโิ มกขอันยอดเยี่ยม มีพระญาณในธรรมทั้งมวลที่ไมมีอะไรขัดขวางได
เปนนิมิต หรือการบรรลุสัจจญาณ มีพระสัพพัญุตญาณเปนปทัฏฐาน. สมดัง
ที่ทานกลาวไววา พระผูมีพระภาคเจาเปนพระสัพพัญู ไมมีอาจารย ตรัสรู
พรอมเฉพาะแลว ซึ่งสัจจะทั้งหลายเอง ในธรรมทั้งหลายที่พระองคไมเคยได
ยินมาในกาลกอน เปนผูถึงแลวซึ่งความเปนพระสัพพัญู ในธรรมเหลานั้น
และถึงแลวซึ่งความเปนผูชํานาญในผลธรรมทั้งหลาย จึงทรงพระนามวา พุทฺโธ
การขยายความศัพทวา พุทฺโธ โดยเนื้อความมีเพียงเทานี้กอน. แตวา
พุทธะ โดยพยัญชนะ พึงทราบความตามนัยมีอาทิอยางนี้วา ทานผูมีความรู
มีความตื่นแลว โดยปราศจากความหลับคือกิเลส พรอมทั้งวาสนาโดยสวนเดียว
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พุทธะ. อีกอยางหนึ่ง ทานผูมีความเบิกบาน โดยความเปนผูเบิกบานดวยปญญา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พุทธะ. ผูตรัสรู (สัจจะ
ทั้ง ๔) เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พุทธะ ผูใหผูอื่นรู ผูยังหมูสตั วใหรูตาม
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พุทธะ. สมจริงดังที่ทานกลาวไววา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวา พุทฺโธ เพราะอรรถวา ตรัสรูสัจจะทั้งหลาย ทรงพระนามวา
พุทฺโธ เพราะอรรถวา ปลุกหมูสัตวใหตื่น ทรงพระนามวา พุทฺโธ เพราะ
ทรงรูธรรมทัง้ ปวง ทรงพระนามวา พุทฺโธ เพราะทรงเห็นธรรมทั้งปวง
ทรงพระนามวา พุทฺโธ เพราะทรงรูธรรมที่ควรรูย ิ่ง ทรงพระนามวา พุทฺโธ
เพราะทรงเบิกบานแลว ทรงพระนามวา พุทฺโธ เพราะมีธรรมกลาวคือ
อาสวะสิ้นแลว ทรงพระนามวา พุทฺโธ เพราะมีธรรมกลาวคือ ไมมีอุปกิเลส
ทรงพระนามวา พุทฺโธ เพราะอรรถวา ปราศจากราคะโดยสวนเดียว ทรง
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พระนามวา พุทฺโธ เพราะอรรถวา ปราศจากโทสะโดยสวนเดียว ทรง
พระนามวา พุทฺโธ เพราะอรรถวา ปราศจากโมหะโดยสวนเดียว ทรงพระ
นามวา พุทฺโธ เพราะอรรถวาไมมีกิเลสโดยสวนเดียว ทรงพระนามวา พุทฺโธ
เพราะอรรถวา ทรงถึงแลวซึ่งเอกายนมรรค ทรงพระนามวา พุทฺโธ เพราะ
อรรถวา ทรงเปนผูเดียวตรัสรูพรอมเฉพาะแลว ซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ
อันประเสริฐ ทรงพระนามวา พุทฺโธ เพราะทรงกําจัดความไมรู เพราะ
ทรงไดปญญาเครื่องตรัสรู และพระนามวา พุทฺโธ นี้ พระมารดา บิดา
พี่นองชาย พี่นองหญิง มิตร อมาตย ญาติสาโลหิต สมณพราหมณ เทวดา
มิไดทําให โดยที่แทแลว พระนามนี้ เปนวิโมกขันติกนาม (พระนามที่เกิด
ขึ้นในที่สุดแหงการหลุดพน) พระนามวา พุทฺโธ เปนสัจฉิกาบัญญัติ พรอม
ดวยการบรรลุสัพพัญุตญาณ ณ ควงไมโพธิ แหงพระผูมีพระภาคเจาทั้งหลาย
ผูตรัสรูแลว ดังนี้.
สิ่งที่ชอื่ วา เปนสรณะ เพราะเบียดเบียนทุกขภัยเปนตน. อธิบายวา
เบียดเบียนคือใหพินาศ ไดแก กําจัดอนัตถะ อบายทุกขทุกอยาง (และ) สังสารทุกขทั้งมวลได. บทวา สรณ คตา ความวา เปนผูถึง คือเขาถึง (พระพุทธเจา) อยางนี้วา เราทั้งหลายถึง คือคบ ไดแก ซองเสพ หมายความวา
เขาไปนั่งใกลพระผูมีพระภาคเจา ดวยความประสงคนี้วา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงเปนสรณะ (กําจัดภัยได) ทรงเปนคติ ทรงเปนที่ดําเนินไปใน
เบื้องหนา ทรงเปนที่ยึดเหนี่ยว ทรงเปนผูทําลายทุกข ทรงจัดแจงประโยชน
เกื้อกูลของเราทั้งหลาย หรือเราทั้งหลายรูคือตรัสรู (ตาม) อยางนี้ ดังนี้ ชื่อวา
เปนผูถึงพระพุทธเจาวาเปนสรณะ (สวน) ผูถึงโดยนัยตรงกันขามกับนัยที่วา
มาแลวนั้น ไมชื่อวาถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ.
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บทวา ธมฺม สรณ คตา ความวา ก็สภาพที่ชื่อวา พระธรรม
เพราะทรงไวซึ่งผูไดบรรลุอริยมรรคแลว ทําใหแจงนิโรธแลว ปฏิบัติตามที่
ทรงสอนอยู ไมใหตกไปในอบายทั้ง ๔. พระธรรมนั้น โดยเนื้อความไดแก
พระอริยมรรค และพระนิพพานนั่นเอง. สมจริงตามที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายที่เปนสังขตะ. (มีปจจัยปรุงแตง)
มีประมาณเทาใด อริยมรรคมีองค ๘ เราตถาคตกลาววา ล้ําเลิศกวาสังขตธรรม
เหลานั้น ดังนี้. ความพิสดาร ควรทราบดังตอไปนี้ พระธรรมไมใช ไดแก
อริยมรรค และพระนิพพานเพียงเทานั้น ที่แทไดแกพระปริยัติธรรมพรอม
ทั้งพระอริยมรรค และอริยผลดวย สมจริง ดังที่ตรัสไวในฉัตตมาณวกวิมานวัตถุวา
ทานจงเขาถึงพระธรรมอันเปนธรรม
คลายความกําหนัด เปนธรรมไมหวั่นไหว
ไมมีความเศราโศก อันปจจัยอะไรปรุงแตงไมได ไมปฏิกลู เปนธรรมไพเราะ
ซื่อตรง เปนธรรมอันพระผูมีพระภาคเจา ทรงจําแนกดีแลวนี้ เพื่อเปนสรณะคือ
ที่พึงเถิด.
ก็บรรดาคุณธรรมเหลานั้น มรรคพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ราควิราคะ ธรรมเปนเครื่องคลายกําหนัด (อรหัต) ผลตรัสเรียกวา อเนช อโสก
(ไมหวั่นไหว ไมมีความเศราโศก). พระนิพพานตรัสเรียกวา อสังขตธรรม
(อันปจจัยปรุงแตงไมได) ธรรมขันธทงั้ หมด ที่ทรงจําแนกไวโดยปฎกทั้ง ๓
ตรัสเรียกวา อปฺปฏิกูล (ไมปฏิกูล) มธุร (ไพเราะ) ปคุณ ซื่อตรง
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สุวิภตฺต (ทรงจําแนกไวดีแลว) ผูถึงซึ่งพระธรรมนัน้ วาเปน สรณะ ตามนัย
ที่กลาวแลว ชื่อวาถึงพระธรรมวาเปนสรณะ. (สวน) ผูถึงโดยนัยตรงกันขาม
จากที่กลาวแลว ชื่อวาไมถึงพระธรรมวาเปนสรณะ.
ชื่อวา พระสงฆ เพราะประกอบดวยความสม่ําเสมอกันดวยศีลและ
ทิฏฐิ. พระสงฆนั้น โดยใจความก็ไดแก ชุมนุมแหงพระอริยบุคคล ๘ จําพวก
สมดัง คําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในวิมานวัตถุนั่นแหละวา
บัณฑิตทั้งหลาย กลาวทานอันบุคคล
ใหแลว ในพระอริยสงฆผูบริสุทธิ์ เปนคู
แหงบุรษุ ๔ เปนบุรุษบุคคล ๘ เพราะเหตุ
ไดเห็นธรรม วามีผลมาก ทานจงเขาถึง
พระสงฆนี้ เพื่อเปนที่พึ่งเถิด ดังนี้.
ผูถึงซึ่งพระสงฆนั้นวาเปนสรณะ ตามนัยที่กลาวมาแลว ชื่อวาถึง
พระสงฆวาเปนสรณะ สวนผูถึงโดยนัยตรงขามจากที่กลาวมาแลว ไมชอื่ วา
ถึงพระสงฆวาเปนสรณะ.
ก็ในเรื่องการถึงสรณคมนนี้ เพื่อความเปนผูฉลาดในสรณคมน พึงทราบวิธีดังนี้ คือ สรณะ ๑ สรณคมน ๑ ผูถึงสรณคมน ๑ ประเภท
แหงสรณคมน ๑ ผล (แหงสรณคมน) ๑ ความเศราหมอง (แหงสรณคมน) ๑ การขาด (แหงสรณคมน) ๑ ความผองแผว (แหงสรณคมน) ๑.
พึงทราบวินิจฉัย ในวิธีเหลานั้น โดยอรรถแหงบทกอน. ชื่อวา
สรณะ เพราะกําจัด (ทุกขภัยเปนตน ) อธิบายวา รัตนะ คือพระพุทธเจา
เปนตน ยอมขจัดภัย ความหวาดกลัวทุกข ทุคติ กิเลสทั่วไปได คือยังภัย
เปนตนใหพินาศไป เพราะการถึงสรณะนั้นนั่นแหละ ของผูถึงสรณะทั้งหลาย
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คําวาสรณะนี้ เปนชื่อของพระรัตนตรัย อีกอยางหนึ่ง พระพุทธเจาชื่อวาเปน
สรณะ เพราะกําจัดภัยของสัตวทั้งหลายดวยการใหหันเขาหาประโยชน และให
หันเหออกจากสิ่งที่ไมเปนประโยชนเกื้อกูล พระธรรม ชื่อวาเปนสรณะ เพราะ
กําจัดภัยของสัตวทั้งหลายไดโดยการใหขามพนกันดารคือภพ และใหความ
สบายใจ พระสงฆชื่อวาเปนสรณะ (เพราะกําจัดภัยของสัตวทั้งหลายได)
โดยการทําผูบําเพ็ญ (บุญ) แมนอย ใหไดรับผลไพบูลย เพราะฉะนั้น พระรัตนตรัย จึงชื่อวาเปนสรณะ โดยบรรยายแมนี้. จิตตุปบาท ที่กําจัดกิเลสได
ดวยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนั้น และความเปนผูตระหนักในพระรัตนตรัย
นั้น ที่เปนไปแลว โดยอาการ คือความเปนผูมีพระรัตนตรัยนั้นเปนที่เปนไป
ในเบื้องหนา ชื่อวาสรณคมน. สัตวผูพรอมเพรียงดวยพระรัตนตรัยนั้น ชื่อวา
ถึงสรณะ อธิบายวา เขาถึงดวยจิตตุปบาทมีประการดังที่กลาวแลวอยางนี้วา
รัตนะทั้ง ๓ เหลานี้ เปนสรณะของเรา รัตนะทั้ง ๓ เหลานี้เปนที่เปนไปใน
เบื้องหนาของเราดังนี้. พึงทราบวิธี ๓ อยางนี้คือ สรณะ ๑ สรณคมน ๑
ผูถึงสรณคมน ๑ เทานี้กอ น.
วาโดยประเภท สรณคมนมี ๒ อยาง คือ โลกิยสรณคมนและโลกุตรสรณคมน ใน ๒ อยางนั้น โลกุตรสรณคมน โดยอารมณ เปนสรณคมน
มีพระนิพพานเปนอารมณ โดยกิจยอมสําเร็จ เพราะพระรัตนตรัยแมทั้งสิ้น
แกผูเห็นสัจจะแลว ดวยการถึงสรณะและการตัดขาดอุปกิเลส ในขณะแหงมรรค
(สวน) โลกิยสรณคมนโดยอารมณ เปนสรณคมนนีพุทธาทิคุณเปนอารมณ
ยอมสําเร็จแกปุถุชนทั้งหลาย ดวยการถึงสรณะ และดวยการขมอุปกิเลสไว.
โลกิยสรณคมนนั้นโดยความหมาย ตรัสเรียกวา เปนการไดเฉพาะซึ่งศรัทธา
ในวัตถุทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ๑ เปนสัมมาทิฏฐิ มีศรัทธาในวัตถุ
ทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตนเปนมูล ๑ เปนทิฏฐชุกรรม ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐
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โลกิยสรณคมน นีน้ ั้น เปนไปแลวโดยอาการ ๔ คือ (๑) อัตตสันนิยาตนะ การมอบกายถวายตน (๒) ตัปปรายนตา ความมีพระรัตนตรัยนั้นเปนที่ไปในเบื้องหนา. (๓) สิสสภาวูปคมนะ การเขาถึง
ความเปนศิษย (๔) ปณิปาตะ การนอบนอม. ในอาการ ๔ อยางนั้น
การพลีชีพเพื่อพระพุทธเจาเปนตน อยางนี้วา ขาพเจาขอมอบตนแดพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ดังนี้ ชื่อวา
อัตตสันนิยาตนะ
ความเปนผูมีพระรัตนตรัยนั้น เปนที่พึ่งอาศัย คือความเปนผูมีพระรัตนตรัยนั้นเปนที่ไปในเบื้องหนา อยางนี้วา ขาพเจามีพระพุทธเจาเปนที่ไป
ในเบื้องหนา มีพระธรรมเปนที่ไปในเบื้องหนา มีพระสงฆเปนที่ไปในเบื้องหนา
ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ชื่อวา ตัปปรายนะ.
การเขาถึงความเปนศิษย อยางนี้วา ขอทานทั้งหลายจงจําขาพเจาไว
อยางนี้วา ขาพเจาเปนอันเตวาสิก ของพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ
ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ชื่อวา สิสสภาวูปคมนะ.
การนอบนอมอยางยิ่ง ในพระพุทธเจาเปนตนอยางนี้วา ขาพเจา
ขอกระทําการอภิวาท การตอนรับ อัญชลีกรรม และสามีจิกรรมแกวัตถุทงั้ ๓
มีพระพุทธเจาเปนตนนั่นแหละ ตั้งแตวันนี้เปนตน ไป ดังนี้ ชื่อวา ปณิปาตะ.
จริงอยู ผูทําการ ๔ อยางเหลานี้ อยางใดอยางหนึ่งอยูเปนอันถือเอา
สรณคมน แลวทีเดียว อีกประการหนึ่ง พึงทราบการมอบกายถวายตน แม
อยางนี้วา ขาพเจาขอสละตน สละชีวติ เพื่อพระผูมีพระภาคเจา เพื่อพระธรรม
เพื่อพระสงฆ ทั้งตน ทัง้ ชีวิต เปนอันขาพเจาสละแลวทีเดียว ขาพาเจาขอถึง
พระพุทธเจาวาเปนสรณะ ตั้งแตวันนี้เปนตนไป จนกวาชีวิตจะหาไม ขอ
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พระพุทธเจาจงเปนที่ระลึกเปนที่ตานทาน เปนที่หลีกเรน (ทุกขภัย) ของ
ขาพเจา พึงเห็นการเขาถึงความเปนศิษย เหมือนการเขาถึงสรณะ ของพระมหากัสสปเถระอยางนี้วา เราพบพระศาสดา ก็เปนอันพบพระผูมีพระภาคเจา
ดวย เราพบพระสุคตก็เปนอันพบพระผูมีพระภาคเจาดวย เราพบพระสัมมาสัมพุทธเจาก็เปนอันพบพระผูมีพระภาคเจาดวย.
พึงทราบความเปนผูมีพระรัตนตรัยนั้นเปนที่ไปในเบื้องหนาเหมือน
การถึงสรณะของอาฬวกยักษเปนตน อยางนี้วา
ขาพเจานั้นจักออกจากบาน ไปสู
บาน ออกจากเมือง ไปสูเมือง เที่ยว
นมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจา และความ
ที่พระธนรมเปนธรรมดี.
การนบนอบพึงทราบอยางนี้วา ครั้งนั้นแล พรหมายุพราหมณลุกจาก
อาสนะแลว หมผาเฉวียงบา ซบเศียรแทบพระบาทพระผูมีพระภาคเจา จุมพิต
พระบาทของพระองคดวยปาก ใชมือนวดพระบาท และประกาศนาม (ของตน)
วา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคชื่อพรหมายุพราหมณ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคชื่อพรหมายุพราหมณ ก็การนบนอบนี้นั้นมี ๔ อยาง
ดวยสามารถแหงการเปนญาติ ๑ กลัว ๑ เปนอาจารย ๑ เปนทักขิไณยบุคคล ๑
ใน ๔ อยางนั้น การถึงสรณะ มีดวยการนบนอบพระทักขิเณยยบุคคล มิใช
ดวยเหตุอื่น. เพราะวาคนจะถึงสรณะดวยอํานาจแหงคุณที่ล้ําเลิศ (ของพระรัตนตรัย) นัน่ เอง จะขาดก็ดวยสามารถแหงการยึดสิ่งอื่นวา ประเสริฐ (กวา)
เพราะฉะนั้น ผูใดไหวดวยคิดวา ทานผูนี้เทานั้น เปนผูสูงสุดกวาสรรพสัตว
เปนทักขิเณยยบุคคลผูเลิศในโลก สรณะเปนอันผูนั้นถือเอาแลว สวนผูไหว
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โดยสําคัญวา เปนญาติ เปนภัย เปนอาจารย หาชื่อวาถือเอาสรณะไม. เมื่อ
อุบาสก หรืออุบาสิกาผูถึงสรณะอยางนี้ เมื่อไหวญาติผูแมบวชในสํานักเดียรถีย
ทั้งหลาย ดวยคิดวา ผูนี้เปนญาติของเรา สรณะยอมไมขาด จะปวยกลาว
ไปไยถึงสรณะของผูที่ไหวผูที่ยังไมไดบวชในสํานักเดียรถียเปนตน เมื่อไหว
พระราชาเพราะกลัวก็เปนเชนนั้น คือสรณะไมขาด เพราะวาพระราชานั้น
เมื่อไมไหวคงจะทําอนัตถะใหก็ได เพราะเปนผูที่ราษฎรบูชา (กราบไหว)
ดังนี้แล. อนึง่ ถึงเดียรถียผ ูใหการศึกษาศีลปะอยางใดอยางหนึ่ง ถึงจะไหว
สรณะก็ไมขาด ประเภทของสรณคมนพึงทราบดวยประการดังพรรณนามาฉะนี้.
ก็ในสรณคมน ๒ อยางนี้ โลกุตรสรณคมน มีสามัญผล ๔ เปน
วิบากผล มีความสิ้นไปแหงทุกขทั้งมวล เปนอานิสงสผล สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
สวนผูใด ถึงพระพุทธเจา พระธรรม
และพระสงฆ เปนสรณะ ฯลฯ ผูนั้น
อาศัยพระพุทธเจาเปนตนเปนสรณะ จะพนจากทุกขทั้งมวล ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง อานิสงสผลแหงโลกุตรสรณคมนนั้น พึงทราบ (ดวย
สามารถแหง) การไมเขาถึงสังขาร โดยเปนของเที่ยงเปนตน. สมดังคําที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมใชฐานะ. ไมใชโอกาส
ที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ จะพึงเขาถึงสังขารอยางใดอยางหนึ่ง โดยเปน
ของเที่ยง เขาถึงสังขารอยางใดอยางหนึ่ง โดยเปนสุข เขาถึงธรรมบางอยาง
โดยเปนอัตตา ปลงชีวิตมารดา ปลงชีวิตบิดา ปลงชีวิตพระอรหันต มีจติ
คิดประทุษราย ทําโลหิตของพระตถาคตใหหอ อาง (นับถือ) ศาสดาอื่น นี้ไม
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เปนฐานะที่จะมีได ดังนี้. สวนโลกิยสรณคมน มีภวสมบัติบาง โภคสมบัติบาง
เปนผลเหมือนกัน สมดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง ถึงพระพุทธเจาวาเปนที่พึ่ง ชนเหลานั้นจักไมไปสู
อบายภูมิ (เขา) ละรางอันเปนของมนุษย
แลว จักยังกายทิพยใหบริบูรณ ดังนี้.
พระธรรมสังคาหกาจารย ไดกลาวคําแมอื่นไวอีกวา ครั้งนั้นแล
ทาวสักกะจอมเทพ พรอมดวยเทวดา ๘๔,๐๐๐ ไดเขาไปหาพระมหาโมคคัลลานะ
ถึงที่อยู ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวคํานี้ กะทาวสักกะจอมเทพ
ผูยืนอยู ณ ทีส่ วนขางหนึ่งวา ขอถวายพระพรทานจอมเทพ การถึงพระพุทธเจา
วาเปนที่พึ่ง เปนการดีแล ดูกอนจอมเทพ เพราะเหตุแหงการถึงพระพุทธเจา
เปนสรณะแล สัตวบางจําพวกจึงเขาถึงสุคติ คือโลกสวรรค หลังจากตายแลว
เพราะรางกายแตกสลายไป ดวยประการฉะนี้. พวกเขาจะไดรับทิพยอยางอื่น
สิบสถาน คือ อายุทิพย วรรณทิพย สุขทิพย ยศทิพย อธิปไตยทิพย
รูปทิพย เสียงทิพย กลิ่นทิพย รสทิพย โผฏฐัพพทิพย ดังนี.้ พึงทราบ
ความพิเศษแหงผลของสรณคมน ดวยสามารถแหงเวลามสูตรเปนตน. ผลแหง
สรณคมน พึงทราบดังพรรณนามานี้กอน.
ก็ในสองอยางนี้ โลกิยสรณคมนจักเศราหมองดวยความไมรู ความ
สงสัย และความเห็นผิด ในวัตถุ ๓ ประการ (พระรัตนตรัย) เปนตน ไม
โชติชวง ไมกวางขวาง. สวนโลกุตรสรณคมน ไมมีความเศราหมอง. อนึง่
การขาดแหงโลกิยสรณคมนมีสองอยางคือ (ขาด)ที่มีโทษ และ(ขาด)ที่ไมมีโทษ
บรรดา ๒ อยางนั้น ความขาดที่มีโทษ มิได เพราะการมอบตนในศาสดาอื่น
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เปนตน และความขาดที่มีโทษนั้น มีผลไมนาปรารถนา. สวนความขาดที่
ไมมีโทษ มีไดเพราะถึงแกกรรม. ความขาดนั้นไมมีผล เพราะไมมีวิบาก
สวนโลกุตรสรณคมณ ไมมีการขาดเลย เพราะวา พระอริยสาวกแมในภพอื่น
ก็จะไมอางศาสดาอื่น (วาเปนสรณะ) เพราะฉะนั้น พึงทราบความเศราหมอง
และความขาดแหงสรณคมน ดังพรรณนามานี้.
สวนความผองแผว ก็มีไดเฉพาะโลกิยสรณคมนเทานั้น. เพราะวา
ความเศราหมองเกิดขึ้นแกโลกิยสรณคมนใด ความผองแผวพึงมี เฉพาะโลกิยสรณคมนนั้นเทานั้น. สวนโลกุตรสรณคมน ผองแผวอยูเปนนิตยแลว
ฉะนั้นแล.
การยังสัตวมีชีวิต ซึ่งมีอันจะตองตกไปเปนสภาพ โดยหนาที่ของตน
นั่นเองใหตกไป ชื่อวา อติปาตะ ในบทวา ปาณาติปาโต นี้ อธิบายวา
ไมใชใหคอย ๆ ตกไป แตใหพลันตกไป. อีกอยางหนึ่ง การใชศาสตราเปนตน
ครอบงําใหลวงตกไป ชื่อวา อติปาตะ. อธิบายวา การฆาสัตวมีชีวิต อนึ่ง
ขันธสันดานที่เรียกกันวาสัตว ชื่อวา ปาณะ ในคําวา ปาณาติปาโต นี้ ขันธสันดานนั้นโดยปรมัตถ ไดแกรูปชีวติ ินทรีย และอรูปชีวิตินทรีย. แทจริง
เมื่อรูปชีวิตินทรียที่บุคคลใหพินาศแลว อรูปชีวิตินทรียนอกนี้ก็พินาศไป
เพราะอรูปชีวิตินทรีย เนือ่ งกับรูปชีวิตินทรียนั้น. เจตนาคิดจะฆาของผูมีความ
สําคัญในสัตวมีชีวิตนั้น วาเปนสัตวมีชีวิต ที่ยังความพยายาม อันเขาไปตัดขาด
ชีวิตินทรียใหตั้งขึ้นเปนไปแลว ทางกายทวาร และวจีทวาร ทวารใดทวารหนึ่ง
ชื่อวาปาณาติบาต. แทจริง มหาภูตรูปทั้งหลายที่เกิดขึ้น เพราะปจจัยคือมหาภูตรูป ที่เปนเหตุใหทําความพยายาม ที่เหมือนกับมหาภูตรูปกอน ๆ จะยังไม
เกิดขึ้นในภูตรูปเปนที่อาศัยแหงชีวิตินทรียที่กําลังเปนไป (เปนปจจุบัน) จะ
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เกิดขึ้นเฉพาะที่ไมเหมือนกันเทานั้น ดวยเจตนาอันใด เจตนาอันนั้น ที่ยัง
ประโยคเชนนั้น ใหตั้งขึ้น ชื่อวาปาณาติบาต เพราะวา ภูตทั้งหลายที่มีความ
พยายามอันไดแลว จะไมผองแผวเหมือนภูตกอน ๆ เพราะฉะนั้น ภูตเหลานั้น
จึงไมเปนเหตุ แหงภูตทั้งหลายที่มีชาติเสมอกัน . คําวา กายวจีทฺวาราน
อฺตรทฺวารปฺปวตฺตา นี้ แสดงถึงความไมมีแหงการยังสัตวมีชีวิตใหตก
ลวงไป (ปาณาติบาต) ดวยวธกเจตนาที่เปนไปแลวในมโนทวาร. จริงอยู
แมในกุลุมพสูตร พระผูม ีพระภาคเจาทรงประสงคเอาวิชชามยฤทธิวา สมณะ
หรือพราหมณบางคนในโลกนี้ ผูมีฤทธิ์ถึงความชํานาญทางใจ ยอมไมเพงเล็ง
สัตวที่เกิดในครรภ ที่อยูในทองของหญิงอื่น ดวยใจที่ใฝต่ํา และวิชชามยฤทธิ
นั้น ทิ้งวจีทวารเสียแลว ไมอาจใหเกิดขึ้นได เพราะฉะนั้น วิชชามยฤทธินั้น
จึงสําเร็จดวยอํานาจแหงวจีทวารเทานั้น. แตวาทะของอาจารยที่กลาววา ฤทธิ์ที่
สําเร็จดวยการภาวนา ทานประสงคเอาในกุลุมพสูตรนั้น ผิดจากภูมิอื่นที่กลาว
ไวในกุศลติกะ เวทนาติกะ และวิตักกติกะ.
ปาณาติบาตนี้นั้น ชื่อวามีโทษนอย ในเพราะสัตวเดียรัจฉานเปนตน
ที่ปราศจากคุณ สัตวมีชีวติ ตัวเล็ก ๆ. ชื่อวามีโทษมาก ในเพราะสัตวมีชีวิต
ตัวใหญ. เพราะเหตุไร ? เพราะมีประโยคใหญ (มีพิธีการมาก) แมเมื่อมี
ประโยคเทากัน ปาณาติบาต ชื่อวามีโทษมาก เพราะมีวัตถุใหญเปนตน.
ในบรรดามนุษยเปนตนผูมีคุณ ในเพราะผูมีคุณนอย ปาณาติบาต ก็มีโทษนอย
ในเพราะมีคุณมากก็มีโทษมาก แตเมื่อรางกายและคุณเสมอกัน ปาณาติบาต
ชื่อวา มีโทษนอย เพราะกิเลสและความพยายามออนกําลัง. ชือ่ วา มีโทษมาก
เพราะกิเลสและความพยายามแรงกลา อนึ่งในเรื่องแหงปาณาติบาตนี้ การที่
ปาณาติบาตมีโทษมาก เพราะมีประโยคและวัตถุใหญเปนตน พึงทราบโดย
ความมีเจตนาที่เกิดขึ้น เพราะปจจัยเหลานั้นมีกําลัง. ความที่ประโยคเปน
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ประโยคใหญ ที่ไดเพราะเจตนาอันเปนตัวใหสําเร็จ ที่ยังกิจของตนใหสําเร็จลง
ดวยสามารถยังประโยคตามที่ตนประสงคใหสําเร็จโดยเร็ว และที่ไดเสวนะ
ดวยชวนะทั้งหลายที่เปนไปมากครั้ง บางครั้งเมื่อประโยคเสมอกัน ทั้งในสัตว
ที่มีชีวิตตัวเล็กและตัวใหญ แมมีอยู เจตนาของผูฆาสัตวใหญ มีกําลังกลากวา
จะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น แมความที่วัตถุเปนของใหญ จึงเปนเหตุแหงความ
ที่เจตนามีกําลังกวา ดังนั้นทั้งสองอยางนี้ จึงเปนเหตุแหงความที่ปาณาติบาต
มีโทษมาก โดยภาวะที่เจตนามีกําลังนั่นเอง. อนึง่ เมื่อความที่สัตวจะตองฆามี
คุณมาก ความที่ปาณาติบาตนั้นมีโทษมาก พึงเห็นไดวา แมเจตนาที่ไมเปน
อุปการะ แกการยังเขตพิเศษใหสําเร็จ เปนเจตนาที่มีกําลังและแรงกลากวา
จะเกิดขึ้น เหมือนเจตนาที่เปนอุปการะที่เปนไปแลว ในสัตวที่จะตองฆานั้น
เพราะฉะนั้น แมเมื่อความที่ปจจัยทั้งหลายมีประโยคและวัตถุเปนตนไมใหญ
ก็พึงทราบความที่ปาณาติบาตมีโทษมาก ดวยสามารถแหงความที่เจตนาเปน
เจตนามีกําลัง เพราะปจจัยทั้งหลาย มีความเปนผูมีคุณมากเปนตนนั่นเอง.
ปาณาติบาตนั้นมีองคประกอบ ๕ อยาง คือ ๑. ปาโณ สัตวมีชีวิต
๒. ปาณสฺิตา รูอยูวาสัตวมีชีวิต ๓. วธกจิตฺต จิตคิดจะฆา ๔.
อุปกฺกโม ความพยายามที่จะฆา ๕. เตน มรณ สัตวตายดวยความพยายาม
นั้น. ปาณาติบาตที่ประกอบไปดวยองค ๕ ไมพนไปจากองค ๕ พึงทราบวา
เปนปาณาติบาต. ในองคประกอบ ๕ อยางนั้น การรูวาสัตวมีชีวิต และจิตคิด
จะฆา จัดเปนบุพภาค (ของปาณาติบาต). สวนความพยายามที่จะฆา เปน
องคประกอบใหวธกเจตนาปรากฏชัด. ปาณาติบาตนั้นมี ๖ ประโยค คือ ๑.
สาหัตถิกประโยค (ฆาดวยมือตนเอง) ๒. อาณัตติกประโยค (ใชผูอื่นฆา)
๓. นิสสัคคิยประโยค (การขวางอาวุธไป ปลอยอาวุธไป) ๔. ถาวรประโยค
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(เครื่องมือฆาสัตวที่ทําไวประจํา) ๕. วิชชามยประโยค (อํานาจคุณแล
ไสยศาสตร) ๖. อิทธิมยประโยค (การบันดาลดวยฤทธิ์).
บรรดาประโยคทั้ง ๖ อยางนั้น ประโยค (การฆา) ที่บังเกิดขึ้นดวย
มือของตน ชื่อวา สาหัตถิกประโยค ประโยคที่เปนไปดวยสามารถแหงการ
สั่งบังคับผูอื่น ชื่อวา อาณัตติกประโยค ประโยคที่เปนไปแลว ดวยสามารถ
แหงการยิงดวยลูกศร และพุงดวยหอกเปนตนออกไป ชื่อวา นิสสัคคิยประโยค ประโยคที่เปนไปดวยสามารถแหงการขุดหลุมพรางเปนตน ชื่อวา
ถาวรประโยค ประโยคที่สําเร็จดวยการรายมนต เหมือนการรายเวทยของ
หมออาถรรพเปนตน ชือ่ วา วิชชามยประโยค ประโยคที่สําเร็จดวยฤทธิ์
อันเกิดแตกรรมวิบาก พึงเห็นเหมือนประโยคของผูมีฤทธิ์ ใหสัตวมีพิษขบกัด
เปนตน.
ในขอนี้มีผูกลาวทวงวา ในเมื่อสังขารทั้งหลายมีการดับอยูทุก ๆ ขณะ
เปนสภาพ ใครเลาเปนผูฆา หรือใครถูกฆา ถาความสืบตอแหงจิตและเจตสิก
มีอยู ความสืบตอแหงจิตและเจตสิกนั้น เปนสิ่งที่ไมสามารถจะหวั่นไหวได
ทั้งใคร ๆ ก็ใหหวั่นไหวไมได ดวยสามารถแหงการสับและการทุบเปนตน
เพราะไมมีรูปรางไซร เมื่อเปนเชนนั้น การสืบตอแหงรูปอันใดมีอยู การ
สืบตอแหงรูปนั้น อุปมาเหมือนดุนฟนและทอนไม เพราะหาเจตนามิได
เพราะฉะนั้น จะหาปาณาติบาตไมได ในการสืบตอแหงรูปนั้น ดวยการสับ
เปนตน เหมือนแมประโยคในรางที่ตายแลว ปาณาติบาตก็จะพึงมีประโยค
มีการประหาร และไมประหารเปนตนตามที่กลาวแลว ในสัตวและสังขารที่
เปนอดีต เปนอนาคต หรือปจจุบัน. กอนอื่นในกาลทั้ง ๓ นั้น ประโยค
ตามที่กลาวแลว จะไมเกิดมีในอดีตและอนาคต เพราะอดีตและอนาคตเหลานั้น
เปนสภาวะไมมีอยู ประโยคในปจจุบัน ที่กําลังบายหนาไปสูความสิ้นสูญไป
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ก็จะหาประโยชนมิได เพราะสังขารทั้งหลายเปนไปชั่วขณะ (และ) เพราะ
สังขารทั้งหลายมีการดับไปตามหนาที่ของตนนั่นแหละ เปนสภาพ ความตาย
เปนตัวเหตุแหงประโยคมีการประหาร และไมประหารเปนตนก็จะไมมี เพราะ
เวนจากเหตุแหงการสูญในรูป และใครเลาจะเปนเจาของประโยค เพราะสังขาร
ทั้งหลายไมมีจิตใจ ปาณาติบาตจะเปนกรรมพันธของใครเลา เพราะสังขาร
ที่แตกสลายตลอดเวลาที่พอเหมาะกับการประสงคจะฆานั่นเอง ไมหยุดอยูจน
ใหถึงเวลาสิ้นสุดการกระทํา เนื่องจากเปนไปชั่วขณะ.
ขาพเจาจะกลาวเฉลยตอไป กองสังขารกลาวคือสัตว ที่พรอมเพรียง
ไปดวยวธกเจตนา ตามที่กลาวแลว (นั่นแล) เปนผูฆา กองแหงรูปธรรม
และอรูปธรรม ที่มีประโยคแหงการฆา อันกองสังขารใหเปนไปแลว เปน
เครื่องหมาย อันเปนที่ตั้งแหงการกลาววา ชีวิตินทรียคือวิญญาณที่ปราศจาก
ไออุน ตายแลวซึ่งควรแกการเปนไปในเบื้องบน (สืบตอกันไปในอนาคต)
เหมือนที่เปนไปแลวในกาลกอน (นัน่ แหละ) ถูกฆา ในเพราะกระทําประโยค
แหงการฆาตามที่กลาวแลว. อีกอยางหนึ่ง การสืบตอแหงจิตและเจตสิก (นั่นเอง)
ถูกฆา. แมเมื่อความที่แหงการสืบตอแหงจิตและเจตสิก ไมเปนอารมณของ
ประโยคแหงการฆามีอยู การสืบตอแหงจิตและเจตสิก แมนั้นจะขาดสูญไป
โดยการขาดสูญแหงชีวิตินทรีย ดวยสามารถแหงประโยคที่กระทําแลวในภูตรูป
ทั้งหลาย เพราะความสืบตอแหงจิตและเจตสิกนั้น มีพฤติกรรมไมหยอนไปกวา
การสืบตอแหงรูป ในปญจโวการภพ (ขันธ ๕) เพราะฉะนั้น ปาณาติบาต
จะไมเกิดก็หาไม ทั้งไมใชไมเปนเหตุ และจะเปนประโยคที่ไรประโยชนกห็ าไม
มรณะไมใชไมมีเหตุ เพราะ (เหตุ ๓ ประการ) คือ ๑. เพราะสังขาร (นาม)
และกลาปะ (รูป) ที่ควรจะเกิดขึ้นถัดจากนั้น ก็ไมเกิดขึ้นเหมือนอยางนั้น
ดวยสามารถประโยคที่ทําแลวในสังขารทั้งหลาย ที่เปนปจจุบัน ๒. เพราะ
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ขณิกมรณะของสังขารทั้งหลาย ที่มีอยูชั่วขณะพระองคไมทรงประสงคเอาโดย
เปนมรณะในที่นี้และ ๓. เพราะการดับแหงสันตติ เปนสิ่งที่มีเหตุตามนัยที่
ไดกลาวมาแลว. สังขารทานกลาววา ทําเหตุที่มีการยังผลใหเกิดขึ้น โดยสมควร
แกตน ๆ แนนอนดวยเหตุสักวา ความมีอยู (อัตถิตา) นั่นเอง เพราะเกิดขึ้น
ตามปจจัย ในสังขารทั้งหลาย แมทปี่ ราศจากเจตนา. ดวงประทีปยอมสองสวาง
ฉันใด เพราะฉะนั้น การเรียกวาการฆา ยอมปรากฏชัดฉันนั้น และไมปรารถนา
เอาปาณาติบาต แหงจิตเจตสิก (นาม) และกลาปะ (รูป) ทีเ่ กิดพรอมกับ
ความประสงคจะฆาอยางเดียว แตประสงคเอาปาณาติบาตแหงจิต เจตสิกและ
กลาปะ ที่กําลังเปนไปดวยสามารถแหงการสืบตอเทานั้น เพราะฉะนั้นกรรมพันธุ
เพราะปาณาติบาต จึงมีอยูทีเดียว และการทําประโยชนยอมปรากฏแกประทีป
เปนตน ทีก่ ําลังสองแสงอยูดวยสามารถแหงการตอเนื่องกัน ดังนี้แล. ก็แมใน
อทินนาทานเปนตน ขอวิจารณนี้ควรอธิบายใหชัด ตามสภาพที่เปนจริง.
เปนผูงดเวนจากปาณาติบาตนั้น. ชื่อวา อปฺปฏิวิรตา เพราะไมเวนขาด.
การถือเอาของที่เจาของไมไดให ชื่อวา อทินนาทาน. ทานกลาว
อธิบายไววา การนําของผูอื่นไป คือการลักไดแกความเปนขโมย. บรรดาบท
เหลานั้น บทวา อทินฺน ไดแกของที่คนอื่นหวงแหน. คนอื่นเมื่อถึงความ
เปนผูทําตามชอบใจ ในของที่ผูอื่นหวงแหนอันใด (แม) ไมควรไดรับโทษ
ทัณฑ และไมควรถูกตําหนิ เถยยเจตนา (ความตั้งใจลัก) ของผูที่มีความ
สําคัญในสิ่งของที่ผูอื่นหวงแหนนั้น วาเปนของที่ผูอื่นหวงแหน ยังความพยายาม
ถือเอาสิ่งของนั้นใหตั้งขึ้น ชื่อวา อทินนาทาน.
อทินนาทานนั้นชื่อวามีโทษนอย ในเพราะของผูอื่นเลว (ราคานอย)
ชื่อวามีโทษมากในเพราะของผูอื่นประณีต (ราคามาก) เพราะเหตุไร ? เพราะ
วัตถุประณีต ชื่อวามีโทษนอย ในเพราะของผูอื่นนอย ชื่อวามีโทษมาก
ในเพราะของผูอื่นมาก ก็เชนเดียวกันนั้น. เพราะเหตุไร ?
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เพราะวัตถุใหญ และเพราะประโยคใหญ แตเมื่อมีวัตถุเสมอกัน
อทินนาทาน ชื่อวามีโทษมาก ในเพราะวัตถุของผูมีคุณธรรมสูง ชื่อวามีโทษ
นอย เพราะวัตถุของผูมีคุณธรรมต่ํากวาผูมีคุณธรรมสูงนั้น ๆ โดยหมายเอา
คุณธรรมที่สูงนั้น ๆ เปนเกณฑ แตเมื่อวัตถุและคุณไมเทากัน อทินนาทาน
ชื่อวามีโทษนอย เพราะความที่กิเลสและประโยคเปนของออน ชื่อวามีโทษมาก
เพราะกิเลสและประโยคเปนของกลา.
อทินนาทานนั้น มีองคประกอบ ๕ อยาง คือ ๑. ปรปริคฺคหิต
(ของที่เจาของหวงแหน) ๒. ปรปริคคฺ หิตสฺิตา (รูอยูวาเปนของที่
เจาของเขาหวงแหน) ๓. เถยฺยจิตฺต (จิตคิดจะลัก) ๔. อุปกฺกโม
(ทําความพยายามที่จะลัก) ๕. เตน หรณ (ลักมาไดดวยความพยายามนั้น)
ประโยคมี ๖ อยาง มีสาหัตถิกประโยคเปนตนเหมือนกัน ก็แลประโยคเหลานั้น
เปนไปแลวดวยสามารถแหงอวหารเหลานี้ คือ เถยฺยาวหาร (การลักดวย
ความขโมย) ๑ ปสยฺยาวหาร (ลักดวยความขมขู) ๑ ปริกปฺปาวหาร
(ลักตามที่กําหนดไว) ๑ ปฏิจฺฉนฺนาวการ (ลักดวยกิริยาปกปด) ๑ กุสาวหาร
(ลักดวยการสับเปลี่ยนสลาก) ๑. ก็ในบรรดาประโยคเหลานั้น การลักของ ๆ
ผูอื่นไปดวยการรายมนต ชื่อวา วิชชามยประโยค การบันดาลมาซึ่งของ ๆ
ผูอื่น ดวยกายประโยคและวจีประโยค อันสําเร็จแลวดวยอานุภาพของฤทธิ์
เชนนั้น เวนจากมนต พึงทราบวา ชื่อวา อิทธิมยประโยค.
บทวา กาเมสุ ไดแก เมถุนสมาจาร. บทวา มิจฺฉาจาโร ไดแก
อาจาระอันลามก ที่ทานตําหนิไวแลวโดยสวนเดียว. แตโดยลักษณะ เจตนา
ที่คิดจะลวงละเมิด อคมนียัฏฐาน (ฐานะที่ไมควรลวงละเมิด) อันเปนไปแลว
ทางกายทวารดวยความประสงคจะเสพอสัทธรรม ชื่อวา กาเมสุมิจฉาจาร
บรรดาอคมนียัฏฐานเหลานั้น หญิง ๒๐ จําพวก คือหญิง ๑๐ จําพวก มีหญิง
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ที่มารดารักษาแลวเปนตน และอีก ๑๐ จําพวก มีหญิงที่ซื้อมาดวยทรัพยเปนตน ชื่อวาเปนอคมนียัฏฐานของบุรุษทั้งหลายกอน แตวา บุรุษอื่นเปน
อคมนียัฏฐาน สําหรับหญิง ๑๒ จําพวกคือ หญิงที่มีอารักขา และมีอาญา
รอบดาน ๒ จําพวก และหญิงที่ซื้อมาไดดวยทรัพยเปนตนอีก ๑๐ จําพวกใน
จําพวกหญิงทั้งหลาย.
มิจฉาจารนี้นั้น ชื่อวามีโทษนอย ในเพราะอคมนียัฏฐานที่เวนจาก
คุณความดีมีศีลเปนตน ชื่อวามีโทษมาก เพราะถึงพรอมดวยคุณความดี มีศีล
เปนตน อนึ่ง แมในอคมนียัฏฐานที่ปราศจากคุณความดี มิจฉาจารของผู
ประพฤติผิดเพราะขมขืนก็มีโทษมาก. แตชื่อวามีโทษนอย เพราะคนทั้งสอง
มีฉันทะรวมกัน. ถึงเมื่อคนทั้งสองจะมีฉันทะรวมกัน กาเมสุมิจฉาจาร ชื่อวา
มีโทษนอย เพราะกิเลสและความพยายามออน ชือ่ วามีโทษมาก เพราะกิเลส
และความพยายามแรงกลา.
กาเมสุมิจฉาจารนั้นมีองค ๔ คือ อคมนียวัตถุ (วัตถุที่จะพึงลวงเกิน)
๑ ตตฺถ เสวนจิตฺต (จิตคิดจะเสพในอคมนียวัตถุนั้น) ๑ เสวนปโยโค
(ประโยคในการเสพ) ๑ มคฺเคน มคฺคปฺปฏิปตฺติอธิวาสน (การยังมรรค
ใหดําเนินไปทางมรรคหรือหยุดอยู) ๑ ในบรรดาองค. เหลานั้น กาเมสุมิจฉาจารของผูที่ใหเปนไปตามความพอใจของตนมีองค ๓ สวนของผูที่ใหเปน
ไปแลวโดยพลการ มีองค ๓ เพราะฉะนั้น พึงเห็นวามีองค ๔ โดยถือเอา
ไมใหมีสวนเหลือ แตความสําเร็จประโยชนจะมีไดก็ดวยองค ๓ เทานั้น
กาเมสุมิจฉาจาร มีประโยคเดียว คือสาหัตถิกประโยคเทานั้น.
บทวา มุสา ไดแกกายประโยค และวจีประโยค ที่มงุ หักราน
ประโยชนของผูมุงจะกลาวใหผิด เจตนาที่ยังกายประโยคและวจีประโยคในการ
กลาวใหผิดตอผูอื่น ของผูนั้น ดวยความประสงคจะกลาวใหผิดพลาด ชื่อวา
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มุสาวาท อีกนัยหนึ่ง เรื่องที่ไมเปนจริงชื่อวามุสา. การยังผูอื่นใหเขาใจเรื่อง
ที่ไมเปนจริงนั้น วาจริง วาแท ชื่อวา วาทะ เพราะฉะนั้น เจตนาของผู
ประสงคจะใหผูอื่นเขาใจเรื่องที่ไมจริง วาจริง ทีย่ ังประโยคในการใหผูอื่น
เขาใจนั้น ใหตั้งขึ้น ชื่อวา มุสาวาท.
มุสาวาทนั้น ชื่อวามีโทษนอย เพราะประโยชนที่ตนจะหักรานนั้น
มีนอย ชื่อวามีโทษมาก เพราะประโยชนที่ตนหักรานมีมาก. อีกอยางหนึ่ง
สําหรับคฤหัสถ มุสาวาทที่เปนไปแลวโดยนัยมีอาทิวาไมมี เพราะไมประสงค
จะใหของ ๆ ตน (แกผูอนื่ ) ชื่อวามีโทษนอย (แต) ที่กลาวโดยเปนพยาน
หักลางผลประโยชน ชื่อวามีโทษมาก. สําหรับบรรพชิต มุสาวาทที่เปนไปแลว
โดยนัยแหงปูรณกถา วาวันนี้ ที่บาน น้ํามันเห็นจะไหลไปเหมือนแมน้ําโดย
ประสงคจะหัวเราะ เพราะไดน้ํามัน หรือเนยใสนิดหนอย ชื่อวามีโทษนอย
แตเมื่อกลาวถึงสิ่งที่ไมไดเห็นเลยโดยนัยมีอาทิวา ไดเห็น มุสาวาทชื่อวา
มีโทษมาก อนึ่ง มุสาวาทชื่อวามีโทษนอย เพราะผูที่ตนหักรานประโยชน
มีคุณนอย ชื่อวามีโทษมาก เพราะผูที่ตนหักรานประโยชนมีโทษมาก. และ
ความที่มุสาวาทมีโทษนอย หรือมีโทษมาก จะมีได ก็ดวยสามารถกิเลสออน
และแรงกลานั่นเอง.
องคของมุสาวาทนั้นมี ๔ คือ อตถ วตฺถุ (เรื่องไมจริง) ๑ วิสวาทนจิตฺต (จิตคิดจะพูดใหผิด) ๑ ตชฺโช วายาโม (ความพยายามอันเกิดแต
จิตนั้น) ๑ ปรสฺส ตทตฺถวิชานน (การใหผูอื่นเขาใจเนื้อความนั้น) ๑.
จริงอยู แมการใหผูอื่นเขาใจเนื้อความนั้น พึงทราบวาเปนองค (ประกอบ)
ขอ ๑ เพราะแมเมื่อทําประโยค กลาวโดยประสงคจะพูดใหผิด เมื่อผูอื่น
ไมเขาใจเนื้อความนั้น การพูดใหผิด ก็ไมสําเร็จ (ความประสงค). สวน
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อาจารยบางพวกกลาววา มุสาวาทมีองคประกอบ ๓ คือ อภูตวจน (พูดไมจริง)
๑ วิสราทนจิตฺต (จิตคิดจะพูดใหผิด) ๑ ปรสฺส ตทตฺถวิชานน (การ
ใหผูอื่นเขาใจเนื้อความนั้น) ๑ ก็ถาบุคคลอื่น พิจารณาแลวจึงรูความหมายนั้น
เพราะรูไดชา เจตนาที่เปนเหตุใหกิริยาตั้งขึ้น ยอมเกี่ยวเนื่องกับมุสาวาทกรรม
ในชั่วขณะนั่นเอง เพราะเจตนาที่เปนเหตุใหตกลงใจเปนไปแลว.
บทวา สุรา ไดแกสุรา ๕ อยางคือ ปฏสุรา (สุราทําดวยแปง) ๑
ปูวสุรา (สุราทําดวยขนม) ๑ โอทนสุรา (สุราทําดวยขาวสุก) ๑ กิณฺณปกฺขิตฺตา (สุราที่เติมดวยสาเหลา) ๑ สมฺภารสยุตฺตา (สุราที่ประกอบดวย
เครื่องปรุง) ๑. บทวา เมรย ไดแก ของหมักดอง ๕ อยาง คือ ปุปผาสวะ
(เครื่องดองดวยดอกไม) ๑ ผลาสวะ (เครื่องดองดวยผลไม) ๑ มัธวาสวะ
(เครื่องดองดวยน้ําผึ้ง) ๑ คุฬาสวะ (เครื่องดองดวยน้ําออยงบ) ๑ สัมภารสังยุตตะ (เครื่องดองที่ประกอบดวยเครื่องปรุง) ๑ แมทั้งสองอยางนั้นชื่อวา
มัชชะ เพราะอรรถวา เปนที่ตั้งแหงความเมา เจตนาเปนเหตุดื่มน้ําเมานั้น
ชื่อวา ปมาทัฏฐานะ เพราะเปนเหตุแหงความประมาท. แตโดยลักษณะ
เจตนาที่ประมาท อันเปนไปแลวทางกายทวาร ดวยสามารถแหงความมึนเมา
เริ่มแตเชื้อน้ําเมากลาวคือสุราเมรัย ตามที่กลาวแลว ชื่อวา สุราเมรัยมัชชปมาทัฏฐาน.
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน มีองกประกอบ ๔ อยางคือ มชฺชภาโว
(ความเปนของเมา) ๑ ปาตุกมฺยตาจิตฺต (จิตคิดจะดื่ม) ๑ ตชฺโช
วายาโม (ความพยายามอันเกิดแตจิตนั้น ) ๑ อชฺโฌหรณ (กลืนใหลวงลง
ในลําคอ) ๑.
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ก็ภาวะที่สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานนั้น มีโทษโดยสวนเดียวเพราะเขา
ดื่มดวยจิตเปนอกุศลอยางเดียว. แตสุรานั้นไมไหลเขาปากของพระอริยสาวก
ทั้งหลาย ทั้ง ๆ ที่ไมรูวัตถุ (วาเปนน้ําเมา). จะปวยกลาวไปไยถึงที่รูอยู. การ
ดื่มน้ําเมาเพียงเล็กนอยก็มีโทษนอย การดื่มน้ําเมาเพียงครั้งอาฬหกะ มากกวา
น้ําเมาเล็กนอยนั้น มีโทษมาก. เมือ่ ดื่มน้ําเมามากแลวยังสามารถใหกาย
เคลื่อนไหวไปทํากรรมมีการปลนชาวบานเปนตน มีโทษมากทีเดียว.
จริงอยู การทําชั่วในพระขีณาสพ ถึงขั้นปาณาติบาต มีโทษมาก. การ
ทําชั่วในสํานักของพระขีณาสพ ถึงขั้นอทินนาทาน มีโทษมาก. บาปกรรม
ในเพราะการลวงเกินภิกษุณี ผูเปนพระขีณาสพ ถึงชั้นมิจฉาจาร มีโทษมาก.
การทําชั่วในเพราะการทําลายสงฆ (ใหแตกกัน) ดวยมุสาวาท ถึงขั้นมุสาวาท
มีโทษมาก. การทําชั่วในเพราะกรรมมีการดื่มน้ําเมามาก จนสามารถใหกาย
เคลื่อนไหว ปลน ฆาชาวบานเปนตน เพราะสุราบาน มีโทษมาก. การทํา
สงฆใหแตกกันดวยมุสาวาทอยางเดียว มีโทษมากกวาบาปกรรมเหลานี้แมทั้ง
ทั้งหมด. เพราะผูทําสังฆเภทนั้น ยอมหมกไหมอยูในนรกตลอดกัป.
บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัย ในบาปกรรมเหลานั้นโดยอาการ ๖ อยางคือ
โดยสภาพ ๑ โดยอารมณ ๑ โดยเวทนา ๑ โดยมูล ๑ โดยกรรม ๑
โดยผล ๑.
บรรดาอาการทั้ง ๖ อยางนั้น วาโดยสภาพปาณาติบาตเปนตนแมทั้ง
หมด เปนสภาพของเจตนาอยางเดียว. วาโดยอารมณ ปาณาติบาต มีสังขาร
เปนอารมณ โดยมีชิวิตินทรียเปนอารมณ. อทินนาทานมีสัตวเปนอารมณบาง
มีสังขารเปนอารมณบาง. มิจฉาจาร มีสังขารเปนอารมณดวยอํานาจโผฏฐัพพะ.
(แต) อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา มีสัตวเปนอารมณ มุสาวาทมีสัตวเปน
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อารมณบาง มีสังขารเปนอารมณบาง การดื่มสุรามีสังขารเปนอารมณ. วา
โดยเวทนา ปาณาติบาตมีเวทนาเปนทุกข. อทินนาทานมีเวทนา ๓. มิจฉาจาร
มีเวทนา ๒ ดวยอํานาจแหงสุขเวทนาและมัชฌัตตา (อทุกขมสุขเวทนา) สุรา
บานก็เหมือนกัน (คือมีเวทนา ๒) แตทั้งสองอยาง (คือมิจฉาจารและสุราบาน)
ไมใชมีเวทนาเปนกลาง ๆ (คืออทุกขมสุข) ดวยจิตที่เปนเหตุใหตกลงใจ
มุสาวาทมีเวทนา ๓. วาโดยมูลฐาน ปาณาติบาตมีมูล ๒ ดวยสามารถแหงโทสะ
และโมหะ. อทินนาทานและมุสาวาท มีมลู ๒ ดวยอํานาจแหงโทสะและโมหะ
หรือดวยอํานาจแหงโลภะและโมหะ. มิจฉาจารและสุราบาน มีมูล ๒ ดวยสามารถ
แหงโลภะและโมหะ. วาโดยกรรม บรรดาบาปกรรมทั้ง ๕ นี้ มุสาวาทอยาง
เดียวเปนวจีกรรม. ที่เหลือทั้ง ๔ ขอ เปนกายกรรมทั้งนั้น. วาโดยผล ทุก ๆ
ขอมีผลใหเกิดในอบายทั้งนั้น และถึงในสุคติ ก็ใหผลไมนาปรารถนานานา
ชนิด มีความเปนผูมีอายุนอยเปนตน เพราะฉะนั้น พึงทราบวินิจฉัยในบาป
กรรมเหลานี้ โดยสภาพเปนตนดังพรรณนามานี้.
บทวา อปฺปฏิวิรตา ไดแก ไมเปนผูเวนขาด เพราะไมมีสมาทานวิรัติ
และสัมปตตวรัติ. บทวา ทุสฺสีลา ความวา ถัดจากนั้นไป ก็เปนคนไม
มีศีล เพราะไมมีแมเพียงเบญจศีล. บทวา ปาปธมฺมา ไดแกธรรมที่ลามก
คืออาจาระที่เลวทราม. บทวา ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต ความวาเปนผูงด
เวน คือตั้งอยูไกลจากปาณาติบาต เพราะการสมาทานสิกขาบท. แมในบทที่
เหลือทั้งหลาย ก็มีนัยนี.้
แมในที่นี้ พึงทราบวินิจฉัย โดยสภาพ ๑ โดยอารมณ ๑ โดยเวทนา ๑ โดยมูลฐาน ๑ โดยธรรม ๑ โดยการสมาทาน ๑ โดยการขาด ๑ โดยผล ๑ แหงเวรมณีทั้งหลาย มี ปาณาติปาตาเวรมณีเปนตน
ดังตอไปนี้.
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จริงอยู บรรดาอาการทั้ง ๘ อยางนั้น โดยสภาพแลวรมณีทั้ง ๕
เปนเจตนาบาง เปนวิรตั ิบาง แตวาเทศนามีมาแลว ดวยสามารถแหงวิรัติ.
วิรัติของผูที่งดเวน จากปาณาติบาตที่ประกอบดวยกุศลจิต ทีท่ านกลาวไวอยางนี้
วา (ในสมัยนั้น วิรัตินั้น) ไดแกการงด การเวน จากปาณาติบาต ดังนี้
โดยประเภทมี ๓ อยาง คือ สัมปตตวิรัติ ๑ สมาทานวิรัติ ๑ สมุจเฉทวิรัติ ๑ บรรดาวิรัติ ๓ อยางนั้น วิรัติที่เกิดขึ้นแกผูไมไดสมาทานสิกขาบท
(มากอน) แตพิจารณาเห็น ชาติ วัย และความเปนพหูสูตเปนตน ของ
ตน แลวไมฝาฝน วัตถุที่มาประจวบเขา ดวยคิดวา เรื่องนี้ไมเหมาะแกเราที่จะการทํา ดังนี้ ชื่อวาสัมปตตวิรัติ. สวนวิรัติที่เกิดขึ้นแกผูสมาทาน
สิกขาบท (มากอน) แลว แมสละชีวิตของตนที่มีคุณคายิ่งกวาสิกขาบทนั้น ก็
ไมลวงละเมิดวัตถุ เพราะสมาทานสิกขาบทไว ชื่อวาสมาทานวิรัติ. แตวริ ัติที่
สัมปยุตดวยอริยมรรค ชื่อวา สมุจเฉทวิรัติ ซึ่งเริ่มแตเกิดขึ้นแลว แมความ
คิดวา เราจักฆาสัตว ก็ไมเกิดขึ้นแกพระอริยบุคคลทั้งหลาย. ในบรรดาวิรัติ
ทั้ง ๓ นั้น ในที่นี้ ทานประสงคเอาสมาทานวิรัติ.
วาโดยอารมณ อารมณของปาณาติบาตเปนตนนั่นเอง เปนอารมณ
ของปาณาติปาตาเวรมณีเปนตนนั้น. ดวยวา ขึ้นชื่อวาการงดเวน จะมีไดก็
เพราะมีสิ่งที่จะตองลวงละเมิดนั่นเอง อนึ่ง กุศลธรรมเหลานี้ ที่มชี ีวิตินทรีย
เปนอารมณนั้นเอง ยอมละความทุศีลทั้งหลาย มีปาณาติบาตเปนตนได
เหมือนอริยมรรคที่มีพระนิพพานเปนอารมณ ยอมละกิเลสทั้งหลายไดฉะนั้น.
วาโดยเวทนา วิรตั ิทั้งหมด เปนสุขเวทนาทั้งนั้น. วาโดยมูลฐาน
กุศลธรรมเหลานี้ ของผูที่งดเวน ดวยจิตที่สัมปยุตดวยญาณ มีมลู ๓ ดวย
สามารถแหงอโลภะ อโทสะ และอโมหะ ของผูที่งดเวนดวยจิตที่เปนญาณวิปยุต มีมลู ๒ ดวยสามารถแหงอโลภะและอโทสะ.
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วาโดยกรรม การงดเวนจากมุสาวาทเปนวจีกรรม (สวน) ที่เหลือเปน
กายกรรม. วาโดยสมาทาน ผูไมไดรบั การสมาทานนั้นในสํานักของผูอื่นที่เปน
ครุฏฐานิยบุคคล สมาทานศีล ๕ ดวยตนเองเปนเอกัชฌสมาทาน หรือเปน
ปจเจกสมาทาน ก็ยอมเปนอันสมาทานแลว. วาโดยการขาด สําหรับคฤหัสถ
ทั้งหลาย สิกขาบทใดที่ลวงเกินแลว จะขาดเฉพาะสิกขาบทนั้น ๆ เทานั้น
นอกนี้ไมขาด. เพราะเหตุไร ? เพราะคฤหัฤสทั้งหลายมีศีล ไมเกี่ยวเนื่องกัน
(เปนปจเจกสมาทาน) รักษาเฉพาะสิกขาบทที่สามารถรักษาไดเทานั้น. สวน
สําหรับบรรพชิต เมื่อลวงละเมิดสิกขาบทเดียว ก็ขาดทั้งหมด.
พึงทราบวินิจฉัยในบทวา ผลโต ดังตอไปนี้ กับบรรดา เวรมณี
เหลานี้ ปาณาติปาตาเวรมณี มีผลมีอาทิอยางนี้คือ องฺคปจฺจงฺคสมนฺนาคตา (ความเปนผูสมบูรณดวยอวัยวะนอยใหญ) ๑ อาโรหปริณาทสมฺปตฺติ (ความถึงพรอมดวยสวนสูงและสวนกวาง) ๑ ชวนสมฺปตฺติ (ความถึง
พรอมดวยเชาวไวไหวพริบ) ๑ สุปติฏิตปาทตา (ความเปนผูมีเทาตั้งอยู
เหมาะสม) ๑ จารุตา (ความสวยงาม) ๑ มุทุตา (ความเปนผูออนโยน) ๑
สุจิตา (ความสะอาด) ๑ สูรตา (ความกลาหาญ) ๑ มหาพลตา (ความเปนผูมีกําลังมาก) ๑ วิสฏวจนตา (ความเปนผูมีถอยคําสละสลวย) ๑ สตฺตาน
ปยุมนาปตา (ความเปนผูนารัก นาพอใจ ของสัตวทั้งหลาย) ๑ อภิชฺชปริสตา (ความเปนผูมีบริษัทไมแตกแยกกัน) ๑ อฉมฺภิตา (ความเปนผูไมสะดุงหวาดเสียว) ๑ ทุปฺปธสิยตา (ความเปนผูอันใคร ๆ กําจัดไดยาก) ๑
ปรูปกฺกเมน อมรณตา (ความเปนผูไมตายดับการปองรายของผูอื่น) ๑
มหาปริวารตา (ความเปนผูมีบริวารมาก) ๑ สุวณฺณตา (ความเปนผูมีผิวดังทอง) ๑ สุสณฺานตา (ความเปนผูมีทรวดทรงงาม) ๑ อปฺปาพาธตา
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(ความเปนผูมีอาพาธนอย) ๑ อโสกตา (ความเปนผูไมเศราโศก) ๑ ปยมนาเปหิ อวิปปฺ โยคตา (ความเปนผูไมพลัดพราก จากของรักของชอบใจ) ๑
ทีฆายุตา (ความเปนผูมีอายุยืน) ๑.
อทินนาทานา เวรมณี มีผลมีอาทิอยางนี้คือ มหาธนธฺตา
(ความเปนผูมีทรัพย และขาวเปลือกมาก) ๑ อนนฺตโภคตา (ความเปนผูมี
โภคะ อเนุกอนันต) ๑ ถิรโภคตา (ความเปนผูมีโภคะยั่งยืน) ๑ อิจฺฉิตาน
โภคานุ ขิปปฺ ปฏิลาโภ (การไดโภคทรัพยตามที่ตองการอยางฉับพลัน) ๑
ราชาทีหิ อสาธารณโภคตา (การมีโภคะไมทั่วไปกับพระราชาเปนตน ) ๑
อุฬารโภคตา (ความเปนผูมีโภคะโอฬาร) ๑ ตตฺถ ตตฺถ เชฏกภาโว
(ความเปนหัวหนาในที่นั้น ๆ) ๑ นตฺถิภาวสฺส อชานนตา (ความเปนผู
ไมรูจักคําวาไมมี) ๑ สุขวิหารตา (ความเปนผูอยูอยางสบาย) ๑.
อพฺรหฺมจริยา เวรมณี มีผลมีอาทิอยางนี้ คือ วิคตปจฺจตฺถิกตา
ความเปนผูปราศจากขาศึก) ๑ สพฺพสตฺตาน ปยมนาปตา (ความเปน
ที่รักเปนที่พอใจของสรรพสัตว) ๑ อนฺนปานวตฺถจฺฉาทนาทีน ลาภิตา
(ความเปนผูมีปกติไดของตาง ๆ เชน ขาว น้ํา ผา และวัตถุเครื่องปกปด) ๑
สุขสุปนตา (การนอนหลับสบาย) ๑ สุขปฏิพุชฌ
ฺ นตา (การตื่นขึ้นมา
สบาย) ๑ อปายภยวิโมกฺโข (การพนจากภัยในอบาย) ๑ อิตฺถภี าวนปุสกภาวาน อภพฺพตา (ความไมควรแกการเกิดเปนหญิง เปนกะเทย) ๑
อกฺโกธนตา (ความเปนผูไมโกรธ) ๑ สจฺจการิตา (ความเปนผูมีปกติ
ทําจริง) ๑ อมงฺกุภูตตา (ความเปนผูไมเกอเขิน) ๑ อาราธนสุขตา (ความ
เปนผูมีความสุขดวยการรับเชิญ) ๑ ปริปุณฺณินฺทฺริยตา (ความเปนผูมีอินทรีย
บริบูรณ) ๑ นิราสงฺกตา (ความเปนผูปราศจากความระแวง) ๑ อปฺโปสฺกุกฺกตา (ความเปนผูมีความขวนขวายนอย) ๑ สุขวิหารตา (ความเปนผูอยูอยาง-
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เปนสุข) ๑ อกุโตภยตา (ความเปนผูไมมีภัยจากที่ไหน ๆ) ๑ ปยวิปฺปโยคาภาโว (ความเปนผูไมมีการพลัดพรากจากของรัก) ๑. แมผลของการงด
เวนจากมิจฉาจาร ก็รวมอยูในผลของการงดเวนจากการไมประพฤติพรหมจรรย
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา อพฺรหฺมจริยา เวรมณี ดังนี้.
มุสาวาทาเวรมณี มีผลมีอาทิอยางนี้ คือ วิปฺปสนฺนินฺทฺริยตา
(ความเปนผูมีอินทรียผองใส) ๑ วิสฏมธุรภาณิตา (ความเปนผูมีปกติ
พูดดวยคําสละสลวย ออนหวาน) ๑ สมสิตสุทฺธทนฺตตา (ความเปนผูมีฟน
เรียบเสมอ ทั้งขาว ทั้งสะอาด) ๑ นาติถูลตา (ความเปนผูไมอวนจนเกินไป) ๑
นาติกีสตา (ความเปนผูไมผอมจนเกินไป) ๑ นาติรสฺสตา (ความเปนผู
ไมต่ําเกินไป) ๑ นาติทีฆตา (ความเปนผูไมสูงเกินไป) ๑ สุขสมฺผสฺสตา
(ความเปนผูมีสัมผัสเปนสุข) ๑ อุปฺปลคนฺธมุขตา (ความเปนผูมีกลิ่นปากหอมเหมือนกลิ่นดอกอุบล) ๑ สุสฺสูสกปริสตา (ความเปนผูมีบริษัท เชื่อฟง
ตั้งอยูในโอวาท) ๑ อาเทยฺยวจนตา (ความเปนผูมีวาจาเชื่อถือได) ๑
กมลทลสทิสมุทุโลหิตนยชิวฺหตา (ความเปนผูมีลิ้น ออน แดง และ
บางเหมือนกลีบดอกอุบล) ๑ อลีนตา (ความเปนผูไมหดหู) ๑ อนุทฺธตตา
(ความเปนผูไมฟุงซาน) ๑.
สุราเมรยมัชชปมาทัฏานาเวรนณี มีผลมีอาทิอยางนี้ คือ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุ กิจจฺ กรณีเยสุ อปฺปมาทตา (ความเปนผูไมประมาท
ในกิจและกรณียกิจ ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน) ๑ าณวนฺตตา
(ความเปนผูมีญาณ) ๑ สทา อุปฏิตสติตา (ความเปนผูมีสติปรากฏอยู
ทุกเมื่อ) ๑ อุปฺปนฺเนสุ กิจฺจกรณีเยสุ สพฺพฏานุปฺตฺติกปฏิภาณวนฺ-
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ตตา (ความเปนผูมีปฏิภาณ เกิดขึ้นทุกสถาน ในเมื่อมีกิจและกรณียกิจเกิดขึ้น) ๑
อนลสตา (ความเปนผูไมเกียจคราน) ๑ อชฬตา (ความเปนผูไมโงเขลา) ๑
อมูคตา (ความเปนผูไมบาใบ) ๑ อจฺฉมฺภิตา (ความเปนผูไมหวาดสะดุง) ๑
อสารมฺภตา (ความเปนผูไมมีการแข็งดี) ๑ อนิสฺสกุ ิตา (ความเปนผูไมมี
ความริษยา) ๑ อมจฺฉริตา (ความเปนผูไมตระหนี่) ๑ สจฺจวาทิตา
(ความเปนผูมีปกติกลาวคําสัตย) ๑ อปสุณ อผรุส อสมฺผปฺปลาปวาทิตา
(ความเปนผูมีปกติไมพูดสอเสียด ไมพูดคําหยาบ ไมพูดเพอเจอ) ๑ กตฺตุ า
(ความเปนคนกตัญู) ๑ กตเวทิตา (ความเปนผูมีกตเวที) ๑ โภควนฺตตา
(ความเปนผูมีโภคะ) ๑ สีลวนฺตตา (ความเปนผูมีศีล) ๑ อุชุคตา (ความ
เปนผูซื่อตรง) ๑ มหตฺตตา (ความเปนผูไมโกรธ) ๑ หิโรตฺตปฺปสสมฺปนฺนตา (ความเปนผูถึงพรอมดวยหิริและโอตัปปะ) ๑ อุชุทิฏ ิตา (ความ
เปนผูมีความเห็นตรง) ๑ มหตฺตตา (ความเปนผูมีใจใหญ) ๑ ปณฺฑิตตา
(ความเปนผูฉลาด) ๑ อตฺถานตฺถกุสลตา (ความเปนผูฉลาดในสิ่งที่เปนประโยชน และสิ่งมิใชประโยชน) ๑. ในอธิการนี้ พึงทราบวินิจฉัยโดยสภาวะ
เปนตน แมแหงปาณาติปาตาเวรมณีเปนตน ดังพรรณนามานี้.
บทวา สีลวา ไดแก เปนผูมีศีล ดวยสามารถแหงเบญจศีลตามที่
กลาวแลว. บทวา กลฺยาณธมฺโม ไดแก เปนผูมีธรรมอันงาม อธิบายวา
มีปญญาประกอบดวยทิฏฐิสมบัติ อันสองถึงสรณคมน ก็บุตรคนใด เมื่อมารดา
บิดาไมมีศรัทธา และเปนผูทุศีล ตนเองก็เปนเชนนั้น แมบุตรนั้นพึงทราบวา
เปนอวชาตบุตรทีเดียว. เพราะวาความเปนผูไมมีศรัทธาเปนตน ทานกลาววา
เปนลักษณะของความเปนอวชาตบุตรในที่นี้ และความเปนผูไมมีศรัทธาเปนตน
นั้น มีอยูในอวชาตบุตรนั้น แตพระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกความที่บุตรเปน
อติชาตบุตรเปนตน โดยเปรียบเทียบมารดาบิดา.
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บทวา โย โหติ กุลคนฺธโน ไดแก บุตรผูท ําลายตระกูล คือ
ทําตระกูลใหพินาศ. จริงอยู คนฺธ ศัพท ในที่นี้ มีความหมายวา ทําลาย
ดังในประโยคเปนตนวา อุปฺปลคนฺธปจฺจตฺถิกา ดังนี้. แตอาจารยบางพวก
กลาววา กุลธสโน ดังนี้บาง. เนื้อความก็เชนนั้นเหมือนกัน. บทวา เอเต
โข ปุตฺตา โลกสฺมึ ความวา บุตร ๓ จําพวก มีอติชาตบุตรเปนตน
เหลานี้นั่นแหละ ชื่อวา บุตรมีอยูในสัตวโลกนี้ พนจากโลกนี้ไปจะมีก็หามิได.
ก็บรรดาบุตร ๓ จําพวกเหลานี้ บุตรจําพวกใดเปนอุบาสก คือบุตรเหลาใด
เปนอุบาสกเพราะถึงพรอมดวยสรณคมน คือเขาใจหลักธรรม ดวยกัมมัสสกตาญาณ บุตรเหลานั้น เปนบัณฑิตมีปญญา ถึงพรอมคือบริบูรณดวยศีล ๕
และศีล ๑. ชือ่ วา วทัญู เพราะรู (เขาใจ) คําพูดของยาจกทั้งหลาย โดยการ
ยังความประสงคของยาจกเหลานั้นใหเต็ม โดยเพียงเห็นสีหนาเทานั้น อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา วทัญู เพราะวิเคราะหวา ไดยินคําของยาจกเหลานั้นวา
โปรดใหทานเถิด ดังนี้ ก็รูความหมายนั้น โดยบริจาค (ทรัพย) แกยาจก
เหลานั้น ดวยคิดวา คนเหลานี้ไมเคยใหทานในกาลกอน จึงเปนเชนนี้
สวนเราไมควรเปนอยางนั้น. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา วทัญู เพราะวิเคราะหวา
เขาใจถอยคําของบัณฑิตทั้งหลาย ที่แสดงถึงความที่สัตวมีกรรมเปนของตน
เปนตน สวนอาจารยบางพวกกลาววา "ปทัญู" อธิบายวา เปนผูมีปกติ
บริจาคดวยการเพิ่มให ชือ่ วาปราศจากความตระหนี่ เพราะปราศจากมลทินคือ
ความตระหนี่ ในทันใดนั้นเอง. บทวา อพฺภฆนา ความวา บุตรเหลานั้น
ยอมรุงโรจน อธิบายวา งดงาม ในบริษัททั้งหลายมีอุบาสกเปนตน และใน
บริษัททั้งหลาย มีกษัตริยเปนตน ดุจพระจันทรที่พนจากเมฆ กลาวคือหมอก
หรือพนจากเมฆที่หนาทึบ ฉะนั้น.
จบอรรถกถาปุตตสูตรที่ ๕
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๖. อวุฏฐิกสูตร
วาดวยบุคคลเปรียบเหมือนฝน ๓ จําพวก
[๒๕๓] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาได
สดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวก มีปรากฏอยูในโลก
๓ จําพวกเปนไฉน ? คือ บุคคลผูเสมอดวยฝนไมตก ๑ ผูดุจฝนตกในที่บางสวน ๑ ผูดุจฝนตกในที่ทั่วไป ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเสมอดวยฝนไมตกเปนอยางไร บุคคล
บางคนในโลกนี้ ไมใหขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล
ที่นอน ที่พัก เครื่องอุปกรณแสงสวาง แกสมณพราหมณ คนกําพรา คน
เดินทาง วนิพกและยาจกทุกหมูเหลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเสมอ
ดวยฝนไมตกเปนอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูดุจฝนตกในที่บางสวนเปนอยางไร
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูใหขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม
เครื่องลูบไล ที่นอน ทีพ่ ัก เครื่องอุปกรณแสงสวาง แกสมณพราหมณ
คนกําพรา คนเดินทาง วนิพกและยาจกบางพวก ไมใหแกบางพวก ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูดุจฝนตกในที่บางสวนเปนอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูดุจฝนตกในที่ทั่วไปเปนอยางไร บุคคล
บางคนในโลกนี้ ยอมใหขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล
ที่นอน ที่พัก เครื่องอุปกรณแสงสวาง แกสมณพราหมณ คนกําพรา คนเดินทาง วนิพก และยาจกทั้งปวง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลดุจฝนตก
ในที่ทั่วไปเปนอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูใ นโลก.
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พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
บุคคลไดพบสมณะ พราหมณ คนกําพรา คนเดินทาง วนิพกแลว ยอมไม
แบงขาว น้ํา และเครื่องบริโภคให บัณฑิต
ทั้งหลาย กลาวบุคคลผูเปนบุรุษต่ําชา
นั้นแลวา เปนผูเสมอดวยฝนไมตก บุคคล
ใดยอมไมใหไทยธรรมแกบุคคลบางพวก
ยอมใหแกบุคคลบางพวก ชนผูมีปญญา
ทั้งหลายกลาวบุคคลนั้นวา ดุจฝนตกในที่
บางสวน บุรษุ ผูมีวาจาวา ภิกษาดี ผูอนุเคราะหสัตวทั่วหนา มีใจยินดีประดุจ
โปรยไทยธรรม กลาวอยูวา จงให ๆ ดังนี้
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนเชนนั้น
รวบรวมทรัพยที่ตนไดแลวดวย ความหมั่น
โดยชอบธรรม ยังวนิพกทั้งหลายผูมาถึงแลว ใหอิ่มหนําดวยขาวและน้ําโดยชอบ
เปรียบเหมือนเมฆบันลือ กระหึ่มแลว
ยอมยังฝนใหตก ยังน้ําใหไหลนองเต็มที่
ดอนและที่ลุม ฉะนัน้ .
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบอวุฏฐิกสูตรที่ ๖
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อรรถกถาอวุฏฐิกสูตร
ในอวุฏฐิกสูตรที่ ๖ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อวุฏิกสโม ความวา เชนกับดวยเมฆที่ไมทําฝนใหตก.
เพราะเมฆบางกลุม หนาตั้ง ๑๐๐ ชัน้ ๑,๐๐๐ ชัน้ ตั้งขึ้น รองกระหึ่ม แลบ
แปลบปลาบ ไมใหฝนแมหยดเดียวตกลงมา แลวผานเลยไป พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงวา บุคคลบางจําพวกก็มีอุปมาเชนนั้น จึงตรัสวา
อวุฏิกสโม (บุคคลผูเสมอดวยฝนไมตก) ดังนี้. บทวา ปเทสวสฺสี
ความวา เชนกับเมฆที่ทําฝนใหตกบางทองที่อธิบายวา บุคคลชื่อวา ปเทสวาสี
เพราะเปนเหมือนกับเมฆที่ทําฝนใหตกบางทองที่ เมฆบางกลุม เมื่อคนทั้ง
หลายยืนอยูในที่แหงเดียวกันนั่นเอง ตกหยิม ๆ โดยที่คนบางพวกก็เปยก บาง
พวกก็ไมเบียก พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงบุคคลบางพวก ผูมีอุปมาอยาง
นั้น วาเปนเหมือนฝนตก เฉพาะบางทองที่. บทวา สพฺพตฺถาภิวสฺสี ความวา
เสมอกับเมฆที่ใหฝนตกทั่วไป ทุกแหงหนคือ ในประเทศ คือแผนดินมีพื้น
ปฐพี ภูเขา และสมุทรเปนตน อธิบายวา เมฆบางกลุม กระจายไปทั่วสากล
จักรวาล ใหฝนตกทั่วทุกหนทุกแหงทีเทียว พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา
สพฺพตฺถาภิวสฺสี ดังนี้ โดยทรงเปรียบเทียบมหาเมฆที่ตั้งขึ้นใน ๔ ทิศนั้น
กับบุคคลบางจําพวก. บทวา สพฺเพสาน เทากับ สพฺเพส. อีกอยาง
หนึ่ง ปาฐะ (ในพระบาลี) ก็เปนอยางนี้แหละ บทวา น ทาตา โหติ
ความวา เปนผูมีปกติไมใหทาน. อธิบายวา ไมใหอะไรแกใคร ๆ เพราะเปน
ผูตระหนี่เหนียวแนน.
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บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดง เขต และไทยธรรม โดยการจําแนกจึงตรัส
คํามีอาทิวา สมณพฺราหฺมณา ดังนี้. ในคําวา สมณพฺราหมณา นั้นพระองคทรงประสงคเอาทั้งสมณะที่ลอยบาปแลว ทัง้ สมณะเพียงสักวาบรรพชา
ทั้งพราหมณผูลอยบาปแลว และพราหมณเพียงกําเนิดในที่นี้. คนตกยากคือ
คนเข็ญใจ ชื่อวา กปณะ (คนกําพรา) คนเดินทางที่สิ้นสะเบียง ชื่อวา
อัทธิกา (คนเดินทาง) คนเหลาใด เชิญชวนคนใน (การทํา) ทาน เที่ยวชม
เชยสรรเสริญทาน โดยนัยมีอาทิวา ทานทั้งหลาย จงมีจิตใจสูง มีจิตเลื่อมใส
บริจาคของที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หาโทษมิได ตามกาล ทานทั้ง
หลาย จะไปสูสุคติ จะไปสูพรหมโลก คนเหลานั้นชื่อวา วณิพฺพกา (วณิพก).
คนเหลาใดเที่ยวขอของเล็ก ๆ นอย ๆ อยางเดียววา ขอทานทั้งหลายจงให
เพียงกํามือเดียว เพียงกอบเดียว เพียงขันเดียวเถิดดังนี้ คนเหลานั้น ชื่อวา
ยาจก (ผูขอ). บรรดาศัพทเหลานั้น ดวยศัพทวา สมณะและพราหมณ พระ
ผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงถึงขอบเขตของคุณความดี และขอบเขตของอุปการะ
ดวยศัพทวา สมณพราหมณะ ทรงแสดงถึงเขตแหงกรุณา ดวยศัพทวา กปณะ
เปนตน.
บทวา อนฺน ไดแก ของควรเคี้ยว และของควรบริโภคอยางใด
อยางหนึ่ง. บทวา ปาน ไดแก เครื่องดื่ม มีน้ําดื่มที่คั้นจากผลมะมวงเปนตน.
บทวา วตฺถ ไดแกเครื่องปกปด มีผานุง และผาหมเปนตน. บทวา ยาน
ไดแก วัตถุที่ยังการเดินทางใหสําเร็จ มีรถและวอเปนตน โดยที่สุดจนถึงรองเทา.
บทวา มาลา ไดแก ดอกไมทุกชนิด แยกประเภทออกเปนดอกไมที่รอยและ
ไมไดรอย. บทวา คนฺธ ไดแก คันชาติอยางใดอยางหนึ่ง และอุปกรณแหง
เครื่องหอม ทั้งที่บดแลว และยังไมไดบด. บทวา วิเลปน ไดแก เครื่อง
ประเทืองผิว. บทวา เสยฺยา ไดแกเครื่องนอน มีเตียงและตั่งเปนตน และ
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ผาปาวาร ผาโกเชาว เปนตน (ผามีขนออน และผาทําดวยขนแกะ). ก็แม
อาสนะ พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาแลว ดวยศัพทวา เสยฺย ในคําวา
เสยฺยาวสถ นี้. บทวา อาวสถ ไดแก ที่อาศัย อันเปนเครื่องบรรเทาอันตราย
มีลมและแดดเปนตน. บทวา ปทีเปยฺย ไดแกเครื่องอุปกรณแหงแสงสวาง
มีประทีปและตะเกียงเปนตน.
บทวา เอว โข ภิกขฺ เว ความวา เมื่อไทยธรรมมีอยู บุคคลไม
ให ของที่จะตองใหอยางนี้ แกปฏิคาหกทั้งหลาย โดยประการทั้งปวง ยอมเปน
เชนกับเมฆที่ไมใหฝนตก. ทานกลาวอธิบายไวดังนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมฆ
หนา ๑๐๐ ชัน้ ๑,๐๐๐ ชัน้ ตั้งขึ้นแลว ไมโปรยอะไร ๆ ลงมาเลย จางหายไปฉันใด
คนใดรวบรวมสมบัติอันโอฬาร และไพบูลย อยูค รอบครองเรือนก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ไมใหภิกษาแมทัพพีเดียว หรือขาวยาคู เพียงกระบวยเดียวแกใคร ๆ
หลีกไปเสีย. หมดอํานาจ ยอมไปสูปากแหงมัจจุ คนผูนั้นยอมชื่อวาเหมือน
เมฆ ที่ไมใหฝนตกดังนี้. แมในบททีเ่ หลือ พึงทราบพระดํารัส ตรัสย้ําโดย
นัยนี้.
ก็ในบุคคล ๓ จําพวกเหลานี้ บุคคลพวกแรกพึงถูกตําหนิ โดยสวน
เดียวเทานั้น. คนพวกที่สอง นาสรรเสริญ คนพวกที่สาม นาสรรเสริญกวา
(คนพวกที่สอง). อีกนัยหนึ่ง บุคุคลพวกแรก พึงทราบวาเลวกวาบุคคลทุก
ประเภท พวกที่ ๒ พึงทราบวา ปานกลาง พวกที่ ๓ พึงทราบวาสูงสุดดังนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายดังตอไปนี้. บทวา สมเณ เปน
พหูพจน โดยเปนทุติยาวิภัตติ. แมในบทที่เหลือก็เชนนั้น. บทวา ลทฺธาน
แปลวา ได (ปฏิคาหก) แลวปรารถนา สมณะผูเปนทักขิไณยบุคคลแลวถูก
ถามแลว ก็ไมจัดแบงให. บทวา อนฺนปานฺจ โภชน ความวา ไมจัด
แบงขาวหรือน้ํา หรือโภชนะอันควรแกการบริโภคอยางอื่น ที่มีอยู. ก็ในพระ
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คาถานี้มีความสังเขปดังนี้ ก็ผูใด ไดสมณะผูเปนปฏิคาหก ผูเขาไปหาแลว
โดยที่ตนเองก็มีไทยธรรมอยูก็ไมการทํา แมเพียงการแจกแบงวัตถุมีขาวเปน
ตน ผูนั้นจักใหทานอยางอื่นไดอยางไร ? บัณฑิตกลาวคือ เรียกขานเขาผู
ตระหนี่เหนียวแนน เห็นปานนั้น เปนบุรุษอาธรรม เปนคนเลว วาเปนผู
เหมือนกับเมฆ ที่ไมใหฝนตก ดังนี้.
บทวา เอกจฺจาน น ททาติ ความวา แมเมื่อของที่จะตองใหมี
อยูมากมาย ก็ไมยอมให แกคนบางจําพวก ดวยอํานาจแหงความโกรธเคือง
ในคนเหลานั้น หรือดวยอํานาจแหงความโลภในไทยธรรม. บทวา เอกจฺจาน
ปเวจฺฉติ ความวา แตใหแกบุคคลบางจําพวกเทานั้น. บทวา เมธาวิโน
ไดแก คนที่มีปญญา คือเปนบัณฑิต.
บทวา สุภิกขฺ วาโจ ความวา ผูใดสั่งใหเขาใหของนั้น ๆ แกยาจก
ทั้งหลายผูเขาไปหาแลว โดยนัยมีอาทิวา ทานทั้งหลาย จงใหขาว ทานทั้งหลาย
จงใหน้ํา ผูนั้น ชื่อวา สุภิกฺขวาโจ เพราะวิเคราะหวา ผูมีการออกปากของาย
เหตุมีการขอที่หาไดโดยงาย. อาจารยบางพวกกลาววา สุภิกฺขวสฺสี ดังนี้ ก็มี.
ชาวโลก มีภกิ ษาหาไดโดยงายฉันใด มหาเมฆที่ยังฝนใหตกชุก ทุกหนแหง
ยอมชื่อวาโปรยลงมา (ใหภิกษา) หางายฉันนั้น. แมบุคคลนี้ก็ฉันนั้น เปนผู
ยังฝนใหตกลงในที่ทุกหนแหง ดวยมหาทาน (ชวยให) หาภิกษาไดโดยงาย.
บทวา อาโมทมาโน ปกิเรติ ความวา บุคคลผูมีมนัสอันยินดีและราเริงแลว
ใหทานดวยมือของตน ยอมเปนเสมือนหวานไทยธรรมลงในนาคือปฏิคคาหก
แมวาจาก็พร่ําพูดอยูวา ทานทั้งหลายจงใหทานเถิด ทานทั้งหลายจงใหทาน
เถิด ดังนี้.
พระผูม ีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงภาวะที่เมฆใหฝนตกทําใหภิกษา
หาไดงาย จึงตรัสคํามีอาทิวา ยถาป เมโฆ ดังนี้.
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แมในพระคาถานั้น มีความสังเขปดังตอไปนี้ ฟา (มหาเมฆ) รอง
ดวยเสียงเบา ๆ กอน แลวจึงรองกึกกองไปทั่วทุกหวงน้ําและลําธารอีก แลว
โปรยฝนลงมา ไหลไปใหที่ลุมและที่ดอนทั่วทุกหนแหง เต็มเจิ่งไปดวยอุทกวารี
ทําใหเปนหวงน้ําหวงเดียวกัน ฉันใด บุคคลที่ใจกวางบางคนในที่นี้คือใน
โลกนี้ ก็ฉนั นั้น เพราะเปนผูมีใจเสมอในคนทั่วไป เหมือนมหาเมฆนั้น
เพราะตองใหฝนตกลงมา เปนผูไมเกียจคราน โดยที่ทรัพยเปนของไดมาดวย
ความหมั่น คือเกิดขึ้นดวยความขยันหมั่นเพียรของตน รวบรวมทรัพยนนั้ ไว
โดยธรรม คือโดยชอบ ยังวณิพกทั้งหลายผูถึงแลว คือมาถึงแลว ใหอิ่มคือ
ใหอิ่มหนําสําราญ โดยชอบ คือ พอเหมาะแกกาลเทศะ และเหมาะสมแก
ความตองการ โดยชอบทีเดียว ดวยขาว น้ํา และไทยธรรมอยางอื่น ที่เกิด
จากทรัพยที่รวบรวมไวนั้น ดังนี้.
จบอรรถกถาอวุฏฐิกสูตรที่ ๖

๗. สุขสูตร
วาดวยผูปรารถนาสุข ๓ ประการพึงรักษาศีล
[๒๕๔] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตปรารถนาสุข ๓ ประการนี้
พึงรักษาศีล ๓ ประการเปนไฉน ? คือ บัณฑิตปรารถนาอยูวา ขอความ
สรรเสริญจงมาถึงแกเรา ๑ ขอโภคสมบัติจงเกิดขึ้นแกเรา ๑ เมื่อตายไป เรา
จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ พึงรักษาศีล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตปรารถนา
สุข ๓ ประการนี้แล พึงรักษาศีล.
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พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจา ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
นักปราชญปรารถนาสุข ๓ ประการ
คือ ความสรรเสริญ ๑ การไดโภคทรัพย
เครื่องปลื้มใจ ๑ ความบันเทิงในสวรรค
ในโลกหนา ๑ พึงรักษาศีล ถาวาบุคคล
แมไมกระทําความชั่ว แตเขาไปเสพบุคคล
ผูกระทําความชั่วอยูไซร บุคคลนั้น เปน
ผูอัน บุคคลพึงรังเกียจในเพราะความชั่ว
และโทษของบุคคลผูเสพคนชั่วนี้ ยอม
งอกงาม.
บุคคลยอมกระทําบุคคลเชนใดให
เปนมิตร และยอมเขาไปเสพบุคคลเชนใด
บุคคลนั้นแลเปนผูเชนกับดวยบุคคลนั้น
เพราะวาการอยูรวมกันเปนเชนนั้น คนชั่ว
ซองเสพบุคคลอื่นผูบริสุทธิ์โดยปกติอยู
ยอมทําบุคคลอื่นผูบริสุทธิ์โดยปกติที่
ซองเสพตน ใหตดิ เปอนดวยความชั่ว
เหมือนลูกศรที่แชยาพิษ ถูกยาพิษติดเปอน
แลว ยอมทําแลงลูกศรซึ่งไมติดเปอนแลว
ใหติดเปอนดวยยาพิษ ฉะนั้น.
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นักปราชญไมพึงเปนผูมีคนชั่วเปน
เพื่อนเลย เพราะความกลัวแตการเขาไป
ติดเปอน คนใดหอปลาเนาไวดวยใบหญา
คา แมหญาคาของคนนั้นยอมมีกลิ่นเหม็น
ฟุงไป การเขาไปซองเสพคนพาล ยอม
เปนเหมือนอยางนั้น สวนคนใดหอกฤษณา
ไวดวยใบไม แมใบไมของคนนั้นยอมมี
กลิ่นหอมฟุงไป การเขาไปซองเสพ
นักปราชญยอมเปนเหมือนอยางนั้น เพราะ
เหตุนั้น บัณฑิตรูค วามสําเร็จผลแหงตน
ดุจหอใบไมแลว ไมพึงเขาไปเสพอสัตบุรุษ พึงเสพสัตบุรุษ เพราะวาอสัตบุรุษ
ยอมนําไปสูนรก สัตบุรุษยอมใหถึงสุคติ.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนั้นแล.
จบสุขสูตรที่ ๗
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อรรถกถาสุขสูตร
ในสุขสูตรที่ ๗ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา สุขานิ ไดแก เหตุแหงความสุข. บทวา ปตฺถยมาโน
ความวา ปรารถนาอยู คือ จํานงหมายอยู. บทวา สีล ไดแก ทั้งศีลของ
คฤหัสถ และศีลของบรรพชิต อธิบายวา ถาเปนคฤหัสถ ก็ตองรักษาศีลของ
คฤหัสถ ถาเปนบรรพชิต ก็ตองรักษาจาตุปาริสุทธิศีล. บทวา รกฺเขยฺย
ความวา สมาทานแลวไมลวงละเมิด รักษาไวดวยดีนั่นเอง.
บทวา ปสสา เม อาคจฺฉตุ ความวา ผูฉลาดคือผูมีปญญา
ปรารถนาอยูวา ขอกิตติศัพทอันดีงามของเราจงมาถึงดังนี้ รักษาศีล. อธิบายวา
กิตติศัพทอันดีงามของคฤหัสถผูมีศีล ยอมฟุงขจรไปในทามกลางบริษัท โดย
นัยมีอาทิวา บุตรของตระกูลโนน ชือ่ โนน เปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม มี
ศรัทธา เลื่อมใสแลว เปนผูให (ทาน) เปนผูบําเพ็ญ (บุญ) ดังนี้กอน
กิตติศัพทอันดีงามของบรรพชิต ยอมฟุงขจรไปในทามกลางบริษัท โดยนัยมี
อาทิวา ภิกษุชื่อโนนเปนผูมีศีล สมบูรณดวยวัตร สงบเสงี่ยม อยูรวมดวยสบาย
มีความเคารพ มีความยําเกรง ดังนี้ . สมจริงดังที่ตรัสไววา ดูกอนคฤหบดี
ทั้งหลาย ยังมีอีกขอหนึ่ง กิตติศัพทอันดีงามของผูมีศีล สมบูรณดวยศีล
ยอมฟุงขจรไป ดังนี้.
อนึ่ง ดังที่ตรัสไวมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาหากภิกษุพึงหวัง
อยูวา ขอเราพึงเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนที่นับถือของ
เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายดังนี้ไซร เธอตองเปนผูทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย
นั่นเอง.
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พึงทราบวินิจฉัยในบทวา โภคา เม อุปฺปชฺชนฺตุ นี้ ดังตอไปนี้
กอนอื่นเมื่อคฤหัสถผูมีศีล มีกลั ยาณธรรมอยู เขาเลี้ยงชีวิตดวยศิลปะและ
ความหมั่นขยันใด ๆ เชน กสิกรรม พาณิชยกรรม และรับราชการ เมื่อเปน
เชนนั้น โภคะทั้งหลายที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้นแกเขา และโภคะที่เกิดขึ้นแลว
จักถึงความเจริญขึ้น เพราะความเปนผูไมประมาทในศิลปะ และความ
หมั่นขยันนั้น ตามกาลและตามวิชี. สวนบรรพชิต เมื่อสมบูรณดวยศีลาจารวัตร
มีปกติไมประมาทอยู มนุษยทั้งหลายผูเลื่อมใสแลว ในความถึงพรอมดวยศีล
และคุณมีความมักนอยเปนตน ของบรรพชิตผูสมบูรณดวยศีล จะนําปจจัย
มาใหอยางมโหฬาร เมื่อเปนเชนนั้น โภคะที่ยังไมเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้นแก
บรรพชิตนั้น และที่เกิดขึ้นแลวก็จะมั่นคง สมดังที่ตรัสไววา ดูกอนคฤหบดี
ทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูมีศีล สมบูรณดวยศีล จะประสบกองแหง
โภคะใหญ มีความไมประมาทเปนเหตุ ดังนี้. อนึ่ง สมดังที่ตรัสไววา ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุพึงหวังวา เราจักเปนผูได จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ดังนี้ไซร เธอตองเปนผูทําใหบริบูรณในศีล
ทั้งหลาย ดังนี้. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวทั้งนั้น.
พึงทราบวินิจฉัย ในคาถาทั้งหลายดังตอไปนี้ บทวา ปฏยาโน ไดแก
ปฏยนฺโต แปลวา ปรารถนาอยู. บทวา ตโย สุเข เทากับ ตีณิ สุขานิ
แปลวา ความสุข ๓ ประการ. บทวา จิตฺตลาภ ความวา ไดทรัพย อธิบายวา
การเกิดขึ้นแหงโภคทรัพย. ก็โดยขอที่แตกตางกัน บรรดาความสุขทั้ง ๓
อยางนี้ พึงทราบวา ทรงถือเอา เจตสิกสุข ดวยการสรรเสริญ กายิกสุข
ดวยโภคะ อุปปตติสุข ดวยศัพทนอกนี้ อนึ่ง พึงทราบวา ทรงถือเอา
สุขในปจจุบัน ดวยศัพทแรก สุขในสัมปรายิกภพ ดวยศัพทที่ ๓ สุขทั้งสอง
อยาง ดวยศัพทที่ ๒.
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บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงการเวนจากปาปมิตร และ
การคบหากัลยาณมิตร ที่เปนเหตุพิเศษของการสรรเสริญเปนตน เหมือนศีล
ที่เปนเหตุ (ธรรมดา) ของการสรรเสริญเปนตน พรอมดวยโทษและอานิสงส
จึงตรัสคํามีอาทิวา อกโรนฺโต ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สงฺกิโย ความวา เขาพึงถูกรังเกียจใน
เพราะความชั่ววา คนนี้ทําชั่วมาแลว หรือจักกระทําตอไปเปนแน. อนึ่ง
เพราะเขาไปมาหาสูอยูกับคนชั่วทั้งหลาย.
บทวา อสฺส ความวา การกลาวโทษแมไมเปนจริง ยอมงอกงาม
คือถึงความงอกงามไพบูลย ไดแกแผไปเบื้องบน ของบุคคลผูคบหาคนชั่วนี้
หรือบุคคลนั้น เพราะคบหาสมาคมกับคนชั่วเปนปกติ. อีกอยางหนึ่ง บทวา
อสฺส เปนฉัฏฐีวิภัตติ ลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ ไดความวาในบุคคลนั้น.
บทวา สเว ตาทิสโก โหติ ความวา ผูใดคบและเขาไปคบหาปาปมิตร
หรือกัลยาณมิตร เชนใด บุคคลนั้นก็จะเปนเชนนั้น คือมีบาปธรรม หรือมี
กัลยาณธรรม เหมือนน้ําที่สะอาดและสกปรก ดวยสามารถแหงพื้นที่. เพราะ
เหตุไร ? เพราะการอยูรวมกัน เปนเหตุใหเปนเชนนั้น. อธิบายวา การอยู
รวมกันกับคนชั่วชา ไมควรทําเพราะการอยูรวมกัน คือการคลุกคลีกัน ไดแก
การสนิทสนมกัน เปนเหตุใหรับเอากิริยาอาการของคนที่คบ ที่เปนอุปนิสัย
ของตน เหมือนแกวผลึก และแกวมณีที่อยูรวมกันฉะนั้น .
บทวา เสวมาโน เสวมาน ความวา คนชั่วเมื่อคบบุคคลอื่นที่
บริสุทธิ์ตามปกติ ที่คบตนอยูตลอดกาลเวลา หรือที่เขาคบอยู (ยอมทําใหเขา
แปดเปอน). บทวา สมฺผฏุ โ สมฺผสุ  ความวา คนชั่วที่บุคคลผูบริสุทธิ์
ตามปกตินั้น สัมผัสเขาดวยการอยูรวมกัน คือคบหาสมาคมกัน แมตนเอง
เมื่อสัมผัสเขาอยูอยางนั้น. บทวา สโร ทุฏโ กลาป วา ความวา อุปมา
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เสมือนหนึ่งวา ลูกศรอาบคือเปอนยาพิษ จะแปดเปอนแลงศร คือที่รวม
(กระบอก) ลูกศร แมทยี่ ังไมแปดเปอน ซึ่งคนถูกตองแลวฉันใด ตนเองก็
ฉันนั้น ยอมแปดเปอนคนอื่นที่บริสุทธิ์ โดยปกติดวยความชั่ว. บทวา
อุปเลปภยา ธีโร ความวา คนชื่อวา ธีระ เพราะเปนผูสมบูรณดวยปญญา
เครื่องทรงจํา คือคนที่เปนบัณฑิต ไมควรมีคนชั่วเปนสหาย. บทวา ปูติมจฺฉ
กุสคฺเคน ความวา ผูใดเอาปลายหญาคาผูกปลาที่เปนปลาเนา โดยเปนของ
นาเกลียด คือผูกโดยพันใหเปนหอ หญาคาเหลานั้นของผูนั้น ถึงไมเนา
ก็ชื่อวาเหม็น เพราะหอปลาเนาเขาไว จะสงกลิ่นเหม็นตลบไปทีเดียว
ฉันใด. บทวา เอว พาลูปเสวนา ความวา การคบหาสมาคมกับคนพาล
พึงเห็นวามีอุปมาฉันนั้น. บทวา เอว ธีรูปเสวนา ความวา การคบหา
สมาคมกับบัณฑิต ของผูไมมีศีลตามปกติ ยอมเปนเหตุใหกลิ่นศีลฟุงขจรไป
ดวยสามารถแหงการสมาทานศีลเปนตน. เหมือนใบไมถึงจะไมมีกลิ่นหอม
แตก็ชื่อวามีกลิ่นหอมฟุงขจรไป เพราะหอกฤษณาไวฉะนั้น.
บทวา ตสฺมา ความวา เพราะเหตุที่การคบมิตรที่ไมดี มีโทษเชนนี้
และการคบมิตรที่ดี มีอานิสงสอยางนี้ คือเชนนี้ ฉะนั้น บัณฑิตรูผลของตน
ดวยการระคบกัน แหงวัตถุที่มีกลิ่นเหม็นและกลิ่นหอม และการคบหาสมาคม
กับคนดี และคนไมดี ดุจหอ (ปลาราและกฤษณา) ดวยใบไม คือเหมือน
หอปลาราและกฤษณา (ดวยใบไม). บทวา ตฺวา สมฺปากมตฺตโน ความวา
บัณฑิตรูคือทราบความสําเร็จผลของตนที่มีทุกขเปนกําไร และมีสุขเปนกําไร
แลวไมควรคบหาอสัตบุรุษ คือมิตรชัว่ ควรเสพแตสัตบุรุษคือบัณฑิตผูสงบ
ระงับแลว ผูมีโทษอันคลายแลว หรือผูที่นักปราชญสรรเสริญแลว. สมจริง
ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา อสัตบุรุษนําไปสูนรก สวนสัตบุรุษใหถึง
สุคติ.
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ดังนั้น พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงเหตุแหงความสุข ๓ อยาง
ตามที่กลาวมาแลว ดวยพระคาถาแรก แลวทรงแสดงเหตุเปนที่มาแหงความสุข
ความสรรเสริญพรอมกับการงดเวน ธรรมที่เปนปฏิปกษ (ตอความสุข) ดวย
พระคาถา ๕ พระคาถา ตอจากนั้นแลวจึงทรงแสดงความสุขสุดทาย พรอมดวย
เหตุเปนที่ประสบความสุขแมทั้ง ๓ อยาง ดวยพระคาถาสุดทาย.
จบอรรถกถาสุขสูตรที่ ๗
๘. ภินทนสูตร
วาดวยสิง่ ที่ตองแตกเปนธรรมดา
[๒๕๕] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตร
นี้พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาได
สดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กายนี้มีความแตกเปนที่สุด วิญญาณมี
การคลายไปเปนธรรมดา ขันธบัญจกทั้งปวงไมเที่ยง เปนทุกข มีความ
แปรปรวนไปเปนธรรมดา.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจา ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
ภิกษุรูกายวามีความแตกไปเปนที่สุด
และรูวญ
ิ ญาณวามีความยอยยับไป เห็นภัย
ในขันธบัญจกทั้งหลายแลว ลวงชาติและ
มรณะเสียได มีตนอันอบรมแลว จํานง
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อยูซ ึ่งการเปนที่ดับขันธ เพราะบรรลุถึง
ความสงบอยางยิ่ง.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบภินทนสูตรที่ ๘
อรรถกถาภินทนสูตร
ในภินทนสูตรที่ ๘ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ภิทุราย ตัดบทเปน ภิทโุ ร อย. บทวา กาโย ไดแก
รูปกาย. ก็รปู กายนั้น ชือ่ วากาย เพราะอรรถวา เปนที่ประชุมแหงอวัยวะ
นอยใหญทั้งหลาย มีผมเปนตนดวย และชื่อวากาย เพราะมีวิเคราะหวาเปน
อายะ คือ เปนแหลงเกิดแหงของนาเกลียดนาชังทั้งหลายอยางนี้บาง. ในคําวา
กาย นั้น มีอรรถพจนดังตอไปนี้ อาการชื่อวา อาโย เพราะเปนที่มา.
ถามวา อะไรมา. ตอบวา สิ่งที่นาเกลียดมีผมเปนตนมา. ดังนั้น อาการชื่อวา
กาย เพราะเปนที่มาแหงของนาเกลียดทั้งหลาย ดังนี้บาง. แตโดยใจความแลว
ไดแก กองแหงธรรมทั้งหลาย คือภูตรูป และอุปาทายรูปที่เปนไปอยู ดวย
อํานาจแหงสันตติ ๔ อยาง. มีพุทธาธิบายดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปกาย
ที่สําเร็จดวยมหาภูตทั้ง ๔ นี้ มีการแตกดับ มีการแตกสลายไปเปนสภาพ มี
การกระจัด กระจายไปทุกขณะเปนสภาพ. ปาฐะวา ภิทุราย ดังนี้ก็มี.
เนื้อความก็อยางนั้นนั่นแหละ. บทวา วิฺาณ ไดแก กุศลจิตเปนตนที่
เปนไปในภูมิ ๓. สวนอรรถพจนมีดงั ตอไปนี้ จิตชื่อวา วิญญาณ เพราะรูชัด
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ซึ่งอารมณนั้น ๆ เพราะวาการแยกความรูสึกออกจากความจําได คือการรูชัด
อารมณ ไดแกญาณ (อุปลัทธิ) ชื่อวา วิญญาณ. บทวา วิราคธมฺม คือ
มีการเสื่อมคลายเปนธรรมดา อธิบายวา มีการแตกดับไปเปนธรรมดา. บทวา
สพฺเพ อุปธีติ ความวา อุปธิเหลานี้คือ อุปธิคือขันธ อุปธิคือกิเลส
อุปธิคืออภิสังขาร (กรรม) อุปธิคือเบญจกามคุณ ที่หมายรูก ันวาอุปธิ
เพราะอรรถวา เปนที่เขาไปทรงทุกขไว แมทั้งหมดไดแกอุปาทานขันธ กิเลส
เปนอภิสังขารเปนเบญจกามคุณ ชื่อวาไมเที่ยง เพราะอรรถวามีแลวกลับไมมี.
ชื่อวาเปนทุกข เพราะอรรถวาเกิดขึ้น และเสื่อมไป และบีบคัน้ ชื่อวามีความ
แปรปรวนไปเปนธรรมดา เพราะอรรถวาละปกติเหตุเปนสภาวะที่ตองเปลี่ยนแปลงไปดวยเหตุ ๒ ประการ คือ ชรากับมรณะ.
ดวยประการดังที่พรรณนามานี้ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสถึงวาระแหง
การพิจารณา (สัมมัสสนญาณ) ตามอัธยาศัย แหงบุคคลผูรูอยางนั้น โดยมุข
คือ อนิจจานุปสสนา และทุกขาวิปสสนา ทรงแยกรูปธรรมและวิญญาณออก
จากกัน แลวทรงรวมธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓ แมทั้งหมดเขาเปนอันเดียวกัน
โดยทรงจําแนกออกเปนอุปธิอีก เพราะบรรดาลักษณะทั้ง ๓ นี้ อนิจจลักษณะ
เห็นไดงาย. ก็ในบรรดาลักษณะทั้ง ๓ นี้ ลักษณะ ๒ อยางเทานั้น มีมาใน
พระบาลี ก็จริง ถึงกระนั้น โดยพระบาลีวา สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา
พึงเขาใจวา แมอนัตตลักษณะ พระองคก็ทรงแสดงไวแลว เหมือนกันดวย
ทุกขลักษณะนั่นเอง.
พึงทราบวินิจฉัยในพระคาถาดังตอไปนี้ บทวา อุปธีสุ ภย ทิสฺวา
ความวา เห็นภัยในอุปธิทั้ง ๓ ดวยสามารถแหงภยตูปฏฐานญาณ คือเห็นความ
ที่อุปธิเหลานั้นเปนของนากลัว. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวิปสสนาที่มี
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กําลังไว ดวยบทวา อุปธีสุ ภย ทิสวฺ า นี้. เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรง
จําแนกภยตูปฏฐานญาณนั่นแหละออกไปแลว ตรัสวิปสสนาที่มีกําลัง เปน
อาทีนวานุปสสนา ๑ นิพพิทานุปสสนา ๑ โดยเปนญาณที่แปลกกัน. บทวา
ชาติมรณมจฺจคา ความวา ภิกษุพิจารณาอยางนี้อยู จะสืบตอวิปสสนาญาณ
ดวยมรรค แลวจะบรรลุอรหัตผล ตอจากมรรคนั้นไป ยอมชือ่ วาเปนผูลวงพน
ชาติ และมรณะไดลวงพนไดอยางไร ? บทวา สมฺปตฺวา ปรม สนฺตึ
ความวา เพราะบรรลุสนั ติธรรม อันยอดยิ่งคือสูงสุด ไดแกไมมีธรรมอื่น
ยิ่งกวา คือพระนิพพานอันเปนที่ระงับสังขารทั้งมวล และภิกษุนั้นเปนอยางนี้.
บทวา กาล กงฺขติ ภาวิตตฺโต ความวา ภิกษุชอื่ วา มีตนอบรมแลว
เพราะความเปนผูมีกายอันอบรมแลวดวยศีล สมาธิ และปญญา เหตุที่สาํ เร็จ
การบรรลุภาวนา ดวยสามารถแหงอริยมรรค ๔ ไมอาลัยถึงความตาย และ
ความเปนอยู ยอมจํานงหวัง คือเล็งเห็นกาลกิริยา ดวยขันธปรินิพพานของตน
ถายเดียว. เธอไมมีความปรารถนาในอะไร ๆ ดังนี้ ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
เราตถาคตไมคํานึงถึงความตาย ไม
คํานึงถึงชีวิต มุงแตกาลกิริยา (ขันธปรินพพาน) อยางเดียว เหมือนลูกจาง
มุงแตคาจางเทานั้น ดังนี้.
จบอรรถกถาภินทนสูตรที่ ๘
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๙. ธาตุสูตร
วาดวยสัตวทั้งหลายเสมอกันโดยชาติ
[๒๕๖] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาได
สดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมเทียบเคียงกัน เสมอกัน
กับสัตวทั้งหลายโดยธาตุแล คือ สัตวผูมีอัธยาศัยเลว ยอมเทียบเคียงกัน
เสมอกันกับสัตวผูมีอัธยาศัยเลว สัตวผูมีอัธยาศัยดี ยอมเทียบเคียงกันกับสัตว
ผูมีอัธยาศัยดี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมในอดีตกาล...แมในอนาคตกาล...
แมในปจจุบันกาล สัตวทั้งหลายยอมเทียบเคียงกัน เสมอกันกับสัตว
ทั้งหลายโดยธาตุแล คือ สัตวผูมีอัธยาศัยเลว ยอมเทียบเคียงกัน เสมอกัน
กับสัตวผูมีอัธยาศัยเลว สัตวผูมีอัธยาศัยดี ยอมเทียบเคียงกัน เสมอกันกับสัตว
ผูมีอัธยาศัยดี.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจา ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
กิเลสเกิดเพราะความเกี่ยวของ
บุคคลยอมตัดเสียไดเพราะความไมเกี่ยวของ แมบุคคลผูมีความเปนอยูดี แตอาศัย
บุคคลผูเ กียจครานยอมจมลงในสมุทร คือ
สงสาร เปรียบเหมือนบุคคลขึ้นสูแพไม
นอย ๆ พึงจมลงในมหรรณพ ฉะนั้น
เพราะเหตุนั้น บุคคลพึงเวนบุคคลผู
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เกียจครานมีความเพียรอันเลวนั้นเสีย พึง
อยูรวมกับพระอริยเจาทั้งหลาย ผูสงัดแลว
ผูมใี จเด็ดเดี่ยว ผูม ปี กติเพง ผูป รารภ
ความเพียรเปนนิตย ผูเปนบัณฑิต.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบธาตุสูตรที่ ๙

อรรถกถาธาตุสูตร
ในธาตุสูตรที่ ๙ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ธาตุโส ความวา โดยธาตุ. ธาตุคืออัธยาศัย คือสภาพของ
อัธยาศัย ทีต่ รัสเรียกวา อธิมุตติบาง พระองคทรงประสงคเอาวา ธาตุ (ใน
พระสูตรนี้). บทวา สสนฺทติ ความวา เขากันได คือรวมกันได ตามธาตุ
คือตามอัธยาศัย เพราะมีธาตุมีสวนเสมอกันนั้น. บทวา สเนนฺติ ความวา
เปนผูมีความคิดรวมกัน สมาคมกันได คือคบหากันได ไดแกเขาไปหากันได
เพราะความเปนผูมีอัธยาศัยเสมอกันนั่นเอง อีกอยางหนึ่ง ปรับความชอบใจ
(รสนิยม) ความอดทน และความเห็นใหเสมอกันในเรื่องนั้น ๆ. บทวา
หีนาธิมุตฺติกา ความวา ชื่อวามีอธิมุตติทราม เพราะมีความโนมเอียงใน
ธรรมที่ต่ําทราม มีกามคุณเปนตน คือมีอัธยาศัยต่ํา. บทวา กลฺยาณาธิมุตฺติกา ความวา ชื่อวามีอธิมุตติดี เพราะมีความโนมเอียงในธรรมอันงาม
มีเนกขัมมะเปนตน คือ มีอัธยาศัยประณีต. อธิบายวา ถาอาจารยและอุปชฌาย
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เปนคนไมมีศีล แตอันเตวาสิกและสัทธิวิหาริก เปนผูมีศีล อันเตวาสิกและ
สัทธิวิหาริกเหลานั้น ยอมไมเขาไปหาอาจารยและอุปชฌาย จะเขาหาเฉพาะ
แกภิกษุผูมี (สมณ) สารูปเชนตน. ก็ถาอาจารยและอุปชฌายเปนผูมีศีล
อันเตวาสิกและสัทธิวิหาริกนอกนี้เปนผูไมมีศีล แมอันเตวาสิกและสัทธิวิหาริก
เหลานั้น จะไมเขาไปหาอาจารยและอุปชฌาย จะเขาไปหาเฉพาะผูมีอัธยาศัยต่ํา
เชนเดียวกับตนเทานั้น.
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงวา การเขาไปหาอยางนี้ จะมี
เฉพาะในปจจุบันอยางเดียวก็หามิได โดยที่แทแลว แมในอดีตและอนาคตก็มี
ดังนี้ จึงตรัสวา อตีตมฺป ภิกขฺ เว ดังนี้เปนตน. โดยสังเขปแลว ผูตั้งมั่น
ในสังกิเลสธรรม ชื่อวาเปนผูมีอัธยาศัยชั่ว ผูตงั้ มั่นในโวทานธรรม ชื่อวา
มีอัธยาศัยงาม. ถามวา ก็การที่คนทุศีลคบคนทุศีลเทานั้น การที่คนมีศีล
คบคนมีศีลเทานั้น การที่คนมีปญญาทราม คบคนที่มีปญญาทรามเทานั้น
การที่คนมีปญญา คบคนที่มีปญญาเทานั้น นี้ใครกําหนด. ตอบวา ธาตุ
คืออัธยาศัยกําหนด.
เลากันวา ภิกษุหลายรูปเที่ยวภิกษาจารในบานหมูหนึ่ง. คนเหลานั้น
นําภัตรเปนอันมากมาใสจนเต็มบาตร กลาววา ขอพระคุณเจาทั้งหลายฉัน
ตามสวน (ที่ตองการ) แลวสงไป. ภิกษุทั้งหลายพูดกันวา อาวุโสทั้งหลาย
คนทั้งหลายประกอบการงานที่เหมาะสมกับธาตุ (อัธยาศัย) ดังนี้. ธาตุคือ
อัธยาศัย ยอมกําหนด (งานที่ทํา) อยางนี้. บัณฑิตพึงแสดงความโดยธาตุสังยุต ดังตอไปนี้ ก็พระผูมีพระภาคเจาบันทมบนพระแทนประชวร บนภูเขา
คิชฌกูฏ ทอดพระเนตรดู พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร ที่เฝาถวาย
อารักขา แตละรูปจงกรมอยูกับบริษัทของตน จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเห็นหรือไม พระสารีบุตรจงกรมอยูกับภิกษุ-
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ทั้งหลายจํานวนมาก ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา เห็นพระเจาขา. ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานี้ทั้งหมดแล ลวนมีปญญามาก ดังนี้ ควรนําเรื่อง
ทั้งหมดมาแสดงโดยพิสดาร.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายตอไปนี้ บทวา สสคฺคา ความวา
เพราะสังกิเลส คือ เพราะประกอบรวมกัน ดวยสามารถแหงการอยูรวมกัน
เปนตน . อีกอยางหนึ่ง เพราะคลุกคลีกันในการคลุกคลี ๕ อยาง อยางใด
อยางหนึ่งอยางนี้ คือ ทัสสนสังสัคคะ (คลุกคลีดวยการเห็น) สวนสังสัคคะ (คลุกคลีดวยการฟง) สมุลลาปนสังสัคคะ (คลุกคลีดวยการเจรจา)
สัมโภคสังสัคคะ (คลุกคลีดวยการใชรวม) กายสังสัคคะ (คลุกคลีดวยกาย).
บทวา วนโถ ชาโต ความวา กิเลสเกิดขึ้น เพราะยังไมไดถอนขึ้นดวยมรรค.
บทวา อสสคฺเคน ฉิชฺชติ ความวา กิเลสขาดไปในตอนตน โดยการงด
การคลุกคลีกนั มีกายวิเวกเปนตน แลวขาดไปคือละไดอีก ดวยการไมเกี่ยวของ
โดยสวนเดียว คือดวยสมุจเฉทวิเวก. โดยสังเขป การเกิดขึน้ และการดับไป
แหงอัธยาศัยที่ต่ํา เปนอันพระองคทรงแสดงแลวโดยสังเขป ดวยคําเพียงเทานี้ .
ก็เพราะเหตุที่ภิกษุเหลานั้น เปนผูคลุกคลีกัน และกิเลสเหลานั้น ก็เกิดขึ้น
และเจริญขึ้น ดวยอํานาจแหงความเกียจคราน มิใชดวยอํานาจแหงการปรารภ
ความเพียร ฉะนั้น ภิกษุเวนบุคคลผูมีอัธยาศัยต่ํา ผูเกียจครานแลวคบหาผูมี
อัธยาศัยงาม ผูประกอบความเพียร พึงตัดกิเลสอันเกิดจากการคลุกคลีกนั ได
ดวยการไมคลุกคลีกัน ดังนี้.
พระผูม ีพระภาคเจาเมื่อทรงแสดงเนื้อความ ตามที่กลาวแลวโดยพิสดาร
จึงไดตรัสคํามีอาทิวา ปริตฺต ทารุ เพื่อประกาศโทษแหงการคบหาผูเกียจคราน
กอน.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปริตฺต ทารุ ไดแก ไมทอ นเล็ก ๆ.
บทวา ยถา สีเท มหณฺณเว ความวา เหมือนผูประสงคจะขามมหาสมุทร
โดยนําเอาแพสําเร็จดวยไมทอนเล็ก ๆ (ขี่ขาม) จะไมถึงฝง คงจมลงใน
ทามกลางมหาสมุทรนั่นเอง พึงตกไปเปนภักษาของปลาและเตาฉันใด. บทวา
เอว กุสีต อาคมฺม สาธุชวี ีป สีทติ ความวา ผูที่อาศัยคนเกียจคราน
ปราศจากการปรารภความเพียร ตกอยูในอํานาจกิเลส ถูกเขาทําการคลุกคลี
ถึงจะมีชีวิตราบรื่น มีอาชีพบริสุทธิ์ (และ) มีศลี บริสุทธิ์ (แต) ถูกกามวิตก
เปนตน ที่เกิดขึ้นจากการคลุกคลี่กับคนต่ํา รบกวนอยูก็ไมสามารถไปถึงฝงได
จะจมอยูในหวงมหรรณพนั่นเอง ฉันนั้นเหมือนกัน. บทวา ตสฺมา ความวา
เพราะเหตุที่การคลุกคลีกบั คนเกียจคราน เปนเหตุนําอนัตถะอยางนี้มาให
ฉะนั้น ภิกษุควรเวนมิตร ทีช่ ื่อวาเกียจคราน เพราะจมดิ่งลง โดยการประกอบ
ความเกียจครานเนือง ๆ เพราะอาศัยเขา คือ ผูมีความเพียรต่ํากวาบุคคลนั้น
นั่นแหละ. ไดแกไมมีความเพียร. แตพึงอยูรวม คือคบหากับดวยบัณฑิต
ทั้งหลาย คือผูมีปญญานั่นเอง ผูสงบสงัดแลว ดวยสามารถแหงกายวิเวก
เปนตน และตทังควิเวก เปนตน โดยสวนเดียวนั่นเอง. ผูชื่อวา
เปนอริยะ เพราะตอแตนั้นไปนั้นเอง จะเปนผูไกลจากิเลส ชื่อวาผูมีตน
(ใจ) อันสงไปแลว เพราะความเปนผูมีตนถูกสงไปแลวสูพระนิพพาน ผูชื่อวา
เพงอยู (มีฌาน) เพราะเพงอยูดวยสามารถแหงอารัมมณูปณิชฌาน และ
ลักขณูปณิชฌาน ผูชื่อวาปรารภความเพียรแลว เพราะเปนผูปรารภความเพียร
โดยความเปนผูประคองความเพียรไดตลอดกาลทุกเมื่อ ดังนี้แล.
จบอรรถกถาธาตุสูตรที่ ๙
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๑๐. ปริหานสูตร
วาดวยธรรม ๓ ประการเปนไปเพื่อความเสื่อม
[๒๕๗] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาได
สดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อ
ความเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ๓ ประการเปนไฉน ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู
เสขะในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีการงานเปนที่มายินดี ยินดีในการงาน ขวนขวาย
ในความเปนผูมีการงานเปนที่มายินดี ๑ เปนผูข อบคุย ยินดีในการคุย
ขวนขวายในความเปนผูขอบคุย ๑ เปนผูชอบหลับ ยินดีในการหลับ ขวนขวาย
ในความเปนผูชอบหลับ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล ยอม
เปนไปเพื่อความเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไม
เสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ๓ ประการเปนไฉน ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเสขะ
ในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมีการงานเปนที่มายินดี ไมยินดีในการงาน ไม
ขวนขวายในความเปนผูมีการงานเปนที่มายินดี ๑ ไมชอบคุย ไมยินดีในการ
คุย ไมขวนขวายในความเปนผูขอบคุย ๑ ไมชอบหลับ ไมยนิ ดีในการหลับ
ไมขวนขวายในความเปนผูชอนหลับ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการ
นี้แล ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจา ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
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ภิกษุผูมีการงานเปนที่มายินดี ยินดี
ในการคุย ชอบหลับและฟุงซาน ผูเชนนั้น
ไมควรเพื่อบรรลุสมั โพธิญาณอันสูงสุด
เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุพึงเปนผูมีกิจนอย
เวนจากความหลับไมฟุงซาน ภิกษุผูเชนนั้นควรเพื่อบรรลุสมั โพธิญาณอันสูงสุด
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบปริหานสูตรที่ ๑๐
จบวรรคที่ ๓

อรรถกถาปริหานสูตร
ในปริหานสูตรที่ ๑๐ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ปริหานาย สวตฺตนฺติ ความวา ยอมมีเพื่อความไมเจริญ
คือมีเพื่อเปนอันตรายตอการบรรลุมรรค. แตขึ้นชื่อวามรรคที่ไดบรรลุแลว
เสื่อมไมมี. พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงจําแนกธรรมที่ทรงยกขึ้นแสดง
ดวยสามารถแหงธรรมาธิษฐานวา ธรรม ๓ อยางดังนี้ ดวยเทศนาที่เปนบุคลาธิษฐาน จึงตรัสคํามีอาทิวา อิธ ภิกขฺ เว เสโข ภิกขฺ ุ ดังนี้.
ใน ๓ อยางนั้น ภิกษุชื่อวา กัมมารามะ เพราะมีการงานเปนที่มา
ยินดี เพราะตองเพลิดเพลินอยูกับ (การงาน). ชื่อวา กมฺมรโต เพราะ
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ยินดีแลวในการงาน. ชื่อวา กมฺมารามตมนุยุตฺโต เพราะประกอบเนือง ๆ
คือขวนขวายความยินดียิ่งในงาน คือความเพลิดเพลินในงาน การงานที่จะตอง
กระทําอยางนี้ ชื่อวาการงาน ในบทวา กมฺมาราโม นั้น เชนการทําอุปกรณ
มีอาทิอยางนี้ คือ การตรวจจีวร การทําจีวร การซอมแซมตลกบาตร ผาอังสะ
ประคดเอว ธมกรก เชิงบาตร กระเบื้องรองเทา การปดกวาด และการ
ปฏิสังขรณสิ่งที่ชํารุดและแตกหักเปนตนในพระวิหาร จริงอยู ภิกษุบางรูป
เมื่อกระทําสิ่งเหลานี้ ยอมกระทําสิ่งเหลานั้นแหละตลอดทั้งวัน. บทวา
กมฺมาราโม นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาการงานนั้น สวนภิกษุใด
ในเวลาทํางานเหลานี้ เทานั้น จึงจะทํางานเหลานี้ ในเวลาเรียนอุเทศก็เรียน
อุเทศ ในเวลาทองบนก็ทองบน ในเวลาทําวัตร มีวัตรคือการปดกวาดลานพระเจดียเปนตน กระทําวัตร (คือการปดกวาด) ลานพระเจดีย ในเวลาทํา
มนสิการ ก็ทํามนสิการในสัพพัตถกกรรมฐาน หรือในปาริหาริยกรรมฐาน
ภิกษุนั้นหาชื่อวา เปนผูมีการงานเปนที่มายินดีไม (ไมหมกมุนงาน) การงาน
ของเธอนั้นยอมเปนการกระทําที่พระศาสดา ทรงอนุญาตไวทีเดียว โดยนัยมี
อาทิวา ก็เธอเปนผูขยัน ไมเกียจครานในกรณียกิจนอยใหญ ที่เปนของ
เพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย เปนผูประกอบดวยการใครครวญ อันเปนอุบายใน
กรณียกิจนั้น สามารถเพื่อจะกระทํา สามารถเพื่อจะจัดแจงได ดังนี้.
บทวา ภสฺสาราโม ความวา ภิกษุใดยังวันและคืนใหลวงไปดวย
สามารถแหงการกลาวถึง ราชกถาเปนตน ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสหามไวแลว
ภิกษุนี้เปนผูพูดไมรูจบ เพราะฉะนั้น ภิกษุนี้ จึงชือ่ วา ภสฺสาราโม (ยินดี
ในการพูด) สวนภิกษุใดพูดธรรม วิสัชนาปญหา เวลากลางคืนบาง กลางวันบาง ภิกษุนี้ชื่อวาเปนผูพูดนอย พูดมีสิ้นสุด. เพราะเหตุไร ? เพราะวา
เธอดําเนินตามวิธีที่พระมีพระภาคเจาตรัสไวแลวทีเดียววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
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สําหรับภิกษุทั้งหลายที่ประชุมกันแลว มีกิจที่จะตองกระทํา ๒ อยางคือ กลาวธรรม หรือนิ่ง แบบพระอริยะ.
บทวา นิทฺทาราโม ความวา ภิกษุใดฉันจนเต็มทอง เต็มตามที่
ตองการ ประกอบเนือง ๆ ซึ่งความสุขในการนอน ความสุขในการเอน
ความสุขในการหลับ และภิกษุใดเดินก็ดี นั่งก็ดี ถูกถีนมิทธะครอบงําหลับอยู
ภิกษุนี้นั้นชื่อวา นิทฺทาราโม (ยินดีในความหลับ) สวนภิกษุใดมีจิตหยั่งลงสู
ภวังค เพราะอาพาธ (ความเจ็บไขของกรชกาย) ภิกษุนี้ หาชื่อวา นิททฺาราโม
(ยินดีในความหลับ) ไม. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอน
อัคคิเวสนะ ก็แลเราตถาคตรูอยูวา ในเดือนทายฤดูรอน เราตถาคตกลับจาก
บิณฑบาต หลังฉันเสร็จแลว ปูสังฆาฏิใหเปน ๔ ชั้น แลวเปนผูมีสติสัมปชัญญะ กาวลงสูความหลับโดยขางเบื้องขวา รูสึกตัวอยู ดังนี้.
ก็ในพระสูตรนี้ ถึงกัลยาณปุถุชน ก็พึงทราบวา เปนพระเสกขะ
เหมือนกัน เพราะฉะนั้น พึงทราบวา ธรรม ๓ อยางนั้น ยอมเปนไปเพื่อ
ความเสื่อมแหงการบรรลุคุณพิเศษของกัลยาณปุถุชนแมทั้งหมดนั้น และการ
บรรลุคุณพิเศษสูง ๆ ขึ้นไป ของพระเสกขะนอกนี้. พึงทราบการขยายความ
แหงธรรมฝายขาวตามปริยายที่ตรงขามกับที่กลาวแลว.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายดังตอไปนี้ บทวา อุทธฺ โต ความวา
ฟุงซาน คือไมสงบ เพราะอุทธัจจะ ที่ทําใหจิตฟุงซาน. บทวา อปฺปกิจฺจสฺส
ความวา เธอพึงเปนผูมีกิจการนอย เพราะกระทําในเวลาที่ขวนขวายประกอบกิจ
มีประการดังกลาวแลวเทาที่ทรงอนุญาตไว. บทวา อปฺปมิทฺโธ ความวา
พึงเปนผูเวนจากการหลับ เพราะชาคริยานุโยค ที่ตรัสไวโดยนัยมีอาทิวา
ดวยการจงกรม ดวยการนั่งตลอดวัน. บทวา อนุทฺธโต ความวา เปนผู
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ไมมีการพูดเปนทีมายินดี ชื่อวาเปนผูไมฟุงซาน คือมีจิตสงบ อธิบายวา
(มีจิต) เปนสมาธิ เพราะเวนความฟุงซานแหงจิต ที่เกิดขึ้นเพราะมีการพูดคุย
เปนที่มายินดี. คําที่เหลือเขาใจไดงายทั้งนั้นเพราะมีนัยเหมือนที่เคยกลาวแลว
ในกอน.
ดวยประการดังพรรณนามานี้ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวัฏฏะไวใน
พระสูตรที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ ที่ ๖ ที่ ๗ ที่ ๘ และที่ ๙ ไวในวรรคนี้แลว.
(สวน) ในวรรคนอกนี้ ตรัสไวทั้งวัฏฏะและวิวัฏฏะ.
จบอรรถกถาปริหานสูตรที่ ๑๐
จบวรรควรรณนาที่ ๓

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มิจฉาทิฏฐิสูตร ๒. สัมมาทิฏฐิสูตร ๓. นิสสรณสูตร ๔. รูปสูตร
๕. ปุคคสูตร ๖. อวุฏฐิกสูตร ๗. สุขสูตร ๘. ภินทนสูตร ๙. ธาตุสูตร
๑๐. ปริหานสูตร และอรรถกถา.
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อิติวุตตกะ ติกนิบาต
วรรคที่ ๔
๑. วิตักกสูตร
วาดวยอกุศลวิตก ๓ ประการ
[๒๕๘] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาได
สดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อกุศลวิตก ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉน
คือ วิตกประกอบดวยการไมใหผูอื่นดูหมิ่นตน ๑ วิตกประกอบดวยลาภ
สักการะและความสรรเสริญ ๑ วิตกประกอบดวยความเอ็นดูในผูอื่น ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย อกุศลวิตก ๓ ประการนี้แล.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจา ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
บุคคลผูประกอบแลวดวยการไมให
ผูอื่นดูหมิ่นตน ผูหนักในลาภและสักการะ
มีปกติยินดีกับดวยอํามาตยทั้งหลาย เปน
ผูหางไกลจากความสิ้นไปแหงสังโยชน
ภิกษุใดในธรรมวินัยนี้ ละบุตร ปศุสัตว
การใหกระทําวิวาหะ และการหวงแหน
เสียได ภิกษุเชนนั้น ๆ เปนผูควรเพื่อจะ
บรรลุสมั โพธิญาณอันสูงสุด.
จบวิตักกสูตรที่ ๑
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วรรควรรณนาที่ ๔
อรรถกถาวิตักกสูตร
ในวิตกั กสูตรที่ ๑ แหงวรรคที่ ๔ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อกุสลา วิตกฺกา ความวา วิตกทั้งหลายอันเกิดจากความ
เปนผูไมฉลาด อธิบายวา ไดแก มิจฉาวิตก. บทวา อนวฺตฺติ ในบทวา
อนวฺตฺติปฏิสยุตฺโต นี้ ไดแกการไมถูกดูหมิ่นเพราะความที่ตนไมถูกผูอื่น
ดูหมิ่น คือ ไมถูกดูแคลน คือ อิจฉาจารที่เปนไปแลวอยางนี้วา ไฉนหนอ คน
เหลาอื่นไมพึงดูหมิ่นเรา ดังนี้ คือการเกี่ยวของอันประกอบดวยการไมถูกดูหมิ่น
นั้น หรือวิตกอันปฏิสังยุตดวยการไมดูหมิ่น ซึ่งปรารภการคลุกคลีนั้นเปนไปแลว
เพราะฉะนั้น คําวา อนวฺตฺติ นี้ เปนชื่อของวิตกที่ผูดํารงอยูในอิจฉาจารให
เปนไปแลว เพราะตองการความยกยองวา กระไรหนอ คนเหลาอื่นทั้งคฤหัสถ
และบรรพชิต จะไมพึงเหยียดหยามเราใหต่ําตอย. บทวา ลาภสกฺการสิโลกปฏิสยุตฺโต ความวา วิตกที่ประกอบดวยลาภมีจีวรเปนตน สักการะ และ
กิตติศัพท โดยทําใหเปนอารมณ. บทวา ปรานุทฺทยตาปฏิสยุตฺโต ความวา
ประกอบดวยความรักที่เปนเจาเรือน อันเปนความเอ็นดูเทียมในผูอื่น ซึ่งพระผูมีพระภาคเจา ตรัสหมายเอาวา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูคลุกคลี
เพลิดเพลิน โศกเศรา อยูก ับพระราชา ราชมหาอมาตย พราหมณ คฤหบดี
เดียรถีย และสาวกแหงเดียรถียทั้งหลาย เมื่อเขาสุข ก็สุขดวย เมื่อเขาทุกข
ก็ทุกขดวย ยอมถึงการประกอบตนในกิจการอันบังเกิดขึ้นแลวของเขา ดังนี้.
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พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายดังตอไปนี้ บุคคลผูประกอบดวยการ
ไมดูหมิ่น ชือ่ วา อนวฺตฺติสยุตฺโต บุคคลชื่อวา ลาภสกฺการคารโว
เพราะมีความตระหนักในลาภสักการะ ไมใชในธรรม. บุคคลชื่อวา อมัจจะ
เพราะเปนผูใกลชิด คือรวมสุข รวมทุกขกัน ไดแกผูอุปถัมภคลายกับสหาย
บุคคลผูมีปกติยินดี กับดวยอํามาตยเหลานั้น ดวยอํานาจความรักที่เปนเจาเรือน
ชื่อวาเปนผูยินดีกับดวยอมาตยทั้งหลาย. ดวยบทวา สหนนฺที อมจฺเจหิ นี้
พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงถึงวิตกที่ประกอบดวยความเอ็นดูผูอื่น. บทวา
อารา สโยชนกฺขยา ความวา บุคคลถกวิตกทั้ง ๓ เหลานี้ครอบงํา ยอม
เปนผูหางไกลจากความสิ้นไปแหงสังโยชน คือพระอรหันต. พระอรหันตนั้น
เปนของหาไดยาก สําหรับเขา. บทวา ปุตฺตปสุ ไดแกทั้งบุตร ทั้งสัตวเลี้ยง.
และดวยปุตฺตศัพท ในคําวา ปุตฺตปสุ นี้ ทรงสงเคราะหเอาภรรยาเปนตน
ไวดวย. ดวยปสุศัพท ทรงสงเคราะหเอามา กระบือ นา และสวนเปนตน
เขาไวดวย. บทวา วิวาเห ความวา ในการใหววิ าทมงคล. ดวยบทวา
อาวาโห นี้ ทรงสงเคราะหเอาอาวาหมงคลเขาไวดวย. บทวา สงฺคหานิ
ไดแกการหวงแหน อธิบายวา ควรแกการระมัดระวัง. แตอาจารยทั้งหลาย
กลาววา ไดแกการสนิทสนม อธิบายวา สนิทสนมกันฉันมิตร. เธอมีความวา
ละทิ้งทั้งหมด. บทวา ภพฺโพ โส ตาทิโส ภิกฺขุ ความวา เธอสละสิ่งที่ทําใหเนิ่นชา ทุกอยาง. ชื่อวาเปนภิกษุ เพราะเห็นภัยในสงสารดวยสัมมาปฏิบัติที่พระศาสดาตรัสไวแลว โดยประการใด ชื่อวาเปนผูเชนนั้น เพราะ
พึงเห็นโดยประการนั้น ยอมควรเพื่อบรรลุการตรัสรูอันยอดเยี่ยม คือพระอรหัต.
จบอรรถกถาวิตักกสูตรที่ ๑
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๒. สักการสูตร
วาดวยผูถูกสักการะครอบงําจิต
[๒๕๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตไดเห็นสัตวผูอันสักการะ
ครอบงําย่ํายีจิตแลว เมือ่ ตายไป เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เราได
เห็นสัตวอันความไมสักการะครอบงําย่ํายีจิตแลว เมื่อตายไป เขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก เราไดเห็นสัตวอันสักการะและความไมสักการะทั้งสองครอบงํา
ย่ํายีจิตแลว เขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
ตถาคตกลาวคํานั้นแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตไดเห็นสัตวอัน
สักการะครอบงําย่ํายีจิตแลว... เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะ
ไดฟงตอสมณะหรือพราหมณอันก็หามิได ก็แตวาเราตถาคตรูมาเอง เห็นมา
เอง ทราบมาเอง จึงกลาวคํานั้นแลวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตได
เห็นสัตวอันสักการะครอบงําย่ํายีจิตแลว เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
เราตถาคตไดเห็นสัตวอันความไมสักการะครอบงําย่ํายีจิตแลว เขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก เราตถาคตไดเห็นสัตวอันสักการะและความไมสักการะ
ทั้งสองครอบงําย่ํายีจิตแลว เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก.
สมาธิของบุคคลใดผูอันบุคคลสักการะอยู ผูมีปกติอยูดวยความไมประมาท
ยอมไมหวั่นไหวเพราะสักการะและความ
ไมสักการะทั้งสอง พระอริยเจาทั้งหลาย
มีพระพุทธเจาเปนตนกลาว บุคคลมีปกติ
เพง ผูม ีความเพียรเปนไปติดตอ ผูเห็นแจง
ดวยทิฏฐิอันสุขุม มีความสิ้นอุปทานเปนที่
มายินดีวาเปนสัปบุรุษ.
จบสักการสูตรที่ ๒
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อรรถกถาสักการสูตร
ในสักการสูตรที่ ๒ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา สกฺกาเรน ความวา อันสักการะ อันเปนดังเหตุ อีกอยาง
หนึ่ง บทวา สกฺกาเรน ความวา ถูกเหตุหรือสักการะ หรือถูกอกุศลธรรม
มีสักการะเปนเหตุ (ครอบงํา) อธิบายวา เพราะอาศัยสักการะ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ มีความปรารถนาลามก ถูกความอยากครองงํา ตั้งอยูในอิจฉาจาร
คิดวา เราจักใหสักการะเกิดขึ้น แลวประพฤติการแสวงหาที่ไมเหมาะสมมาก
อยาง จุติจากโลกนี้แลว จึงเกิดในอบายทั้งหลาย. สวนคนเหลาอื่นไดสักการะ
อยางใดแลว ถึงความประมาท อันมีสักการะอยางนั้นเปนนิมิต ดวยสามารถ
แหงมานะ (ความถือตัว) มทะ (ความเมา) และมัจฉริยะ (ความตระหนี่)
เปนตน จุติจากโลกนี้แลว จึงเกิดในอบายทั้งหลาย ซึ่งพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสหมายเอาวา ผูถูกสักการะครอบงํา มีจิตอันสักการะหุมหอแลว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อภิภูตา ความวา ถูกสักการะทับถมแลว.
บทวา ปริยาทินฺนจิตฺตา ความวา มีจิตอันสักการะใหสายไปแลว คือเปน
ผูมีกุศลจิต ถูกอิจฉาจาร และอกุศลมีมานะ และมทะเปนตนใหถงึ ความสิ้นไป.
อีกอยางหนึ่ง บทวา ปริยาทินฺนจิตฺตา ความวา มีจิตอันสักการะยึดเหนี่ยวไว
รอบดาน. อธิบายวา เปนผูมีจิตสันดาน ถูกฝายอกุศลธรรม มีประการดังกลาว
แลว ยึดไวแลวรอบดานโดยไมมีวาระแหงกุศลจิตเกิดขึ้น. บทวา อสกฺกาเรน
ความวา อันเหตุ คือ อสักการะ ที่ผูอื่นใหเปนไปแลวในตน โดยมุงใหละอาย
โดยเยยหยัน หรือถูกอกุศลธรรมมีมานะเปนตน ที่มีสักการะเปนเหตุ (ครอบงําแลว). บทวา สกฺกาเรน จ อสกฺกาเรน จ ความวา ถูกทั้งสักการะ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 493

ที่ใคร ๆ ใหเปนไปแลว ทั้งอสักการะที่ใคร ๆ ใหเปนไปแลว. อธิบายวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาบุคคลเชนนั้น ที่ตอนตน ชนเหลาใดสักการะ
แลว ภายหลังชนเหลานั้นนั่นแหละไมสักการะ เพราะรูวาไมมีสารธรรม จึง
ตรัสวา สกฺกาเรน จ อสกฺกาเรน จ ดังนี้.
ในเรือ่ งนี้ควรนําเรื่องพระเทวทัตเปนตนที่ถูกสักการะครอบงํามาแสดง
(เปนตัวอยาง). สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ผลกลวยแล ฆาตนกลวย ขุยไผ
ฆาตนไผ สักการะฆาคนชั่ว เหมือนลูก
มา ฆาแมมา อัสดร ดังนี้.
ควรนําเรื่องพระเจากรุงทัณฑกี พระเจากรุงกาลิงคะ และพระเจากรุงเมชฌะ
เปนตน มาแสดง (เปนตัวอยาง). สมดังคําที่สังกัจจฤาษีกลาวไววา
เพราะ พระเจาทัณฑกี ทรงโปรย
ธุลใี ส กีสวัจฉฤาษี (ผูหาธุลีมิได) พระองคพรอมดวยประชาชน และแวนแควน
(จึงถึงความพินาศ) เหมือนไมที่รากขาด
แลว หมกไหมอยูใ นกุกกุฬนรก ประกาย
ไฟตกถูกตองพระกายของพระองค.
อนึ่ง พระเจากาลิงคะ ไดลวงเกิน
บรรพชิตผูสํารวมแลว ผูสอนธรรม ผูเปน
สมณะผูไมประทุษราย สุนขั ทัง้ หลายจึง
รุนกัดพระเจากาลิงคะนั้นผูทรงกลิ้งไปมา
อยู เหมือนผลมะพราว.
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พระเจาเมชฌะคิดประทุษรายในมาตังคฤาษี ผูเรืองยศสรัฐมณฑลของพระเจา
เมชฌะ พรอมดวยบริษัท ก็ไดสญ
ู สิ้นไป
ในครั้งนั้น ดังนี้.
อัญญเดียรดียทั้งหลาย มีนิครนถนาฏบุตรเปนตน ผูถกู ทั้งสักการะ
และอสักการะครอบงํา ก็ควรนํามาแสดงดวย.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายตอไป บทวา อุภย ไดแกทั้งสักการะ
และอสักการะทั้งสองอยาง. บทวา สมาธิ น วิกมฺปติ ความวา สมาธิยอม
ไมหวั่นไหว คือมีสภาพเปนเอกนั่นแหละตั้งอยู. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ผูมีปกติอยูดวยความไมประมาท (เพื่อจะทรงแกคําถาม) วา ก็สมาธิของใครเลา
ไมหวั่นไหว ? อธิบายวา ของผูชื่อวามีปกติอยูดวยความไมประมาท คือเปน
พระอรหันต เพราะละธรรมที่เปนเหตุแหงความประมาท มีราคะเปนตนได
ดวยดี ดวยวา ทานไมหวั่นไหว เพราะโลกธรรมทั้งหลาย. บทวา สุขุมทิฏิวิปสฺสก ความวา ผูชื่อวาเห็นแจงดวยทิฏฐิอันสุขุม เพราะมีความเห็น
แจงที่เปนไปแลวเนือง ๆ ดวยทิฏฐิ คือปญญาอันสุขุม เหตุไดบรรลุผลสมาบัติ.
บทวา อุปาทานกฺขยาราม ความวา ผูชื่อวา มีความสิ้นอุปาทานเปนที่มา
ยินดี เพราะมีอรหัตผลอันเปนที่สิ้นไป คือเปนที่สิ้นสุด แหงอุปาทานทั้ง ๔
ที่ตนจะตองยินดี. คําที่เหลือ มีนัยดังกลาวแลวทั้งนั้น.
จบอรรถกถาสักการสูตรที่ ๒
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๓. สัททสูตร
วาดวยสมัย ๓ อยาง
[๒๖๐] ดูกอน ภิกษุทั้งหลาย เสียง (ที่เกิดขึ้นเพราะปติ) ของเทวดา
๓ อยางนี้ ยอมเปลงออกไปในเหลาเทวดาเพราะอาศัยสมัยแตสมัย ๓ อยาง
เปนไฉน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในสมัยใด พระอริยสาวกยอมคิดเพื่อจะปลงผม
และหนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิต ในสมัยนั้น เสียงของ
เทวดายอมเปลงออกไปในเหลาเทวดาวา พระอริยสาวกนี้ยอมคิดเพื่อทําสงคราม
กับมาร ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย นี้เปนเสียงของเทวดาขอที่ ๑ ยอมเปลงออกไป
ในเหลาเทวดาเพราะอาศัยสมัยแตสมัย.
อีกประการหนึ่ง ในสมัยใด พระอริยสาวกประกอบความเพียรในการ
เจริญโพธิปกขิยธรรม ๗ ประการ ในสมัยนั้น เสียงของเทวดายอมเปลงออก
ไปในเหลาเทวดาวา พระอริยสาวกนั้นทําสงครามกับมาร ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
นี้เปนเสียงของเทวดา ขอที่ ๒ ยอมเปลงออกไปในเหลาเทวดาเพราะอาศัยสมัย
แตสมัย.
อีกประการหนึ่ง ในสมัยใด พระอริยสาวกกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ
ปญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบัน เขาถึงอยู ในสมัยนั้น เสียงของเทวดายอมเปลงออกไปในเหลา
เทวดาวา พระอริยสาวกนี้พิชิตสงความ ชนะแดนแหงสงครามนั้นแลว
ครอบครองอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนเสียงของเทวดาขอที่ ๓ ยอมเปลง
ออกไปในเหลาเทวดาเพราะอาศัยสมัยแตสมัย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เสียง เทวดา ๓ ประการนี้แล ยอมเปลงออกไป
ในเหลาเทวดาเพราะอาศัยสมัยแตสมัย.
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แมเทวดาทั้งหลาย เห็นสาวกของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูชนะสงครามแลว
เปนผูใหญ ปราศจาความครั่นคราม
ยอมนอบนอมดวยคําวา ขาแตทานบุรุษ
อาชาไนย ขอนอบนอมแดทานผูครอบงํา
กิเลสที่เอาชนะไดยาก ชนะเสนาแหงมัจจุ
ที่กางกัน้ ไวมิไดดวยวิโมกข เทวดาทั้งหลาย
ยอมนอบนอมพระขีณาสพผูมีอรหัตผลอัน
บรรลุแลวนี้ ดวยประการฉะนี้ เพราะ
เทวดาทั้งหลายไมเห็นเหตุ แมมีประมาณนอย ของพระขีณาสพผูเปนบุรุษอาชาไนย
นั้นอันเปนเหตุใหทานเขาถึงอํานาจของ
มัจจุได ฉะนั้น จึงพากันนอบนอมพระ
ขีณาสพนั้น.
จบสัททสูตรที่ ๓
อรรถกถาสัททสูตร
ในสัททสูตรที่ ๓ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา เทเวสุ ความวา เวนเทพที่เปนอรูปาวจร และเทพที่เปน
อสัญญีทั้งหลาย ในอุบัตเิ ทพอื่นจากนั้น. บทวา เทวสทฺทา ไดแก เสียง
ที่ประมวลมาจากปติของเทวดาทั้งหลาย. บทวา นิจฺฉรนฺติ ไดแก เปลงออก
ไปดวยสามารถแหงการสนทนาปราศรัยกัน. บทวา สมยา สมย อุปาทาย
ความวา อาศัยสมัยที่เหมาะสม มีคําอธิบายวา เทวดาทั้งหลายดํารงอยูในกาลใด
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อาศัยกาลนั้น เห็นอริยสาวกนั้น. ตอจากนั้นอาศัยสมัย คือ เวลาที่ประจวบเขา
นั้น. สวนอาจารยบางพวกกลาววา หมายเอาทุกสมัย. อธิบายวา อาศัยสมัย
นั้น ๆ ของทานเหลานั้น.
บทวา ยสฺมึ สมเย ความวา ในสมัยที่พระอริยสาวกเห็นโทษใน
กามทั้งหลาย โดยนัยมีอาทิวา กามทั้งหลายอุปมาดวยรางกระดูก และโทษ
ในการครองเรือน โดยนัยมีอาทิวา การอยูครองเรือนคับแคบเปนอยางยิ่ง
และเห็นอานิสงสในการออกบวช โดยนัยที่ตรงขามกับการอยูครองเรือนนั้น
เปนอยางดี. เพราะวาเมื่อนั้นแหละ จิตของพระอริยสาวกนั้น จะนอมไปใน
บรรพชาโดยสวนเดียว. บทวา อริยสาวโก ไดแก สาวกของทานผูประเสริฐ
คือพระผูมีพระภาคพุทธเจา คืออริยสาวกผูประสงคจะเขาถึง ความเปนสาวก
หรือผูจะเปน (อริยสาวก) โดยแนแท. คําปรารภนี้ (เทวดากลาว) หมายเอา
พระสาวกและพระโพธิสัตวผูมีภพสุดทาย. บทวา เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา
ความวา ปลงผมและหนวด คือนําออกไป. บทวา กาสายานิ วตฺถานิ
อจฺฉาเทตฺวา ความวา นุงหมผาอันเหมาะสมแกผูประพฤติพรหมจรรย ชื่อวา
กาสายะ เพราะยอมดวยน้ําฝาด. บทวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชาย
เจเตติ ความวา ตั้งใจคือหมายใจบวชวา เราออกจากอาคารคือเรือนบวช
เปนบรรพชิตไมมีเหยาเรือน อธิบายวา จักบวช. ก็เพราะเหตุที่กสิกรรมและ
พาณิชยกรรมเปนตน ทีเ่ ปนประโยชนแกการครองเรือน ทานเรียกวา อคาริยะ
และกสิกรรมและพาณิชยกรรมนั้นไมมีในการบรรพชา ฉะนั้น การบรรพชา
พึงทราบวา เปนอนาคาริยะ ในคําวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชาย
เจเตติ นี้. บทวา มาเรน ไดแก กิเลสมาร. บทวา สงฺคามาย เจเตติ
ความวา ยังความคิดใหเกิดขึ้นเพื่อตองการรบ คือเตรียมการเพื่อเอาชัยชนะ
มาร ก็เพราะเหตุที่ แมเทวบุตรมาร ยอมพยายามเพื่อ (ทํา) อันตรายแกบุคคล
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ผูปฏิบัติเห็นมานั้น ฉะนั้นพึงทราบอรรถาธิบาย ในบทวา มาเรน วาไดแก
เทวบุตรมารบาง. ถึงเทวบุตรมารนี้ ก็จักทําการขัดขวางความปรารถนาของ
ผูปฏิบัตินั้นเหมือนกัน. ก็เริ่มแตวันบรรพชา หรือปลงผมแลว เธอสมาทานศีล
รักษาศีลใหบริสุทธิ์ บําเพ็ญสมถกรรมฐาน และวิปสสนากรรมฐาน ชือ่ วา
สกัดกิเลสมารไว ดวยสามารถแหงตทังคปหาน และวิกขัมภนปหานตาม
สมควร ยังไมชื่อวารบ เพราะยังไมมีการประจันบาน ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา คิดทําสงครามกับมาร ดังนี้.
บทวา สตฺตนฺน ความวา โดยหมวดมี ๗ แตโดยขอ (ประเภท)
โพธิปกขิยธรรมนั้นมี ๓๗ ขอ คืออะไรบาง ? คือ สติปฏฐาน ๔
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗
อริยมรรคมีองค ๘. ดังนั้น วาโดยประเภท (ขอ) จึงมี ๓๗ โดยโกฏฐาส
(หมวด) จึงมี ๗ เทานั้น เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา สตฺตนฺน
ดังนี้. บทวา โพธิปกฺขิยาน ความวา แหงโพธิปก ขิยธรรมที่เปนฝกฝาย
แหงอริยบุคคล หรือมรรคญาณนั้นเอง ที่ไดนามวา โพธิ เพราะอรรถวา
เปนเหตุตรัสรู. อธิบายวา ไดแกธรรมที่เปนไปในฝกฝายแหงพระโพธิญาณ.
ปาฐะวา โพธิปกฺขิกาน ดังนี้ก็มี. อธิบายวา มีธรรมที่เปนฝกฝายแหงโพธิ
หรือประกอบในธรรมที่เปนฝกฝายแหงโพธิ. บทวา ภาวนานุโยคมนุยุตฺโต
ความวา ประกอบความเพียรเนือง ๆ ในการเจริญอริยมรรค ใหวิปสสนา
เขยิบขึ้น. เพราะวา ในขณะแหงวิปสสนาญาณ สติปฎฐานเปนตน ชื่อวาเปน
ฝกฝายแหงโพธิ โดยออม แตในขณะแหงมรรคเทานั้น สติปฏฐานเปนตน
เหลานั้น จึงชื่อวา เปนโพธิปกขิยธรรมโดยตรง.
บทวา อาสวาน ขยา ความวา เพื่อสิ้นอาสวะทั้งหมดมีกามาสวะ
เปนตน. อธิบายวา อาสวะทั้งหลายเมื่อสิ้นไปแลว กิเลสแมทั้งหมดก็เปนอัน
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สิ้นไปดวยเหมือนกัน . ดวยคําวา อาสวาน ขยา นั้น เปนอันตรัสถึงพระอรหัตดวย. บทวา อนาสว ความวา (เจโตวิมุตติ) ที่เวนจากอาสวะ ดวย
คําวา เจโต ในบทวา เจโตวิมุตฺตึ นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสสมาธิที่
สัมปยุตดวยอรหัตผล และดวยคําวาปญญา ในบทวา ปฺาวิมุตฺตึ นี้
พระผูมีพระภาคเจาตรัสปญญาที่สัมปยุตดวยอรหัตผลนั้น. บรรดาเจโตวิมุตติ
และปญญาวิมุตติ ๒ อยางนั้น สมาธิพึงทราบวา ชื่อวา เจโตวิมุตติ
เพราะพนจากสาคร ปญญาพึงทราบวา ชื่อวาปญญาวิมุตติ เพราะพนจาก
อวิชชา. สมดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมาธิ
ของอริยสาวกนั้นเปนสมาธินทรีย ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็ปญ
 ญาของพระอริยสาวกนั้น เปนปญญินทรีย ดวยประการฉะนี้แล ภิกษุทั้งหลาย เจโตวิมุตติ
มีไดเพราะการสํารอกราคะ ปญญาวิมุตติมีไดเพราะการสํารอกอวิชชา.
อีกอยางหนึ่ง ในคําวา เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ นี้ ผลของ
สมถะ พึงทราบวา เปนเจโตวิมุตติ ผลของวิปสสนา พึงทราบวา เปน
ปญญาวิมุตติ. บทวา ทิฏเว ธมฺเม ความวา ในอัตภาพนี้เอง. บทวา
สย อภิฺา สจฺฉิกิตฺวา ความวา กระทําใหประจักษ ดวยปญญาอัน
พิเศษยิ่ง ดวยตนเองนั้น แหละคือรูโดยไมมีผูอื่นเปนปจจัย. บทวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ ความวา ถึงคือใหถึงพรอมแลวอยู. บทวา ตเมว สงฺคามสีส
อภิวิชิย อชฺฌาวสติ ความวา ชนะมารแลว ครอบครองตําแหนงแหงความ
เปนใหญ คืออรหัตผลสมาบัติ อันเปนประธานของอริยมรรค กลาวคือ
สงคราม อันพระอริยสาวกนั้นทําเสร็จแลว อธิบายวา เขาสมาบัตินั่นเอง.
ก็เสียงของทวยเทพเหลานี้ กระฉอนไปในหมูเทพ ผูเห็นความจริงแลว. โดย
พิเศษแลว พึงทราบวา ไดแกทวยเทพชั้นสุทธาวาส.
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พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายดังตอไปนี้ บทวา มหนฺต ความวา
ชื่อวาเปนผูใหญ เพราะใหญดวยคุณมีศีลเปนตน. บทวา วีตสารท ความวา
ปราศจากความครั่นคราม คือปราศจากความเกอเขิน เพราะไมมีกิเลสที่จะทํา
ใหสะทกสะทาน. บทวา ปุริสาชฺ ความวา ดูกอนบุรุษผูสูงสุด ผูเปน
ชาติอาชาไนย ในบุรุษทั้งหลาย เหมือนมาที่เปนชาติอาชาไนยเปนตน ในสัตว
ทั้งหลายมีมาเปนตน. บทวา ทุชฺชยมชฺฌภู ความวา ครอบงํา คือ ยืดครอง
กองทัพคือกิเลส อันคนสวนมากก็ไมสามารถเพื่อจะชนะได. บางอาจารยกลาว
วา อชฺชยิ ดังนี้ก็มี. ความหมายก็คือ เอาชนะไมได. บทวา เชตฺวา
มจฺจุโน เสน วิโมกฺเขน อนาวร ความวา ชนะเสนาแหงมัจจุคือมาร
ผูชื่อวาไมมีใครกั้นไวได เพราะชนเหลาอื่นไมสามารถที่จะขัดขวาง ทัดทานได
เพราะเปนเสนามีจํานวนมาก โดยครอบไวไดทั้ง ๓ โลก และโดยจําแนกออก
ไปถึง หนึ่งพันหารอยเปนตน. เชื่อมความวา ขาแตบุรุษผูอาชาไนย ขอ
นอบนอมแตทานผูไดชัยชนะมาร ทีช่ นะไดโดยยากดังนี้. บทวา อิติ ความวา
ดวยประการดังกลาวแลว. บทวา หิ เปนเพียงนิบาต. พระผูม ีพระภาคเจา
ทรงแสดงเนื้อความที่ตรัสไวแลวนั่นแหละ ดวยสามารถแหงนิคมพจน (คํา
ลงทาย) วาเทวดาทั้งหลายยอมนมัสการพระขีณาสพผูสมประสงคนั้น
คือผูบรรลุพระอรหัตแลว. อีกอยางหนึ่ง บทวา อิติ ไดแก ดวยเหตุนี้
ก็เหตุนั้นคืออะไร ? คือขอที่พระอริยบุคคลมีมานัส (อรหัต) อันบรรลุแลว
ดวยการชนะเสนาของนมุจิมาร. อธิบายวา เทวดาทั้งหลาย ยอมนมัสการ
พระขีณาสพนั้น.
ดวยเหตุนี้ เมื่อจะทรงแสดงเหตุนั้น โดยผล พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสวา ตฺหิ ตสฺส นมสฺสนฺติ เยน มจฺจุวส วเช ดังนี้. บาท-
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พระคาถานั้น มีอธิบายวา เพราะเหตุที่เทวดาทั้งหลาย แมแสวงหาอยูก็ไม
เห็นเหตุของพระขีณาสพนั้น ผูเปนบุรุษอาชาไนย ผูประณีต แมประมาณเทา
อณู ซึ่งเปนเหตุใหทานประสบ คือเขาถึงอํานาจแหงมัจจุคือความตาย ฉะนั้น
วิสุทธิเทพทั้งหลาย จึงนมัสการ.
จบอรรถกถาสัททสูตรที่ ๓

๔. จวมานสูตร
วาดวยเทวดาจุติมีนิมิต ๕ ประการ
[๒๖๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด เทวดาเปนผูจะตองจุติจาก
เทพนิกาย เมื่อนั้น นิมติ ๕ ประการ ยอมปรากฏแกเทวดานั้น คือ ดอกไม
ยอมเหี่ยวแหง ๑ ผายอมเศราหมอง ๑ เหงื่อยอมไหลออกจากรักแร ๑
ผิวพรรณเศราหมองยอมปรากฏที่กาย ๑ เทวดายอมไมยินดีในทิพอาสนของตน ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เทวดาทั้งหลายทราบวา เทพบุตรนี้จะตองเคลื่อนจาก
เทพนิกาย ยอมพลอยยินดีกะเทพบุตรนั้นดวยถอยคํา ๓ อยางวา แนะทาน
ผูเจริญ ขอทานจากเทวโลกนี้ไปสูสุคติ ๑ ครั้น ไปสูคติแลว ขอจงไดลาภที่ทาน
ไดดีแลว ๑ ครั้นไดลาภที่ทานไดดีแลว ขอเปนผูตั้งอยูดวยดี ๑.
[๒๖๒] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่ง
ไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแลเปนสวนแหงการไปสูสุคติ
ของเทวดาทั้งหลาย ? อะไรเปนสวนแหงลาภทีเทวดาทั้งหลายไดดีแลว ? อนึ่ง
อะไรเปนสวนแหงการตั้งอยูดวยดีของเทวดาทั้งหลาย ? พระเจาขา.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายความเปนมนุษยแล
เปนสวนแหงการไปสูสุคติของเทวดาทั้งหลาย ซึ่งเทวดาเกิดเปนมนุษยแลว
ยอมไดศรัทธาในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว นี้แลเปนสวนแหงลาภ
ที่เทวดาทั้งหลายไดดีแลว ก็ศรัทธาของเทวดานั้นแล เปนคุณชาติตั้งลง มีมูล
เกิดแลวประดิษฐานมั่นคง อันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม
หรือใคร ๆ ในโลก พึงนําไปไมได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นีแ้ ล เปนสวน
แหงการตั้งอยูดวยดีของเทวดาทั้งหลาย.
เมือ่ ใด เทวดาจะตองจุติจากเทพนิกายเพราะความสิ้นอายุ เมื่อนั้น เสียง ๓
อยางของเทวดาทั้งหลายผูพลอยยินดี ยอม
เปลงออกไปวา แนะทานผูเจริญ ทานจาก
เทวโลกนี้ไปแลวจงถึงสุคติ จงถึงความ
เปนสหายแหงมนุษยทั้งหลายเถิด ทาน
เปนมนุษยแลว จงไดศรัทธาอยางยิ่งใน
พระสัทธรรม ศรัทธาของทานนั้นพึงเปน
คุณชาติตั้งลงมั่น มีมูลเกิดแลว มั่นคงใน
พระสัทธรรมที่พระตถาคตประกาศดีแลว
อันใคร ๆ พึงนําไปมิไดตลอดชีพ ทานจง
ละกายทุจริต วจีทจุ ริต มโนทุจริต และ
อยากระทําอกุศลกรรมอยางอื่นที่ประกอบ
ดวยโทษ กระทํากุศลดวยกาย ดวยวาจา
ใหมาก กระทํากุศลดวยใจหาประมาณ
มิได หาอุปธิมิได แตนั้นทานจงกระทํา
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บุญ อันใหเกิดสมบัติ (อุปธิ) นั้นใหมาก
ดวยทาน แลวยังสัตวแมเหลาอืน่ ใหตั้งอยู
ในพระสัทธรรม ในพรหมจรรย เมื่อใด
เทวดาพึงรูแจงซึ่งเทวดาผูจะจุติ เมื่อนั้น
ยอมพลอยยินดีดวยความอนุเคราะหนี้วา
แนะเทวดา ทานจงมาบอย ๆ.
จบจวมานสูตรที่ ๔
อรรถกถาจวมานสูตร
ในจวมานสูตรที่ ๔ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทสวา ยทา แปลวาในกาลใด. บทวา เทโว ไดแกเทวดาเหลา
อุปบัติเทพ.
ก็เทวดามี ๓ จําพวก คือ สมมติเทพ ๑ อุปบัติเทพ ๑ วิสุทธิเทพ ๑. ในเทวดา ๓ จําพวกเหลานั้น กษัตริยผูเปนพระราชาทั้งหลายชื่อวา
สมมติเทพ เทวดาผูสูงกวานั้นขึ้นเริ่มแตเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกาเปนตน
ชื่อวา อุปบัติเทพ. พระขีณาสพ ชื่อวา วิสุทธิเทพ. แตในพระสูตร
ทรงประสงคเอาเทพชั้น กามาวจร. ดวยเหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาววา บทวา
เทโว ไดแก อุปบัติเทพ.
บทวา เทวกายา ความวา จากชุมนุมแหงเทพ หรือจากตําแหนง
แหงเทพ. อธิบายวา จากเทวโลก. เพราะวากายศัพทนี้ บงถึงการอยูกัน
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เปนหมู. บทวา จวนธมฺโม ความวา มีความตายเปนธรรมดา อธิบายวา
มีมรณะปรากฏแลว เพราะสิ้นอายุหรือเพราะสิ้นบุญ.
บทวา ปฺจสฺส ปุพฺพนิมิตฺตานิ ปาตุภวนฺติ ความวา บุพนิมิต
แหงความตาย ๕ ประการ ยอมเกิดขึ้น หรือปรากฏแกเทพนั้น ผูมีมรณะ
ปรากฏแลว. บทวา มาลา มิลายนฺติ ความวา ดอกไมที่เทพบุตรนั้นประดับนั้น จะเหี่ยว คือหมดความงดงาม เหมือนโยนไปที่แดดในเวลาเที่ยง.
บทวา วตฺถานิ กิลิสฺสนฺติ ความวา (อาภรณคือ) ผาที่เทพบุตรนั้น
นุงหมแลว มีสีเหมือนพระอาทิตยออน ๆ ที่ทอแสงอยูในอากาศที่ปราศจาก
เมฆหมอกในสรทสมัย มีสีตาง ๆ จางลง ไมแวววาว เศราหมอง เหมือน
ถูกโยนลงไปในโคลนแลวขยําในขณะนั้นทีเดียว. บทวา กจฺเฉหิ เสทา
มุจฺขนฺติ ความวา ในขณะนั้น หยาดเหงื่อ หลั่งไหลออกจากรักแรทั้งสองของ
เทพบุตร ผูมีรางปราศจากคราบเหงื่อไคลมากอน เหมือนแกวมณี โดยกําเนิด
ที่บริสุทธิ์ดี และเหมือนรูปหลอทองคําที่ศิลปนผูเชี่ยวชาญตกแตงแลว ก็ไมใช
ไหลออกจากรักแร อยางเดียวเทานั้น แมแตเหงื่อกาฬ ก็จะไหลออกจาก
รางกายทั้งสิ้นของเทพบุตรนั้น โดยที่กายของเทพบุตรเปนเสมือนหนักอึ้งดวย
ขายที่ประดับประดาลวนไปดวยขายแหงมุกดาที่ตนประดับแลว. บทวา กาเย
ทุพฺพณฺณิย โอกฺกมติ ความวา ในชัน้ ตนเริ่มแตปฏิสนธิ รางกายจะแผ
รัศมีพวยพุงไปตลอดสถานที่โยชน ๑ บาง ๒ โยชนบาง จนถึงที่ประมาณ ๑๒
โยชนบาง ตามอานุภาพ (ของตน) จะปราศจากชราภาพ มีฟนหักและหนังยน
เปนตน ความหนาว ความรอน จะไมเขาไปกระทบกระทั่ง จะเปนเหมือนเทพธิดารุนสาว อายุราว ๑๖ ป จะเปนเหมือนเทพบุตรรุนหนุมอายุราว ๒๐ ป
(แต) ในขณะนั้นเอง ความผิดรูปผิดราง (ขี้เหล) จะเขามาแทนที่ คือ
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สถิตอยูในกายที่สิ้นรัศมี หมดเดช. บทวา สเก เทโว เทวาสเน นาภิรมติ
ความวา จะไมยินดี คือ ไมไดความชื่นใจ ในทิพอาสน สําหรับเลน และ
บําเรอ กับดวยหมูสาวสวรรคของตน.
ไดยินวา ความตายจักมีแกเทพบุตรนั้น โดย ๗ วันดวยการนับวัน
ในมนุษย เพราะฉะนั้น บุพนิมิตเหลานี้จึงปรากฏดวยการเกิดขึ้นแหงบุพนิมิตนั้น เทพบุตรนั้นยอมถูกความโศกมีกําลังครอบงํา ดวยคิดวา เราตอง
พลัดพรากจากสมบัติเห็นปานนี้. ดวยเหตุนี้ ความกระวนกระวายอยางใหญหลวง
ยอมเกิดขึ้นในกายของเทพบุตรนั้น ดวยเหตุนั้น เหงื่อจึงไหลออกจากลําตัวโดย
ประการทั้งปวง. เทพบุตรบางองค ที่มีทุกขหาประมาณมิไดตลอดกาลเนิ่นนานมา
เมื่อไมสามารถจะยับยั้งทุกขนั้นไวได คร่ําครวญปริเทวนาการอยูวา เรารอน
เรากลุม ไมไดความแชมชื่นในที่ไร ๆ พรําเพอ ละเมื่อ เที่ยวไปในที่นั้น ๆ
บางองคตั้งสติได แมไมไดแสดงความผิดปกติทางกายและวาจา เมื่ออดกลั้นทุกข
คือความพลัดพรากจากของรักไมได จะเดือดรอนเที่ยวไป.
ก็บุพนิมิตเหลานี้ ยอมปรากฏเฉพาะเทวดาผูมเหศักดิ์ทั้งหลายเทานั้น
เหมือนนิมิตทั้งหลาย มีอุกกบาต แผนดินไหว และจันทรคราสเปนตน จะ
ปรากฏแกผูมีบุญใหญในโลก เชนพระราชา และราชมหาอมาตยเปนตน
หาปรากฏแกคนทั่วไปไม. ก็เทวดาบางเหลา รูนิมิตเหลานั้นที่เกิดแลววา
นิมิตเหลานี้ชื่อวา เปนบุพนิมิตแหงมรณะ ไมใชรหู มดทุกองค ในเทพบุตร
เหลานั้น เทพบุตรที่เกิดดวยกุศลธรรมอยางออน ก็จะกลัวไปวา บัดนี้ใครเลา
จะรูวา เราจักเกิดในที่ไหน ? สวนพวกที่มีบุญมาก จะไมกลัว ไมหวาดหวั่น
ดวยคิดวา เราไดใหทานไดรักษาศีล ไดสั่งสมบุญไวมากแลว เราจุติจากโลก
นี้แลว เปนอันหวังไดสุคติทีเดียว. ก็เทวดาทั้งหลาย ครั้นถือเอาบุพนิมิต
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ที่ปรากฏขึ้นอยางนี้นั้นแลว ยอมเขาไปสูสวนนันทนวัน สวนนันทนวันมีประจํา
อยูในเทวโลกทุกชั้นทีเดียว.
บทวา ตีหิ วาจาหิ อนุโมทนฺติ ความวา เทวดาทั้งหลายยอม
อนุโมทนา ดวยคําทั้ง ๓ ที่ขาพเจาจะกลาวในบัดนี้ คือ ยอมยังความรื่นเริง
บันเทิงใจใหเกิดขึ้น ยอมใหสบายใจ หรือกระทําความบันเทิง อันสมควร
แกสภาพการณในขณะนั้น ดวยสามารถแหงความสบายใจนั้น สวนอาจารย
บางพวกกลาวความของบทวา อนุโมทนฺติ เปนโอวทนฺติ. บทวา อิโต
ความวา จากเทวโลก. บทวา โภ เปนอาลปนะ (คํารองเรียก). บทวา
สุคตึ ไดแก คติที่ดี อาจารยทั้งหลายกลาวหมายถึงมนุษยโลก. บทวา คจฺฉ
ความวา เขาถึงดวยสามารถแหงการถือปฏิสนธิ.
บทวา เอว วุตฺเต ความวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงถอยคํา
ที่เทวดาเหลานั้นจะพึงกลาวแกเทพบุตรนั้น โดยนัยมีอาทิวา ทานจากเทวโลก
นี้แลว จงไปสูสุคติเถิด ในครั้งนั้นอยางนี้. ภิกษุรูปใดรูปหนึง่ คือรูปหนึ่ง
ผูไมปรากฏโดยนามและโคตร นั่งอยูในบริษัทนั้น เปนผูฉลาดในอนุสนธิ
ไดกราบทูลคํานี้อาทิวา กึ นุ โข ภนฺเต อะไรหนอแล พระพุทธเจาขา
นี้ดวยประสงควา พระผูมีพระภาคเจา ตรัสสุคติเหลานี้ไว โดยไมแปลกกัน
ไมแจมแจงเลย อยากระนั้นเลย เราจักใหพระองคตรัสสุคติ เปนตนเหลานั้น
ใหชัดเจน (กวานี้อีก) ความเปนมนุษยอันเทวดาทั้งหลายประสงคยิ่งนัก โดย
เปนเหตุแหงการไดเฉพาะซึ่งคุณพิเศษมีศรัทธาเปนตน และโดยเปนเหตุแหง
การเขาถึงความเปนเทวดา เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอน
ภิกษุ ความเปนมนุษยแล เปนสวนแหงการไปสูสุคติของเทวดาทั้งหลายดังนี้.
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บทวา สุคติคมนสงฺขาต ความวา อันพระผูมีพระภาคเจาตรัส
ไวแลวโดยชอบวา ไปสูสุคติ อธิบายวา ทรงสรรเสริญ คือทรงชมแลว.
บทวา ย ในคําวา ย มนุสฺสภูโต นี้ เปนกิริยาปรามาส. ดวยบทวา ย
นั้น ทานเทาความถึงกิริยาคือการไดเฉพาะ ในบทวา ปฏิลภติ นี้ อธิบายวา.
ไดเฉพาะซึ่งศรัทธา. บทวา มนุสฺสภูโต ความวา เกิดแลวในมนุษยทั้งหลาย
อีกอยางหนึ่ง ไดแกถึงความเปนมนุษย เพราะเหตุที่ผูที่เกิดในเทวโลกโดย
มากยากที่จะไดฟงพระธรรมเทศนาของพระตถาคตเจา ไมเหมือนมนุษย
ทั้งหลาย เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา มนุสสฺ ภูโต ดังนี้.
บทวา ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย ความวา ในคําสอนที่สงเคราะหดวย
สิกขา ๓ ทีพ่ ระตถาคต คือพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว.
เพราะวา คําสอนนั้น ทานเรียกวาธรรมวินัย เพราะชื่อวา ธรรม
เหตุที่ไมปราศไปจากธรรม และชื่อวา วินัย เพราะฝกเวไนยสัตว ตามสมควร
แกกิเลส. อีกอยางหนึ่ง ทานเรียกวา ธรรมวินัย เพราะแนะนําผูมีกําเนิด
แหงบุคคล ผูมีนัยนตามีธุลีนอย ทีช่ อื่ วาเปนธรรม เพราะไมปราศไปจากธรรม
เหตุที่สมบูรณไปดวยอุปนิสัย. อีกอยางหนึ่ง ทานเรียกวาธรรมวินัย เพราะ
ฝกดวยธรรมอยางเดียว ไมใชฝกดวยทอนไมและศาสตรา. อีกอยางหนึ่ง ทาน
เรียกวา ธรรมวินัย เพราะการฝกนั้นประกอบดวยธรรม. อีกอยางหนึ่ง ทาน
เรียกวา ธรรมวินัย เพราะนําเขาไปหาธรรม เพื่อมรรค ผล และนิพพาน
ตามลําดับ อีกอยางหนึ่ง ทานเรียกวา ธรรมวินัย เพราะเปนเครื่องแนะนําที่เปน
ไปแลว โดยธรรม มีมหากรุณาและพระสัพพัุตญาณเปนตน. อีกอยางหนึ่ง
ทานเรียกวา ธรรมวินัย เพราะพระธรรมเปนเครื่องนําเขาไปหาธรรม ของ
พระผูมีพระภาคเจา ผูเปนองคธรรม เปนธรรมกาย เปนธรรมสวามี ไมใช
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นําเขาไปหาธรรมของนักตรรกวิทยาทั้งหลาย. อีกอยางหนึ่ง ทานเรียกวา
ธรรมวินัย เพราะเปนเครื่องแนะนําที่เปนไปแลวในธรรม คือ มรรคผลหรือ
ในธรรม อันเปนวิสัยที่จะพึงใหสําเร็จ. ในพระธรรมวินัยนัน้ .
บทวา สทฺธ ปฏิลภติ ความวา ยังศรัทธาใหเกิดขึ้นโดยนัยมีอาทิวา
สฺวากฺขาโต ภควคา ธมฺโม (ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว)
อธิบายวา ผูมีศรัทธา เมือ่ ปฏิบัติในธรรมวินัยนี้ ตามที่ทรงสอนไว ยอมยัง
ใจใหยินดีในทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน สัมปรายิกตั ถประโยชน และปรมัตถประโยชน ในบทวา สุลทฺธลาภสงฺขาต นี้ มีอธิบายวา การใชเงิน ทอง
นา และสวนเปนตน ยอมนําความสุขในการใชสอยมาใหสรรพสัตว หามทุกข
มีความหิวและความระหายเปนตน บรรเทาความยากจนเงินทองเสียได เปน
เหตุใหไดรับรัตนะ มีมุกดาเปนตนและนํามาซึ่งสันตติในโลกมาใหฉันใด แม
ศรัทธาที่เปนโลกิยะและโลกุตระก็ฉันนั้น จะนําวิบากสุขที่เปนโลกิยะและ
โลกุตระมาใหตามที่เกิดขึ้น จะหักหามทุกขมีชาติชราเปนตนเสียได จะระงับ
ความยากจนคุณธรรมเสียได จะเปนเหตุใหไดรับรัตนะมีสติสัมโพชฌงคเปน
ตน และจะนํามาซึ่งสันตติในโลก แกเหลาชนผูปฏิบัติ ดวยสัทธาธุระ. สม
จริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ผูม ีศรัทธา สมบูรณดวยศีลเอิบอิ่ม
ดวยยศและโภคะ จะอยูประเทศใด ๆ ก็
เปนผูที่เขาบูชาแลวในประเทศนั้น ๆ ที่
เดียว ดังนี้.
พึงทราบความไดเฉพาะซึ่งศรัทธา เปนลาภอันบุคคลไดดีแลว ดัง
พรรณนามานี้.
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ก็เพราะเหตุที่การไดเฉพาะซึ่งศรัทธานี้ เปนลาภที่ติดตามตนไปได
ไมทั่วไปแกคนอื่น เปนเหตุใหไดสมบัติทุกอยาง และเปนเหตุแหงการไดโลกิยทรัพย มีเงินทองเปนตน อธิบายวา ผูมีศรัทธาเทานั้น จะทําบุญมีทานเปน
ตนได แลวจะประสบทรัพยที่เปนอุปกรณเครื่องปลื้มใจอันมโหฬาร และจะ
ยังประโยชนตนประโยชนผูอื่นนั่นแหละใหถึงพรอมดวยบุญนั้น แตบญ
ุ เหลา
นั้น จะไมอํานวยประโยชนทั้งในโลกนี้และโลกหนา แกผูไมมีศรัทธาเลย.
พึงทราบวาศรัทธาเปนลาภที่ไดดวยดี ดวยประการดังพรรณนามานี้. จริง
อยางนั้น ทานพรรณนาศรัทธาไว ดวยเหตุมิใชนอย ในฐานะตาง ๆ กันวา
ศรัทธารวบรวมสะเบียงไวบาง ศรัทธาเปนเพื่อนที่สองของบุรุษบาง ศรัทธา
เปนทรัพยเครื่องปลื้มใจของบุรุษในโลกนี้บาง ชางตัวประเสริฐ มีศรัทธาเปน
งวงบาง ศรัทธา เปนพืช เปนตบะ เปนฝนบาง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกดํารงอยูในศรัทธาบาง ยอมขามโอฆะไดดวยศรัทธาบาง ดังนี้.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสคํามีอาทิวา สา โข ปนสฺส ดังนี้
เพื่อจะทรงแสดงถึงศรัทธา ชนิดทีห่ ยั่งลงลึกอันเปนเหตุใหชื่อวาเปนผูดํารง
มั่นในกุศลธรรม ในพระศาสนา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสฺส นี้ มีความหมายเทากับ ภเวยฺย
แปลวา พึงเปน. บทวา นิวิฏา ความวา ตั้งมั่น คือแซกซึมเขาไปสูจิตสันดาน. บทวา มูลชาตา ไดแกมีรากเกิดแลว. ถามวา ก็อะไรเลา ชื่อวา
เปนรากของศรัทธา ? ตอบวา การทําไวในใจโดยอุบาย อันเปนเหตุแหง
ความเธอ ในวัตถุที่ควรเธอ เปนรากของศรัทธา. อีกประการหนึ่ง พึงทราบ
องคแหงโสดาปตติมรรค ๔ อยางคือ การคบหาสัตบุรุษ ๑ การฟงธรรม
(ของสัตบุรุษ) ๑ การทําไวในใจโดยแยบคาย ๑ การปฏิบัติธรรมโดยสมควร
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แกธรรม ๑ วาเปนรากแหงศรัทธา. บทวา ปติฏ ิตา ไดแกหยั่งลงแลว
โดยเปนภาวะที่ใคร ๆ ใหหวั่นไหวไมได เพราะบรรลุอริยมรรค. ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา ทฬฺหา อสหาริยา ดังนี้. บทวา ทฬฺหา
แปลวามั่นคง. บทวา อสหาริยา ความวา เปนสิ่งที่อันใคร ๆ ไมสามารถ
เพื่อจะนําไปได หรือใหหายไป หรือนําออกไปได.
เทวดาเหลานั้นหวังจะใหเทพบุตรนั้นไดบรรลุโสดาปตติผล จึงกลาว
อยางนี้ ดวยประการฉะนี้. เพราะวาเทวดาเหลานั้น ปรารถนาพระอริยบุคคล
ผูสมควรแกการเขาไปเสวยกามสุข ในเทวโลกของคนเทานั้น. ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ดูกอนเทพ ทานจงมาบอย ๆ.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายดังตอไปนี้. แมการตายเพราะหมด
บุญยอมมีไดดวยการเขาไปตัดขาดแหงชีวิตินทรีย เพราะฉะนั้น พระผูมีพระ
ภาคเจาจึงตรัสวา ยอมจุตเิ พราะสิ้นอายุ. บทวา อนุโมทต ความวา
ผูอนุโมทนาอยู. บทวา มนุสฺสาน สหพฺยต ไดแกถึงความเปนผูอยูรวม
กันดวยมนุษยทั้งหลาย. ชื่อวา สหัพยะ เพราะอรรถวาอยูรวม ไดแกเปนไป
ดวยกัน ภาวะแหงสหัพยะนั้น ชื่อวา สหัพยตา. บทวา นิวิฏสฺส ความวา
พึงเปนคุณชาติตั้งมั่นลง. บทวา ยาวชีว ความวา เพียงไรแตการดําเนินไป
แหงชีวิต. อธิบายวา จนกวาจะถึงปรินิพพาน. บทวา อปฺปมาณ ความวา
เวนจากประมาณ ดวยสามารถแหงการกระทําใหมาก ใหโอฬาร และทําให
มากครั้ง ดวยความเคารพ. บทวา นิรูปธึ ความวา เวนจากอุปธิ คือ
สังกิเลส อธิบายวา บริสุทธิ์อยางยิ่ง คือปราศจากมลทินโทษ.
ก็เพราะเหตุที่เทวดาเหลานั้น ไมปรารถนามหัคคตกุศล เพราะยังไม
อยากพนไปจากกามโลก ยอมปรารถนาเฉพาะบุญที่เปนกามาจรอยางเดียว
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ฉะนั้นในพระสูตรนี้ พึงทราบความอยางนี้วา ทานจุติจากเทวโลกนี้แลว
เกิดในหมูมนุษย รูเดียงสาแลว ละทุจริตทุกอยางมีกายทุจริตเปนตน สั่งสม
สุจริตทั้งมวลมีกายสุจริตเปนตน ใหโอฬาร ใหไพบูลย แลวจงเปนผูมีศรัทธา
ที่มาแลว ดวยอริยมรรค. ก็เพราะเหตุที่เทวดาเหลานั้น ยังปรารถนาปฐมมรรค
บาง ทุติยมรรคบาง ในโลกุตรธรรมทั้งหลาย เพราะเหตุที่ตนยังลวงการเกิด
ในเทวโลกไปไมได ฉะนั้น พึงทราบความแหงบททั้งหลายวา อปฺปมาณ
นิรูปธึ ดวยสามารถแมแหงกุศลเหลานั้นวา กุศลชื่อวา หาประมาณมิได
เพราะเขาไปตัดกิเลสทั้งหลาย มีกามราคะอยางหยาบ ที่ตั้งอยูในที่เดียวกัน
ในฐานะเปนศัตรูเปนตน อันกระทําซึ่งประมาณ อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา หาอุปธิ
มิได เพราะละขันธูปธิที่ควรแกการเกิดขึ้น จากภพที่ ๗ และอภิสังขารูปธิ
ที่เกิดแตขันธูปธินั้น ทั้งกิเลสูปธิ อันมรรคนั้น ๆ พึงฆา และเพราะอาศัย
พระนิพพานกลาวคือธรรมชาติที่ไมมีอุปธิ เหตุทอี่ ุปธิเหลานั้นเกิดขึ้นไมได.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงกรรมที่ปดประตูอบายไว โดย
สวนเดียวอยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงกรรมจะใหเกิดสวรรคสมบัติ
จึงตรัสคํามีอาทิวา ตโต โอปธิก ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โอปธิก ไดแก ใหเผล็ดผลเปนอุปธิ.
อธิบายวา ใหเกิดสมบัติคืออัตภาพ และโภคสมบัติ. ก็อัตภาพทานเรียกวา
อุปธิ. ดังทีต่ รัสไววา มีอยูกรรมสมาทานที่เปนบาปบางอยาง ที่ขัดขวาง
อุปธิสมบัติยังไมใหผล ดังนี้. แมกามคุณก็ตรัสเรียกวา อุปธิ ดังที่ตรัสไววา
ความเศราโศกของนรชนมีเพราะอุปธิ.
ในคําวา อุปธีหิ นรสฺส โสจน นี้ มีอรรถพจนดังตอไปนี้ อัตภาพ
และกามคุณ ชื่อวา อุปธิ เพราะเปนที่อันสัตวทรงไวซึ่งสุขและทุกข. บุคคลชื่อวา
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โอปธิกะ เพราะมีอุปธิเปนเหตุ เปนปกติ หรือควรซึ่งอุปธิ กระทําบุญนั้น
ใหมาก คือใหโอฬาร.
ถามวา ทําอยางไร. ตอบวา ทําดวยทาน. เพราะวา ทานคนนอกนี้
ทําไดงาย เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาวอยางนี้. อีกอยางหนึ่ง ดวยบทวา ทาเนน
พระผูมีพระภาคเจาตรัส หมายเอาอภัยทานดวย. ไมใชตรัสอามิสทานเทานั้น
เพราะฉะนั้น พึงทราบวา ทรงสงเคราะหเอาศีลเขาไวดวย.
ก็เพราะเหตุที่เทวดาเหลานั้น ปรารถนาความเสื่อมแหงกายอสูร และ
ความบริบูรณของกายเทพ โดยสวนเดียวเทานั้น เพราะฉะนั้น เมื่อจะทรง
แสดงอุบายแกเทพบุตรนั้น จึงประกอบเทพบุตรไวในธรรมทาน ดวยบาท
แหงคาถาวา อฺเป มจฺเจ สทฺธมฺเม พฺรหฺมจริเย นิเวสย (ยังสัตว
แมเหลาอื่นใหตั้งอยูในพระสัทธรรม ที่เปนพรหมจรรย) ดังนี้.
บทวา ยทา วิทู ความวา เวลาใด เทวดาทั้งหลายพึงรู คือพึงทราบ
เทวดาผูจะจุติ เวลานั้น เทวดาทั้งหลายจะอนุโมทนา ดวยความอนุเคราะห
คือดวยความเปนผูใคร เพื่อบําบัดทุกข ตามที่กลาวแลว นี้วา ดูกอนเทพ
ทานจงมา คือจงลับมาสูเทวกายนี้ บอย ๆ ดังนี้.
จบอรรถกถาจวมานสูตรที่ ๔
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๕. โลกสูตร
วาดวยบุคคล ๓ จําพวกอุบัติขึ้นในโลก
[๒๖๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้ เมื่ออุบัติขึ้นในโลก
ยอมอุบัติขึ้นเพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก
เพื่ออนุเคราะหโลก เพือ่ ประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกเปนไฉน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้ เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว
ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผอู ื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของ
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม พระตถาคต
พระองคนั้นทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด
ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่ ๑ นี้ เมื่ออุบัติขึ้นในโลก ยอมอุบัติขึ้นเพื่อ
เกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก
เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.
อีกประการหนึ่ง พระสาวกของพระศาสดาพระองคนั้นแหละเปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระลงแลว
มีประโยชนของตนอันบรรลุแลว มีสังโยชนในภพสิ้นแลว หลุดพนแลว
เพราะรูโดยชอบ สาวกนั้นแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งาม
ในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทัง้ พยัญชนะ บริสุทธิ์บริบรู ณ
สิ้นเชิง ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย แมบุคคลที่ ๒ นี้ เมื่ออุบัติขึ้นในโลกยอมอุบัติขึ้น
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เพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะห
โลก เพื่ออประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.
อีกประการหนึ่ง พระสาวกของพระศาสดาพระองคนั้นแหละ ยังเปน
ผูศึกษาปฏิบัติอยู มีพระปริยัติธรรมสดับมามาก ประกอบดวยศีลและวัตร
แมพระสาวกนั้นก็แสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด
ประกาศพรหมจรรยพรอัมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่ ๓ นี้ เมื่ออุบัติขึ้นในโลกยอมอุบัติขึ้นเพื่อเกื้อกูล
แกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อ
ประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้แล เมือ่ อุบัติขึ้นในโลก ยอมอุบัติเพื่อเกื้อกูล
แกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อ
ประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.
พระศาสดาแล ผูแสวงหาคุณอัน
ใหญ เปนบุคคลที่หนึ่ง ในโลก พระสาวกผู
เกิดตามพระศาสดานั้น ผูม ีตนอันอบรม
แลว ตอมาพระสาวกอื่นอีกแมยงั ศึกษา
ปฏิบัติอยู ไดสดับมามากประกอบดวยศีล
และวัตร บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น เปน
ประเสริฐสุดในเทวดาและมนุษย บุคคล
๓ จําพวกเหลานั้น สองแสงสวาง แสดง
ธรรมอยู ยอมเปดประตูแหงอมตนิพพาน
ยอมชวยปลดเปลื้องชนเปนอันมากจาก
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โยคะ ชนทั้งหลายผูปฏิบัติตามอริยมรรค
ที่พระศาสดาผูนําพวก ผูยอดเยี่ยมทรงแสดงดีแลว เปนผูไมประมาทในศาสนา
ของพระสุตะ ยอมกระทําซึ่งที่สุดแหง
ทุกขในอัตภาพนี้ไดแท.
จบโลกสูตรที่ ๕
อรรถกถาโลกสูตร
ในโลกสูตรที่ ๕ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :โลกในบทวา โลเก นี้ มี ๓ คือ สัตวโลก ๑ สังขารโลก ๑
โอกาสโลก ๑. ในโลกทั้ง ๓ นั้น หมูส ัตวทั้งหลายที่เนื่องดวยอินทรีย ที่เปน
ไปดวยสามารถแหงการสืบตอ แหงรูปธรรม อรูปธรรม และทั้งรูปธรรม
และอรูปธรรม ชื่อวา สัตวโลก. โลกที่แยกประเภทออกไปเปน พื้นดิน
และภูเขาเปนตน ชื่อวา โอกาสโลก. ขันธทั้งหลายในโลกทั้งสอง ชื่อวา
สังขารโลก. ในโลกทั้ง ๓ นั้น ในพระสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรง
ประสงคเอาสัตวโลก. เพราะฉะนั้น บทวา โลเก จึงไดแก สัตวโลก.
แมในโลกเหลานั้น บุคคล ๓ ประเภท ไมอุบัติในเทวโลก ไมอุบัติในพรหมโลก(แต)อุบตั ิในมนุษยโลก. ถึงในมนุษยโลกก็อบุ ัติในจักรวาลอื่น อุบัติขึ้น
ในจักรวาลนี้เทานั้น ถึงแมในจักรวาลนี้ ก็ไมอุบตั ิขึ้นในที่ทั่วไป พระตถาคตเจา
เสด็จอุบัติขึ้นในมัชฌิมประเทศ (ทีม่ ีอาณาเขต) ยาว ๓๐๐ โยชน กวาง ๒๕๐
โยชน รอบดาน ๙๐๐ โยชน ที่กําหนดไวอยางนี้ คือ ดานทิศบูรพา มีนคิ ม

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 516

ชื่อ กชังคละ ถัดจากนั้นไปมีบาน ชือ่ วา มหาสารคาม ถัดจากนั้นไป เปน
ปจจันตชนบท รวมในเปนมัชฌิมประเทศ ดานทิศอีสาน มีแมน้ํา ชื่อวา
สัลลวดี ถัดจากนั้น ไป เปนปจจันตชนบท รวมในเปนมัชฌิมประเทศ ดาน
ทักษิณ มีนคิ ม ชื่อวา เสตกัณณะ ถัดจากนั้นไปเปนปจจันตชนบท รวมใน
เปนมัชฌิมประเทศ ดานทิศเหนือ มีภูเขาชื่อวา อุสีรธชะ ถัดจากนั้นไป
เปนปจจันตชนบท รวมในเปนมัชฌิมประเทศ. มิใชแตพระตถาคตเจาจะเสด็จ
อุบัติขึ้นอยางเดียวเทานั้น พระปจเจกพุทธเจา พระอัครสาวก พระอสีติมหาเถระ พระพุทธมารดา พระพุทธบิดา พระเจาจักรพรรดิ และพราหมณ
คฤหบดีผูมีหลักฐาน ยอมบังเกิดในมัชฌิมประเทศนี้เหมือนกัน ก็ในพระสูตรนี้
ไดนัยนี้ในตถาคตวาระอยางเดียว ดวยสามารถแหงสัพพัตถกนัย ในพระสูตร
นอกนี้ ไดนัยดวยสามารถแหงเอกเทศนัย.
ก็แมคาํ ทั้งสองวา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชนฺติ นี้ เปนคําที่กลาว
ใหแปลกไปเทานั้น พึงทราบอรรถาธิบายในคํานี้อยางนี้วา บุคคล ๓ ประเภท
เมื่อเกิด ยอมเกิดขึ้น เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกมหาชน มิใชเกิดขึ้นดวยเหตุอื่น
เพราะในคําวา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชนฺติ นี้ ใคร ๆ ไมสามารถจะเปลี่ยน
(หาม) ลักษณะแหงศัพทแบบนี้โดยเปนลักษณะแหงศัพทแบบอื่นไปได.
อีกอยางหนึ่ง บุคคลประเภทนั้น ชื่อวาจะอุบัติ ชื่อวากําลังอุบัติ ชื่อวา
อุบัติแลว เพราะฉะนั้น พึงทราบความแตกตางแหงกาล ดังนี้.
พระตถาคตเจา เมื่อทรงบําเพ็ญมหาภินิหาร ทรงแสวงหาพุทธการกธรรม ทรงบําเพ็ญบารมี ทรงบริจาคมหาบริจาคทั้ง ๕ ทรงบําเพ็ญญาตัตถจริยา ยังโลกัตถจริยา พุทธัตถจริยา ใหถึงที่สุด แลวบําเพ็ญบารมีทั้งหลาย
สถิตอยูในดุสิตพิภพ จุติจากดุสิตพิภพนั้นแลว ทรงถือปฏิสนธิในภพสุดทาย
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ประทับอยูทามกลางเรือน เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ ทรงบําเพ็ญความเพียร
อยางใหญหลวง มีพระญาณแกกลาเสด็จขึ้นสูโพธิมณฑล ทรงกําจัดมารและ
พลแหงมาร ในปฐมยามทรงระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยมาในกอน ในมัชฌิมยาม
ทรงชําระทิพยจักษุ ในปจฉิมยาม ทรงหยั่งพระญาณลงในปฏิจจสมุปบาท
ทรงพิจารณาสังขารทั้งปวงโดยอเนกประการ ทรงแทงตลอดโสดาปตติมรรค
จนถึงกระทําใหแจงพระอนาคามิผล ชื่อวาจะอุบัติ. ในขณะแหงอรหัตมรรคจิต ชื่อวา กําลังอุบัติ. แตในขณะแหงอรหัตผลจิต ชื่อวา เสด็จอุบัติแลว.
จริงอยู พระพุทธเจาทั้งหลายไมมีกิจคือการยังอิทธิวิธีญาณเปนตนใหเกิดขึ้น
ตามลําดับ เหมือนพระสาวกทั้งหลาย. แตวา ประมวล (กอง) พระพุทธคุณ
แมทั้งหมด ชื่อวาหลั่งไหลมาแลว พรอมดวยอรหัตมรรคนั่นเอง. เพราะฉะนั้น
บุคคลทั้ง ๓ ประเภทเหลานั้น จึงชื่อวา อุบัติขึ้นแลวในขณะแหงอรหัตผลจิต
เพราะกิจทุกอยางบังเกิดแลว. ในพระสูตรนี้ ตรัสวา อุปฺปชฺชติ ทรงหมายถึง
ขณะแหงอรหัตผลจิต. นีเ้ ปนอรรถาธิบาย ในคําวา อุปฺปนฺโน โหติ นี.้
ถึงพระสาวกผูขีณาสพ สรางสมบุญสมภารที่เปนเหตุแหงสาวกโพธิญาณ บําเพ็ญคตปจจาคตวัตร อันเปนบุรพประโยค บุรพจริยา บังเกิดใน
ภพสุดทาย รูเดียงสาตามลําดับแลว เห็นโทษในสงสาร จงใจบรรพชายังบรรพชา
ใหถึงสุดยอด บําเพ็ญศีลาทิคุณเปนตนอยู ประพฤติสมาทานธุดงคธรรม หมั่น
ประกอบความเพียร เครื่องตื่น ยังญาณทั้งหลายใหเกิดแลว เริ่มตั้งวิปสสนา
แมเมื่อบรรลุซึ่งมรรคเบื้องต่ํา ชื่อวาจะอุบัติ. ในขณะแหงอรหัตมรรคจิต จึงจะชื่อวา กําลังอุบัติ. แตในขณะแหงอรหัตผลจิต ชื่อวา
อุบัติแลว. สวนพระเสกขะตั้งแตบุรพูปนิสัย จนถึงโคตรภูญาณ ชื่อวาจะอุบัติ
ในขณะแหงปฐมมรรคจิต ชื่อวากําลังอุบัติ. จําเดิมแตขณะแหงปฐมผล ชื่อวา
อุบัติแลว. ดวยคําเพียงเทานี้ เปนอันขาพเจา กลาวเนื้อความแหงบททั้งหลายวา
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกเหลานี้ เมื่อจะอุบัติยอมอุบัติขึ้นในโลก
ดังนี้ ไวสมบูรณแลว.
บัดนี้ ขาพเจาจะวินิจฉัยในบทมีอาทิวา พหุชนหิตาย ตอไป. บทวา
พหุชนหิตาย ความวา เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกมหาชน. บทวา พหุชนสุขาย
ความวา เพื่อประโยชนสุขแกมหาชน. บทวา โลกานุกมฺปาย ความวา
อาศัยความอนุเคราะหสัตวโลก. ถามวา สัตวโลก ประเภทไหน ?. ตอบวา
ประเภทที่สดับพระธรรมเทศนาของพระตถาคตเจาแลว แทงตลอดธรรม
ดื่มน้ําอมฤต.
พรหม ๑๘ โกฏิ มีพระอัญญาโกณฑัญญะเปนประมุข แทงตลอดธรรม
ดวยการแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรของพระผูมีพระภาคเจา ผูแทงตลอดธรรม
จนถึงการทรงแนะนําสุภัททปริพพาชก (ใหไดบรรลุ) ดวยอาการอยางนี้
นับไมถวน สัตวที่ไดบรรลุธัมมาภิสมัยในฐานะทั้ง ๔ เหลานี้ คือ ในเวลา
ทรงแสดงมหาสมยสูตร ในเวลาทรงแสดงมงคลสูตร จูฬราหุโลวาทสูตร และ
สมจิตตสูตร ไมมีกําหนดจํานวน. ทั้งนี้ก็ดวยความอนุเคราะหสัตวโลก
หาประมาณมิไดนั้น. การบังเกิดขึ้น แหงพระอรหันตสาวก และพระเสขบุคคล
ก็เพื่อจะอนุเคราะหสัตวโลก. พึงทราบอรรถาธิบายเชนนี้ ดวยสามารถแหงสัตว
ผูบรรลุปฏิเวธ ดวยเทศนา ที่พระธรรมเสนาบดีเปนตน และพระเถระทั้งหลาย
ผูเปนคลังแหงพระธรรมแสดงแลวบางดวยสามารถแหงสัตวทั้งหลายผูแทงตลอด
ดวยเทศนาที่พระมหินทเถระเปนตนแสดงแลวในกาลตอมาบาง ดวยสามารถ
แหงสัตวทั้งหลายผูอาศัยคําสอน ดํารงอยูในทางแหงสวรรค และพระนิพพาน
ในอนาคตกาลจนถึงวันนี้ คือตอแตนี้ไป.
อีกอยางหนึ่ง บทวา พหุชนหิตาย ความวา เพื่อประโยชนเกื้อกูล
แกคนเปนอันมาก อธิบายวา ทรงชีห้ ิตสุขทั้งที่เปนปจจุบันและสัมปรายิกภพ
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แกชนเหลานั้น ดวยพระปญญาสมบัติ. บทวา พหุชนสุขาย ความวา
เพื่อประโยชนสุขแกคนเปนอันมาก อธิบายวา ทรงมอบใหซึ่งอุปกรณแหง
ความสุขดวยจาคสมบัติ. บทวา โลกานุกมฺปาย ความวา เพื่อทรงอนุเคราะห
แกสัตวโลก. อธิบายวา อันชาวโลกไดรับการรักษา คุมครอง ดุจมารดาบิดา
ดวยเมตตาสมบัติ และกรุณาสมบัติ. บทวา อตฺถาย หิตาย สุขาย
เทวมนุสฺสาน ความวา ในพระสูตรนี้ วาระแรกทรงแสดงการอุบัติขึ้นแหง
พระตถาคตเจา เพื่อการบรรลุนิพพาน มรรค และผล แหงสัตวโลกเหลานั้น
โดยถือเอาเวไนยสัตว ทีเ่ ปนภัพพบุคคลนั่นแหละ ดวยเทวศัพทและมนุสสศัพท
แตในวาระที่ ๒ และที่ ๓ คําวา อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน
พึงประกอบดวยสามารถแหงพระอรหันต แลพระเสกขบุคคล. บรรดาบท
เหลานั้น ดวยบทวา อตฺถาย นี้ มีพุทธาธิบายวา เพื่อประโยชนอยางยิ่ง
คือเพื่อพระนิพพาน. ดวยบทวา หิตาย มีอธิบายวา เพื่อประโยชนแกมรรค
ที่จะใหสําเร็จพระนิพพานนั้น. จริงอยู ขึ้นชื่อวาประโยชนเกือ้ กุลที่จะยิ่งไปกวา
มรรคที่เปนเหตุใหบรรลุพระนิพพานนั้น เปนไมมี. ดวยบทวา สุขาย มี
พุทธาธิบายวา เพื่อประโยชนแกผลสมาบัติ เพราะไมมีความสุข (อื่น) ทีจ่ ะ
ยิ่งไปกวาผลสมาบัตินั้น. สมดังที่ตรัสไววา สมาธินี้ เปนทั้งความสุขในปจจุบัน
และเปนทั้งมีสุขเปนผล ในกาลตอไป. เนื้อความแหงบททั้งหลาย มีอาทิวา
ตถาคโต ขาพเจาไดกลาวไวแลวในหนหลัง.
พึงทราบวินิจฉัย ในบทวา วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ดังตอไปนี้
พระผูมีพระภาคเจา ทรงสมบูรณ คือ ประกอบดวยวิชชา ๓ ตามนัยที่มาแลว
ในภยเภรวสูตรบาง วิชชา ๖ มาแลวดวยสามารถแหงอภิญญา ๖ บาง วิชชา ๘
มาแลวในอัตพัฏฐสูตรบาง และจรณธรรม ๑๕ ประการ มีศีลสังวรเปนตน
ไมสาธารณะทั่วไปแกสาวกอื่น. เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามวา วิชฺชาจรณ-
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สมฺปนฺโน พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา สุคโต เพราะเสด็จไปงดงามบาง
เพราะเสด็จไปสูที่ดีบาง เพราะเสด็จไปโดยชอบบาง เพราะตรัสโดยชอบบาง.
ทรงพระนามวา โลกวิทู เพราะทรงรูแจงโลกโดยประการทั้งปวง. ทรงพระนามวา อนุตฺตโร เพราะไมมีผูยอดเยี่ยมกวา. ทรงพระนามวา ปุริสทมฺมสารถิ
เพราะยังบุรุษที่ควรฝก คือบุรุษที่เปนเวไนยสัตว ใหระลึกได ไดแกทรงแนะนํา.
ทรงพระนามวา สตฺถา เพราะทรงพร่ําสอนตามสมควรดวยทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน สัมปรายิกัตถประโยชน และปรมัตถประโยชน. ทรงพระนามวา
พุทฺโธ เพราะตรัสรูดวยพระญาณที่เกิดขึ้นเองโดยอาการทั้งปวง เพื่อเวไนยสัตว
ทั้งมวล. นี้เปนความสังเขป ในบทวา วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน เปนตนนี้.
สวนความพิสดาร ควรถือเอาจากคัมภีรวิสุทธิมรรค.
บทวา โส ธมฺม เทเสติ อาทิ ฯเปฯ ปริโยสานกลฺยาณ
ความวา พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงอาศัยความกรุณาในสัตวทั้งหลาย
จึงทรงสละวิเวกสุขอันยอดเยี่ยม ทรงแสดงธรรม ก็แลเมื่อทรงแสดงธรรม
นั้น นอยก็ตาม มากก็ตาม ชื่อวา ทรงแสดธรรม มีความงามในเบื้องตน
เปนอาทิประการเดียว. ขอนี้อยางไร ? คือแมพระคาถา ๆ เดียว ก็ชื่อวามี
ความงามในเบื้องตน ดวยบาทแรก ชือ่ วามีความงามในทามกลางดวยบาทที่สอง
และบาทที่สาม ชื่อวา มีงามในที่สุด ดวยบาทสุดทายเพราะมีธรรมสละสลวย
ไปทุกขั้นตอน พระสูตรตอนเดียว ชือ่ วา งามในเบื้องตน ดวยนิทาน (คําเริ่มตน) ชื่อวางามในปริโยสาน ดวยคํานิคม (คําลงทาย) ชื่อวางามในทามกลาง
ดวยคําที่เหลือ. พระสูตร มีอนุสนธิตา ง ๆ กัน (หลายตอน) ชือ่ วางามใน
เบื้องตน ดวยอนุสนธิตน ชื่อวางามในปริโยสาน ดวยอนุสนธิปลาย ชือ่ วา
งามในทามกลาง ดวยอนุสนธิที่เหลือ.
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อีกประการหนึ่ง ศาสนธรรมแมทั้งสิ้น ชือ่ วางามในเบื้องตน ศีล
อันเปนประโยชนของตน ชื่อวางามในทามกลาง ดวยสมถวิปสสนามรรค
และผล ชื่อวางามในปริโยสาน ดวยพระนิพพาน อีกอยางหนึ่ง ชื่อวางามในเบื้องตน ดวยศีลและสมาธิ ชื่อวางามในทามกลางดวยวิปสสนาและมรรค
ชื่อวางามในที่สุดดวยพระนิพพาน. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวางามในเบื้องตน เพราะ
พระพุทธเจาทรงเปนผูตรัสรูดีแลว ชื่อวางามในทามกลาง เพราะพระธรรม
เปนธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว ชื่อวางามในปริโยสาน เพราะความ
ปฏิบัติดีแหงพระสงฆ. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวางามในเบื้องตน ดวยอภิสัมโพธิญาณ
ชื่อวางามในทามกลาง ดวยปจเจกโพธิญาณ ชือ่ วางามในที่สุด ดวยสาวกโพธิญาณ ที่ผูปฏิบัติจะพึงไดบรรลุ เพราะฟงแลวก็เปนอยางนั้น. และพระ
ธรรมนี้ ที่บคุ คลฟงอยู ยอมนําความดีนั้นแหละมาใหแมดวยการฟง เพราะขม
นิวรณใด. เพราะฉะนั้น จึงชื่อวางามในเบื้องตน เมื่อปฏิบัตอิ ยูยอมนําความสุข
นั้นแหละมาใหโดยแทแมดวยการปฏิบัติ เพราะนําความสุขอันเกิดแตสมถะและ
วิปสสนามาให เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา งามในทามกลาง และผูปฏิบัติอยางนั้น
เมื่อผลแหงการปฏิบัติเสร็จสิ้นแลว ยอมนําความงามนั่นแหละมาให แมดวยผล
แหงการปฏิบัติ เพราะนําความเปนผูคงที่มาให เพราะฉะนั้น จึงชื่อวามีความ
งามในปริโยสาน. อนึ่ง สารธรรมนัน้ ชื่อวา มีความงามในเบื้องตน ดวย
ความบริสุทธิ์แหงแดนเกิด เพราะเปนแดนเกิดแหงที่พึ่ง ชื่อวา มีความงาม
ในทามกลาง ดวยความบริสุทธิ์แหงประโยชน. ชือ่ วามีความงามในปริโยสาน
ดวยความบริสุทธิ์แหงกิจ ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา โส
ธมฺม เทเสติ อาทิ ฯเปฯ ปริโยสานกลฺยาณ ดังนี้.
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ก็พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงธรรมอันใด ยอมทรงประกาศ
ศาสนพรหมจรรย และมรรคพรหมจรรย ทรงแสดงโดยนัยตาง ๆ กัน
พรหมจรรยนั้น ชื่อวา สาตฺถ เพราะสมบูรณดวยอรรถ ชื่อวา สพฺยฺชน
เพราะสมบูรณดวยพยัญชนะ ตามฐานานุรูป. ชื่อวา สาตฺถ เพราะประกอบ
ไปดวยสังกาส (ทําใหรชู ดั ) ประกาศ การเปดเผย การจําแนก การทําให
งาย บัญญัติ และอรรถ บท ชื่อวา สพฺยฺชน เพราะสมบูรณดวย อักขระ
บท พยัญชนะ อาการ นิรุกติ และนิเทศ. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา สาตฺถ
เพราะเปนของลึกซึ้งโดยอรรถ และลึกซึ้งโดยการแทงตลอด ชื่อวา สพฺยฺชน เพราะเปนของลึกซึ้งโดยธรรม และลึกซึ้งโดยเทศนา. อีกอยางหนึ่ง
ชื่อวา สาตฺถ เพราะเปนวิสัยแหงอัตถปฏิสัมภิทา และปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ชื่อวา สพฺยฺชน เพราะเปนวิสัยของ ธรรมปฏิสัมภภทา และนิรุตติปฏิสัมภิทา. พรหมจรรย ชื่อวา เปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใสของ ปริกขกชน
(ปญญาชน) เพราะเปนสิ่งอันบัณฑิตพึงซองเสพ เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา สาตฺถ
พรหมจรรยเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใสของโลกิยชน เพราะเปนสิ่งที่ควรเชื่อถือ
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา สพฺยฺชน. ชือ่ วา สาตฺถ เพราะมีคําอธิบายลึกซึ้ง
ชื่อวา สพฺยฺชน เพราะมีบทตื้น.
พรหมจรรย ชื่อวา เกวลปริปุณณ
ฺ  เพราะบริบูรณไปทั้งหมด
เหตุไมมีขอที่จะตองนําเขาไปเพิ่มเติม. ชื่อวา ปริสุทฺธ เพราะไมมีโทษ
เหตุไมมีสิ่งที่จะตองนําออกไป. อีกอยางหนึ่ง พรหมจรรย ชือ่ วา สาตฺถ
เพราะมีความช่ําชองอันบุคคลพึงบรรลุไดดวยการปฏิบัติ ชื่อวา สพฺยฺชน
เพราะมีความฉลาดในอธิบายดวยปริยัติ. ชื่อวา ปริปุณฺณ เพราะบริบูรณไป
ดวยธรรมขันธทั้ง ๕ มีศีลเปนตน ชื่อวา ปริสทุ ฺธ เพราะปราศจากอุปกิเลส
เพราะประพฤติเพื่อรื้อถอนกิเลส และเพราะไมมุงโลกามิส. ชื่อวา พรหมจรรย
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เพราะเปนสิ่งที่ผูปฏิบัติกําหนดดวยสิกขา ๓ เพราะผูเปนพรหม คือผูประเสริฐ
ที่สุด จะตองประพฤติ และเปนจริยาของผูเปนพรหมเหลานั้น เพราะฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา สาตฺถ สพฺยฺชน ฯเปฯ ปกาเสติ ดังนี้
บทวา ปโม ไดแก บุคคลผูชื่อวา ที่ ๑ เพราะเปนไปตามลําดับ
แหงการนับ และเพราะเปนผูสูงกวาชาวโลกทั้งปวง. บทวา ตสฺเสว สตฺถุ
สารโก ไดแก พระสงฆเชนกับพระธรรมเสนาบดี ผูเกิดแลวในที่สุดแหงการ
ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดา คือพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูมีพระคุณตาม
ที่กลาวแลวนั่นแหละ มิใชเปนสาวกของพระศาสดา ดวยเหตุแหงการปฏิญญา
เหมือนพระปูรณกัสสปเปนตน . บทวา ปาฏิปโท ความวา ชื่อวา ปาฏิบท
เพราะเกิด คือเปนโดยอริยชาติ ดวยอริยมรรคอันกลาวถึงขอปฏิบัติ อธิบายวา
มีกิจดวยการปฏิบัติยังไมสําเร็จ คือกําลังปฏิบัติอยู. พระอริยบุคคล ชือ่ วา
พหุสฺสุโต เพราะมีปริยัติธรรม มี สุตะ และเคยยะ เปนตน อันสดับ
แลวมาก. ชือ่ วา สีลวตูปปนฺโน เพราะเขาถึง คือสมบูรณ ไดแก ประกอบ
ไปดวยศีล มีปาฏิโมกขสังวรศีลเปนตน และดวยธุดงควัตร มีการอยูปา
เปนวัตรเปนตน.
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา พระธรรมเทศนา ชือ่ วา เปน
เทศนานุเคราะหแกชาวโลก เพราะอัธยาศัยเกื้อกูล และพระธรรมเทศนา
นั้น เนื่องในบุคคล ๓ จําพวกเหลานี้ ดวยประการฉะนี้. ขอความที่เหลือ
รูไดงายทั้งนั้น.
พึงทราบวินิจฉัย ในคาถาทั้งหลายดังตอไปนี้ บทวา ตสฺสนฺวโย
ความวา สาวกชื่อวาผูตามเสด็จ คือเกิดภายหลังพระองค ดวยการคลอยตาม
ขอปฏิบัติ และพระธรรมเทศนาของพระศาสดาพระองคนั้น. ชือ่ วา สองแสงสวาง เพราะกําจัดความมืดคืออวิชชา สองแสงสวางกลาวคือ แสงสวางแหง
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พระธรรมในสันดานของตน และสันดานของผูอื่น. บทวา ธมฺมมุทีรยนฺตา
ไดแก กลาวจตุราริยสัจจธรรม. บทวา อปราปุรนฺติ ความวา ยอมเปด
ประตูแหงอมตะ คือ พระนิพพาน ไดแก อริยมรรค. บทวา โยคาความวา
จากกามโยคะเปนตน. บทวา สตฺถวาเหน ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
พระนามวา สัตถวาหะ (ผูนําหมู) เพราะนําหมู คือ เวไนยสัตว คือ ขนสัตว
ออกจากกันดาร คือ ภพ. ดวยพระผูมีพระภาคเจา ผูนําหมูพระองคนั้น.
บทวา สุเทสิต มคฺคมนุกฺกมนฺติ ความวา เวไนยสัตวยอมคลอยตาม คือ
ปฏิบัติ อริยมรรคที่พระผูมีพระภาคเจานั้นทรงแสดงแลวโดยชอบ ตามแนว
ทางแหงเทศนาของพระองค. บทวา อิเธว ความวา ในอัตภาพนี้เอง.
คําที่เหลือ งายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาโลกสูตรที่ ๕
๖. อสุภสูตร
วาดวยเห็นอารมณวาไมงามในกาย
[๒๖๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนผูพิจารณาเห็น
อารมณวาไมงามในกายอยู จงเขาไปตั้งอานาปานสติไวเฉพาะหนาในภายใน
และจงพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในสังขารทั้งปวงอยูเถิด ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
เมื่อเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นอารมณวาไมงามในกายอยู ยอมละราคานุสัยใน
เพราะความเปนธาตุงามได เมื่อเธอทั้งหลายเขาไปตั้งอานาปานสติไวเฉพาะ
หนาในภายใน ธรรมเปนที่มานอนแหงวิตกทั้งหลาย (มิจฉาวิตก) ในภาย
นอก อันเปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน ยอมไมมี เมื่อเธอทั้งหลาย
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พิจารณาเห็นความไมเที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู ยอมละอวิชชาได วิชชายอม
เกิดขึ้น.
ภิกษุผูพิจารณาเห็นอารมณวาไมงาม
ในกาย มีสติเฉพาะในลมหายใจ มีความ
เพียรทุกเมื่อ พิจารณาเห็นซึ่งนิพพานอัน
เปนที่ระงับสังขารทัง้ ปวง ภิกษุนั้นแล ผู
เห็นโดยชอบพยายามอยู ในนิพพานเปนที่
ระงับ แหงสังขารทั้งปวง ภิกษุนนั้ แล ผูอยู
จบอภิญญาสงบระงับลวงโยคะเสียไดแลว
ชื่อวาเปนมุนี.
จบอสุภสูตรที่ ๖

อรรถกถาอสุภสูตร
ในอสุภสูตรที่ ๖ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อสุภานุปสฺสี ความวา เธอทั้งหลายเมื่อพิจารณาเห็นวา
ไมงาม ชื่อวาเปนผูพิจารณาเห็นความไมงาม คืออาการที่ไมงามในกาย ดวย
สามารถแหงอาการ ๓๒ และดวยสามารถแหงการนอมนําเขาไปหานิมิตที่ตน
ถือเอาแลว ในศพที่ขึ้นพองแลวเปนตนอยู. บทวา อานาปานสฺสติ ไดแก
สติในลมหายใจ คือสติที่ปรารภลมหายใจนั้นเปนไป. อธิบายวา สติที่กําหนด
ลมหายใจเขาลมหายใจออก. สมจริงดังที่ทานกลาวไว มีอาทิวา ลมหายใจเขา
ชื่อวา อานะ ไมใชลมหายใจออก ลมหายใจออกชื่อวา ปานะ ไมใชลมหายใจเขา.
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บทวา โว แปลวา เพื่อเธอทั้งหลาย. ในบทวา อชฺฌตฺต นี้ ทานประสงค
เอาอารมณภายใน. บทวา ปริมขุ  ไดแก เฉพาะหนา. บทวา สุปติฏิตา
ความวา สติที่ตั้งมั่นไวแลวดวยดี. ทานอธิบายไววา ก็อานาปานสติจงเปน
อันเธอทั้งหลายเขาไปตั้งไวแลวดวยดี เฉพาะหนากรรมฐานดังนี้ . อีกอยาง
หนึ่ง บทวา ปริมขุ  ความวา มีการนําออกไปตามที่กําหนดไวแลว สมจริง
ดังที่พระสารีบุตรกลาวไวในปฏิสัมภิทามรรควา บทวา ปริ มีความหมายวา
กําหนด บทวา มุข มีความหมายวานําออก. บทวา สติ มีความหมายวา
เขาไปตั้งไว ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา จงตั้งสติไวเฉพาะหนา
ดังนี้. ดวยบทวา ปริมุข สตึ นี้ พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจา ทรง
แสดงถึงการเจริญกรรมฐาน คือ อานาปานสติ ๑๖ ประเภท ในสติปฏฐาน ๔.
พระผูม ีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงสมถกัมมัฏฐาน และวิปสสนา
กัมมัฏฐาน ที่เปนสัปปายะแกผูมีราคจริต และวิตกจริต ดวยสามารถแหงการ
พิจารณากายเนือง ๆ ดวยการทําไวในใจวาปฏิกูล โดยสังเขปเทานั้นอยางนี้
แลว. บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงเฉพาะวิปสสนากัมมัฎฐานลวน ๆ จึงตรัสคํามี
อาทิวา สพฺเพสงฺขาเรสุ อนิจฺจานุปสฺสี วิหรถ ดังนี้.
ในวิปส สนากัมมัฏฐาน พึงทราบหมวดทั้ง ๔ นี้ คือ อนิจจัง ๑
อนิจจลักษณะ ๑ อนิจาปุปสสนา ๑ อนิจจานุปสสี ๑. ขันธบัญจก
ชื่อวา อนิจจัง เพราะมีแลวกลับไมมี เพราะประกอบดวยความเกิดขึ้นและความ
เสื่อมไป เพราะเปนไปชั่วคราว และเพราะแยงตอนิจจะ (ความเที่ยง). อาการ
ที่มีแลว กลับไมมีอันใดของขันธบัญจกนั้น อันนั้นชื่อวา อนิจจลักษณะ.
วิปสสนาที่ปรารภอนิจจลักษณะนั้นเปนไป ชื่อวา อนิจจานุปสสนา พระโยคาวจรผูเห็นแจง อนิจจลักษณะนั้นวาไมเที่ยง ชื่อวา อนิจจานุปสสี.
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ก็ในสติปฏฐานนี้ ควรจะกลาวอสุภกถา ๑๑ อยาง ใหถึงปฐมฌาน อานาปานกถา
ที่มีวัตถุ ๑๖ ใหถึงจตุตถฌาน และวิปสสนากถาโดยพิสดาร แตอสุภกถา
เปนตนนั้น ขาพเจาไดกลาวไวแลวในปกรณพิเศษ ชื่อวา วิสทุ ธิมรรค โดย
ครบถวนทุกอาการ เพราะฉะนั้น พึงทราบโดยนัย ดังที่ขาพเจากลาวไวแลว
ในคัมภีรวิสุทธิมรรคนั้นเถิด.
บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงผลพิเศษ ที่จะพึงใหสําเร็จดวยอสุภานุปสสนา
เปนตน พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคํามีอาทิวา อสุภานุปสฺสีน ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุภาย ธาตุยา ความวา ในความเปน
ของงาม อธิบายวา ในสุภนิมิต. บทวา ราคานุสโย ไดแก กามราคานุสัยนั้น ทีค่ วรแกการเกิดขึ้นในเพราะสุภารมณ. กามราคานุสัยนั้น พระ
โยคาวจรละไดดวยอนาคามิมรรค ทีต่ นถือเอาอสุภนิมิต ของผูพิจารณาเห็น
อสุภะในอาการ ๓๒ มีผมเปนตน หรือในซากศพที่ขึ้นพองเปนตน แลวยัง
ปฐมฌานใหเกิดขึ้นในเพราะอสุภนิมิตนั้น ทําปรมฌานนั้นใหเปนเบื้องบาท
เริ่มตั้งวิปสสนาแลวจึงบรรลุ อธิบายวา ตัดขาดโดยประการทั้งปวง. สมดังที่
ขาพเจาไดกลาวไวแลววา ควรเจริญอสุภะเพื่อละกามราคะ ดังนี้.
บทวา พาหิรา ความวา อกุศลธรรมที่ชื่อวา ขางนอก คือที่ชื่อวา
เปนภายนอก เพราะเปนที่ตั้งแหงอารมณในภายนอก และไมนําประโยชนมาให.
บทวา วิตกฺกาสยา ไดแก มิจฉาวิตก มีความดําริในกามเปนตน. ก็มิจฉาวิตก
เหลานั้น ทีย่ ังละไมได จะคลอยตามอาสยะ (กิเลสที่นอนเนื่อง) พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา วิตกฺกาสยา เพราะเมื่อมีความพรอมเพรียงแหงปจจัย
ก็จะเกิดขึ้นได. ก็ในวิตกทั้ง ๓ นี้ กามวิตก พระผูมีพระภาคเจา ทรงถือ
เอาแลว ดวยศัพทวา กามราคะนั่นเอง. เพราะฉะนั้น วิตกที่เหลือจากกามวิตก
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นั่นแหละ พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว. บทวา วิฆาตปกฺขิกา
ความวา เปนสวนแหงความทุกข คือกระทําการเกิดขึ้นแหงความทุกข ดวย
อํานาจแหงความอยาก. บทวา เต น โหนฺติ ความวา ละกามวิตกเหลานั้นได.
มหาวิตก ๙ อยาง พรอมดวยกามวิตก ๘ คือ พยาบาทวิตก (วิตกถึงพยาบาท)
วิหิงสาวิตก (วิตกถึงการเบียดเบียน) ญาติวิตก (วิตกถึงหมูญาติ) ชนบทวิตก (วิตกถึงชนบท) อมราวิตก (วิตกถึงเทวดา) วิตกที่ประกอบดวย
ความไมดูหมิ่น วิตกที่ประกอบดวยลาภสักการะและความสรรเสริญ
วิตกที่ประกอบดวยความเอ็นดูในผูอื่น ที่ขมไดในเบื้องตน ดวยสมาธิ
ที่เกิดเพราะอานาปานสติจะละได โดยไมมีเหลือ ตามสมควรดวยอริยมรรค
ที่ทําวิปสสนานั้นใหเปนเบื้องบาทแลวจึงบรรลุ. สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา พึงเจริญอานาปานสติ เพื่อเขาไปตัดเสียซึ่งวิตก ดังนี้.
บทวา ยา อวิชฺชา สา ปหียติ ความวา อวิชชาใดที่ปกปดสภาพ
แหงความจริง ทําความฉิบหายใหทุกอยาง เปนมูลฐานแหงวัฏทุกขทั้งสิ้น
อวิชชานั้น ผูพิจารณาเห็นความไมเที่ยงอยูจะตัดขาดได. ไดยนิ วา บทวา ยา
อวิชฺชา สา ปหียติ นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว ดวยสามารถแหง
พระขีณาสพผูเปนสุกขวิปสสกผูอยูจบพรหมจรรย โดยอาการแหงอนิจจลักษณะ
ขอนั้น มีความสังเขปดังตอไปนี้. เมื่อพระโยคาวจรทั้งหลายเริ่มตั้งสัมมัสสนญาณ เห็นแจงสังขารทั้งปวงที่เปนไปในภูมิ ๓ โดยความไมเที่ยงเปนตน
วิปสสนาที่เปนวุฏฐานคามินี ทีเปนไปอยูวาไมเที่ยงดังนี้ สืบตอไดดวยมรรค
ในเวลาใด ในเวลานั้น อรหัตมรรคก็จะเกิดขึ้นตามลําดับ เมือ่ ทานเหลานั้น
พิจารณาอนิจจลักษณะเนือง ๆ อยู ก็จะละอวิชชาไดโดยไมเหลือ อรหัตมรรควิชชา
จะเกิดขึ้น. คําวา อนิจฺจานุปสฺสีน วิหรต นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว
โดยอนิจจลักษณะ เปนธรรมปรากฏแกพระโยคาวจรเหลานั้น. หรือโดยเปน
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อุบายในการถือเอาลักษณะทั้งสองนอกนี้ แตไมไดตรัสไว โดยที่พระโยคาวจร
จะพึงพิจารณาลักษณะอยางเดียวเทานั้นเนือง ๆ. สมดังคําที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไววา สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา
ดังนี้ ทั้งยังตรัสคําอื่นไววา ดูกอนเมฆิยะ ก็อนัตตสัญญาของผูมีอนิจจสัญญา
จะตั้งมั่น ผูมีอนัตตสัญญา จะถึงการถอนอัสมิมานะขึ้นได ดังนี้.
พึงทราบวินิจฉัย ในคาถาทั้งหลายดังตอไปนี้ บทวา อานาปาเน
ปฏิสฺสโต ความวา มีสติเฉพาะ ๆ ในอานาปานนิมิต อธิบายวา เขาไป
ตั้งสติไวมั่น. บทวา ปสฺส ความวา เห็นอยูซึ่งพระนิพพาน อันเปนที่ระงับ
สังขาร ดวยญาณจักษุ อันเปนที่สิ้นไปแหงอาสวะ. บทวา อาตาป สพฺพทา
ความวา มีความเพียรอยูเนืองๆ ในธรรมมีอสุภานุปสสนา (การพิจารณาเห็น
วาไมงาม) เปนตน โดยไมหยุดชะงักในระหวาง คือประกอบแลวประกอบเลา
(ทําสม่ําเสมอ). บทวา ยโต ไดแก พยายามอยู อีกอยางหนึ่ง ไดแกเปน
ผูแนนอนในธรรมนั้น คือในพระนิพพานอันเปนที่ระงับแหงสังขารทั้งปวงดวย
สัมมัตตนิยาม หลุดพนดวยการหลุดพน ดวยอํานาจอรหัตผล. คําที่เหลือ
มีนัยดังที่กลาวแลวทั้งนั้น.
จบอรรถกถาอสุภสูตรที่ ๖
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๗. ธรรมสูตร
วาดวยปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม
[๒๖๕] เมื่อภิกษุกลาววา ผูนี้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแกธรรม ดวย
การพยากรณดวยธรรมอันสมควรใด ธรรมอันสมควรนี้ ยอมมีแกภิกษุผู
ปฏิบัติธรรมอันสมควรแกธรรม ดังนี้ ชื่อวายอมกลาวธรรมอยางเดียว ยอม
ไมตรึกถึงวิตกที่ไมเปนธรรม ภิกษุเวนการกลาวอธรรมและการตรึกถึงอธรรม
ทั้ง ๒ นั้น เปนผูมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู.
ภิกษุมีธรรมเปนที่มายินดี ยินดีแลว
ในธรรม คนควาธรรมอยู ระลึกถึงธรรม
อยูเนื่อง ๆ ยอมไมเสื่อมจากพระสัทธรรม
ภิกษุเดินอยูก็ดี ยืนอยูก็ดี นั่งอยูก็ดี นอน
อยูก็ดี ใหจิตของตนสงบอยู ณ ภายใน
ยอมถึงความสงบอันแทจริง.
จบธรรมสูตรที่ ๗

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 531

อรรถกถาธรรมสูตร
ในธรรมสูตรที่ ๗ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :โลกุตรธรรม ๙ อยาง ชื่อวา ธรรม ในบทวา ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนสฺส นี้ ธรรมที่สมควรแกธรรมนั้น คือธรรมที่เปนขอปฏิบัติเบื้องตน
มีศีลวิสุทธิเปนตน แกผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมนั้น คือกําลังปฏิบัติ
เพื่อบรรลุ (โลกุตรธรรม) นั้น. บทวา อยมนุธมฺโม โหติ ความวา
ธรรมนี้เปนธรรมมีสภาพสมควร คือมีสภาพเหมาะสม. บทวา เวยฺยากรณาย
ไดแก ดวยกถาสําหรับพูดกัน. บทวา ย ในคําวา ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน ย
เปนปฐมาวิภัตติใชในอรรถตติยาวิภัตติ มีคําอธิบายวา ภิกษุเมื่อพยากรณอยูวา
เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมนัน้ ควรชื่อวา พยากรณอยูโดยชอบทีเดียว
ดวยธรรมอันสมควรใด เธอไมควรถูกวิญูชนตําหนิ เพราะขอนั้นเปนเหตุ.
อีกอยางหนึ่ง บทวา ย เปนกิริยาปรามาส. ดวยบทวา ย นั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงถึงการกลาวธรรมนั่นแหละ. และการตรึกถึงธรรมวิตก
ดวยเหมือนกัน ซึ่งเปนเหตุสมควร คือเปนเหตุเหมาะสมแกกถา สําหรับ
พูดกันวา ธรรมนี้เหมาะสมแกผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ธรรมนี้สมควร
อยางนั้น ดังนี้ ดวยอุเบกขาที่สัมปยุตดวยญาณ ในเมื่อไมมีกิจทั้งสองอยางนั้น.
บทวา ภาสมาโน ธมฺม เยว ภาเสยฺย ความวา ถาหากภิกษุพูดอยู
ก็พึงชื่อวาพูดธรรม คือกถาวัตถุ ๑๐ อยางนั่นเอง ไมใชพูดอธรรมอันมีความ
มักมากเปนตน ที่ตรงขามกับกถาวัตถุ ๑๐ อยางนั้น. สมดังที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไววา กถาอันเปนไปเพื่อขัดเกลากิเลส เปนที่สบายในการเปดจิตนี้ใด
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ยอมเปนไป เพื่อนิพพิทาโดยสวนเดียว เพื่อสํารอกกิเลส เพื่อดับกิเลส เพือ่
ความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อพระนิพาน คือ อัปปจฉกถา
สันตุฏฐิถถา ปวิเวกกถา อสัคคกถา วิริยารัมภกถา สีลกถา สมาธิกถา
ปญญากถา วิมุตติกถา วิมุตติญาณทัสสนกถา ภิกษุเปนผูไดตามความปารถนา
ไดโดยไมยาก ไดโดยไมลําบาก ซึ่งกถาเห็นปานนั้น เพราะผูมีปกติไดกถาที่มี
การขัดเกลาเทานั้นจึงควรกลาวธรรมนั้น. ดวยคําวา ภาสมาโน ธมฺมเยว
ภาเสยฺย นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงถึง การถึงพรอมดวยกัลยาณมิตร.
บทวา ธมฺมวิตกฺก ความวา เมื่อภิกษุวิตกถึงเนกขัมมวิตกเปนตน
ที่ไมปราศไปจากธรรมอยู อุตสาหะจักเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ดวยคิดวา เราจัก
บําเพ็ญปฏิปทามีศีลเปนตนใหบริบูรณ. แตวิตกนั้น พึงทราบวามีมากประเภท
เพราะเปนไปดวยสามารถแหงการเวนธรรมที่เปนอุปการะ แลวเพิ่มพูนธรรม
ที่เปนอุปการะแกศีลเปนตน (และ) ดวยสามารถแหงการนําความที่ธรรม
เปนไปในสวนแหงความเสื่อมออกไป แตไมตั้งอยูแมในความเปนธรรมที่เปน
ไปในสวนแหงความมั่นคงแลว ยังความเปนธรรมที่เปนไปในสวนแหงคุณพิเศษ
และความเปนธรรมที่เปนไปในสวนแหงความเบื่อหนาย ใหถึงพรอม. บทวา
โน อธมฺมวิตกฺก มีความวา ไมพึงตรึกถึงกามวิตก.
บทวา ตทุภย วา ปน ความวา ภิกษุเวนการพูดธรรม เพื่ออนุเคราะหชนเหลาอื่น และการตรึกธรรมเพื่ออนุเคราะหตนนี้ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวแลว ก็อีกอยางหนึ่ง เวนขาด คือ ไมปฏิบตั ิ ไดแก ไมทําทั้งสอง
อยางนั้น. บทวา อุเปกฺขโก ความวา เปนกลางในขอปฏิบัติอยางนั้น
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เพิ่มพูนเฉพาะสมถภาวนา และวิปสสนาภาวนาเทานั้นอยู อีกอยางหนึ่ง
เปนผูวางเฉยเเมในการปฏิบัติสมถะ ทําวิปสสนากัมมัฏฐานอยางเดียวอยู คือ
ยังวิปสสนาใหกาวสูงขึ้น วางเฉยแมในวิปสสนานั้น ดวยสามารถแหงสังขารูเปกขาญาณ พึงเปนผูมีสติสัมปชัญญะอยู โดยที่วปิ สสนานั้นจะเปนญาณแกกลา
เขมแข็ง ผองใส ไหลไปจนกวาวิปสสนาญาณจะถูกสืบตอดวยมรรค.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายตอไป ภิกษุ ชื่อวา ผูมีธรรมเปนที่
มายินดี เพราะมีธรรม คือ สมถะและวิปสสนา เปนที่มายินดี ดวยอรรถวา ควร
ยินดี. ชื่อวา ผูยินดีแลวในธรรม เพราะยินดีแลวในธรรมนั่นเอง. ชื่อวา
คนควาธรรม เพราะวิจัยธรรมนั่นแหละบอยๆ คือระลึกถึงธรรมนั้น อธิบายวา
กระทําไวในใจ. บทวา อนุสฺสร ความวา ระลึกถึงธรรมนั้นนั่นแหละเนือง ๆ
ดวยสามารถแหงภาวนาที่สูง ๆ ในรูป. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ผูมธี รรมเปนที่
มายินดี เพราะ มีธรรมมีศีลเปนตน เปนที่มายินดี ดวยอรรถวา ตองยินดี
ดวยสามารถแหงการดํารงอยูในศีล ทีเ่ ปนบอเกิดแหงวิมุตติ แลวแสดงแกผูอื่น.
ชื่อวา ผูยินดีแลวในธรรม เพราะยินดีแลว คือยินดียิ่งแลว ในธรรมนั้น
อยางนั้นนั่นแหละ. ภิกษุเมื่อแสวงหาการดําเนินแหงธรรมทั้งหลาย มีศลี เปนตน
เหลานั้นนั่นเอง ชื่อวา คนควาธรรมอยู เพราะคิดคนธรรมมีเนกขัมมสังกัปปะ
เปนตน โดยไมใหโอกาสแกกามวิตกเปนตนเลย. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเมื่อเผาวิตก
ทั้งสองอยางนั้น (กามวิตก พยาบาทวิตก) โดยเปนวิตกอยางหยาบ วางเฉยแลว
ระลึกถึงเนืองๆ ซึ่งธรรมคือสมถะและวิปสสนานั่นเอง ดวยสามารถแหงภาวนา
ที่สูง ๆ ขึ้นไป คือใหเปนไปดวยสามารถแหงการเพิ่มพูน. บทวา สทฺธมฺมา
ความวา ไมเสื่อมจากโพธิปกขิยธรรมที่แยกประเภทออกไปเปน ๓๗ ประการ
และจากโลกุตรธรรม ๙ อยาง อธิบายวา ไมนานก็จะไดบรรลุโลกุตรธรรมนั้น.
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บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงวิธีแหงการระลึกถึงธรรม
นั้น จึงตรัสคํามีอาทิวา จร วา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จร วา ความวา เดินไปดวยสามารถ
แหงการเที่ยวภิกษาจาร หรือวาดวยสามารถแหงการจงกรม. บทวา ยทิ วา
ติฏ ความวา เดินอยูก็ดี นั่งแลวก็ดี. บทวา อุท วา สย ความวา
นอนอยูก็ดี ดํารงอยูในอิริยาบถแมทั้ง ๔ อยางนี้. บทวา อชฺฌตฺต สมย
จิตฺต ความวา ในจิตของตนสงบ คือระงับอยู ในภายในอารมณกลาวคือ
กัมมัฏฐาน ตามที่กลาวมาแลว ดวยสามารถแหงการระงับ คือดวยสามารถ
แหงการละกิเลสทั้งหลาย มีราคะเปนตน. บทวา สนฺติเมวาธิคจฺฉติ ความวา
ถึงความสงบโดยสวนเดียว คือพระนิพพานเทานั้น.
จบอรรถกถาธรรมสูตรที่ ๗

๘. อันธการสูตร
วาดวยอุกุศลและกุศลวิตก ๓ ประการ
[๒๖๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อกุศลวิตก ๓ ประการนี้ การทํา
ความมืดมน ไมกระทําปญญาจักษุ กระทําความไมรู ยังปญญาใหดับ เปน
ไปในฝกฝายแหงความคับแคน ไมเปนไปเพื่อนิพพาน อกุศลวิตก ๓ ประการ
เปนไฉน ? คือ กามวิตก ๑ พยาบาทวิตก ๑ วิหิงสาวิตก ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อกุศลวิตก ๓ ประการนี้แล กระทําความมืดมน ไมกระทําปญญาจักษุ กระทํา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 535

ความไมรู ยังปญญาใหดับ เปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน ไมเปนไปเพื่อ
นิพพาน.
[๒๖๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กุศลวิตก ๓ ประการนี้ ไมกระทํา
ความมืดมน การทําปญญาจักษุ กระทําญาณ ยังปญญาใหเจริญ ไมเปนไป
ในฝกฝายแหงความคับแคน เปนไปเพื่อนิพพาน กุศลวิตก ๓ ประการ
เปนไฉน ? คือ เนกขัมมวิตก ๑ อพยาบาทวิตก ๑ อวิหิงสาวิตก ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กุศลวิตก ๓ ประการนี้แล ไมกระทําความมืดมน กระทําปญญาจักษุ
กระทําญาณ ยังปญญาใหเจริญ ไมเปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน เปนไป
เพื่อนิพพาน.
พึงตรึกกุศลวิตก ๓ ประการ แตพึง
นําอกุศลวิตก ๓ ประการออกเสีย พระโยคาวจรนั้นแล ยังมิจฉาวิตกทั้งหลายให
สงบระงับ เปรียบเหมือนฝนยังธุลีที่ลมพัด
ฟุงขึ้นแลวใหสงบฉะนั้น พระโยคาวจรนั้น
มีใจอันเขาไปสงบวิตก ไดถึงสันติบทคือ
นิพพานในปจจุบันนี้แล.
จบอันธการสูตรที่ ๘
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อรรถกถาอันธการสูตร
ในอันธการสูตรที่ ๘ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อกุสลวิตกฺกา ไดแก วิตกทั้งหลายที่เกิดแตความไมฉลาด.
พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา อนฺธกรณา ดังตอไปนี้ วิตก ชื่อวา
กระทําความมืดมน เพราะเกิดขึ้นเองแกผูใด จะทําใหผูนั้นมืดมน เพราะ
หามการเห็นตามความจริง ชื่อวา ไมทําปญญาจักษุ เพราะไมทําใหเกิด
ปญญาจักษุ. ชื่อวา กระทําความไมรู เพราะทําความไมรู. บทวา ปฺานิโรธา ความวา ชื่อวา ยังปญญาใหดับ เพราะดับปญญา ๓ อยางเหลานี้
คือ กัมมัสสกตาปญญา ๑ ฌานปญญา ๑ วิปสสนาปญญา ๑ โดยทํา
ไมใหเปนไป. ชื่อวา เปนไปในฝกใฝแหงความคับแคน เพราะเปน
ไปในฝกฝายแหงวิฆาตะ กลาวคือทุกข เหตุที่ใหผลอันไมนาปรารถนา.
ชื่อวา ไมเปนไปเพื่อนิพพาน เพราะไมยังกิเลสนิพพาน ใหเปนไป. บทวา
กามวิตกฺโก ไดแก วิตกที่ปฏิสังยุตดวยธรรม อธิบายวา กามวิตกนั้นเปน
วิตกที่ประกอบดวยกิเลสกามแลวเปนไปในวัตถุกาม. วิตกที่ปฏิสังยุตดวยพยาบาท
ชื่อวา พยาบาทวิตก. วิตกที่ปฏิสังยุตดวยวิหิงสา ชื่อวา วิหิงสาวิตก.
และวิตกทั้ง ๒ อยางนี้ (กามวิตก และพยาบาทวิตก) เกิดขึ้นในสัตวบาง
ในสังขารบาง. อธิบายวา กามวิตก เกิดขึ้นแกผูวิตกถึงสัตวหรือสังขาร
อันเปนที่รัก เปนที่พอใจ. พยาบาทวิตก เกิดขึ้นในสัตวหรือสังขารอันไมเปนที่รัก ไมเปนที่พอใจ ตั้งแตเวลาที่โกรธ (เขา) แลวมองดู จนถึงให
ฉิบหายไป. วิหิงสาวิตก ไมเกิดขึ้นในสังขารทั้งหลาย (เพราะวา) ธรรมดา
สังขารที่จะใหเปนทุกขไมมี แตจะเกิดขึ้นในสัตวทั้งหลาย ในเวลาที่คิดวา
ขอสัตวเหลานี้ จงลําบากบาง จงถูกฆาบาง จงขาดสูญบาง จงพินาศบาง
อยาไดมีเลยบาง.
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ก็ความดําริในกามเปนตน ก็คอื กามวิตกเปนตนเหลานั้นนั่นเอง.
อธิบายวา โดยเนื้อความแลว กามวิตกเปนตน กับกามสังกัปปะเปนตน
ไมมีขอแตกตางกันเลย. สวนสัญญาที่สัมปยุตดวยกามเปนตนนั้น ชื่อวา กามสัญญาเปนตน. ก็ (เพราะเหตุที่) ความแปลกกัน แหงกามธาตุเปนตน จะพึง
หาได เพราะมาแลวในพระบาลีวา ความตรึก ความตรึกตรอง อันประกอบ
ดวยกาม มิจฉาสังกัปปะนี้เรียกวา กามธาตุ ความตรึก ความตรึกตรอง อัน
ประกอบดวยพยาบาท ทิจฉาสังกัปปะ นี้เรียกวา พยาบาทธาตุ ความที่จิต
อาฆาตในอาฆาตวัตถุ ๑๐ ความอาฆาตมาดราย ความที่จิตไมแชมชื่น นี้
เรียกวา พยาบาทธาตุ. ความตรึก ความตรึกตรอง อันประกอบดวยวิหิงสา
มิจฉาสังกัปปะ นี้เรียกวา วิหิงสาธาตุ. บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเบียดเบียน
สัตว ดวยวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง คือฝามือ กอนดิน ทอนไม ศัสตรา หรือ
เชือก นี้เรียกวา วิหิงสาวิตก.
ฉะนั้น กถา ๒ อยางในกามธาตุทั้ง ๓ นั้น ทานรอยกรองไวหมด
และไมคละกัน. บรรดาธาตุทั้ง ๓ นั้น เมื่อถือเอากามธาตุ ธาตุทั้ง ๒ แม
นอกนี้ ก็ชอื่ วายอมเปนอันถือเอาแลวดวย แตครั้นทรงนําออกจากกามธาตุ
นั้นแลว ก็จะทรงชี้ไดวา นี้เปนพยาบาทธาตุ นี้เปนวิหิงสาธาตุ ฉะนั้น กถานี้
จึงชื่อวา สัพพสังคาหิกา. แตพระผูมีพระภาคเจา เมื่อตรัสถึงกามธาตุ ก็ทรง
วางพยาบาทธาตุไวในตําแหนงแหงพยาบาทธาตุ วางวิหิงสาธาตุไวในตําแหนง
แหงวิหิงสาธาตุ แลวตรัสบอกธาตุท่เี หลือวา ชื่อวา เปนกามธาตุ. ฉะนั้นกถานี้
จึงชื่อวา อสัมภินนกถา.
พึงทราบเนื้อความในธรรมฝายขาว โดยปริยายที่แยกจากที่กลาวแลว
ดังตอไปนี้ วิตกที่ปฏิสังยุตดวยเนกขัมมะ ชื่อวา เนกขัมมวิตก เนกขัมม-
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วิตกนั้น เปนกามาวจรในสวนเบื้องตนที่เจริญอสุภ เปนรูปาวจรในฌานที่มีอสุภ
เปนอารมณ เปนโลกุตระในเวลามรรคผลเกิดขึ้น เพราะทําฌานนั้นใหเปน
เบื้องบาท. วิตกที่ปฏิสังยุตดวยความไมพยาบาท ชื่อวา อพยาบาทวิตก.
อพยาบาทวิตกนั้น เปนกามาวจรในสวนเบื้องตน ที่เจริญเมตตาเปนรูปาวจร
ในฌานมีเมตตาเปนอารมณ เปนโลกุตระในเวลาที่มรรคผลเกิดขึ้น เพราะ
กระทําฌานนั้นใหเปนเบื้องบาท. วิตกที่ปฏิสังยุตดวยอวิหิงสา ชื่อวา
อวิหิงสาวิตก อวิหิงสาวิตกนั้น เปนกามาวจรในสวนเบื้องตนที่เจริญกรุณา
เปนรูปาวจรในสวนที่มีกรุณาเปนอารมณ เปนโลกุตระในเวลาที่มรรคผล
เกิดขึ้น เพราะกระทําฌานนั้นใหเปนเบื้องบาท แตเมื่อใดอโลภะเปนประธาน
เมื่อนั้น เมตตาและกรุณา ทั้งสองอยางนอกนี้ ก็จะคลอยตามอโลภะนั้น เมื่อใด
เมตตาเปนประธาน เมื่อนั้นอโลภะเปนกรุณา ทัง้ ๒ อยางนอกนี้ ก็จะคลอย
ตามเมตตานั้น เมื่อใดกรุณาเปนประธาน เมื่อนั้นอโลภะและเมตตา ทั้ง ๒
อยางนอกนี้ ก็จะคลอยตามกรุณานั้น. เนกขัมมสังกัปปะ เปนตน ก็คือ
เนกขัมมวิตกเปนตนเหลานี้นั่นเอง อธิบายวา โดยเนื้อความแลว เนกขัมมวิตก
เปนตน กับเนกขัมมสังกัปปะเปนตน ไมมีขอ แตกตางกันเลย แตสัญญาที่
สัมปยุตดวยเนกขัมมวิตกเปนตน ชื่อวา เนกขัมมสัญญาเปนตน.
ก็เพราะเหตุที่เนกขัมมธาตุเปนตน มีความแตกตางกัน เพราะมีมา
ในพระบาลีวา ความตรึก ความตรึกตรอง ความดําริชอบ อันประกอบไป
ดวยเนกขัมมะ นี้เรียกวา เนกขัมมธาตุ กุศลธรรมแมทั้งหมด ก็เรียกวา
เนกขัมมธาตุ. ความตรึก ความตรึกตรอง ความดําริ อันประกอบไปดวย
ความไมพยาบาท นี้เรียกวา อพยาบาทธาตุ ความมีไมตรี กิริยาที่มีไมตรี
เมตตาเจโตวิมุตติในสัตวทั้งหลาย นีเ้ รียกวา อพยาบาทธาตุ. ความตรึก
ความตรึกตรอง ความดําริ อันประกอบดวยอวิหิงสา นี้เรียกวา อวิหิงสา-
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ธาตุ. ความกรุณา กิริยาที่กรุณา สภาพที่กรุณาในสัตวทั้งหลาย กรุณา
เจโตวิมุตติในสัตวทั้งหลาย นี้เรียกวา อวิหิงสาธาตุ. แมในสุกกปกษนี้
กถาทั้ง ๒ อยาง คือ สัพพสังคาหิกากถา อสัมภินนกถา ก็พงึ ทราบตามนัย
ที่กลาวมาแลวนั่นแล. ขอความที่เหลืองายทั้งนั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายดังตอไปนี้ บทวา วิตกฺกเย ไดแก
ในหมวด ๓ แหงวิตก. บทวา นิรากเร ความวา ออกจากสันดานของตน
คือพึงบรรเทา อธิบายวา พึงละ. บทวา สเว วิตกฺกานิ วิจาวิตานิ สเมติ
วุฏีว รช สมูหต ความวา อุปมาเสมือนหนึ่งวา ในเดือนทายฤดูรอน
เมื่อเมฆนอกกาลเวลา กอนใหญตกต่ําลงมา ฝนจะใหฝุน ที่กองรวมกันอยูที่
แผนดิน ที่ลมพัดฟุงขึ้นโดยทั่ว ๆ ไป ใหสงบลงไดในทันใด ฉันใด พระโยคาวจรนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน จะใหวิตกที่ทองเทียวไปในมิจฉาวิตก และ
วิจารที่สัมปยุตดวยวิตกนั้น สงบคือระงับลงได ไดแกตัดขาดไป และพระ
โยคาวจรผูเปนอยางนั้น มีใจสงบดวยวิตก คือมีอริยมรรคจิต ทีช่ ื่อวา
สงบแลวดวยวิตก เพราะระงับมิจฉาวิตกทุกอยางได จะไดถึง คือไดบรรลุ
สันติบท คือพระนิพพานในโลกนี้แหละ คือในปจจุบันนี้ทีเดียว.
จบอรรถกถาอันธการสูตรที่ ๘

๙. มลสูตร
วาดวยมลทินภายใน ๓ ประการ
[๒๖๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อกุศลธรรม ๓ ประการนี้ เปนมลทิน
ภายใน (มลทินของจิต) เปนอมิตรภายใน เปนศัตรูภายใน เปนเพชฌฆาต
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ภายใน เปนขาศึกภายใน ๓ ประการเปนไฉน ? คือ โลภะ ๑ โทสะ ๑
โมหะ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อกุศลธรรม ๓ ประการนี้แล เปนอมิตร
เปนศัตรู เปนเพชฌฆาต เปนขาศึกภายใน.
โลภะใหเกิดความฉิบหาย โลภะทําจิต
ใหกําเริบ ชนไมรูสกึ โลภะนั้นอันเกิดแลว
ในภายในวาเปนภัย คนโลภยอมไมรู
ประโยชนนี้ ยอมไมเห็นธรรม โลภะยอม
ครอบงํานรชนในขณะใด ความมืดตื้อ
ยอมมีในขณะนั้น ก็ผูใดละความโลภได
ขาด ยอมไมโลภในอารมณเปนที่ตั้งแหง
ความโลภ ความโลภอันอริยมรรคยอมละ
เสียไดจากบุคคลนั้น เปรียบเหมือนหยดน้ํา
ตกไปจากใบบัวฉะนัน้ .
โทสะใหเกิดความฉิบหาย โทสะทํา
จิตใหกาํ เริบ ชนไมรูจักโทสะนั้นอันเกิด
ในภายในวาเปนภัย คนโกรธยอมไมรูจัก
ประโยชน ยอมไมเห็นธรรม โทสะยอม
ครอบงํานรชนในขณะใด ความมืดตื้อ
ยอมมีในขณะนั้น ก็บุคคลใดละโทสะได
ขาด ยอมไมประทุษรายในอารมณเปนที่
ตั้งแหงความประทุษราย โทสะอันอริยมรรคยอมละเสียไดจากบุคคลนั้น เปรียบ
เหมือนผลตาลสุกหลุดจากขั้วฉะนั้น.
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โมหะใหเกิดความฉิบหาย โมหะ
ทําจิตใหกําเริบ ชนไมรูสึกโมหะนั้นอัน
เกิดในภายในวาเปนภัย คนหลงยอมไม
รูจักประโยชน ยอมไมเห็นธรรม โมหะ
ยอมครอบงํานรชนในขณะใด ความมืดตื้อ
ยอมมีในขณะนั้น บุคคลใดละโมทะ
ไดขาด ยอมไมหลงในอารมณเปนที่ตั้ง
แหงความหลง บุคคลนั้นยอมกําจัดความ
หลงไดทั้งหมด เปรียบเหมือนพระอาทิตย
อุทัยจัดมืดฉะนั้น.
จบมูลสูตรที่ ๙
อรรถกถามลสูตร
ในมลสูตรที่สูตรที่ ๙ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :อนฺตรา ศัพท ในบทวา อนฺตรามลา นี้ มาในเหตุ เชนใน
ประโยคมีอาทิวา
ชนทั้งหลาย ยอมประชุมสนทนา
กันที่ฝงแมน้ํา ในโรงที่พัก ในสภา และ
ในถนน สวนเราและทาน มีอะไรเปนเหตุ.
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มีมาในขณะเชนในประโยคมีอาทิวา ขาแตพระองคผูเจริญ หญิง
คนใดคนหนึ่ง กําลังลางภาชนะอยู ไดเห็นขาพระองคในขณะฟาแลบ ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง มีมาในชอง เชนในประโยคมีอาทิวา ธารน้ํารอน ไหลมาจาก
ชองนรกใหญ ๒ ขุม. มีมาในผาหม เชนในประโยคมีอาทิวา
ดูกอนนางเทพธิดา ผูมีผานุงผาหม
และธงอันลวนแลวแตสีเหลือง ประดับประดาดวยเครื่องอลังการสีเหลือง เธอถึง
จะไมไดตกแตงดวยผาสีเหลืองเลยก็งดงาม
ตามธรรมชาติ.
มีมาในจิต เชนในประโยคมีอาทิวา จิตของผูใดไมมีความกําเริบ ดังนี้.
แมในที่นี้ พึงทราบวา อันตราศัพทไดความหมายวา ในจิตนั่นเอง เพราะฉะนั้น
อกุศลธรรมเหลานั้น ชือ่ วา อนฺตรา เพราะมีอยูในภายใน คือจิต. ชื่อวา
เปนมลทิน เพราะทําความมัวหมองใหแกสันดานที่มันเกิดขึ้น.
ขึ้นชือ่ วา มลทิน ในบทวา อนฺตรามลา นั้นมี ๒ อยางคือ
มลทินของรางกาย ๑ มลทินของใจ ๑ ในมลทิน ๒ อยางนั้น มลทินของ
รางกาย ไดแก เหงื่อไคลเปนตน เกิดแลวในรางกาย และลอองธุลีที่ปลิวมา
จับอยูในรางกายนั้น มลทินนั้น จะนําออกไปไดก็ดวยน้ํา (แต) สังกิเลส
หาเปนเชนนั้นไม แต (เพราะ) สังกิเลสมีราคะเปนตน ที่เปนมลทินของจิต
จะนําออกไปไดดวยพระอริยมรรคเทานั้น. สมจริงดังที่พระโบราณาจารยกลาว
คํานี้ไววา
พระผูมีพระภาคเจา ผูเปนมหาฤษี
นี้ไดตรัสไววา เมื่อรูปเศราหมองแลว คน
ทั้งหลายก็จะเศราหมอง เมื่อรูปบริสุทธิ์
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แลว คนทั้งหลายก็จะบริสุทธิ์ แตพระผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ตรัสไววา เมื่อจิต
เศราหมองแลว คนทั้งหลายจะเศราหมอง
เมื่อจิตบริสุทธิ์แลว คนทั้งหลายก็จะ
บริสุทธิ.์
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สัตวทั้งหลายจะเศราหมอง เพราะจิตเศราหมอง จะบริสุทธิ์ เพราะจิตผองแผว
เพราะฉะนั้น พระผูมพี ระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงวา พึงปฏิบัติเพื่อชําระ
มลทินแหงจิต จึงตรัสไวในพระสูตรนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มลทินแหงจิต
เหลานี้มี ๓ อยางดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อตรัสวา ก็อกุศลมลมีโลภะเปนตน เหลานี้
เกิดขึ้นแลวในจิตของสัตวทั้งหลาย จะทําความเศราหมองให คือจะเสริมสราง
ความเศราหมองนานัปการ เพราะฉะนั้น จึงชือ่ วาเปนมลทินของใจ ฉันใด
โลภะเปนตนเหลานั้น ก็ฉันนั้น ครั้นเกิดขึ้นในสัตวนั่นเอง จะนําอนัตถะ
นานาชนิดมาให จะใหเกิดทุกขนานัปการแกสัตวทั้งหลาย เหมือนอมิตร และ
ศัตรู ที่กินรวมกัน นอนรวมกัน ก็คอยหาโอกาสอยูฉะนั้น จึงตรัสคํามีอาทิ
ไววา อนฺตรา อมิตฺตา ดังนี้.
ในบรรดาอมิตรเปนตนเหลานั้น ชื่อวา อมิตร เพราะตรงขามกับมิตร
ชื่อวาเปนศัตรู เพราะทําหนาที่ของศัตรู ชื่อวาเปนเพชฌฆาต เพราะเบียดเบียน
ชื่อวาเปนขาศึก เพราะเปนขาศึกโดยตรง. ในบทวา อนฺตรา อมิตฺตา นั้น
พึงทราบความที่กิเลสมีโลภะเปนอาทิ เปนอมิตรเปนตน โดยอาการ ๒ อยาง
อธิบายวา บุคคลผูมีเวร เมื่อไดโอกาสก็จะตัดศีรษะของคูเวรดวยศาสตราบาง
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ยังอนัตถะอยางใหญหลวงใหเกิดขึ้นโดยอุบายบาง. และโลภะเปนตนเหลานี้
จะยังอนัตถะเชนนั้น หรือมีกําลังมากกวานั้นใหเกิดขึ้นโดยการตัดรอนศีรษะ
คือปญญา ๑ โดยการมอบกําเนิดให ๑. อยางไร ? อธิบายวา เมื่ออิฏฐารมณ
เปนตนมาสูคลองในจักษุทวาร ความโลภเปนตนจะปรารภอิฏฐารมณเปนตน
เหลานั้นเกิดตามควร. ดวยเหตุเพียงเทานี้ ศีรษะคือปญญาของเรา ก็จะชื่อวา
ถูกบั่นทอนแลว แมในโสตทวารเปนตนก็มีนัยนี้เหมือนกัน. พึงทราบความ
คลายคลึงกันแหงอมิตรเปนตน โดยการบั่นทอนศีรษะคือปญญา ดวยประการ
ดังพรรณนามานี้กอน. แตโลภะเปนตน ที่เปนอกุศลมีกรรมเปนเหตุ จะนํา
เขาไปสูกําเนิดทั้ง ๔ มีอณ
ั ฑชะกําเนิดเปนตนเปนประเภท ภัยอยางใหญหลวง
๒๕ ประการ ที่มกี ารเขาไปสูกําเนิดเปนมูล และกรรมกรณ ๓๒ ประการ จะมา
ถึงเขาทีเดียว. ความคลายคลึงกันแหงอมิตรเปนตน ของกิเลสมีโลภะเปนตน
เหลานั้น พึงทราบแมโดยการมอบกําเนิด ๔ ใหโดยประการอยางนี้ ดังนั้นจึง
เปนอันวา โลภะเปนตน พระองคไดตรัสไวแลว ดวยคํามีอาทิวา อนฺตรา
อมิตฺตา เพราะความคลายคลึงกันแหงอมิตรเปนตน และเพราะเปนธรรมที่
เกิดขึ้นในจิต. อีกอยางหนึ่ง ความโลภเปนตน ยอมกระทําได ซึ่งสิ่งที่อมิตร
ไมลามารถจะกระทําได และความเปนอมิตรเปนตนก็เกิดจากความโลภเปนตน
เพราะฉะนั้น พึงทราบความที่อกุศลธรรมเหลานั้นเปนอมิตรเปนตน. สมจริง
ดังที่ตรัสไววา
จอมโจร เห็นจอมโจร หรือคูเวร
เห็นคูเวร แลวพึงกระทําความพินาศอันใด
ใหกัน จิตที่ตั้งไวผิด พึงทําใหเขาเลวราย
ไปยิ่งกวานั้น ดังนี.้
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พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายดังตอไปนี้ ความโลภ ชื่อวา อนตฺถชนโน เพราะยังอนัตถะใหเกิดขึ้นแกตนและผูอื่น. สมจริงดังที่ตรัสไววา คน
โลภ กอกรรมแมใดดวยกายวาจาใจ แมกรรมนั้นก็เปนอกุศล คนโลภ ถูกความ
โลภครอบงําแลว มีจิตถูกความโลภกลุมรุมแลว ยอมกอใหเกิดทุกขเเกผูอื่น
โดยไมเปนจริง ดวยการฆา ดวยการจองจํา ดวยการใหเสื่อมเสีย ดวยการ
ติเตียน หรือดวยการขับไล ดวยการอวดอางวา ฉันเปนคนมีกําลัง ตั้งอยูใน
กําลัง แมใด แมขอนั้นก็เปนอกุศล อกุศลธรรมอันลามกเปนอันมาก ที่เกิดจาก
ความโลภ มีความโลภเปนเหตุ มีความโลภเปนแดนเกิด มีความโลภเปนปจจัย
เหลานี้ ยอมเกิดมีแกบุคคลนั้น ดวยประการฉะนี้. แมคําอื่นก็ตรัสไวมีอาทิวา
ดูกอนพราหมณ ผูที่กําหนัดแลวแล ถูกราคะครอบงําแลว มีจิตถูกราคะกลุมรุม
แลว คิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง คิดเพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง คิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและผูอื่นบาง ยอมเสวยทุกข โทมนัส แมทางใจ ดังนี้.
บทวา จิตฺตปฺปโกธโน ความวา ยังจิตใหสะเทือน อธิบายวา
ความโลภเมื่อเกิดขึ้นในวัตถุอันเปนที่ตั้งแหงความโลภ จะยังจิตใหสะเทือน
ใหหวั่นไหว ใหเปลี่ยนแปลงไป ใหถึงความพิการเกิดขึ้นไมใหเปนไปดวย
สามารถแหงความเลื่อมใสเปนตน. บทวา ภยมนิตรโต ชาต ต ชโน
นาวพุชฺฌติ ความวา พาลมหาชนนี้ จะไมรูสึก คือไมรูจัก สิ่งนั้นกลาวคือ
โลภะ. ที่เกิดขึ้นในระหวาง คือในภายใน ไดแก ในจิตของตนนั่นเอง วาเปนภัย
คือเปนเหตุแหงภัย มีการเกิดอนัตถะ และความกําเริบแหงจิตเปนตน. บทวา
ลุทฺโธ อตฺถ น ชานาติ ความวา คนผูโลภแลว ยอมไมรูอัตถะ คือ
ประโยชนเกือ้ กูล มีประโยชนตนและประโยชนผูอื่นเปนตน ตามความจริง.
บทวา ธมฺม น ปสฺสติ ความวา คนผูโลภแลว คือถูกความโลภครอบงําแลว
มีจิตถูกความโลภกลุมรุมแลว ยอมไมเห็น คือไมรูโดยประจักษ แมซึ่งธรรม
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อันเปนทางแหงกุศลกรรมบถ ๑๐ จะปวยกลาวไปไยถึงจะไดเห็นอุตตริมนุสสธรรม (ธรรมอันยอดเยี่ยมของมนุษย). แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดตรัสคํามี
อาทิไววา ดูกอนพราหมณ คนผูกําหนัดแลวแล อันราคะครอบงําแลว มีจิตถูก
ราคะกลุมรุมแลว ยอมไมรูประโยชนตน ตามความจริงบาง ยอมไมรูประโยชน
ผูอื่นตามความจริงบาง ยอมไมรูทั้งประโยชนตน และประโยชนผูอื่นทั้งสอง
อยางตามความจริงบาง ดังนี้.
บทวา อนฺธตม ไดแก ความมืดอันกระทําความบอด. บทวา ย
เทากับ ยตฺถ แปลวา ในที่ใด. จริงอยู ก็บทวา ย นี้ เปนปฐมาวิภัตติ
ใชในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ อธิบายวา ในเวลาใด ความโลภครอบงํา คือหุมหอ
นรชน ในเวลานั้น จะมีความมืดมน อีกอยางหนึ่ง บทวา ย เปนตติยาวิภัตติ
มีการประกอบความวา เพราะเหตุทีความโลภ เมือ่ เกิดขึ้น ยอมครอบงํา คือ
หุมหอนรชน ฉะนั้นเมื่อนั้นจะมีความมืดมน ดังนี้ เพราะ ย ต ศัพท
มีความเกี่ยวเนื่องกันโดยสวนเดียว. อีกอยางหนึ่ง บทวา ย เปนกิริยาปรามาส.
ในบทวา โลโภ สหเต นี้มีความวา การครอบงํา คือการเผชิญแหงโลภะ
นี้ใด อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว การครอบงํา คือการเผชิญนี้นั้น
คือการดําเนินไป ไดแก การเกิดขึ้นแหงความมืด อันกระทําความบอด.
อีกอยางหนึ่ง ในขอนี้พึงเห็นความอยางนี้วา ความโลภ ยอมครอบงํา คือเผชิญ
นรชนใด ในเวลานั้น ความมืดบอด ยอมมีแกนรชนนั้น และตอแตนั้น
คนโลภแลว ยอมไมรูอรรถ คนโลภแลว ยอมไมเห็นธรรม.
บทวา โย จ โลภ ปหนฺตฺวาน ความวา ในชั้นตน บุคคลผูใด
ละโลภะไดดวยสมถวิปสสนาตามสมควร ดวยสามารถแหงตทังคปหาน และ
วิกขัมภนปหาน แลวจะไมโลภในรูปเปนตน ที่เปนทิพย อันเปนที่ตั้งแหงความ
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โลภที่ปรากฏแลว ดวยอานุภาพแหงวิปสสนาที่มีกําลัง เพราะเหตุที่ละได
อยางนั้น. บทวา โลโภ ปหียเต ตมฺหา ความวา ความโลภอันอริยมรรค
ละได คือสลัดไปได ไดแก สละไปโดยสวนเดียวจากพระอริยบุคคลนั้น.
เหมือนอะไร ? บทวา อุทพินฺทุว โปกฺขรา ความวา เหมือนหยาดน้ํา
ที่กลิ้งออกจากใบบัว. แมบรรดาคาถาที่เหลือ ก็พึงทราบความตามนัยนี้.
อนึ่ง พึงทราบความที่โทสะใหเกิดอนัตถะ และความที่โทสะเปนเหตุ
แหงความเสื่อมประโยชน ตามแนวแหงสุตตบท ที่มาแลวโดยนัย มีอาทิวา
ผูที่ถูกโทสะประทุษรายแลว ทํากรรมแมใดดวยกาย วาจา และใจ แมกรรมนั้นก็
เปนอกุศล ผูที่ถูกโทสะประทุษรายแลว อันโทสะครอบงําแลว มีจิตถูกโทสะ
กลุมรุมแลว ยังทุกขแมใดใหเกิดแกผูอื่น โดยไมเปนจริง ดวยการฆา
การจองจํา ดวยการใหเสื่อมเสีย ดวยการติเตียน หรือดวยการขับไลวา ฉัน
มีกําลัง ฉันตั้งอยูในกําลังดังนี้ แมทุกขนั้นก็เปนอกุศล อกุศลธรรมทั้งหลาย
ที่ลามก มากอยางที่เกิดแตโทสะ มีโทสะเปนเหตุ มีโทสะเปนสมุทัย มีโทสะ
เปนปจจัยเหลานี้ จะเกิดมีขึ้นแกเขาดังนี้. อนึ่ง ดูกอนพราหมณ ผูอันโทสะ
ประทุษรายแลวแล อันโทสะครอบงําแลว ผูมีจิตอันโทสะหุมหอแลว คิด
เพื่อเบียดเบียนคนบาง คิดเพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง คิดเพื่อเบียดเบียนทั้งตน
และผูอื่นบาง เสวยทุกข โทมนัส ทางใจบาง ดังนี้ อนึ่ง ดูกอนพราหมณ
ผูที่ถูกโทสะประทุษรายแลวแล ถูกโทสะครอบงําแลว ผูมีจิตอันโทสะหุมหอ
แลว ยอมไมรูประโยชนตนตามเปนจริงบาง ไมรูประโยชนผูอื่นตามความ
เปนจริงบาง ไมรูประโยชนทั้งสองอยาง ตามความเปนจริงบาง ดังนี้.
อนึ่ง พึงทราบความที่โมหะ ใหเกิดอนัตถะ และความที่โมหะเปน
เหตุแหงความเสื่อมจากประโยชน ตามแนวแหงสุตตบท ที่มาแลวโดยนัยมี
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อาทิวา ผูหลงแลว ทํากรรมแมใดดวย กาย วาจา ใจ ดังนี้ และโดยนัย
มีอาทิวา ดูกอนพรหมณ ผูหลงแลวแล ถูกโมหะครอบงําแลว ผูมีจิตถูก
โมหะหุมหอแลว คิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง ดังนี้ และโดยนัยมีอาทิวา
ผูหลงลืม ยอมไมรปู ระโยชนตน ตามความเปนจริงบาง ดังนี้.
บทวา ตาลปกฺกว พนฺธนา ความวา โทสะอันพระโยคาวจร
นั้นละได คือสลัดออกไดจากจิต เพราะการเกิดขึ้นแหงมรรคญาณที่ ๓ เหมือน
ผลตาลหลนจากขั้ว เพราะไออุนเกิดขึ้น. บทวา โมห วิหนฺติ โส สพฺพ
ความวา พระอริยบุคคลนั้น ฆา คือกําจัด ไดแก ตัดขาดซึ่งโมหะทั้งหมด
คือไมใหเหลือดวยมรรคที่ ๔. บทวา อาทิจฺโจ วุทย ตม ความวา
เหมือนพระอาทิตย อุทัย คือโผลขึ้น กําจัดความมืด คือ อันธการ ฉะนั้น.
จบอรรถกถามลสูตรที่ ๙
๑๐. เทวทัตตสูตร
วาดวยพระเทวทัตเยียวยาไมไดเพราะอสัทธรรม ๓
[๒๖๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระเทวทัตผูอันอสัทธรรม ๓ ประการ
ครอบงําย่ํายีจิตแลว เปนผูเกิดในอบาย เกิดในนรก ตั้งอยูตลอดกัป เยียวยา
ไมได อสัทธรรม ๓ ประการเปนไฉน ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระเทวทัต
ผูอันความเปนผูมีความปรารถนาลามกครองงําย่ํายีจิตแลว เปนผูเกิดในอบาย
เกิดในนรก ตั้งอยูตลอดกัป เยียวยาไมได พระเทวทัตผูอันความเปนผูมีมิตร
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ชั่วครอบงําย่ํายีจิตแลว เปนผูเกิดในอบาย เกิดในนรก ตั้งอยูตลอดกัป เยียว
ยาไมได ก็เมื่อมรรคและผลที่ควรการทําใหยิ่งมีอยู พระเทวทัตถึงความพินาศ
เสียในระหวาง เพราะการบรรลุคุณวิเศษมีประมาณเล็กนอย ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย พระเทวทัตผูอันอสัทธรรม ๓ ประการนี้แล ครอบงําย่ํายีจิตแลว เปน
ผูเกิดในอบาย เกิดในนรก ตั้งอยูตลอดกัป เยียวยาไมได.
ขอใคร ๆ อยาไดเปนผูมีความ
ปรารถนาลามก อุบัติในโลกเลย คติของ
บุคคลผูม ีความปรารถนาลามกเชนไรทาน
ทั้งหลายจงรูคติเชนนั้นดวยเหตุแมนี้ เรา
ไดสดับมาแลววา พระเทวทัต โลกรูกัน
วา เปนบัณฑิต ยกยองกันวา มีตนอัน
อบรมแลว ดุจรุงเรืองอยูดวยยศ ดํารงอยู
แลว พระเทวทัตนั้นประพฤติตามความ
ประมาท เบียดเบียนพระตถาคตพระองค
นั้น ถึงอเวจีนรกอันมีประตู ๔ นาพึงกลัว
ก็ผูใดพึงประทุษรายตอบุคคลผูไมประทุษ
รายผูไมกระทํากรรมอันลามก ผลอันลามก
ยอมถูกตองผูนั้นแล ผูมีจิตประทุษราย ผู
ไมเอื้อเฟอ ผูใดพึงสําคัญสมุทรวาจะประทุษรายไดดวยหมอยาพิษ (หมอเดียว) ผู
นั้นพึงประทุษรายดวยหมอยาพิษนั้นไมได
เพราะวาสมุทรที่นากลัว ใหญมากฉันใด
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ผูใดยอมเบียดเบียนพระตถาคต ผูดําเนิน
ไปโดยชอบมีจิตสงบระงับ ดวยความ
ประทุษราย ความประทุษรายยอมไมงอก
งามในพระตถาคตพระองคนั้น ฉันนั้น
ภิกษุผูดําเนินไปตามทางของพระพุทธเจา
หรือของพระสาวก ของพระพุทธเจาใด
พึงถึงความสิ้นไปแหงทุกข ภิกษุผูเปน
บัณฑิต พึงกระทํา ผูเชนนั้น ใหเปน
มิตร และพึงสองเสพผูนั้น.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบเทวทัตตสูตรที่ ๑๐
จบวรรคที่ ๔
อรรถกถาเทวทัตตสูตร
ในเทวทัตตสูตรที่ ๑๐ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :ในพระสูตร มีอาทิวา ตีหิ ภิกฺขเว อสทฺธมฺเมหิ อภิภูโต
มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร.
มีเรื่องพิสดารวา เนื้อพระเทวทัต ตกอเวจีมหานรกแลว ภิกษุผูเปน
พวกของพระเทวทัต และพวกอัญญเดียรดียทั้งหลาย ไดพากันโพนทะนาวา
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พระเทวทัตถูกพระสมณโคดมสาปแชง จึงถูกแผนดินสูบ. คนทั้งหลายไดฟงดัง
นั้นแลว พวกไมเลื่อมใสในพระศาสนา เกิดความสงสัยขึ้นวา ขอนี้จะพึงเปน
เหมือนที่คนทั้งหลายพูดหรือไม. ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลพฤติการณนั้น แด
พระผูมีพระภาคเจา. ครั้งนั้นพระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะตรัสปฏิเสธความเขาใจ
ผิดของคนเหลานั้นวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ตถาคตไมใหการสาปแชงแกใคร ๆ
เพราะฉะนั้น พระเทวทัตจึงไมใชถูกเราตถาคตสาปแชง พระเทวทัตตกนรก
โดยกรรมของตนนั่นแหละ ดังนี้ จึงตรัสพระสูตรนี้โดยเปนเหตุเกิดแหงเรื่องนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสทฺธมฺเมหิ ไดแกธรรมของอสัตบุรุษ.
บทวา อเตกิจฺโฉ ความวา เยียวยาไมได อธิบายวา แกไขไมได เพราะ
การเกิดในอเวจี ไมมีการแกไข เหตุที่พระเทวทัตเปนผูไมควรที่พระพุทธเจา
ทั้งหลายจะใหกลับใจ. พระเทวทัต ชื่อวา ปาปจฺโฉ เพราะมีความปรารถนา
ลามกเปนไป โดยประสงคจะประกาศคุณความดี (ของตน) ที่ไมมีอยู. ภาวะ
ของผูมีความปรารถนาลามกนั้น ชื่อวา ปาปจฺฉตา. ถูกความปรารถนาลามก
นั้น (ครอบงําแลว). พระเทวทัตนั้นเกิดความปรารถนาขึ้นวา เราจักเปน
พระพุทธเจา เราจักปกครองหมูสงฆ. พระเทวทัตชื่อวา มิตรเลวทราม
เพราะมีมิตรเลวทราม คือลามก มีพระโกถาลิกะเปนตน. ภาวะของผูมีมิตร
ลามกนั้น ชือ่ วา ปาปมิตฺตตา. ถูกความเปนผูมีมิตรลามกนั้นครอบงําแลว.
บทวา อุตฺตริกรณีเย ความวา เมื่อมรรคผลอันเปนกรณียกิจเบื้องสูง อัน
บุคคลพึงบรรลุดวยฌานและอภิญญา อันตนยังไมไดบรรลุแลวมีอยู อธิบายวา
ยังไมไดบรรลุมรรคผลนัน้ ดวยอาการอยางนั้น. บทวา โอรมตฺตเกน
ความวา เพียงเล็กนอย คือเพียงฌานและอภิญญาเทานั้น. บทวา วิเสสาธิคเมน ความวา เพราะบรรลุอุตตริมนุสสธรรม. บทวา อนฺตรา แปลวา
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ในทามกลาง. บทวา โวสาน อาปาทิ ความวา ยังไมเสร็จกิจเลย แต
สําคัญวา เราเสร็จกิจแลว จึงถึงความพินาศจากสมณธรรม.
ดวยประการดังพรรณนามานี้ เปนอันพระผูมีพระภาคเจา ทรง
ประกาศโทษในความเปนปุถุชนโดยพิเศษดวยพระสูตรนี้วา ความเปนปุถุชน
ของเขาหนักเพราะเหตุที่จะยังสมบัติ มีฌาน และอภิญญาเปนที่สุดใหเกิดขึ้นได
แตก็ยังละเหตุแหงทุกขมีอยางตางๆ อันจะนําอนัตถะมาใหมิใชนอย การอวดคุณ
ความดีที่ไมมีอยู การคบหาอสัตบุรุษ และการประกอบความเกียจครานเนือง ๆ
ไมไดจักไดประสบโทษที่แกไขไมได ตั้งอยูตลอดกัป ในอเวจีมหานรก ดังนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายดังตอไปนี้. ศัพทวา มา เปนนิบาต
ใชในอรรถวาปฏิเสธ. บทวา ชาตุ แปลวา โดยสวนเดียว. บทวา โกจิ
เปนคําเรียกรวมทั้งหมด. บทวา โลกสฺมึ ไดแก ในสัตวโลก. ทานอธิบาย
ไววา ขอบุคคลไรๆ ในสัตวโลกนี้ อยาไดมีความปรารถนาลามกโดยสวนเดียว.
บทวา ตทิมินาป ชานาถ ปาปจฺฉาน ยถา คติ ความวา คติอยางไร
คือความสําเร็จอยางไร ไดผลในภายหนาเชนใด ของบุคคลผูมีความปรารถนา
ลามก เธอทัง้ หลายจงรูคตินั้น แมดวยเหตุนี้ เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
เมื่อจะทรงอางพระเทวทัตเปนตัวอยาง จึงตรัสอยางนี้.
บทวา ปณฺฑิโตติ สมฺาโต ความวา ที่รูกันวาเปนบัณฑิต
เพราะเปนคนคงแกเรียน. บทวา ภาวิตตฺโตติ สมฺมโต ความวา ที่ยกยอง
กันวามีตนอันอบรมแลว ดวยฌานและอภิญญาทั้งหลาย. จริงอยางนั้น พระเทวทัตนั้น ในชั้นตนไดเปนผูที่แมพระธรรมเสนาบดีก็สรรเสริญวา เปน
โคธิบุตร ผูมีฤทธิ์มาก เปนโคธิบุตร ผูมีอานุภาพมาก. บทวา ชลว ยสสา
อฏา เทวทตฺโตติ วิสฺสโุ ต ความวา ไดมีชื่อระบือ คือปรากฏอยางนี้วา
พระเทวทัตเปนเหมือนรุงเรื่อง เปนเหมือนเดนอยู ดํารงอยูแลว ดวยเกียรติ
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และบริวารของตน. ปาฐะวา เม สุต ดังนี้ก็มี. อธิบายวา ขาพเจาไดฟงแลว
คือเพียงไดฟงมาไดแก การที่พระเทวทัตเปนบัณฑิตเปนตนนั้น เปนเพียงที่
ขาพเจาฟงมาเทานั้น เพราะพระเทวทัตเปนอยางนั้น โดยสองสามวันเทานั้น.
บทวา โส ปมาทมนุจิณฺโณ อาสชฺช น ตถาคต ความวา
พระเทวทัตนั้นเปนอยางนี้ ไมรูประมาณของตน ถึงความประมาท โดยแตงตั้ง
พระสัมมาสัมพุทธเจาไวเสมอกับตน วา ถึงพระพุทธเจาจะเปนศากยบุตร แม
เราก็เปนศากยบุตร ถึงพระพุทธเจาจะเปนพระสมณะ แมเราก็เปนพระสมณะ
ถึงพระพุทธเจาจะเปนผูมีฤทธิ์ แมเราก็เปนผูมีฤทธิ์ ถึงพระพุทธเจาจะมี
ทิพจักษุ แมเราก็มีทิพจักษุ ถึงแมพระพุทธเจาจะมีทิพโสต แมเราก็มีทิพโสต
ถึงแมพระพุทธเจาจะไดเจโตปริยญาณ แมเราก็ไดเจโตปริยญาณ ถึงแม
พระพุทธเจาจะรูธรรมที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน แมเราก็รูธรรม
เหลานั้น ดังนี้ กระทบกระทั่ง เบียดเบียนพระตถาคตเจา เพราะถูกมาร
ดลใจ (ใหฮกึ เหิม) วาบัดนี้ เราจักเปนพระพุทธเจา เราจักบริหารภิกษุสงฆ.
อาจารยบางพวกกลาววา ปมาทมนุชโิ น ดังนี้บาง. คํานั้นก็มีใจความวา
เมื่อถึงความประมาทตามนัยที่กลาวแลว อาศัยความประมาท เสื่อมคลายจาก
ฌานและอภิญญา พรอมกับจิตตุปบาทที่วางตนคูกัน (ตีเสมอ) พระพุทธเจา
ทีเดียว. บทวา อวีจินิรย ปตฺโต จตุทฺวาร ภยานก ความวา ถึงนรก
ใหญที่ไดนามวา อเวจี เพราะเปลวไฟ หรือสัตวที่เกิดในนรกนั้น มีอยูเปน
นิรันดร ชื่อวา มี ๔ ประตู เพราะประกอบดวยประตูใหญ ๔ ประตู ในดาน
ทั้ง ๘ อันนากลัวยิ่งนัก ดวยสามารถแหงการถือปฏิสนธิ. สมดังทีพระผูมี
พระภาคเจาตรัสไววา
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(ดูกอนภิกษุทั้งหลาย) ก็มหานรก
นั้น มี ๔ มุม ๔ ประตู แยกออกเปนหอง ๆ
มีกําแพงเหล็กเปนขอบเขต ครอบดวย
ฝาเหล็ก มีพื้นปูดวยเหล็ก ไฟลุกโชน
ประกอบดวยเปลว แผไปไกล ๑๐๐ โยชน
โดยรอบ ตั้งอยูทุกเมื่อ ดังนี้.
บทวา อทุฏสฺส ไดแก ผูมีจิตไมถูกโทสะประทุษรายแลว. บทวา
ทุพฺเภ ไดแก ทุสฺเสยฺย (แปลวา พึงประทุษราย). บทวา ตเมว ปาป
ผุสติ ความวา ผลชั่ว คือ ผลของบาปที่ต่ําทราม จะถูกตองคือถึง ไดแก
ครอบงําคนเลวทราม ผูประทุษรายตอผูไมประทุษรายนั้นนั่นแหละ. บทวา
เภสฺมา ความวา ทะเลเปนเสมือนใหคนกลัว เพราะความกวางและความลึก
อธิบายวา ทั้งกวางทั้งลึก. บทวา วาเทน ไดแกดวยโทสะ. บทวา วิหึสติ
ความวา เบียดเบียน คือ รุกราน. บทวา วาโท ตมฺหิ น รูหติ ความวา
โทสะที่ผูอื่นปลูกฝงในพระตถาคตเจานั้น จะไมงอกขึ้นคือจะไปตั้งอยู อธิบาย
วา จะไปใหเกิดความพิการ (ความกระเทือนพระทัย) แกพระองค เหมือน
หมอยาพิษ (หมอเดียว) จะทําใหเกิดความแปรเปลี่ยนแกสมุทรหาไดไม
ฉะนั้น.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงวา พระเทวทัตเปนผูไมพนไป
จากทุกข ดวยการทรงแสดงวา พระเทวทัตผูประกอบดวยความปรารถนาลามก
เปนตน ไดเขาถึงนรกแลว ดวยคาถา ๖ คาถาอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะ
ทรงแสดงเหตุสิ้นทุกข ของผูประกอบดวยธรรมที่ตรงกันขามกับความปรารถนา
ลามกนั้น จึงไดตรัสคาถาสุดทายไววา ตาทิส มิตตฺ  เปนตน.
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พระคาถาสุดทายมีเนื้อความวา ภิกษุเดินตามทาง คือดําเนินตาม
ทางเดินของผูใดที่ปฏิบัติชอบแลว ไดแกปฏิบัติโดยชอบแลว จะพึงถึงความ
สิ้นไป คือความสิ้นสุดแหงวัฏทุกขทั้งสิ้น ดวยการประกอบ ดวยคุณความดี
มีความปรารถนานอยเปนตน ภิกษุผูเปนบัณฑิตคือ ผูมีปญญาควรทําผูเชนนั้น
คือพระพุทธเจาหรือสาวกของพระพุทธเจา ใหเปนมิตรของตน คือทําความ
สนิทสนมกับทาน และควรคบหาสมาคม คือควรเขาไปนั่งใกลทานนั่นเอง.
จบอรรถกถาเทวทัตตสูตรที่ ๑๐
เปนอันวาในวรรคนี้ พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวิวัฏฏะไวในสูตรที่ ๖
และที่ ๗ และตรัสทั้งวัฏฏะและวิวัฏฏะไวในสูตรทั้งหลาย นอกจากนี้.
จบวรรควรรณนาที่ ๔

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. วิตักกสูตร ๒. สักการสูตร ๓. สัททสูตร ๔. จวมานสูตร
๕. โลกสูตร ๖. อสุภสูตร ๗. ธรรมสูตร ๘. อันธการสูตร ๙. มลสูตร
๑๐. เทวทัตตสูตร และอรรถกถา.
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อิติวุตตกะ ติกนิบาต วรรคที่ ๕
๑. ปสาทสูตร
วาดวยความเลื่อมใส ๓ ประการ
[๒๗๐] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเลื่อมใสอันเลิศ ๓ ประการนี้
๓ ประการเปนไฉน ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวไมมีเทาก็ดี มี ๒ เทาก็ดี
มี ๔ เทาก็ดี มีเทามากก็ดี มีรูปก็ดี ไมมีรูปก็ดี มีสัญญาก็ดี ไมมีสัญญาก็ดี
มีสัญญาก็มิใชไมมีสัญญาก็มิใชก็ดี มีประมาณเทาใด พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา บัณฑิตกลาววา เลิศกวาสัตวประมาณเทานั้น ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ชนเหลาใดเลื่อมใสในพระพุทธเจา ชนเหลานั้นชื่อวาเลื่อมใส
ในบุคคลผูเลิศ ก็และผลอันเลิศยอมมีแกบุคคลผูเลื่อมใสในพระพุทธเจาผูเลิศ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังขตธรรมก็ดี อสังขตธรรมก็ดี มีประมาณ
เทาใด วิราคะ คือ ธรรมเปนที่บรรเทาความเมา นําเสียซึ่งความระหาย
ถอนขึ้นดวยดีซึ่งอาลัย ตัดซึ่งวัฏฏะ สิ้นไปแหงตัณหา สิ้นกําหนัด ดับ นิพพาน
บัณฑิตกลาววาเลิศกวาสังขตธรรมและอสังขตธรรมเหลานั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชนเหลาใดเลื่อมใสในวิราคธรรม ชนเหลานั้นชื่อวาเลื่อมใสในธรรม
อันเลิศ ก็ผลอันเลิศยอมมีแกบุคคลผูเลื่อมใสในธรรมอันเลิศ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังขตธรรมมีประมาณเทาใด อริยมรรคมีองค
๘ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
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สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ บัณฑิตกลาววาเลิศกวาสังขตธรรม
เหลานั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชนเหลาใดเลื่อมใสในธรรมคืออริยมรรค ชน
เหลานั้นชื่อวาเลื่อมใสในธรรมอันเลิศ ก็ผลอันเลิศยอมมีแกบุคคลผูเลื่อมใส
ในธรรมอันเลิศ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หมูก็ดี คณะก็ดี มีประมาณเทาใด หมูสาวก
ของพระตถาคต คือ คูบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ บัณฑิตกลาววาเลิศกวาหมูและ
คณะเหลานั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชนเหลาใดเลื่อมใสในพระสงฆ ชนเหลานั้น
ชื่อวาเลื่อมใสในหมูผูเลิศ ก็ผลอันเลิศยอมมีแกบุคคลผูเลื่อมใสในพระสงฆ
ผูเลิศ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเลื่อมใสอันเลิศ ๓ ประการนีแ้ ล.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
เมื่อชนทั้งหลายเลื่อมใสแลวใน
พระรัตนตรัยที่เลิศ โดยความเปนของเลิศ
รูแ จงธรรมอันเลิศ เลื่อมใสแลวในพระพุทธเจาผูเลิศ ซึ่งเปนทักขิไณยบุคคลผู
ยอดเยี่ยม เลื่อมใสแลวในธรรมอันเลิศ
ซึ่งเปนที่สิ้นกําหนัด และเปนที่สงบ เปน
สุข เลือ่ มใสแลวในพระสงฆผูเลิศ ซึ่ง
เปนบุญเขตอยางยอดเยี่ยม ถวายทานใน
พระรัตนตรัย ที่เลิศ บุญที่เลิศยอมเจริญ
อายุ วรรณะ ยศ เกียรติคุณ สุขะและ
พละอันเลิศยอมเจริญ นักปราชญถวาย
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ไทยธรรมแกพระรัตนตรัยที่เลิศ ตั้งมั่นอยู
ในธรรมอันเลิศแลว เปนเทวดาหรือเปน
มนุษยกต็ าม เปนผูถึงควานเปนผูเลิศ
บันเทิงอยู.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบปสาทสูตรที่ ๑

อรรถกถาปสาทสูตร
ในปสาทสูตรที่ ๑ แหงวรรคที่ ๕ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :อคฺค ศัพทนี้ ในคําวา อคฺคปฺปสาทา นี้ปรากฏ (ในความหมายวา)
เบื้องตน ที่สุด สวน และประเสริฐที่สุด. จริงอยางนั้น อคฺค ศัพท นี้
ปรากฏในความหมายเบื้องตน เชน (ในประโยค) วาสหายผูเฝาประตูเอย
ตั้งแตวันนี้เปนตนไป เราจะปดประตูสําหรับนิครนถ และนิครันถีทั้งหลาย
ตั้งแตวันนี้เปนตนไป (เรา) ถึง (พระรัตนตรัย) เปนที่ระลึกตลอดชีวิต.
ปรากฏในความหมายที่สุด เชนในประโยคมีอาทิวา เอาปลายนิ้วนั้นนั่นแหละ
ลูบปลายนิ้วนั้น (และ) ปลายออยและปลายไมไผ. ปรากฏในสวน เชนใน
ประโยคมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนแหงขาทนียโภชนียะที่มีรสเปรี้ยว
ก็ตาม สวนแหงขาทนียโภชนียะที่มีรสหวานก็ตาม สวนแหงขาทนียโภชนียะ
ที่มีรสขมก็ตาม เราตถาคตอนุญาตใหแจกแบงกัน ตามสวนแหงวิหาร หรือ
ตามสวนแหงบริเวณ. และปรากฏในความหมายวา ประเสริฐที่สุด เชนใน
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ประโยคมีอาทิวา ทานผูน ี้ เปนผูเลิศ เปนผูประเสริฐสุด เปนผูสูงสุด
เปนผูล้ําเลิศ กวาบุคคล ๔ จําพวกเหลานี้ เราเปนผูประเสริฐของชาวโลก.
แมในพระสูตรนี้ อคฺค ศัพทนี้ พึงทราบวา ปรากฏในความหมายประเสริฐที่สุดเทานั้น เพราะฉะนั้น จึงมีอธิบายวา ความเลื่อมใสในสิ่งที่ล้ําเลิศทั้งหลาย
คือสิ่งที่ประเสริฐสุด จึงชื่อวาเปนสิ่งที่ล้ําเลิศ หรือความเลื่อมใสที่เปนสิ่ง
ประเสริฐสุด จึงชื่อวาเปนความเลื่อมใสที่ล้ําเลิศ. อนึ่ง ในความหมายอยางกอน
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจาเปนตนไวดวยอัคคศัพท.
ในสัตวโลกเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจา ชื่อวาเปนผูประเสริฐกอน
โดยความหมายวาไมมีผูเปรียบ โดยความหมายวาเปนผูวิเศษ ดวยคุณความดี
และโดยความหมายวาไมมีผูเสมอเหมือน. จริงอยู พระองคชื่อวาเปนผูล้ําเลิศ
โดยความหมายวา ไมมีผูเปรียบ เพราะทรงทําอภินิหารมามาก และการสั่งสม
บารมี ๑๐ ประการมาเปนเบื้องตน จึงไมเปนเชนกับคนทั้งหลายที่เหลือ เพราะ
พระคุณคือพระโพธิสมภารเหลานั้น และเพราะพุทธคุณทั้งหลาย. ชื่อวาเปน
ผูล้ําเลิศ เพราะเปนผูสูงสุดกวาสรรพสัตว แมโดยความหมายวา เปนผูวิเศษ
ดวยคุณความดี เพราะพระองคมีพระคุณมีพระมหากรุณาคุณเปนตน ที่วิเศษ
กวาคุณทั้งหลายของสรรพสัตวที่เหลือ. ชื่อวาเปนผูล้ําเลิศ แมโดยความหมายวา
ไมมีผูเสมอเหมือน เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนี้เอง เปนผูเสมอ
โดยพระคุณทางรูปกาย และพระคุณทางธรรมกายกับพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย ในปางกอน ผูไมเสมอเหมือนกับสรรพสัตว. อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา
ทานเรียกวา เปนผูเลิศในโลก เพราะมีปรากฏการณที่หาไดยาก เพราะความ
เปนอัจฉริยะ. เพราะนํามาซึ่งหิตสุขแกคนหมูมาก และเพราะความเปนผูไมเปน
ที่สอง (ของใคร) และไมมีใครเปนสหาย (รวมคิด) เปนตน เชนที่ตรัสไว
ในปาฐะ (พระบาลี) วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏขึ้นแหงบุคคล
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ผูเปนเอก หาไดยากในโลก. บุคคลผูเปนเอกคือใคร ? คือ พระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเ ปนเอก เมื่ออุบัติขึ้นในโลก
จะอุบัติขึ้นเปนอัจฉริยมนุษย ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเปนเอก เมื่ออุบัติขึ้น
ในโลก จะอุบัติขึ้น เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก ฯลฯ บุคคลผูเปน
เอกนั้น คือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเปนเอก
เมื่อเกิดขึ้นในโลก จะเกิดขึ้น ไมเปนที่ ๒ (ของใคร) ไมมใี ครเปนสหาย
(รวมคิด) ไมมีผูเทียบ ไมมีผูเทียม ไมมีบุคคลเทียมทัน ไมมีผูเสมอ ไมมี
ผูเสมอเหมือน เปนผูล้ําเลิศกวาสัตว ๒ เทาทั้งหลาย บุคคลผูเปนเอก (นั้น)
คือใคร คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. แมพระธรรมและพระสงฆ
ก็ชื่อวาล้ําเลิศกวาพระธรรมและพระสงฆเหลาอื่น (ของลัทธิอื่น) โดยความหมายวา ไมมีสิ่งเหมือนและผูละมาย และโดยเปนของมีปรากฏการณที่หาไดยาก
เพราะเปนผูมีคุณความดีพิเศษเปนตน. จริงอยางนั้น พระธรรมและพระสงฆ
เหลาอื่น จะละมายหรือมีความเลวนอยกวาคุณวิเศษมีความที่พระธรรมเปน
สวากขาตธรรม และความที่พระสงฆนั้นเปนผูปฏิบัติดีเปนตน หามีไม คือ
จะเปนผูประเสริฐสุดมาแตไหน. ก็แหละพระธรรมและพระสงฆ (ในพระศาสนานี้) ชื่อวา ประเสริฐที่สุด กวาพระธรรมและพระสงฆอื่นเหลานั้น
เพราะเปนธรรมและเปนหมูที่มีคุณวิเศษในตัวเองนั่นแหละ. อนึ่ง พระธรรม
และพระสงฆเหลานั้น เปนเหตุนําประโยชนเกื้อกูล และความสุขมาใหชนหมูมาก
เพราะเปนความเกิดขึ้นที่หาไดยากและเปนสิ่งที่นาอัศจรรย และมีสภาพไมเปน
ที่ ๒ ของใคร และไมมีใครเปนสหาย (รวมคิด) เปนตน. แทจริง พระผูมีพระภาคเจาเปนผูมีความปรากฏที่หาไดยาก เพราะธรรมที่ล้ําเลิศอันใด แม
พระธรรมและพระสงฆ ก็เปนผูมีความปรากฏที่หาไดยาก็เพราะธรรมที่ลา้ํ เลิศ
อันนั้น. แมในความเปนอัจฉริยะเปนตน ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. ความเลื่อมใส
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ในสิ่งที่ล้ําเลิศ คือ สิ่งทีป่ ระเสริฐ สูงสุด ที่บวร ไดแก สิ่งที่วิเศษดวยคุณ
อยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อัคคัปปสาทา (ความเลื่อมใสในสิ่งที่ล้ําเลิศ)
แตความเลื่อมใสที่เปนของล้ําเลิศ เพราะเกิดขึ้นในพระพุทธเจาเปนตน
ผูล้ําเลิศตามที่กลาวมาแลว ในความหมายที่ ๒ ชื่อวา เปนความเลื่อมใสอันล้ําเลิศ. สวนชนเหลาใด ดําเนินมาแลว ตามทางของพระอริยเจา มีความ
เลื่อมใสหยั่งลงแลว ความเลื่อมใสเหลานั้น เปนความเลื่อมใสล้ําเลิศโดยสวนเดียวนั่นเอง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อัคคัปปสาทา. ดังที่ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในพระศาสนานี้เปนผูประกอบแลวดวยความเลื่อมใสที่
หยั่งลงแลวในพระพุทธเจาดังนี้เปนตน . อนึ่ง ความเลื่อมใสเหลานี้ ชื่อวา
เปนความเลื่อมใสล้ําเลิศ เพราะมีผลล้ําเลิศบาง. สมจริงดังที่พระองคไดตรัส
ไววา ก็เมื่อบุคคลเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศแลว ผลเลิศก็จะมี.
บทวา ยาวตา ความวามีประมาณเทาใด. บทวา สตฺตา ไดแก
สัตวมีชีวิตทั้งหลาย. บทวา อปาทา ไดแก หาเทามิได. บทวา ทฺวิปาทา
ไดแก มีเทา ๒ เทา. แมใน ๒ บททีเ่ หลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน. วา ศัพท
เปนสมุจจยัตถะ ไมใชเปนวิกัปปตถะ (มีความหมายรวม ไมใชแยกแปล
และไมใชแปลวาหรือ) เหมือนในคํานี้วา กามาสวะที่ยังไมเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นบาง
กามาสวะที่เกิดขึ้นแลว จะเจริญขึ้นบาง มีความหมายวา ยังไมเกิดขึ้น และ
เกิดขึ้นแลว และในคํานี้วา เพื่อการดํารงอยูแหงสัตวทั้งหลายที่เปนภูตบาง
เพื่ออนุเคราะหสัตวทั้งหลายที่เปนสัมภเวสีบาง มีความหมายวา ทั้งภูตและ
สัมภเวสี และในคําวา จากไฟบาง จากน้ําบาง จากความแตกแยกมิตรสัมพันธ
กันบาง มีความหมายวา ทั้งจากไฟ ทั้งจากน้ํา และจากความแตกจาก
มิตรสัมพันธกัน ฉันใด แมในคําวา อปาทา วา ฯเปฯ อคฺคมกฺขายติ
(ไมมีเทาก็ตาม ฯลฯ กลาววาเลิศ) นี้ ก็ฉันนั้น พึงทราบความหมายดวยอํานาจ
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การรวมกันวา ทั้งไมมีเทา ทั้งมี ๒ เทา ดวยเหตุนั้นขาพเจาจึงไดกลาวไววา
วา ศัพท เปนสมุจจยัตถะ ไมใชเปนวิกัปปตถะ. บทวา รูปโน วา ไดแก
มีรูป. บทวา อรูปโน วา ไดแก ไมมีรปู . บทวา สฺิโน วา ไดแก
มีสัญญา ชื่อวา ไมมีสัญญา เพราะหาสัญญามิได. สัตวทั้งหลายที่นับเนื่องใน
ภวัคพรหม ชื่อวา มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช ก็ดวยคําเพียงเทานี้
พระสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงเปนพระธรรมราชาทรงแสดงเทาความถึงภพทั้ง ๙
โดยไมมีเหลือ คือ กามภพ ๑ รูปภพ ๑ อรูปภพ เอกโวการภพ ๑ จตุโวการภพ ๑ ปญจโวการภพ ๑ สัญญีภพ ๑ อสัญญีภพ ๑ เนวสัญญีนาสัญญีภพ ๑.
อธิบายวา บรรดาภพทั้ง ๙ นี้ พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดง
กามภพ รูปภพ ปญจโวการภพ เอกโวการภพไวดวย รูป ศัพท. ทรงแสดง
อรูปภพ จตุโวการภพ ไวดวย อรูป ศัพท. สวนสัญญีภพเปนตนทรงแสดงไว
โดยสรุปนั่นเอง. ดวยอปาทศัพทเปนตน ทรงแสดงเอกเทศ (สวนหนึ่ง)
ของกามภพปญจโวการภพและสัญญีภพ.
ถามวา ก็เหตุไฉน ในที่นี้พระผูมีพระภาคเจา จึงไปทรงทําการหมาย
เอาสัตวไมมีเทาเปนตน โดยไปทรงหมายเอาสัตว ๒ เทาเทานั้นวาเปนผูเลิศ
กวาสัตว ๒ เทาทั้งหลาย เหมือนในอทุติยสูตร (สูตรที่วาดวยบุคคลเอกที่ไม
เปนที่ ๒ ของใคร) แตทรงหมายเอาสัตวไมมีเทาเปนตน ? ขาพเจาจะกลาวตอบ
ในอทุติยสูตร (สูตรวาดวยบุคคลอยางเอกที่ไมเปนที่ ๒ ของใคร) กอน
พระองคทรงหมายเอาสัตว ๒ เทาเทานั้น ดวยอํานาจที่เปนผูประเสริฐกวา
บุคคลผูชื่อวาประเสริฐที่สุด เมื่อจะอุบัติขึ้นในโลกนี้ จะไมอุบัติขึ้นในจําพวก
สัตวผูไมมีเทา หรือมี ๔ เทา หรือมีมากเทา แตจะอุบัติขึ้นในจําพวกสัตวผูมี
๒ เทาเทานั้น. ในสัตวมี ๒ เทาจําพวกไหน ? ในจําพวกมนุษยและเทวดา
ทั้งหลายเทานั้น. เมื่ออุบัติขึ้นในจําพวกมนุษย จะอุบัติเปนพระพุทธเจาผูทรง
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สามารถ ใหสัตวโลกทั้งมวลเปนไปในอํานาจ (ของพระองค) แตในอรรถกถา
อังคุตตรนิกาย ทานกลาวไววา ทรงสามารถใหสัตวโลกสามพันโลกธาตุเปนไป
ในอํานาจ. เมื่ออุบัติขึ้นในจําพวกเทพจะอุบัติเปนทาวมหาพรหม ผูใหสตั ว
หมื่นโลกธาตุเปนไปในอํานาจ ชนผูเ ปนกัปปยการก หรืออารามิกชน ยอมถึง
พรอมแกพระพุทธเจานั้น ดวยประการดังนี้ ทานจึงกลาวไวในอทุติยสูตร
นั้นวา เปนผูเลิศกวาสัตว ๒ เทาทั้งหลายโดยประเสริฐแมกวามนุษยและเทวดา
นั้นนั่นเอง. แตในพระสูตรนี้ตรัสไวอยางนี้ โดยครอบคลุมไปถึงสัตวไมมีเหลือวา ก็สัตวทั้งที่เนื่องดวยอัตภาพมีประมาณเทาใด หาเทามิไดก็ตาม ฯลฯ
มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช ก็ตาม บรรดาสัตวเหลานั้น พระตถาคตเจา
บัณฑิตกลาววา เปนผูเลิศ. ก็คําวา เตส นี้ เปนฉัฏฐีวิภัตติใชในอรรถนิทธารณะ (สิ่งที่รวมกันอยูซึ่งจะตองแยกออก). ม อักษร ทําการเชื่อมบท
แยกบทออกเปน อคฺโค อกฺขายติ ดังนี้.
บทวา อคฺโค วิปาโก โหติ ความวา ความเลื่อมใสใดของผูเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเลิศ ความเลื่อมใสนั้นเปนสิ่งล้ําเลิศ เปนสิ่ง
ประเสริฐ เปนสิ่งสูงสุดหรือเปนสิ่งสุดยอด เพราะฉะนั้น แมผลของความ
เลื่อมใสนั้น ก็เปนสิ่งล้ําเลิศ เปนสิ่งประเสริฐ เปนสิ่งสูงสุด เปนสิ่งสุดยอด
เปนสิ่งโอฬารที่สุด เปนสิ่งประณีตที่สุด แตความเลื่อมใสนั้น ยังมี ๒ อยาง
โดยแยกเปนโลกิยะ และโลกุตระ ใน ๒ อยางนั้น (จะวาถึงผล) ของความ
เลื่อมใสที่เปนโลกิยะกอน ควรทราบการประกอบผลพิเศษของความเลื่อมใส
ดวยสามารถแหงสุตตบท มีอาทิอยางนี้วา
ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง ถึงพระพุทธเจาแลวสิ วาเปนสรณะ ชนเหลานั้นจัก
ไมไปอบายภูมิ พวกเขาละรางมนุษยไป
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แลว จักใหกายทิพยบริบูรณ. เพราะวา
ปติที่มอี ยู ในกายของผูกําหนดวา พุทฺโธ
เปนสิ่งประเสริฐกวา ปติของชาวชมพูทวีป
แมโดยกสิณ ชางแสนเชือก มาแสนตัว
รถเทียมดวยมาหนึง่ แสน หญิงสาวผูตก
แตงดวยแกวมณีและแกวกุณฑลแสนคน
ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ อันจําแนกแลว
๑๖ ครัง้ แหงการยางเทากาวเดียว.
ขาแตทานจอมเทพ การถึงพระพุทธเจา เปนที่ระลึกเปนการดีแล
เพราะเหตุแหงการถึงพระพุทธเจาเปนสรณะแล ทานจอมเทพ สัตวทั้งหลาย
บางจําพวกในโลกนี้ หลังจากตายแลว เพราะกายแตกสลายไป จะเขาถึง
สุคติ คือ โลกสวรรค อยางนี้ สัตวเหลานั้น จะประสบสิ่งเปนทิพยอยางอื่น
โดยฐานะ ๑๐ อยางคือ อายุทิพย วรรณทิพย ความสุขทิพย ยศทิพย
อธิปไตยทิพย รูปทิพย เสียงทิพย กลิ่นทิพย รสทิพย โผฏฐัพพทิพย.
เพราะฉะนั้น ความเลื่อมใสนั้นพึงทราบวา อํานวยวิบากเปนสุข ในสัมปตติภพ พรอมดวยการใหอบายทุกขหมุนกลับ (หามอบายทุกขได). สวนความ
เลื่อมใสที่เปนโลกุตระ ใหวิบากที่เปนสามัญผลดวย ยังวัฎทุกขใหหมุน
กลับดวย (หามวัฏทุกขไว). และความเลื่อมใสแมทั้งหมดนี้ จะใหวัฏทุกข
หมุนกลับไดในสัมปรายภพทีเดียว. สมจริงดังที่ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงศรัทธาของตน สมัยนั้น จิตของทานจะไมถูกราคะ
กลุมรุม จะไมถูกโทสะกลุมรุม จะไมถูกโมหะกลุมรุมเลย สมัยนั้น จิตของ
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ทานจะดําเนินไปตรงทีเดียว ผูมีจิตดําเนินไปตรงแลว ความปราโมทยจะเกิด
ขึ้น ผูมีปราโมทย (บรรเทิง) แลวปติจะเกิดขึ้น จะรูชัดวา ฯลฯ กิจอื่นเพื่อ
ความเปนอยางนี้ ไมมีอีกแลว. สภาวธรรม ชื่อวาธรรม. บทวา สงฺขตา
ความวา ธรรมทั้งหลายที่ปจจัยทั้งหลาย ปรุงแตงเสร็จ เรียบรอยแลว เพราะ
ฉะนั้นจึง ชื่อวา ปรุงแตงแลว คือ ธรรมที่มีปจจัย. (สวน) ธรรมทั้งหลายที่
ทั้งเหตุทั้งปจจัยอะไร ๆ ไมไดทํา คือ ไมไดปรุงแตงแลว เพราะฉะนั้นจึง
ชื่อวา อสังขตะ คือ พระนิพพานที่หาปจจัยไมได. ธรรมทั้งหลายที่ชื่อวา
อสังขตะ เพราะขัดแยงตอสังขตธรรมทั้งหลาย เพราะฉะนั้น (คํานี้) จึงเปน
พหูพจน. บทวา วิราโค เตส อคฺคมกฺขายติ ความวา บรรดาสังขตธรรมและอสังขตธรรมทั้งหลาย เหลานั้น อสังขตธรรม กลาวคือ วิราคะ
บัณฑิตเรียกวา เลิศ คือประเสริฐ ไดแกสูงสุด หมายความวาล้ําเลิศเพราะ
เปนสิ่งละเอียด และสุขุมตามสภาพนั่นเอง เพราะเปนสิ่งสงบและประณีตกวา
เพราะเปนสิ่งลึกซึ้งเปนตน และเพราะเปนความสรางเมาเปนตน. บทวา
ยทิท เปนนิบาต ความหมายคือ โย อย (แปลวานี้ใด). คําวา มทนิมฺมทโน
เปนตน ทั้งหมดเปนไวพจนของนิพพานเหมือนกัน. จริงอยางนั้น ความ
เมาทุกอยาง มีเมาเพราะมานะ เมาในความเปนบุรุษเปนตน จะสรางไป คือ
ถูกทําลายเพราะมาถึงนิพพานนั้น ความระหายทั้งหมดมีระหายกามเปนตน ก็จะ
ถูกนําออกไป ถึงความอาลัยทั้งมวล มีอาลัยในกามเปนตน ก็จะถูกถอนขึ้น
กรรมวัฏ กิเลสวัฏ และวิปากวัฏทั้งผอง ก็จะถูกตัดขาด ตัณหาทั้งปวงที่แยก
ประเภทออกเปน ๑๐๘ อยาง ก็จะสิ้นไป กิเลส ก็จะสํารอกออกหมด ทุกข
ยอมจะดับไปสิ้น เพราะมาถึงนิพพานนั้น เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสวา มทนิมฺมทโน (สรางเมา) ฯลฯ นิโรโธ (ดับทุกข). อนึง่ ตัณหานี้
ใด ที่ทานเรียกวา วานะ เพราะตั้งวิเคราะหวา นําไป คือเย็บภพเขากับภพ
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(และ) กรรมเขากับผล ตัณหา คือ วานะนั้น ไมมีในธรรมชาตินี้ หรือเมื่อ
บรรลุถึงธรรมชาตินั้นแลว วานะนั้น ไมมีแกพระอริยบุคคล เพราะฉะนั้น
ธรรมชาตินนั้ จึงชื่อวา นิพพาน.
แมในคําวา อคฺโค วิปาโก โหติ นี้ ควรทราบผลพิเศษของความ
เลื่อมใสในพระธรรม ดวยสามารถแหงสุตตบท มีอาทิวา
ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง ถึงพระธรรม
วาเปนที่ระลึกแลวสิ ฯลฯ เพราะวาปติที่มี
อยูใ นกายของผูกําหนดวา ธมฺโม เปนสิ่ง
ประเสริฐทีเดียว
ขาแตทานจอมเทพ การถึงพระธรรม เปนสรณะ เปนการดีแล
ขาแตทานจอมเทพ เพราะเหตุแหงการถึงพระธรรมเปนสรณะแล คนบาง
จําพวกในโลกนี้ ฯลฯ โผฏฐัพพทิพย. เมื่อเปนเชนนั้น ในขอนี้ ความเลิศ
ก็ชื่อวา มาแลวดวยสามารถแหงอสังขตธรรมเทานั้น. แมความสามารถแหง
อริยมรรค ก็ไดเนื้อความนี้เหมือนกัน เพื่อแสดงถึงการออกไปแหงสังขตธรรม
ทั้งหมด. สมจริงตามที่ตรัสไววา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สังขตธรรมทั้งหลายมี
ประมาณทาใด อริยมรรคมีองค ๘ บัณฑิตกลาววา เลิศ กวาสังขตธรรม
เหลานั้นดังนี้ และวาอัฏฐังคิกมรรค ประเสริฐที่สุดดังนี้.
บทวา สงฺฆา วา คณา วา ไดแก หมูหรือคณะ ในโลกกลาว
คือ ชุมนุมชน มีประมาณเทาใด. บทวา ตถาคตสาวกสงฺโฆ ไดแก
สงฆสาวกของพระตถาคตเจา ผูรวมกันดวยความเสมอกันแหงทิฏฐิ และศีล
กลาวคือ ชุมนุมพระอริยบุคคล ๘ จําพวก. บทวา เตส อคฺคมกฺขายติ
ความวา สงฆสาวกของพระตถาคตเจา บัณฑิตกลาววา เลิศ คือประเสริฐ
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สุด ไดแก สูงสุด หมายความวา ล้ําเลิศ ดวยคุณวิเศษ มีศีล สมาธิ ปญญา
และวิมุตติเปนตนของตน. บทวา ยทิท ความวา เหลานี้ใด. บทวา จตฺตาริ
ปุริสยุคานิ ไดแก คูบุรษุ ๔ คู โดยเปนคู ๆ อยางนี้ คือ ทานผูดํารง
ในมรรคที่ ๑ ทานผูดํารงอยูในผลที่ ๑ นี้คู ๑ จนถึงทานผูดํารงอยูในมรรคที่ ๔
ทานผูดํารงอยูในผลที่ ๔ นี้คู ๑. บทวา อฏ ปุริสปุคฺคลา ไดแก
บุรุษบุคคล ๘ จําพวก ดวยอํานาจบุรุษบุคคลตามนัยนี้ คือ บุรุษบุคคลผู
ดํารงอยูในปฐมมรรค คน ๑ บุรุษบุคคลผูดํารงอยูในปฐมผล คน ๑. ก็
ในที่นี้ บทเหลานี้ คือ ปุริโส ก็ตาม ปุคฺคโล ก็ตาม มีความหมาย
อยางเดียวกัน. แตคํานี้พระองคตรัสไวดวยอํานาจแหงเวไนยสัตว. บทวา
เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ ความวา โดยเปนคู คูบ ุรุษ ๔ คู เหลานี้
โดยแยกกัน บุรุษบุคคล ๘ จําพวกนี่แหละ ชื่อวา สงฆสาวกของพระผูมี
พระภาคเจา.
พึงทราบวินิจฉัย ในคําวา อาหุเนยฺโย เปนตนตอไป สิ่งของชื่อวา
อาหุนะ เพราะเขาพึงนํามาบูชา. อธิบายวา พึงนํามาจากที่ไกล แลวถวาย
แดทานทั้งหลายผูมีศีล. คํานี้เปนชื่อของปจจัย ๔. พระสงฆชื่อวาเปนผูควร
รับของที่เขาพึงนํามาบูชานั้น เพราะทําใหเปนทานมีผลมาก เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา อาหุเนยยะ. อีกอยางหนึ่ง แมสมบัติทั้งมวล ที่เขาพึงนํามาแมแต
ที่ไกลแลว บูชาไวในไฟคืออาหุนะนี้ หรือไฟคืออาหวนะ ควรแกสักการะ
เปนตน เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา อาหวนียะ. ไฟของพราหมณทั้งหลายนี้ใด
ชื่อวา อาหวนียะ ที่เปนเหตุใหพราหมณเหลานั้นมีลัทธิวา ยัญที่บูชาแลวมี
ผลมาก ถาหากไฟนั้นชื่อวา อาหวนียะ เพราะภาวะที่บชู าแลวมีผลมาก
พระสงฆนั่นเอง ก็ชื่อวา อาหวนียะ เพราะยัญที่บูชาแลวในพระสงฆ ก็มี
ผลมาก ดังที่ตรัสไววา
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ก็การบูชาของผูบูชา ทานผูอบรม
คนแลวผูเดียว แมเพียงครูเดียวเทานั้น
ประเสริฐกวาการบูชาของผูบําเรอ (บูชา)
ไฟในปา เปนเวลารอยป การบูชาเปน
เวลารอยป จะประเสริฐอะไรเลา ?
บทวา อาหวนีโย นี้นั้น ในนิกายอื่น โดยเนื้อความแลว เปน
อันเดียวกันกับบทวา อาหุเนยฺโย ในพระสูตรนี้ แตโดยพยัญชนะแลว
ตางกันเพียงเล็กนอยเทานั้น. เพราะฉะนั้น ทานจึงทําการพรรณนาความไว
อยางนี้.
แตวา ของที่จะใหแขก (ของรับแขก) ที่จดั ไวดวยสักการะ เพื่อ
ประโยชนแกญาติและมิตรทั้งหลาย ผูเปนที่รักใคร เปนที่พอใจ ที่มา ๆ แลว
จากทิศและทิศเฉียง พระองคตรัสเรียกวา ปาหุนะ ในคําวา ปาหุเนยฺ โย นี้
ของที่จะใหแขกแมนั้น เวนคนเหลานั้น คือ แขกประเภทนั้น แลวควรถวาย
แกพระสงฆเทานั้น. อนึง่ เพราะวาพระสงฆนั่นจะปรากฏ แมในระหวาง
พุทธันดรหนึ่งและไมดาษดื่น. แตในที่นี้ ความหมายของบทมีดังนี้ พระสงฆ
ประกอบแลว ดวยธรรมทั้งหลาย อันกระทําความเปนผูนารัก นาพอใจ ดังนั้น
ตามที่พรรณนามานี้ พระสงฆจึงชื่อวา ปาหุเนยฺโย เพราะของตอนรับ
ควรจะถวายแกทาน และทานควรรับของตอนรับ สวนอรรถาธิบายของ
อาจารยทั้งหลาย ที่มีบาลีวา ปาหวนีโย มีวา เพราะเหตุที่พระสงฆควรซึ่ง
การทํากอน ฉะนั้น พระสงฆจึงชื่อวา ปาหวนีโย เพราะคนทั้งหลายควร
นําของมาบูชากอนผูอื่น. อีกอยางหนึ่ง พระสงฆชื่อวา ปาหวนีโย เพราะควร
ซึ่งการบูชา โดยประการทั้งปวง. ในพระสูตรนี้ พระสงฆนี้นั้น พระองค
ตรัสเรียกวา ปาหุเนยฺโย โดยอรรถาธิบายนั้นนั่นแหละ.
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บทวา ทกฺขิณา ความวา พระสงฆชื่อวา ทักขิเณยยะ เพราะควร
ซึ่งทานที่คนทั้งหลายเชื่อปรโลกแลวถวายซึ่งทักษิณานั้น หรือเปนผูเกื้อกูลแก
ทักษิณา เพราะใหทักษิณาหมดจด โดยทําใหมีผลมาก. พระสงฆชื่อ อัญชลีกรณียะ เพราะควรซึ่งอัญชลีกรรม (การไหว) ที่ชาวโลกทั้งหมดทํา โดย
วางมือทั้ง ๒ ไวบนศีรษะ. บทวา อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺส ไดแก
เปนสถานที่งอกงามแหงบุญของสัตวโลกทั้งมวล ไมมีสถานที่อื่นเหมือน.
อุปมาเสมือนหนึ่งวา สถานที่ ๆ ขาวสาลีแดง หรือขาวยวะงอกงาม ชาวโลก
เรียกวา นาขาวสาลี นาขาวยวะ ฉันใด พระสงฆก็ฉันนั้น เปนสถานที่
งอกงามแหงบุญของสัตวโลก พรอมทั้งเทวโลก. เพราะวา บุญทั้งหลายที่ให
เกิดประโยชนเกื้อกูล และความสุขแกสัตวโลก อาศัยพระสงฆแลวจึงงอกงาม
ขึ้น เพื่อฉะนั้น พระสงฆจึงชื่อวา เปนนาบุญของสัตวโลก ไมมีนาบุญอื่น
ยิ่งกวา.
แมในที่นี้ก็ควรทราบ การประกอบผลพิเศษของความเลื่อมใสใน
พระสงฆ ดวยสามารถแหงสุตตบท มีอาทิอยางนี้วา
ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง ถึงพระสงฆ
วาเปนที่พึ่งแลวซิ ฯลฯ เพราะวาปติที่มีอยู
ในกายของผูกําหนดอยู (ในใจ) วา สงฺโฆ
เปนสิ่งที่ประเสริฐทีเดียว
ขาแตทานจอมเทพ การถึงพระสงฆเปนสรณะ เปนการดีแล เพราะ
เหตุแหงการถึงพระสงฆเปนสรณะแล ทานจอมเทพ ฯลฯ คนบางจําพวกใน
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โลกนี้ ฯลฯ โผฏฐัพพทิพย. ดวยพระพุทธพจนนั้น พึงทราบความที่ความ
เลื่อมใสนั้น เปนของล้ําเลิศ และความที่ความเลื่อมใสนั้น มีผลเลิศ. อนึ่ง
พึงทราบความที่ความเลื่อมใสมีผลเลิศ ดวยสามารถแหงการใหสําเร็จผลอัน
โอฬาร มีอาทิอยางนี้วา การตัดขาดวัฏทุกข เริม่ ตนแตการเกิดในภพที่ ๗
เปนตน เพราะไดเฉพาะซึ่งการเห็นอันยอดเยี่ยม เปนเหตุแหงการบรรลุความ
สุขที่ยอดเยี่ยม.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลาย ดังตอไปนี้. บทวา อคฺคโต
ความวา ผูเลื่อมใสแลว ในพระรัตนตรัยอันล้ําเลิศ โดยความเปนของเลิศ
นั่นเอง. บทวา อคฺค ธมฺม ความวา รูอยู คือทราบอยู. ซึ่ง
สภาวะที่ล้ําเลิศ คือ ความที่พระพุทธเจา เปนผูตรัสรูดีแลว ความที่
พระธรรมเปนธรรมดี และความที่พระสงฆเปนผูปฏิบัติดีแลว ไดแกภาพที่
สูงสุดของพระรัตนตรัย ที่ไมทั่วไปแกสิ่งอื่น หรือสภาพของคุณความดี มี
ทศพลญาณเปนตน (ของพระพุทธเจา) ความเปนธรรมที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวดีแลว (ของพระธรรม) และความเปนผูปฏิบัติดีแลวเปนตน (แหง
พระสงฆ).
พระผูม ีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงพระรัตนตรัยอันเปนที่ตั้งแหง
ความเลื่อมใสอันเลิศ โดยทั่วไปอยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงพระรัตนตรัยนั้น โดยไมทั่วไป ดวยการทรงจําแนกออกไป จึงไดตรัสคํามีอาทิ
ไววา อคฺเค พุทฺเธ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปสฺนฺนาน ความวา เลื่อมใสแลว คือ
นอมใจเชื่อแลว ดวยความเลื่อมใสที่ตั้งมั่นแลว และดวยความเลื่อมใสนอก
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จากนี้. บทวา วิราคูปสเม ความวา ที่คลายกําหนัดและที่สงบ. อธิบายวา
ที่เปนเหตุคลายกําหนัดลวงสวนแหงราคะทั้งหมด และที่เปนเหตุสงบลวงสวน
แหงกิเลสทั้งมวล. บทวา สุเข ความวา ทีช่ ื่อวาเปนสุข เพราะพระธรรม
เปนเหตุสิ้นวัฏทุกข และเพราะพระธรรมเปนเหตุแหงความสุข เพราะระงับ
สังขารทั้งหลาย. บทวา อคฺคสฺมึ ทาน ททต ความวา ใหทานอยู คือ
บริจาคไทยธรรมอยู ในพระรัตนตรัยที่ล้ําเลิศ.
บรรดารัตนะทั้ง ๓ เหลานั้น เหลาชนเมื่อบํารุงคือบูชาพระผูมีพระภาคเจา ผูยังทรงดํารงพระชนมอยู ดวยปจจัยสี่ และบํารุงคือบูชาไดแก
สักการะพระธาตุเจดียเปนตน อุทิศพระผูมีพระภาคเจา ผูเสด็จปรินิพพาน
แลว ชื่อวา ถวายทานในพระพุทธเจา. บทวา ธมฺม ปูเชสฺสาม ความวา
ชนเหลาใดอุปฐากคือบูชา ไดแกสักการะอยูซึ่งบุคคลทั้งหลายผูทรงธรรม
ดวยปจจัยสี่ และเมื่อสรางพระธรรมไวใหดํารงอยูตลอดกาลนาน ชื่อวา ให
ทานในพระธรรม. เมื่ออุปฐากคือบูชา ไดแกสกั การะพระอริยสงฆอยางนั้น
ดวยปจจัย ๔ และปฏิบตั ิอยางนั้น แมในภิกษุนอกจากนี้ อุทิศพระอริยสงฆนั้น
ชื่อวา ถวายทานในพระสงฆ.
บทวา อคฺค ปฺุ ปวฑฺฒติ ความวา เมื่อชนทั้งหลายมีใจ
เลื่อมใสในพระรัตนตรัยอยางนี้ ยังการบริจาคอยางโอฬาร และการบูชา
สักการะอยางโอฬารใหเปนไป เปนอันกอสรางกุศลที่ล้ําเลิศคือ โอฬารทุก ๆ
วัน .
บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงความที่บุญนั้นเปนของล้ําเลิศ เพราะมีผลเลิศ
จึงตรัสคํามีอาทิไววา อคฺค อายุ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อคฺค อายุ ไดแก อายุทิพย (เทวดา)
หรืออายุมนุษยที่ล้ําเลิศคือยืนที่สุด. บทวา ปวฑฺฒติ ความวา เพิ่มพูนสูง ๆ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 572

ขึ้นรูป. บทวา วณฺโณ ไดแก รูปสมบัติ. บทวา ยโส ไดแก บริวารสมบัติ. บทวา กิตฺติ ไดแก เสียงสดุดีกึกกอง. บทวา สุข ไดแก ความสุข
ทางกายและความสุขทางใจ. บทวา พล ไดแก กําลังกายและกําลังความรู.
บทวา อคฺคสฺส ทาตา ความวา ถวายแกพระรัตนตรัยอันล้ําเลิศ อีกอยางหนึ่ง
บําเพ็ญบุญในพระรัตนตรัยนั้น โดยทําการถวายไทยธรรมอันเลิศใหโอฬาร.
บทวา อคฺคธมฺมสมาหิโต ความวา ดํารงอยูแลว คือ ประกอบแลวดวย
ธรรมคือความเลื่อมใส และธรรมมีทานเปนตน ทีล่ ้ําเลิศ ไดแกประกอบ
ดวยความเลื่อมใสที่ไมหวั่นไหว หรือประกอบดวยธรรมทั้งหลาย มีความ
รักใครและความพอใจของคนจํานวนมากเปนตน ที่เปนผลของความเลื่อมใส
นั้น. บทวา อคฺคปฺปตฺโต ปโมทติ ความวา ประสบความล้ําเลิศ คือ
ความประเสริฐสุด ในหมูสัตวที่ตนเกิดแลว หรือเปนผูบรรลุมรรคผลที่เปน
โลกุตระแลว ยอมบันเทิงคือรื่นเริงใจ ไดแกพอใจมาก ดังนี้แล.
จบอรรถกถาปสาทสูตรที่ ๑

๒. ชีวิตสูตร
วาดวยกอนขาวของชาวแวนแควน
[๒๗๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนอยูเพราะการแสวงหากอนขาวนี้ เปนกรรมทีล่ ามกของบุคคลผูเปนอยูทั้งหลาย บุคคลผูดายอมดาวา
ทานผูนี้มีบาตรในมือ ยอมเที่ยวแสวงหากอนขาวในโลก ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ก็กุลบุตรทั้งหลาย เปนผูเปนไปในอํานาจแหงเหตุ อาศัยอํานาจแหงเหตุ ไม
ไดถูกพระราชาทรงใหนําไปจองจําไวเลย ไมไดถูกพวกโจรนําไปกักขังไว
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ไมไดเปนหนี้ ไมไดตกอยูในภัย เปนผูมีความเปนอยูเปนปกติ ยอมเขาถึง
ความเปนอยูดวยการแสวงหากอนขาวนั้น ดวยคิดวา ก็แมพวกเราแล เปนผู
ถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ครอบงําแลว
ถูกทุกขติดตามแลว ถูกทุกขครอบงําแลว แมไฉน การการทําซึ่งที่สุดแหง
กองทุกขทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็กลุ บุตรผูบวชแลวอยางนี้
เปนผูมีอภิชฌามาก มีความกําหนัดอันแรงกลาในกามทั้งหลาย มีจิตพยาบาท
มีความดําริแหงใจชั่วราย มีสติหลงลืม ไมรูสึกตัว มีจิตไมตั้งมั่น มีจิตหมุน
ไปผิด ไมสํารวมอินทรีย เรากลาวบุคคลนี้วา มีอุปมาเหมือนดุนฟนในที่เผาผี
ที่ไฟติดทั่วแลวทั้งสองขาง ตรงกลางเปอนคูถ จะใชประโยชนเปนฟนในบาน
ในปา ก็ไมสําเร็จฉะนั้น บุคคลนี้เสื่อมแลวจากโภคะแหงคฤหัสถ และไม
ยังผลแหงความเปนสมณะใหบริบูรณได.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจา ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
บุคคลผูมีสวนชั่ว เสื่อมแลวจาก
โภคะแหงคฤหัสถ ยอมขจัดผลแหงความ
เปนสมณะใหกระจัดกระจายไป เหมือน
ดุนฟนในที่เผาผีฉิบหายไปอยู ฉะนั้น
กอนเหล็กรอนเปรียบดวยเปลวไฟ อัน
บุคคลบริโภคแลว ยังจะดีกวา บุคคลผู
ทุศีล ผูไมสํารวม พึงบริโภคกอนขาว
ของชาวแวนแควนจะดีอะไร.
จบชีวิตสูตรที่ ๒
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อรรถกถาชีวิตสูตร
ชีวิตสูตรที่ ๒ พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงไวดวยอํานาจเหตุที่
เกิดขึ้น.
ดังไดทราบมาวา สมัยหนึ่ง เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่
นิโครธาราม ใกลกรุงกบิลพัสดุ ภิกษุทั้งหลายพากันปูที่นั่งที่นอนสําหรับภิกษุ
อาคันตุกะทั้งหลาย กําลังเก็บบาตรและจีวรอยู และสามเณรทั้งหลายพากันรับ
เอาลาภ ของภิกษุทั้งหลาย ผูมาแลวมาถึงแลว ในที่ ๆ แจกลาภไดสงเสียงอึกทึก
พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับเสียงนั้นแลว ไดทรงประณาม (ขับไล) ภิกษุ
เหลานั้น. ไดทราบวา ภิกษุเหลานั้น เปนภิกษุใหมทั้งนั้นมาสูพระธรรมวินัยนี้
ยังไมนาน. ทาวมหาพรหมทราบพฤติการณนั้นแลว ไดเสด็จมาแลว ทูลขอ
พระพุทธานุเคราะห แกภิกษุที่ถูกประณามเหลานั้นวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงพอพระทัยภิกษุสงฆ. พระผูมีพระภาคเจาไดทรง
เปดโอกาสใหทาวมหาพรหมนั้น. ทีนั้นทาวมหาพรหมไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา พระผูมีพระภาคเจา ไดเปดโอกาสใหขาพระองคแลวไดถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจา กระทําประทักษิณแลวไดเสด็จหลีกไป. ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา ขอพระภิกษุสงฆจงมาเถิด แลวไดทรงแสดงอาการแก
พระอานนทเถระ. เมื่อเปนเชนนั้น ภิกษุเหลานั้นจึงถูกพระอานนทเถระเรียก
ใหมาหา ไดพากันเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา ยินดีแลว ไดนั่งอยู ณ ที่สมควร
ขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาคเจาทรงพิจารณาหาพระธรรมเทศนาที่จะเปนสัปปายะ
ของภิกษุเหลานั้น ทรงพระดําริวา ภิกษุเหลานี้ถูกเราตถาคตประณาม เพราะ
เหตุแหงอามิส ธรรมเทศนาวาดวยกอนขาวที่ทําเปนคํา ๆ จะเปนสัปปายะของ
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ภิกษุเหลานั้น ดังนี้แลว จึงไดทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้วา อนฺตมิท ภิกฺขเว
ดังนี้เปนตน.
ในพระธรรมเทศนานั้น อันต ศัพทนี้ มาแลวในความหมายวาสวน
เชนในคําทั้งหลายมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีอยูสมณพราหมณบางพวก
เปนปุพพันตกับปกะ (ลัทธิที่อางถึงสวนเบื้องตนคือผูสราง) มีทฏิ ฐิคลอยตาม
สวนเบื้องตน. มาแลวในความหมายวาตัดขาด เชนในคําทั้งหลายมีอาทิวา
ทานไดทําที่สุดแหงทุกขแลว โลกนีม้ ีที่สุดหมุนไปรอบๆ. มาแลวในความหมาย
วาครอบงํา เชนในคําทั้งหลายมีอาทิวา ปฐวีธาตุอาศัยภูมิภาคที่ปกคลุมดวย
ของเขียว กัน้ ดวยถนน มีภูเขาขวางกั้น. มาแลวในความหมายวา อวัยวะ
ในรางกาย เชนในคําทั้งหลายมีอาทิวา ใสใหญ สายรัดใส. มาแลวในความ
หมายวา จิต เชนตัวอยางในคําทั้งหลายมีอาทิวา
ก็คนบางจําพวกมีบริวารหอมลอม
เที่ยวไปอยูภายใน (จิต) ไมบริสุทธิ์ แต
ภายนอก (กาย) งดงาม.
มาแลวในความหมายวา ภายใน เชนในคําทั้งหลายมีอาทิวา อุบล
ปทุม หรือบุณฑริก บางเหลาเกิดในน้ํา เจริญในน้ํา มีน้ําหลอเลี้ยงไว จม
และพอกพูนอยูในภายใน (น้ํา). มาแลวในความหมายวา ลามก เชนในคํา
ทั้งหลายมีอาทิวา
บรรดามฤคทั้งหลาย สุนขั จิ้งจอก
เปนสัตวเลวทราม บรรดาปกษีทั้งหลาย
กาเปนสัตวชั้นต่ํา บรรดาตนไมทั้งหลาย
ตนระหุง เปนตนไมชนิดเลว ของเลวทราม
ทั้ง ๓ อยางมาประชุมกัน.
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แมในพระสูตรนี้ พึงทราบความหมายในสิ่งที่เลวทรามเทานั้น เพราะ
ฉะนั้น บทวา อนฺตมิท ภิกขฺ เว ชีวกิ าน จึงมีอรรถาธิบายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชีวิต (ความเปนอยู) นี้ เปนชีวิตที่ต่ําทราม คือ ลาหลัง
ไดแก ลามก หมายความวา เลวกวาความเปนอยูทุกชนิด ของผูเลี้ยงชีพ
ทั้งหลาย.
บทวา ยทิท ปณฺโฑลฺย ความวา ชีวิตของผูเลี้ยงชีพดวยการ
แสวงหากอนขาว คือ ดวยการเที่ยวขอเขา นี้ใด. ก็ในบทวา ปณฺโฑลฺย
นี้ มีอรรถแหงบทดังตอไปนี้ บุคคลชื่อวา ปณโฑละ เพราะเที่ยวไปเพื่อ
กอนขาว. กิจกรรมของผูเที่ยวไปเพื่อกอนขาวนั้น ชื่อวา ปณโฑลยะ
อธิบายวา ผูเลี้ยงชีพดวยการแสวงหากอนขาว.
การดา ชื่อวา อภิลาปะ อธิบายวา มนุษยทั้งหลาย โกรธแลว
จะดาคนที่เปนศัตรูของตนวา แกควรจะนุงผาเกา ๆ มีมือถือกระเบื้อง
เที่ยวแสวงหากอนขาว (ขอทาน). อีกอยางหนึ่ง จะดาอยางนี้ทีเดียววา แก
ไมมีอะไรที่จะตองทําแลวหรือ จึงไดละทิ้งหิริโอตตัปปะทั้งที่ยังมีกําลังและ
ความเพียรแลวเปนคนกําพรามีมือถือบาตร ขอทานเขากิน.
บทวา ตฺจโข เอต ความวา (ยอมเขาถึง) แมซึ่งการสาปแชง
คือความเปนอยูดวยการแสวงหากอนขาวนี้นั้น. บทวา กุลปุตฺตา อุเปนฺติ
อตฺถวสิกา ความวา กุลบุตรโดยกําเนิด และกุลบุตรผูมีอาจาระในศาสนา
ของเรา เปนผูอยูในอํานาจอรรถ คือ เปนผูอยูในอํานาจเหตุ คืออาศัย
อํานาจเหตุแลวเขาถึง คือ ประสบ. พึงทราบวินิจฉัยในบทวา ราชาภินีตา
เปนตน (ดังตอไปนี้) คนเหลาใดถูกพระราชาใหจองจําไวในเรือนจํา เพราะ
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กินของหลวง หนีไปบวช คนเหลานั้น ชื่อวา ราชาภินีตา เพราะถูกนําไป
ยังที่จองจํา. สวนคนเหลาใดถูกพวกโจรจับในดง เมื่อบางเหลาถูกฆาใหตาย
(แต) บางเหลาขอรองวานายขอรับ (ถา) พวกผมถูกพวกทานปลอยไปแลว
จักครองเรือนแลวบวช จักทําบุญใด ๆ มีพุทธบูชาเปนตนในที่นั้น ๆ จักให
สวนบุญจากบุญนั้น ๆ แกทานทั้งหลาย ดังนี้แลว เปนผูอันโจรเหลานั้นปลอย
ไปแลวบวช คนเหลานั้นชื่อวา โจราภินีตา เพราะเปนผูถูกโจรนําไปยังที่ ๆ
จะถูกฆาใหตาย แตคนเหลาใดกูหนี้แลวไมสามารถใชหนี้ไดหนีไปบวช คน
เหลานั้น ชื่อวา อีณัฏฏา (เปนลูกหนี้) เชื่อมบทวา ก็แลกุลบุตรทั้งหลายใน
ศาสนาของเราตถาคต ไดถูกพระราชาใหนําไป ฯลฯ มีการเลีย้ งชีพตามปกติ
เขาถึงความเปนผูขอทานนี้นั้น อีกอยางหนึ่ง เขาถึงดวยคิดวา เราทั้งหลายถูก
ชาติ ฯลฯ ครอบงําแลวแมไฉน. . .จะพึงปรากฏ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โอติณฺณมฺหา ตัดบทเปน โอติณฺณา
อมฺหา (เราทั้งหลาย เปนผูถูกชาติ ฯลฯ ครอบงําแลว).
ในบทวา ชาติยา เปนตน (พึงทราบวินิจฉัย ดังตอไปนี้) การกอเกิด
ครั้งแรกของขันธทั้งหลาย ในหมูสัตวนั้น ๆ ชื่อวา ชาติ ความหงอมชื่อวา
ชรา ความแตกดับ ชื่อวา มรณะ. ความเรารอน คือ การแผดเผาภายใน (ใจ)
ของผูถูกความเสื่อม เพราะญาติ โรค โภคะ ศีลและทิฏฐิ กระทบกระทั่ง ชื่อวา
โสกะ. ความพิลาบร่ําทางวาจา ของผูถูกความเสื่อมเสียกระทบกระทั่งแลวชื่อ
วา ปริเทวะ. การเบียดเบียนทางกาย ของผูมีกายถูกโผฎฐัพพะที่ไมนาปรารถนา
กระทบ ชื่อวา ทุกข. การเบียดเบียนทางใจ ของผูมีจิตถูกกระทบกระเทือนใน
อาฆาตวัตถุทั้งหลาย ชือ่ วา โทมนัส. ความลําบากแรงกลา ที่เกิดจากกลุมใจ
ของผูถูกความเสื่อมแหงญาติเปนตนกระทบ ผูไมสามารถจะยับยั้งไวได แม
ดวยการครวญคราง ชื่อวา อุปายาส. ผูถูกทุกขทั้งหลายมีชาติเปนตนครอบงํา
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แลว ชื่อวา ถูกทุกขติดตามแลว คือ ผูถูกทุกขทั้งหลายมีชาติทุกขเปนตนสอดแทรก
เขาไปภายใน. บทวา ทุกฺขปเรตา ความวา ผูถูกทุกขและเหตุเปนที่ตั้งแหง
ความทุกข ครอบงําแลว. อธิบายวา ชาติเปนตน ชื่อวา ทุกข เพราะเปนที่ตั้ง
แหงความทุกข โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ชื่อวา ทุกข เพราะเปน
ตัวทุกข. บทวา อปฺเปวนาม ฯเปฯ ปฺาเยถ ความวา ชื่อแมไฉน
การทําการตัดขาด คือ กิริยาที่สิ้นสุดลงแหงกองทุกขในวัฏฏะทั้งสิ้นนี้ จะพึง
ปรากฏ.
คําวา โส จ โหติ อภิชฺฌาลุ นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว
เพื่อทรงแสดงถึงกุลบุตรผูใหความคิดเกิดขึ้นในเบื้องตนวา เราจักทําที่สุดแหง
ทุกข แลวบวช แตภายหลังไมสามารถทําการบวชนั้นใหเปนแบบนั้นได (ทําที่
สุดแหงทุกขไมได). บรรดาบทเหลานั้น บทวา อภิชฺฌาลุ ไดแกผูเพงสิ่งของๆ
ผูอื่น. บทวา ติพฺพสาราโค ความวา ผูมีราคะมาก. บทวา พฺยาปนฺนจิตฺโต
ความวา ผูมีจิตวิบัติ เพราะเปนจิตเสียดวยพยาบาท. บทวา ปทุฏมนสงฺกปฺโป ความวา ผูมีจิตถูกโทสะประทุษรายแลว ดวยสามารถแหงการ
เขนฆาพวกอื่น เหมือนโคดุมีเขาแหลม. บทวา มุฏสฺสติ ความวา เปนผู
มีสติหลงลืม คือ ทํา (อะไร) ไวที่นี้แลว ก็ระลึกในที่นี้ไมไดเหมือนกาซอน
กอนขาวไว และเหมือนสุนัขซอนเนื้อไวแลว นึกไมไดฉะนั้น. บทวา
อสมฺปชาโน ความวา ไมมีปญญา คือ เวนจากการกําหนดขันธเปนตน.
บทวา อสมาหิโต ความวา หยุดนิ่งอยูไมได เหมือนเรือที่ผูกไวที่กระแส
น้ําเชี่ยว. บทวา วิพฺภนฺตจิตฺโต ความวา ตื่นตกใจเหมือนเนื้อขึ้นสูทาง.
บทวา ปากตินฺทฺริโย ความวา เปนผูไมสํารวมอินทรียเหมือนคฤหัสถทั้งหลาย
ผูไมสํารวมอินทรียมองดูคนที่ตนหวงแหน เพราะไมมีการสํารวม.
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บทวา ฉวาลาต ไดแก ดุนฟน ในที่ที่เผาศพ. บทวา อุภโต
ปทิตฺต มชฺเฌ คูลคต ความวา ดุน ฟนยาวประมาณ ๘ นิว้ ไฟติดทั้ง
๒ ขาง ตรงกลางก็เปอนคูถ. บทวา เนว คาเม ความวา จริงอยู ถาหาก
ดุนฟนนั้น เปนของที่ใคร ๆ (นึกวา) สามารถนําเขาไปใชเพื่อประโยชนแก
แอกไถ ไมจนั ทันและไมฝาไดไซร ก็ตองผาเพื่อเปนฟนใชในบาน ถาเปน
ของที่ใคร ๆ (นึกวา) สามารถนําเขาไปใชเพื่อประโยชนแกไมปูพื้นและเตียง
เปนตนที่กระทอมนาไดไซร ก็ตองผาเพื่อใชเปนฟนในปา. แตเพราะเหตุที่
แมประโยชนทั้ง ๒ อยางนั้น ใคร ๆ ไมอาจ (นํามาใชได) ฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสไวอยางนี้.
บทวา ตถูปมาห ความวา เราตถาคตเรียกบุคคลตามที่กลาวมาแลว
นี้วา อุปมาเหมือนอยางนั้น คือ เชนฟนเผาศพ. บทวา คิหิโภคา จ
ปริหีโน ความวา เปนผูเสื่อมจากโภคะที่จะตองไดเมื่อคฤหัสถทั้งหลายผู
ครองเรือนอยู แบงมรดกอยู และโดยประการอื่นดวย. บทวา สามฺตฺถฺจ
ความวา จะไมยังสามัญผลที่สัทธิวิหาริกเเละอันเตวาสิก ดํารงอยูในโอวาทของ
อุปชฌายและอาจารยทั้งหลายแลว จะพึงถึงดวยสามารถแหงปริยัติและปฏิเวธ
ใหบริบูรณ.
อนึ่ง พึงทราบวา พระศาสดาไมไดทรงนําอุปมานี้มา ดวยสามารถ
แหงบุคคลผูทุศีล แตทรงนํามาดวยสามารถแหงบุคคลผูมีศีลบริสุทธิ์ ผูไ ม
เกียจคราน ผูมีจิตถูกโทษทั้งหลาย มีอภิชฌาเปนตน ประทุษรายแลว.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลาย ดังตอไปนี้ บทวา คิหิโภคา
ความวา จากเครื่องอุปโภคที่ใหเกิดกามสุข. บทวา ปริหีโน ไดแก เสื่อม
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โทรมแลว. บทวา สามฺตฺถ ไดแก ทั้งพหูสูตในทางปฏิเวธ ทั้งพหูสูต
ในทางปริยัติ. เพราะวาคนเชนนั้น ไมสามารถจะไดฟงเรื่องที่ยังไมไดฟง และ
ยังเรื่องที่ไดฟงแลวใหแจมกระจาง เพราะเปนผูเกียจคราน. คนชั่วหมดสงา
เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา เสื่อมจากโภคะ คือคนไมมีบุญ ไดแกบุรุษกาลกรรณี.
บทวา ปริธสมาโน ความวา พินาศอยู. บทวา ปกิเรติ ความวา เรี่ยราด คือ
กระจัดกระจายไป. คําทั้งหมดนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอา การไม
เกิดขึ้นแหงความเจริญ คือสามัญผลนั้นเอง. บทวา ฉวาลาต วินสฺสติ
ความวา บุคคลนั้นคือชนิดนั้น จะไมประกอบประโยชนใหแกใคร ๆ เลย
พินาศไปเหมือนดุนฟนเผาศพดังที่กลาวมาแลว เพราะเปนผูพลาดจากประโยชน
ทั้ง ๒. ถึงจะไมไดทําการละเมิดทางกายและวาจา แตเมือไมชําระจิตใหสะอาด
ก็พินาศ จะปวยกลาวไปไยถึงไดทําการละเมิดทางกายและทางวาจาเลา.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงโทษในความทุศีล โดยการทรง
แสดงถึงสวนแหงทุกขในอบายของเขาแลว ดวยคําวา ทุสฺสีโล เมื่อทรงพระ
ประสงค จะใหสัตวทั้งหลายสงัดจากโทษของความทุศีลนั้น จึงตรัสพระคาถา
ไวโดยนัยมีอาทิวา กาสาวกณฺา ดังนี้. เนื้อความของพระคาถาทั้ง ๒ นัน้
ไดกลาวไวแลว ในหนหลังที่เดียวแล.
จบอรรถกถาชีวิตสูตรที่ ๒
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๓. สังฆาฏิสูตร
วาดวยผูประพฤติธรรมอยูไกลเหมือนอยูใกลพระองค
[๒๗๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาแมภิกษุจับชายสังฆาฏิแลวพึงเปนผู
ติดตามไปขางหลัง ๆ เดินไปตามรอยเทาของเราอยูไซร แตภกิ ษุนั้นเปนผูมี
อภิชฌาเปนปกติ มีความกําหนัดแรงกลาในกามทั้งหลาย มีจิตพยาบาท มี
ความดําริแหงใจชั่วราย มีสติหลงลืม ไมรูสึกตัว มีจิตไมตั้งมั่น มีจิตหมุน
ไปผิด ไมสาํ รวมอินทรีย โดยที่แท ภิกษุนั้นอยูหางไกลเราทีเดียว และเราก็
อยูหางไกลภิกษุนั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร ? เพราะภิกษุนั้นยอมไมเห็นธรรม
เมื่อไมเห็นธรรมยอมเชื่อวาไมเห็นเรา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาแมภิกษุนั้นพึง
อยูในที่ประมาณ ๑๐๐ โยชนไซร แตภิกษุนั้นเปนผูไมมีอภิชฌา ไมมีความ
กําหนัดอันแรงกลาในกามทั้งหลาย ไมมีจิตพยาบาท ไมมีความดําริแหงใจชั่ว
ราย มีสติมนั่ รูสกึ ตัว มีจิตตั้งมั่น มีจิตมีอารมณเปนอันเดียว สํารวมอินทรีย
โดยที่แท ภิกษุนั้นอยูใกลชิดเราทีเดียว และเราก็อยูใกลชิดภิกษุนั้น ขอนั้น
เพราะเหตุไร ? เพราะภิกษุนั้น ยอมเห็นธรรม เมื่อเห็นธรรมยอมชื่อวาเห็นเรา.
บุคคลผูมักมาก มีความคับแคน ยัง
เปนไปตามตัณหา ดับความเรารอนไมได
แมหากวาพึงเปนผูติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจาผูหาความหวั่นไหวมิได ผูดับความ
เรารอนไดแลวไซร บุคคลนั้นผูกําหนัด
ยินดี ชื่อวาพึงเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา
ผูปราศจากความกําหนัดยินดี เพียงในที่
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ไกลเทานั้น สวนบุคคลใดเปนบัณฑิต รู
ธรรมดวยปญญา เปนเครื่องรูธรรมอันยิ่ง
เปนผูหาความหวั่นไหวมิได สงบระงับ
เปรียบเหมือนหวงน้าํ ที่ไมมีลมฉะนั้น บุคคลนั้นผูหาความหวั่นไหวมิได ทั้งดับความ
เรารอนไดแลว ผูไมกําหนัดยินดี ชื่อวา
พึงเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูหาความ
หวั่นไหวมิได ทั้งดับความเรารอนไดแลว
ปราศจากความกําหนัดยินดี ในที่ใกลแท.
จบสังฆาฏิสูตรที่ ๓

อรรถกถาสังฆาฏิสูตร
ในสังฆาฏิสูตรที่ ๓ พึงทราบวินิจฉัยตอไป.
บทวา สงฺฆาฏิกณฺเณ ไดแก ทีช่ ายจีวร. บทวา คเหตฺวา ความวา
เกาะ. บทวา อนุพนฺโธ อสฺส ความวา พึงติดตามไป. มีพุทธาธิบายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูป ในพระธรรมวินัยนี้ เปนเสมือนใชมือของ
คนเกาะชายสุคตมหาจีวร ที่เราตถาคตหมแลว ติดตามเราตถาคตไป คือ
เปนผูอยูใกลชิดเราตถาคตอยางนี้.
บทวา ปาเท ปาท นิกขฺ ิปนฺโต ความวา ทอดเทาของตนลง
ที่รอยเทาของเราตถาคต ผูกําลังเดินไป คือในที่ ๆ เราตถาคตวางเทาลง ถัด
จากการยกเทาขึ้นแลว. ดวยคําทั้ง ๒ นี้ พระผูม ีพระภาคเจาทรงแสดงวา
ผิวา เธอจะไมละทิ้ง (หางเหิน) ที่ยืน ที่เดิน (ของเราตถาคต) อยูใกลเรา
ตถาคตตลอดทุกเวลาไซร.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 583

บทวา โส อารกาว มยฺห อหฺจ ตสฺส ความวา ภิกษุนนั้
เมื่อไมบําเพ็ญปฏิปทาที่เราตถาคตกลาวแลวใหบริบูรณ ก็ชื่อวา เปนผูอยูไกล
เราตถาคตทีเดียว เราตถาคต ก็ชื่อวา อยูไกลเธอเหมือนกัน. ดวยคํานี้
พระองคทรงแสดงวา การเห็นพระตถาคตเจา ดวยมังสจักษุก็ดี การอยูรวมกัน
ทางรูปกายก็ดี ไมใชเหตุ (ของการอยูใกล) แตการเห็นดวยญาณจักษุเทานั้น
และการรวมกันดวยธรรมกายตางหาก เปนประมาณ (ในเรือ่ งนี้). ดวยเหตุ
นั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะวาภิกษุ
นั้นไมเห็นธรรม เมื่อไมเห็นธรรม ก็ไมเห็นเราตถาคต. ในคําวา ธมฺม น
ปสฺสติ นั้น มีอธิบายวา โลกุตรธรรม ๙ อยาง ชื่อวา ธรรม ก็เธอไม
อาจจะเห็นโลกุตรธรรมนั้นได ดวยจิตที่ถูกอภิชฌาเปนตนประทุษราย เพราะ
ไมเห็นธรรมนั้น เธอจึงชื่อวา ไมเห็นธรรมกาย สมจริงตามที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนวักกลิ เธอจะมีประโยชนอะไร ดวยกายอันเปอยเนา
นี้ที่เธอไดเห็นแลว ดูกอ นวักกลิ ผูใดแล เห็นธรรม ผูน ั้น ก็เห็นเรา
ตถาคต ผูใดเห็นเราตถาคต ผูนั้น ก็เห็นธรรม ดังนี้ และวา เราตถาคตเปน
พระธรรม เราตถาคตเปนพระพรหมดังนี้ และวา เปนธรรมกายบาง เปน
พรหมกายบาง ดังนี้ เปนตน.
บทวา โยชนสเต ความวา ในพื้นที่มีประมาณรอยโยชน อธิบาย
วา ในที่มีรอยโยชนเปนที่สุด. คําที่เหลือ พึงทราบ โดยบรรยายที่ผิดจากที่
กลาวมาแลว. และพึงทราบความที่ทานเปนผูไมมีการเพ็งเล็งเปนปกติ ดวย
สามารถแหงการบรรลุอริยมรรค.
พึงทราบวินิจฉัยคาถาทั้งหลาย ดังตอไปนี้ บทวา มหิจฺโฉ
ความวา ชื่อวาผูมีความมักมาก เพราะมีความกําหนัดแรงกลาในกามทั้งหลาย.
บทวา วิฆาตวา ความวา ชื่อวาผูมีความคับแคน เพราะมีความดําริดวยใจ
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ที่ถูกความอยากประทุษรายแลว เพราะเปนผูมีความมักมาก ดวยอํานาจแหง
การอาฆาตในสัตวทั้งหลาย และเพราะไมไดตามที่ตองการ. บทวา เอชานุโค
ความวา เมื่อติดตามตัณหานั้นไป เหมือนเปนทาสของตัณหา กลาวคือความ
หวั่นไหวยังไมดับ เพราะถูกความกระวนกระวายเกิดแตกิเลส มีราคะเปนตน
ครอบงําแลว คือติดอยูแลว ดวยความจํานงอารมณมีรูปเปนตน. บทวา ปสฺส
ยาวฺจ อารกา มีอธิบายวา ผูมีความมักมาก ถึงอยู แมใกลพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูไมหวั่นไหว ผูดับ (ทุกข) ไดแลว ผูปราศจากความกําหนัดแลว
ตามอํานาจแหงโอกาส แตยังเปนผูคับแคน ติดตามกิเลสชื่อตัณหาไป ยัง
ดับทุกขไมได ยังกําหนัดคือยังเปนพาลปุถุชนตามสภาวธรรม ชื่อวา เห็น
พระองคไดตลอดเวลาที่ประทับอยูในที่ไกล แมการจะกราบทูล ก็ไมใชทํา
ไดงาย. สมจริงตามที่ตรัสไววา
นักปราชญกลาววา ทองฟากับแผน
ดินอยูไกลกัน ฝงมหาสมุทรก็อยูไกลกัน
เหมือนกัน แตทานกลาววา ธรรมของ
สัตบุรษุ กับธรรมของอสัตบุรุษไกลกัน
ยิ่งกวานั้น.
บทวา ธมฺมมภิ
ฺ าย ความวา เพราะรูยิ่ง คือเขาใจไดแกทราบ
สัจธรรมทั้งสี่ในตอนตน ดวยญาตปริญญา และตีรณปริญญาตามสมควร.
บทวา ธมฺมมฺาย ความวา รูธรรมนั้นนั่นแหละ ในตอนตอมาดวย
มรรคญาณตามขอบเขต ดวยอํานาจปริญญาเปนตน. บทวา ปณฺฑิโต ไดแก
ผูเปนบัณฑิต เพราะเปนพหูสูตในทางปฏิเวธ. บทวา รหโทว นิวาเต จ
ความวา เปนผูไมหวั่นไหว คือเวน จากการหวั่นไหว เพราะกิเลสเงียบสงบอยู
เหมือนหวงน้ําในที่สงัดลมฉะนั้น. (อธิบายวา) หวงน้ํานั้นในที่สงัดลม ไมถูก
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ลมพัด จะเรียบราบอยู (ไมมีคลื่น) ฉันใด แมภิกษุนี้ผูมีกิเลสสงบแลว
เวนจากความหวั่นไหว เพราะกิเลสจะสงบอยูดวยสมาธิที่สัมปยุตดวยอรหัตผล
ในที่ทุกแหง คือ จะเปนผูมีสภาพสงบทีเดียวตลอดกาลทุกเมื่อ. บทวา อเนโช
ความวา ภิกษุนั้นเปนพระอรหันต มีสภาพไมหวั่นไหวเปนตน โดยโอกาส
ถึงจะอยูไกลพระสัมมาสัมพุทธเจาผูมีสภาพไมหวั่นไหว ก็เหมือนกับอยูไมไกล
คือในสํานักนั่งเอง ตามสภาวธรรม ดังนี้.
จบอรรถกถาสังฆาฏิสูตรที่ ๓

๔. อัคคิสูตร
วาดวยไฟ ๓ กอง
[๒๗๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฟ ๓ กองนี้ ๓ กองเปนไฉน ? คือ
ไฟคือราคะ ๑ ไฟคือโทสะ ๑ ไฟคือโมหะ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฟ ๓
กองนี้แล.
ไฟคือราคะ ยอมเผาสัตวผูกําหนัด
แลวหมกมุนแลวในกามทั้งหลาย สวนไฟ
คือโทสะ ยอมเผานรชนผูพยาบาท มี
ปกติฆาสัตว สวนไฟคือโมหะ ยอมเผา
นรชนผูล ุมหลง ไมฉลาดในอริยธรรม
ไฟ ๓ กองนี้ยอมตามเผาหมูสัตวผูไมรูสึก
วาเปนไฟ ผูยินดียิ่งในกายตน ทั้งในภพนี้
และภพหนา สัตวเหลานั้นยอมเพิ่มพูน
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นรก กําเนิดสัตวดิรัจฉานอสุรกายและ
ปตติวิสัย เปนผูไมพนไปจากเครื่องผูก
แหงมาร.
สวนสัตวเหลาใดประกอบความเพียร
ในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทั้งกลางคืนกลางวัน สัตวเหลานั้นผูมี
ความสําคัญอารมณวา ไมงามอยูเปนนิจ
ยอมดับไฟ คือ ราคะได สวนสัตวทั้งหลาย
ผูสูงสุดในนรชน ยอมดับไฟคือโทสะได
ดวยเมตตา และดับไฟคือโมหะไดดวย
ปญญาอันเปนเครื่องใหถึงความชําแรก
กิเลส สัตวเหลานั้นมีปญญาเปนเครื่อง
รักษาตน ไมเกียจครานทั้งกลางคืนกลางวัน ดับไฟมีไฟคือราคะเปนตนได ยอม
ปรินิพพานโดยไมมีสวนเหลือ ลวงทุกข
ไดไมมสี วนเหลือ บัณฑิตทั้งหลายผูเห็น
อริยสัจผูถึงที่สุดแหงเวท รูแลวโดยชอบ
ดวยปญญาเปนเครื่องรูยิ่ง ซึ่งความสิ้นไป
แหงชาติ ยอมไมมาสูภพใหม.
จบอัคคิสูตรที่ ๔
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อรรถกถาอัคคิสูตร
ในอัคคิสูตรที่ ๔ พึงทราบวินิจฉัยตอไปนี้ :ชื่อวาไฟ เพราะความหมายวา ลวกลน. ไฟคือราคะ ชื่อวา
ราคัคคิ. เพราะวา ราคะเมื่อเกิดขึ้นจะลวกลนคือไหมสัตวทั้งหลาย เพราะ
ฉะนั้น จึงตรัสเรียกวา อัคคิ. ในโทสะ และโมหะ ๒ อยางนอกจากนี้ ก็มี
นัยนี้เหมือนกัน.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา ราคคฺคิ เปนตนตอไป. ไฟติดขึ้นเพราะ
อาศัยเชื้ออันใด ก็จะไหมเชื้อนั้น (ลุกฮือ) เรารอนมากทีเดียว ฉันใด ราคะ
เปนตน แมเหลานั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน เกิดขึ้นเองในสันดานใด ก็จะเผาลน
สันดานนั้นใหกลัดกลุมมากขึ้น เปนสิ่งที่ดับไดยาก. บรรดาสัตวที่ถูกราคะ
เปนตนเผาลนเหลานั้น เหลาสัตวที่ถูกความกลัดกลุมเผาลนหทัย ประสบ
ความตายเพราะความทุกข คือไมไดสิ่งที่ตองการ (ไมสมหวัง) หาประมาณ
มิได. นี้เปนการเผาลนของราคะกอน. แตโดยพิเศษแลว ไดแกเทพเจาเหลา
มโนปโทสิกา (จุติเพราะทํารายใจ) เพราะการเผาลนของโทสะ. เทพเจาเหลา
ขิฑฑาปโทสิกา (จุติเพราะเพลิดเพลินกับการเลน) เปนตัวอยาง เพราะ
การเผาลนของโมหะ. เพราะวา ความเผลอสติของเทพเจาเหลานั้นมีได ดวย
อํานาจโมหะ เพราฉะนั้น เทพเจาเหลานั้น เมื่อปลอยเวลารับประทานอาหาร
ใหลวงเลยไป ดวยอํานาจการเลนจนทํากาละ นี้ คือการเผาลนแหงราคะเปนตน
ที่มีผลทันตาเห็นกอน. แตที่มีผลในสัมปรายิกภพซึ่งรายแรงกวา และยับยั้ง
ไดยาก มีขึ้นดวยอํานาจแหงการเกิดขึ้นในนรกเปนตน. และอรรถาธิบายนี้
ควรขยายใหแจมชัด ตามอาทิตตปริยายสูตร.
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พึงทราบวินิจฉัย ในคาถาทั้งหลายตอไป. บทวา กาเมสุ มุจฺฉิเต
ความวา ถึงการสยบคือความโง ไดแกความประมาท หมายความวา มิจฉาจาร
ดวยอํานาจภาวะที่จะตองดื่มด่ําในวัตถุกามทั้งหลาย. บทวา พฺยาปนฺเน ความวา
มีจิตถึงความพินาศ. เชื่อมความวา เผาอยู. คําวา นเร ปาณาติปาติโน นี้
เปนชื่อของไฟคือโทสะ. บทวา อริยธมฺเม อโกวิเท ความวา ชนเหลาใด
เวนการทําไวในใจ ซึ่งการเรียนและการซักถาม ในธรรมทัง้ หลายมีขันธและ
อายตนะเปนตน ทั่วทุกอยางชื่อวาเปนผูไมฉลาดในธรรม ชนเหลานั้นถูก
ความงมงายครอบงําแลว พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา. ชือ่ วา เปนผูงมงาย
โดยพิเศษ. บทวา เอเต อคฺคี อชานนฺตา ความวา ไมรูอยูวา ไฟราคะ
เปนตนเหลานี้ เผาลนอยูทั้งในภพนี้ และในสัมปรายภพ คือ ไมแทงตลอด
ดวยอํานาจแหงการบรรลุ ดวยปริญญากิจ และดวยสามารถแหงการบรรลุ
ดวยปหานกิจ. บทวา สกฺกายาภิรตา ความวา เพลิดเพลินยินดียิ่งนักใน
กายของตนคือในอุปาทานขันธทั้ง ๕ ดวยอํานาจตัณหาและทิฏฐิ. บทวา
วฑฺฒยนฺติ ความวา เพิ่มพูนคือสะสมไว โดยการใหเกิดขึ้นบอย ๆ. บทวา
นิรย ไดแก นรกทุก ๆ ขุม คือ นรกใหญ ๘ ขุม และอุสสทนรก ๑๖ ขุม.
บทวา ติรจฺฉานฺจ โยนิย ไดแก กําเนิดเดียรฉานดวย. บทวา อสุร
ไดแก อสุรกาย เชื่อมความวา เพิ่มปตติวิสัยเขาไปดวย.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงวัฏฏะโดยมุข คือ การแสดงภาวะ
ที่ไฟราคะเปนตน เผาลนทั้งในภพนี้และภพหนา ดวยพระดํารัสเพียงเทานี้แลว
บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงวิวัฏฏะ ดวยการดับไฟราคะเปนตนเหลานั้น จึงตรัส
คํามีอาทิไววา เย จ รตฺตินฺทิวา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยุตตฺ า ความวา ประกอบแลว ดวย
สามารถแหงการประกอบเนือง ๆ ซึ่งภาวนา. บรรดาภาวนาทั้ง ๒ นั้น ใน
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ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา พระองคทรงแสดงความที่ไฟราคะเปนตน
ดับได ไมใชในศาสนาอื่น. อนึ่ง เมื่อจะทรงแสดงวิธีดับไฟราคะเปนตน
เหลานั้น และอสุภกรรมฐานที่ไมทั่วไปแกศาสนาอื่น โดยสังเขปเทานั้น จึง
ตรัสไววา
ทานเทลานั้นมีความสําคัญวาไมงาม
อยูเนืองนิตยยอมดับไฟราคะได แตผูสูง
สุดกวานรชนดับไฟโทสะได ดวยเมตตา
สวนไฟโมหะ ทานดับไดดวยปญญานี้ ที่
เปนเหตุใหเจาะทะลุไปเปนปกติ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสุภสฺิโน ความวา ผูชื่อวามี
อสุภสัญญาเปนปกติ (มีความสําคัญหมายวาไมงาม) เพราะประกอบความเพียรเนือง ๆ ในอสุภภาวนา ดวยอํานาจอาการ ๓๒ และดวยอํานาจอารมณ
มีซากศพที่ขึ้นพองเปนตน . บทวา เมตฺตาย ความวา ดวยเมตตาภาวนา
ที่ตรัสไววา เธอมีจิตสรหคตดวยเมตตา แผไปตลอดทิศ ๆ หนึ่งอยู และใน
พระคาถานี้ ผูศึกษาพึงทราบการดับไฟราคะและไฟโทสะ ดวยอนาคามิมรรค
ที่เกิดขึ้นโดยทําฌานที่มีอสุภะเปนอารมณ และ (ฌานมีเมตตาเปนอารมณ)
ใหเปนเบื้องบาท. บทวา ปฺาย ความวา ดวยมรรคปญญาทีป่ ระกอบดวย
วิปสสนาปญญา ดวยเหตุนั้น พระผูมพี ระภาคเจาจึงตรัสไววา ยาย นิพฺเพธคามินี เพราะวา ปญญานั้นจะทะลุทะลวงกิเลสและขันธไปคือเปนไป เพราะ
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเรียกวา นิพเพธคามินี (เจาะทะลุไป).
บทวา อเสส ปรินิพฺพนฺติ ความวา ทานเหลานั้นใหไฟราคะ
เปนตน ดับไปไมมีเหลือ ดวยอรหัตมรรคแลวดํารงอยู ดวยสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ชื่อวา เปนผูมีปญญาเครื่องรักษาตน เพราะถึงความไพบูลย
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แหงปญญา ชื่อวา เปนผูไมซึมเซาตลอดทั้งคืนทั้งวัน เพราะเปนผูละความ
เกียจครานไดโดยเด็ดขาดมากอนแลวดวยสัมมัปปธาน และเพราะเปนผูขยัน
หมั่นเพียรดวยการเขาผลสมาบัติ ชื่อวา ดับสนิทไมมีเหลือ ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ เพราะจิตดวงหลัง (สุดทาย) ดับแลว และตอจากนั้นไป ก็จะ
ขามไป คือ กาวลวงวัฏทุกขไปได ไมมีเหลือคือไมเหลือไวเลย.
พระผูม ีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงความดับดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
แกเหลาภิกษุผูดับไฟราคะเปนตน ไดอยางนี้แลว บัดนี้ เมือ่ จะทรงชมเชย
(ภิกษุเหลานั้น) ดวยคุณธรรมทั้งหลายที่เธอไดแทงตลอดกันแลว จึงไดตรัส
พระคาถาสุดทายไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อริยทฺทส ความวา ทานเหลาใดเห็นอยู
ซึ่งธรรมที่พระอริยเจาทั้งหลาย คือ บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน จะ
พึงเห็น หรือเห็นพระนิพพาน ที่ชื่อวาอริยะ เพราะไกลจากกิเลสทั้งหลาย อีก
อยางหนึ่ง เห็นอยู ซึ่งสัจจะทั้ง ๔ ที่ประเสริฐ เพราะฉะนั้น ทานเหลานั้นจึง
ชื่อวา อริยทฺทส (ผูเห็นสัจจะอันประเสริฐ). ทานเหลาใดถึงที่สุดแหงพระเวท
คือ มรรคญาณ หรือถึงที่สุดแหงสงสารดวยพระเวท (คือมรรคญาณ) นัน้
เพราะฉะนั้น ทานเหลานั้น จึงชื่อวา เวทคุโน (ผูถึงที่สุดแหงพระเวท).
บทวา สมฺมทฺาย ความวา เพราะรูกุศลธรรมเปนตน และขันธเปนตน
ที่จะตองรูทุกอยาง โดยชอบนั่นเอง. คําที่เหลือมีนัยเหมือนที่กลาวมาแลว.
จบอรรถกถาอัคคิสูตรที่ ๔
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๕. อุปปริกขยสูตร
วาดวยผูตัดเรื่องของไดไมมีภพใหม
[๒๗๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อภิกษุพิจารณาอยูดวยประใด ๆ
วิญญาณของเธอไมฟุงซานแลว ไมสายไปแลว ไมหยุดอยูแ ลวในภายใน
ภิกษุพึงพิจารณาดวยประการนั้น ๆ เมื่อภิกษุไมสะดุงเพราะไมถือมั่น ความ
สมภพ คือ ความเกิดขึ้นแหงทุกข คือ ชาติ ชราและมรณะ ยอมไมมีตอไป.
ภิกษุผูละธรรมเปนเครื่องของ ๗
ประการไดแลว ตัดตัณหาเปนเหตุนําไป
ในภพขาดแลว มีสงสาร คือ ชาติหมดสิ้น
แลว ภพใหมของเธอยอมไมม.ี
จบอุปปริกขยสูตรที่ ๕
อรรถกถาอุปปริกขยสูตร
ในอุปปริกขยสูตรที่ ๕ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ตถา ตถา ความวา โดยประการนั้น ๆ . บทวา อุปริกฺเขยฺย
ความวา พึงพิจารณาไตตรองดูหรือตรวจตราดู. บทวา ยถา ยถาสฺส
อุปปริกฺขโต ความวา เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาอยูโดยประการใด ๆ. บทวา
พหิทฺธา จสฺส วิฺาณ อวิกฺขิตฺต อวิสฏ ความวา วิญญาณ (จิต)
ของเธอ ชื่อวา เปนจิตไมฟุงซาน เพราะไมมีความฟุงซานที่เกิดขึ้นในอารมณ
มีรูปเปนตน ภายนอก คือเปนจิตตั้งมั่น พึงเปนจิตไมซัดสายไปจากอารมณ
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กรรมฐานนั้นนั่นเอง มีพุทธานิบายนี้ไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุรปู นี้
ผูปรารภวิปสสนาใครครวญ คือ พิจารณาสังขารทั้งหลาย ไดแก ถือเอานิมิต
ในสมถะ ดวยอํานาจแหงการกําหนดอาการที่จิตตั้งมั่นมากอนแลวใหสัมมสนญาณเปนไป ตลอดเวลาไมมีระหวางขั้นโดยเคารพวิปสสนาจิตของตนจะไมพึง
เกิดขึ้น ในอารมณมีรูปเปนตน ที่นอกไปจากกรรมฐาน คือ ไมพึงเปน
ฝกฝายแหงความฟุงซาน เพราะปรารภความเพียรมากเกินไป โดยประการ
ใด ๆ ภิกษุพึงพิจารณา คือ ไตรตรอง โดยประการนั้น ๆ ดังนี้. บทวา
อชฺฌตฺต อสณฺิต ความวา เพราะเหตุที่ (จิตของเธอ) ชื่อวาหยุดอยูแลว
เพราะหยุดอยู ดวยอํานาจแหงความปนปวน ชื่อวาในภายใน คือ ในอารมณ
กรรมฐานกลาวคืออารมณที่มีอยูในภายใน โดยการครอบงําความเกียจคราน
ไวได เพราะเหตุที่เบื่อความเพียรดําเนินไปเพลาลงแลว สมาธิก็จะมีกําลัง
แตเมื่อพระโยคาวจรประกอบความเพียรสม่ําเสมอ แลวจิตก็ชื่อวาเปนจิตไมหยุดอยู คือ เปนจิตดําเนินไปสูวิถีแลว ฉะนั้น ภิกษุนั้น พึงพิจารณาโดยประการ
ที่เมื่อเธอพิจารณาแลว วิญญาณ (จิต) จะไมพึงหยุดอยูในภายใน คือ จะพึง
ดําเนินไปสูวิถี. บทวา อนุปาทาย น ปริตสฺเสยฺย มีการเชื่อมความวา
ภิกษุนั้น ควรพิจารณาโดยประการที่เมื่อเธอพิจารณาอยูจะไมยึดถือสังขาร
อะไร ๆ ในรูปเปนตน ดวยอํานาจการยึดถือดวยตัณหาและทิฏฐิวา นั่นเปน
ของเรา นั่นเปนอัตตาของเราแลว ตอแตนั้นไปนั่นเอง ก็จะไมพึงหวาดสะดุง
ดวยอํานาจการยึดถือดวยตัณหาและทิฏฐิ. ถามวา ก็เมื่อพิจารณาอยูอยางไร
ทั้ง ๓ อยางนี้ (จิตหยุด ไมหยุด ดําเนินสูวิถี) จึงจะมี. แกวา เมื่อเธอระลึก
ถึงธรรมที่เปนฝายความฟุงซานและที่เปนฝายแหงความเกียจคราน ประกอบ
ความเพียรใหสม่ําเสมอ ชําระจิตใหสะอาดจากวิปสสนูปกิเลส ในตอนตนแลว
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(ตอไป) ก็พจิ ารณาโดยที่วิปสสนาญาณจะดําเนินไปสูวิปสสนาวิถีโดยชอบ
นั่นเอง.
พระผูม ีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงอุบายสําหรับชําระจิตใหสะอาดจาก
ความเพียรมากเกินไป ความเพียรหยอนเกินไป และวิปสสนูปกิเลส ดวย
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิประกอบแลว แกภกิ ษุผูบําเพ็ญกรรมฐานมีสัจจะ
ทั้ง ๔ เปนอารมณอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงวา เมื่อพระโยคาวจร
ชําระวิปสสนาญาณใหสะอาดอยางนั้น ไมนานเลยก็จะเปนไปเพื่อสืบตอดวย
วิปสสนามรรคแลวกาวลวงวัฏทุกขทั้งสิ้นได จึงไดตรัสคํามีอาทิไววา พหิทฺธา
ภิกฺขเว วิ
ฺ าเณ ดังนี้. คํานั้น มีนัยดังที่ไดกลาวมาแลวนั่นแหละ.
สวนพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา การสมภพ คือ
การเกิดขึ้นแหงทุกข คือ ชาติ ชราและมรณะ จะไมมีตอไป มีเนื้อความ ดังนี้
คือ เมื่อกิเลสสิ้นไปแลว ดวยมรรคเบื้องปลาย ตามลําดับ มรรคโดยไมมีเหลือเลย
เพราะสืบตอดวยวิปสสนามรรคอยางนี้ การสมภพ กลาวคือเหตุเกิดขึ้นแหง
วัฏทุกขทั้งสิ้น คือ ชาติ ชราและมรณะจะไมมี และการอุบัติขึ้นแหงวัฏทุกข
ทั้งสิ้น ก็จะไมมี ในกาลตอไป คือ ในอนาคต อีกอยางหนึ่ง เหตุเกิดแหง
ทุกข กลาวคือชาติ ก็จะไมมี และการเกิดแหงทุกข คือ ชราและมรณะ ก็จะ
ไมมี.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาตอไป บทวา สตฺตสงฺคปฺปหีนสฺส
ความวา ผูช ื่อวาละเครื่องของ ๗ อยางได เพราะละเครื่องของ ๗ อยาง
เหลานี้ได คือ เครื่องของคือตัณหา ๑ เครื่องของคือทิฏฐิ ๑ เครื่องของคือ
มานะ ๑ เครื่องของคือโกธะ ๑ เครื่องของคืออวิชชา ๑ เครื่องของคือกิเลส ๑
เครื่องของคือทุจริต ๑. สวนอาจารยบางเหลากลาววา เครื่องของ ๗ อยาง
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คือ อนุสัย ๗ นั่นเอง. บทวา เนตฺติจฺฉนฺนสฺส ความวา ผูตัดกิเลสที่จะ
นําไปสูภพขาดแลว. บทวา วิกฺขีโณ ชาติสสาโร ความวา ก็สงสาร
ที่ชื่อวาเปนตัวชาติ เพราะเปนเหตุของชาติ โดยการเปนไปดวยสามารถแหง
การเกิดขึ้นแลว ๆ เลา ๆ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ชาติสสาโร สงสาร คือ
ชาตินั้นสิ้นสุดแลว คือ สุดสิ้นลงแลว เพราะตัณหาที่นําไปสูภพถูกตัดขาดแลว
ตอแตนั้นนั่นเอง ภพใหมของทานก็จะไมมี ดังนี้แล.
จบอรรถกถาอุปปริกขยสูตรที่ ๕

๖. อุปปตติสูตร
วาดวยการเขาถึงกาม ๓ ประการ
[๒๗๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การเขาถึงกาม ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปน
ไฉน ? คือ เหลาสัตวผูมีกามอันปรากฏแลว ๑ เทวดาผูยินดีในกามที่ตน
นิรมิตเอง ๑ เทวดาผูใหอํานาจเปนไปในกามที่ผูอื่นนิรมิตให ๑ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ก็เขาถึงกาม ๓ อยางนี้แล.
เหลาสัตวผูมีกาม อันปรากฏแลว
เทวดาผูยินดีในกามนิรมิตเอง เทวดาผูยัง
อํานาจใหเปนไป ทั้งมนุษยและสัตวผูบริโภคกามเหลาอื่น ซึ่งเปนผูฉลาดในการ
บริโภคกาม ยอมไปกาวลวงสงสารอันมี
ความเปนอยางนี้ และมีความเปนอยางอื่น
ไปได บัณฑิตพึงสละกามทั้งที่เปนของ
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ทิพยทั้งที่เปนของมนุษยเสียทั้งหมด บัณฑิตทั้งหลาย ตัดกระแสตัณหาในปยรูป
และสาตรูป ทีบ่ ุคคลกาวลวงไดโดยยาก
ไดแลว ยอมปรินิพพานโดยไมมีสวนเหลือ
ลวงทุกขไดโดยไมมีสวนเหลือ บัณฑิต
ทั้งหลายผูเห็นอริยสัจ รูถึงเวท รูแ ลว
โดยชอบดวยปญญาเปนเครื่องรูยิ่งซึ่งความ
สิ้นไปแหงชาติ ยอมไมมาสูภพใหม.
จบอุปปตติสูตรที่ ๖
อรรถกถาอุปปตติสูตร
ในอุปปตติสูตรที่ ๖ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา กามูปปตฺติโย ไดแก การไดกาม หรือการซองเสพกาม.
บทวา ปจฺจปุ ฏิตกามา ไดแก เปนผูใครอยูเปนนิตย คือ มี
อารมณเปนนิตย เชนมนุษยทั้งหลาย. อธิบายวา มนุษยทั้งหลาย ตกอยู
ในอํานาจวัตถุเปนนิตย ที่จิตปฏิพัทธอยู ถึงจะนําเอามาตุคามนั้นแหละมาให
ตั้งรอย ตั้งพัน ก็ยังรับอยูไดเปนประจํา. และเทวดาบางพวก (ก็เหมือนกัน).
อธิบายวา เทวดาผูอยูในเทวโลก ๔ ชั้น นับแตเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาไป
ก็ตกอยูในอํานาจวัตถุเปนนิตยเหมือนกัน . ก็ในขอนี้ มีเรื่องของปญจสิขเทพบุตร เปนตัวอยาง. ถึงสัตวที่เกิดในอบายที่เหลือ บางเหลา เวนสัตวนรกที่
เกิดในอบาย ก็เหมือนกัน คือ ตกอยูในอํานาจวัตถุเนืองนิตยทั้งนั้น เพราะวา
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ปลา ก็ตกอยูใ นอํานาจของปลาตัวเมียของตน เตาก็ตกอยูในอํานาจของเตาตัว
เมียของตนเปนอันวา สัตวเดียรัจฉานแมทั้งหมด และเปรตจําพวกวินิปาติกะ
ยอมตกอยูในอํานาจวัตถุเนืองนิตย ดังพรรณนามานี้ เพราะฉะนั้น สัตวเหลานี้
ตั้งแตสัตวที่เกิดในอบายที่เหลือ จนถึงเทวดาเหลาชั้นดุสิต เวนสัตวนรก
ชื่อวา มีกามปรากฏแลว.
บทวา นิมฺมานรติโน ความวา เทวดาทั้งหลาย ชื่อวา นิมมานรดี
เพราะมีความยินดีในสมบัติเนรมิต ที่เนรมิตขึ้นเอง. อธิบายวา เทวดาเหลา
นั้น ยอมปรารถนา รูปชนิดใด ดวยสามารถแหงรูปสีเขียว รูปสีเหลือง
เปนตน ก็เนรมิตรูปชนิดนั้นแลวยินดีอยู เหมือนเทวดาเหลา มนาปกายิกา
ผูอยูเฉพาะหนาทานพระอนุรุทธเถระฉะนั้น.
บทวา ปรนิมฺมิตวสวตฺติโน ความวา เทวดา ชื่อวา ปรนิมมิตวสวัตดี เพราะตกอยูในอํานาจกาม ที่เทพเหลาอื่นเนรมิตไว. อธิบายวา
เทวดาเหลาอื่นรูใจของเทวดาชั้น ปรนิมมิตวสวัตดี แลวเนรมิต กามโภคะให
ตามใจชอบ เทวดาเหลานั้น จึงตกอยูในอํานาจกามโภคะนั้น. ถามวา เทวดา
เหลานั้นรูใจของผูอื่นไดอยางไร ? แกวา รูได ดวยสามารถแหงการคบหา
กันมาเปนประจํา อธิบายวา เหมือนเจาพนักงานหองเครื่อง ผูฉลาดรูพระ
กระยาหารที่พระราชาผูเสวย ชอบเสวย ฉันใด เทวดาเหลาอื่นก็รูอารมณที่
เทวดาชั้นปรนิมมิตวัตดี ชอบใจ โดยปกติ ยอมเนรมิต อารมณเชนนั้น
แหละ ฉันนัน้ เทวดาเหลานั้นตกอยูในอํานาจอารมณนั้น ยอมบริโภคกาม
ทั้งหลาย ดวยสามารถแหงการเสพเมถุนเปนตน. แตอาจารยบางพวกกลาววา
กามกิจ ของเทวดาเหลานั้น ยอมสําเร็จดวยเหตุเพียงยิ้มแยม ดวยเหตุเพียง
การมองดู ดวยเหตุเพียงสวมกอด และดวยเหตุเพียงจับมือ ดังนี้. ในอรรถกถา
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ทานคานคํานั้นไววา ก็เหตุเพียงการยิ้มแยมเปนตนนั้น ไมมี. อธิบาย
วา ผูที่ไมถกู ตองกันดวยกาย กามกิจคือโผฏฐัพพะ ยอมไมสําเร็จไดเลย.
สําหรับเทวดาชั้นกามาวจรทั้ง ๖ มีกามเปนปกติเหมือนกัน. สมดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
พวกเทวดา กามาวจรสวรรค ๖ ชั้น
เหลานี้ เพียบพรอมไปดวยกามคุณทั้งปวง
อายุของพวกเทวดากามาวจรสวรรค ๖ ชั้น
นับรวมกันทั้งหมดเปนเทาไร ?
พึงทราบวินิจฉัยในพระคาถาทั้งหลายตอไป. บทวา เย จฺเ
ไดแก เทวดาเหลาอื่นจากเทวดาที่กลาวมาแลว และมนุษยผูบริโภคกาม ทัง้
สัตวผูเขาถึงอบายบางเหลา ทั้งหมด. บทวา อิตฺถภาวฺถาภาว
ความวา เทวดาและมนุษยเหลานั้น ยอมไมเปนไปลวง ถึงไมกาวลวง
สงสาร สองประเภท คือ อัตภาพตามที่ไดมานี้ ๑ ความเปนอยางอื่นจากนี้
กลาวคือ อุปบัติภพอื่น ๑. บทวา สพฺเพ ปริจจฺ เช กาเม ความวา
มนุษยและเทวดาทั้งหมดนั้น ถึงสละกามทั้งหมด แยกประเภทเปนกามทิพย
เปนตน ทัง้ ที่เปนวัตถุกาม และกิเลสกาม อธิบายวา เมื่อละกิเลสกรรม
ดวยอนาคามิมรรคนั่นแหละชื่อวา สละวัตถุกาม. บทวา ปยรูปสาตรูปคธิต
ความวา กําหนัดแลวยินดีแลว ในปยรูปทั้งหลาย ดวยความพอใจสุขเวทนา
ในรูปเปนตน. บทวา เฉตฺวา โสต ทุรจฺจย ความวา ตัดขาดกระแส
ตัณหาที่ผูอื่นกาวลวงไดโดยยาก คือขามไดยาก. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลว
ในหนหลังทั้งนั้น ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาอุปปตติสูตรที่ ๖
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๗. กามสูตร
วาดวยผูประกอบดวยกามไปสูสงสาร
[๒๗๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบแลวดวยกามโยคะ
ผูประกอบแลวดวยภวโยคะ เปนผูยังมา ยังตองมาสูความเปนอยางนี้ (คือ
อัตภาพแหงมนุษย) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระอริยบุคคลผูพรากแลวจากกามโยคะ (แต) ยังประกอบดวยภวโยคะ เปนอนาคามี ไมมาสูความเปนอยางนี้
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระอริยบุคคลผูพรากแลวจากกามโยคะ พรากแลวจาก
ภวโยคะ เปนพระอรหันตขีณาสพ.
สัตวทั้งหลายผูประกอบแลวดวยกาม
โยคะและภวโยคะ ยอมไปสูสงสารซึ่งมี
ปกติถึงความเกิดและความตาย สวนสัตว
เหลาใดละกามทั้งหลายไดเด็ดขาด แตยัง
ไมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะ ยังประกอบ
ดวยภวโยคะ สัตวเหลานั้นบัณฑิตกลาววา
เปนพระอนาคามี สวนสัตวเหลาใดตัด
ความสงสัยไดแลว มีมานะและมีภพใหม
สิ้นแลว ถึงความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลายแลว สัตวเหลานั้นแลถึงฝงแลว
ในโลก.
จบกามสูตรที่ ๗
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อรรถกถากามสูตร
ในกามสูตรที่ ๗ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา กามโยคยุตโฺ ต ความวา ราคะที่ประกอบดวยเบญจกามคุณ
ชื่อวา กามโยคะ บุคคลผูประกอบดวยกามโยคะนั้น ชื่อวา กามโยคยุตฺโต.
บทวา กามโยคยุตฺโต นี้ เปนชื่อของ กามราคะ ที่ยังตัดไมขาดแลว.
ความกําหนัดดวยอํานาจแหงความพอใจในรูปภพ และอรูปภพทั้งหลาย ชื่อวา
ภวโยคะ. ความใครในฌาน และราคะอันประกอบดวย สัสสตทิฏฐิ ก็
อยางนั้น คือ ชื่อวา ภวโยคะ (เหมือนกัน ). บุคคลผูประกอบดวยภวโยคะ
นั้น ชื่อวา ภวโยคยุตฺโต. อธิบายวา ยังละภวราคะไมได บทวา อาคามี
ความวา บุคคลแมจะดํารงอยูในพรหมโลก ก็ยังมาสูมนุษยโลกนี้เปนปกติ
ดวยสามารถแหงการถือปฏิสนธิ. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
มาสูความเปนอยางนี้ ดังนี้. อธิบายวา มีอันตองมาสูความเปนอยางนี้
กลาวคืออัตภาพแหงมนุษยเปนธรรมดา ไดแกมีการบังเกิดในมนุษยทั้งหลาย
เปนปกติ. เพื่อจะทรงแสดงวา ก็กามโยคะเปนเหตุแหงการมาสูความเปน
อยางนี้ในมนุษยโลกนี้โดยแท ถึงกระนั้นผูใดประกอบกามโยคะ ผูนั้นยอม
ชื่อวา เปนผูประกอบแมภวโยคะโดยสวนเดียวดังนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสคําทั้งสองไวรวมกันวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบแลวดวย
กามโยคะ และประกอบแลวดวยภวโยคะ ดังนี้.
แมอสุภฌาน ก็ชื่อวา กามโยควิสโยโค ในบทวา กามโยควิสยุตฺโต นี้. อนาคามิมรรคที่พระอริยบุคคลบรรลุแลว โดยกระทําอสุภฌาน
นั้นใหเปนบาท ชื่อวาผูพรากจากกามโยคะโดยสวนเดียวเทานั้น. เพราะเหตุ
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นั้น พระอริยบุคคลผูตั้งอยูในผลแหงมรรคที่ ๓ ทานจึงเรียกวา กามโยควิสยุตฺโต (พรากแลวจากกามโยคะ) ดังนี้. ก็เพราะเหตุที่ฉันทราคะในรูปภพ
และอรูปภพ อันพระโยคาวจรยังละไมได ดวยอนาคามิมรรค ฉะนั้น พระโยคาวจรนั้น ทานจึงเรียกวา ภวโยคยุตฺโต เพราะยังละภวโยคะไมได.
บทวา อนาคามี ไดแก พระอริยบุคคลผูไมมาสูกามโลก ดวยสามารถ
แหงการถือปฏิสนธิ. อธิบายวา พระอนาคามีบุคคล ชื่อวาไมตองมาสู
ความเปนอยางนี้ เพราะสําเร็จความเปนผูไมมีสังโยชนในภายใน ดวยการ
เพิกถอนเสียได ซึ่งโอรัมภาคิยสังโยชนโดยไมมีสวนเหลือ พรอมกับดวย
สามารถแหงการพรากจากกามโยคะนั่นเอง เปนผูปรินิพพานในชั้นนั้น มีอัน
ไมกลับมาเปนธรรมดา.
ก็ภวโยคะอันพระอริยบุคคลใดละไดแลวโดยไมมีสวนเหลือ แม
กิเลสที่เหลือมีอวิชชาโยคะเปนตน ยอมชื่อวาเปนอันพระอริยบุคคลนั้นละได
แลวทีเดียว เพราะเหตุที่กิเลสเหลานั้น ตั้งอยูในที่เดียวกัน เพราะเหตุนั้น
พระอริยบุคคลผูมีสังโยชนคือภพอันสิ้นแลวนั้น ทานจึงเรียกวา พระอรหันตขีณาสพ. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
พระอริยบุคคลผูพรากแลวจากกามโยคะ พรากแลวจากภวโยคะ เปนพระ
อรหันตขีณาสพ ดังนี้. ก็ในอธิการนี้ พึงเห็นวา พระอนาคามีผูพรากแลว
จากกามโยคะ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว เพื่อตรัสสรรเสริญ ตติยมรรค
ดุจการละ สุข ทุกข โสมนัส โทมนัส ของจตุตถฌาม (และสรรเสริญ)
จตุตถมรรค ดุจความสิ้นไปแหงสังโยชน คือ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพตปรามาส ฉะนั้น. ปุถชุ นทั้งหมด พรอมดวยพระโสดาบัน และพระสกทาคามี พระผูมีพระภาคเจา ทรงถือเอาแลวดวยบทแรก. พระอนาคามีทั้งหมด
ทรงถือเอาแลวดวยบทที่สอง. สวนพระอรหันตทรงถือเอาดวยบทที่สาม.
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เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงยังพระเทศนาใหจบลงดวยยอด คือ
พระอรหัต.
พึงทราบวินิจฉัยในพระคาถาทั้งหลายตอไป บทวา อุภย ความวา
โดยสวนสอง อธิบายวา ประกอบดวยกามโยคะ และภวโยคะทั้งสอง. บทวา
สตฺตา คจฺฉนฺติ สสาร ความวา สัตว ๓ ประเภทเหลานี้คือ ปุถชุ น
พระโสดาบัน พระสกทาคามี ยังตองไปคือทองเที่ยวไป เพราะยังละกามโยคะ
และภวโยคะไมได ตอจากนั้นก็จะเปนผูไปสูชาติและมรณะ.
ในบรรดาพระโสดาบันบุคคล ๓ จําพวก คือ เอกพีชี โกลังโกละ
สัตตักขัตตุปรมะเหลานี้ พระโสดาบันผูมีอินทรียออนกวาเขาทั้งหมด ชื่อวา
สัตตักขัตตุปรมะ ทานยอมไมเกิดในภพที่ ๘ แตยังตองทองเที่ยวไปดวย
สามารถแหงการเกิดของตนที่ธรรมดากําหนดไว. พระโสดาบันแมนอกนี้ก็
เหมือนกัน. แมบรรดาพระสกทาคามีทั้งหลาย พระสกทาคามีใดบรรลุสกทาคามิมรรคในโลกนี้แลวบังเกิดในเทวโลก มาบังเกิดในโลกนี้อกี พระสกทาคามี
นั้น ชื่อวาทองเที่ยวดวยสามารถแหงชาติที่ตนกําหนดแลว. แตพระสกทาคามี
บุคคลเหลาใด ยอมบังเกิดในเทวโลกนั้น ๆ แหละ หรือในมนุษยโลกนั่นเอง
โดยเวนโวมิสสกนัย พระสกทาคามีเหลานั้น ยังตองทองเที่ยวไปอยูนั่นเอง
เพราะยังตองไปบังเกิดบอย ๆ จนกวาอินทรียจะแกกลา โดยไดบรรลุมรรค
ชั้นสูงๆ ขึ้นไป. แตในปุถุชนเรื่องที่จะตองกลาวถึงไมมีเลย เพราะสังโยชน
ในภพทั้งปวงยังไมหมดสิ้น. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
สัตวทั้งหลาย ผูประกอบแลวดวย
กามโยคะ และภวโยคะ ทั้งสองยอมไปสู
สงสาร ซึ่งมีปกติถึงความเกิดและความ
ตาย ดังนี้.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 602

บทวา กาเม ปหนฺตวฺ าน ความวา ละกิเลสกามทั้งหลาย กลาวคือ
กามราคะ ดวยพระอนาคามิมรรค. บทวา ฉินฺนสสยา ความวา มีความ
สงสัยอันตัดขาดแลวดวยดี ก็แลการตัดความสงสัยนั่นแล จะมีไดก็ดวยพระโสดาปตติมรรคเทานั้น. ก็เพื่อจะทรงสรรเสริญมรรคที่ ๔ จึงตรัสไวอยางนี้.
อธิบายวา พระอรหันตทั้งหลายทรงประสงคเอาวา ผูตัดความสงสัยไดแลวใน
พระคาถานี้. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ขีณมานปุนพฺภวา
มีมานะและภพใหมสิ้นแลว ดังนี้. พระอริยบุคคลชื่อวา มีมานะและภพใหม
สิ้นแลว เพราะทานมีมานะทั้ง ๙ และภพใหมตอไปสิ้นแลว โดยประการ
ทั้งปวง. ก็ในบทวา ขีณมานปุนพฺภวา นี้ กิเลสอันมรรคที่ ๔ พึงฆาทั้งหมด
พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาแลวดวยมานศัพท หรือดวยสามารถแหงลักษณะ
เพราะกิเลสมีอรรถอยางเดียวกับมานะนั้น. ก็สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ เปน
อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว โดยที่พระขีณาสพมีอาสวะสิ้นแลว. อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ เปนอันพระองคตรัสแลว โดยที่พระขีณาสพมีภพใหม
สิ้นแลว. คําที่เหลือรูไดงายทั้งนั้น.
จบอรรถกถากามสูตรที่ ๗
๘. กัลยาณสูตร
วาดวยศีลงามธรรมงามปญญางาม
[๒๗๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีศีล มีธรรมงาม มีปญญา
งาม เรากลาววา เปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย เปนบุรุษผู
สูงสุดในธรรมวินัยนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีศีลงามอยางไร ? ภิกษุในธรรมวินัย
นี้ เปนผูมี่ศีล สํารวมแลวดวยความสํารวมในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระ
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และโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท
ทั้งหลาย ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีศีลงามอยางนี้แล ภิกษุเปนผูมีศีล
งามดวยประการดังนี้.
ภิกษุเปนผูมีธรรมงามอยางไร ? ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูประกอบ
ดวยความเพียรในการเจริญโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการเนือง ๆ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีธรรมงามอยางนี้แล ภิกษุเปนผูมีศีลงาม มีธรรมงาม
ดวยประการดังนี้.
ภิกษุเปนผูมีปญญางามอยางไร ? ภิกษุในธรรมวินัยนีก้ ระทําใหแจง
ซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมี
ปญญางามอยางนี้แล ภิกษุเปนผูมีศีลงาม มีธรรมงาม มีปญญางาม ดวย
ประการนี้ เรากลาววา เปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย เปน
บุรุษสูงสุดในธรรมวินัยนี้.
ภิกษุใดไมมีการทําชั่วดวยกาย วาจา
ใจ พระอริยเจาทั้งหลาย มีพระพุทธเจา
เปนตน กลาวภิกษุผูมีหิรินั้นแลวาผูมีศีล
งาม.
ภิกษุใดเจริญดีแลวซึ่งธรรมทั้งหลาย
อันใหถงึ อริยมรรคญาณเปนเครื่องตรัสรูดี
ที่ตนไดบรรลุแลว พระอริยเจาทั้งหลายมี
พระพุทธเจาเปนตนกลาวภิกษุผูไมมีกิเลส
เครื่องฟูขึ้นนั้นแลวา ผูม ีธรรมอันงาม.
ภิกษุรูชดั ซึ่งความสิ้นไปแหงทุกข
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ของตนในอัตภาพนี้แล พระอริยเจาทั้ง
หลายมีพระพุทธเจาเปนตน กลาวภิกษุ
ผูไมมีอาสวะ สมบูรณดวยธรรมเหลานั้น
ผูไมมีทุกข ตัดความสงสัยไดแลว ไม
อาศัยละกิเลสทั้งหมดในโลกทั้งปวงนั้นแล
วาผูมีปญ
 ญางาม.
จบกัลยาณสูตรที่ ๘
อรรถกถากัลยาณสูตร
ในกัลยาณสูตรที่ ๘ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา กลฺยาณสีโล ความวา ผูมีศีลอันงาม คือ มีศีลสมบูรณแลว
ไดแก มีศีลบริบูรณแลว. ในองคคุณทั้ง ๓ นั้น ภิกษุชื่อวา มีศีลบริบูรณ
ดวยเหตุ ๒ ประการ คือดวยการเห็นโทษแหงศีลวิบัติโดยชอบนั่นเอง ๑
ดวยการเห็นอานิสงสแหงศีลสมบัติ ๑. แตในขอที่วามีศีลอันงามนี้ พึงทราบ
ความที่ศีลนั้นงามดวยสามารถแหงมรรคศีลและผลศีล ที่พนจากขอผูกพัน
ทั้งหมด (และ) บริบูรณโดยอาการทั้งปวง.
โพธิปกขิยธรรมทัง้ หมด ทรงประสงคเอาวา กัลยาณธรรม
เพราะฉะนั้น ภิกษุชื่อวา มีกัลยาณธรรม เพราะมีโพธิปกขิยธรรม มีสต-ิ
ปฏฐานเปนตน อันงดงาม.
และภิกษุผูมีปญญางามดวยสามารถแหงมรรคผลปญญานั่นแล ชื่อวา
ผูมีปญญางาม อธิบายวา ธรรมทั้งหลายมีศีลเปนตน ที่เปนโลกุตรธรรม

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 605

เทานั้น ชื่อวา เปนกัลยาณธรรมโดยสวนเดียว เพราะเปนธรรมมีอันไมกําเริบ
เปนสภาพ.
สวนอาจารยบางพวกกลาววา ภิกษุชื่อวา มีศีลอันงามดวยสามารถ
แหงจตุปาริสุทธิศีล ชื่อวามีธรรมอันงาม ดวยสามารถแหงธรรมคือวิปสสนามรรค ชื่อวา มีปญญาอันงาม ดวยสามารถแหงมรรคผลปญญา. อาจารย
พวกหนึ่ง กลาววา ศีลธรรมและปญญาเหลานั้น ก็คืออเสขะ. สวนอาจารย
เหลาอื่น กลาววา มรรคศีล และผลศีล ของพระโสดาบันและ
พระสกทาคามีทั้งหลาย ชื่อวา กัลยาณศีล เพราะฉะนั้น ทั้งพระ
โสดาบัน และพระสกทาคามี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจา ทรงถือเอา
แลว ดวยบทวา กลฺยาณสีโล นี.้ อธิบายวา พระโสดาบันและพระสกทาคามีเหลานั้น ชื่อวา เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย ธรรม คือ
อนาคามิมรรค และอนาคามิผล และธรรมคือมรรคอันเลิศ ชื่อวาเปนกัลยาณธรรม เพราะวา ในบรรดาธรรมเหลานั้น โพธิปกขิยธรรม ยอมถึงความ
บริบูรณดวยภาวนา เพราะฉะนั้น พระอริยบุคคล ๓ จําพวก นับแต พระอริยบุคคลผูตั้งอยูในมรรคที่ ๓ ไป ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงถือ
เอาแลว ดวยบทวา กลฺยาณธมฺโม นี้ ปญญาในผลอันเลิศ (อรหัตผล)
ชื่อวา ปญญางาม เพราะถึงที่สุดแหงกิจดวยปญญา เพราะฉะนั้น พระอรหันต
ผูถึงความไพบูลยแหงปญญา พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ผูมีกัลยาณธรรม
บุคคลอยางวามานี้แหละ พระผูมีพระภาคเจา ทรงประสงคเอาแลว. เพราะ
ฉะนั้น จะมีประโยชนอะไร ดวย (ขอโตแยง) อันทําใหเนิ่นชานี้ ในขอนี้
ธรรมคือมรรคอันเลิศ และผลอันเลิศ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวาเปน
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กัลยาณศีลเปนตน ดังนั้น ขอนี้ จึงเปนความชอบใจของพวกเราทั้งหลาย
เพราะวา โดยวิภาคแหงธรรมแลว นี้เปนปุคคลวิภาค มิใชธรรมวิภาค.
พระนิพพาน อันสงัดจากสังขตธรรมทุกอยาง พระผูมีพระภาคเจา
ตรัส เรียกวา ลวน ๆ ในบทวา เกวลี นี้ เพราะไมมีอะไร ๆ เจือปน ชื่อวา
เปนพระอรหันตลวน ๆ เพราะทานบรรลุพระนิพพานแลว. อีกอยางหนึ่ง
ชื่อวา เปนพระอรหัต อยางเดียว เพราะบริบูรณดวยปหานภาวนา และบริบูรณ
ดวยธรรมอันหาโทษมิได เปนปริโยสาน และเพราะมีความสุขอันเจริญตา
เจริญใจ เพราะมีความงามอยูในตัว ชื่อวา พระขีณาสพลวน ๆ เพราะได
บรรลุพระอรหัตนั้น. ชือ่ วา อยูจบพรหมจรรย เพราะอยูจบมรรคพรหมจรรย
คือยังมรรคพรหมจรรย ใหสําเร็จตั้งอยูแลว. ภิกษุที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส
เรียกวาอุตตมบุรุษ (บุรุษสูงสุด) เพราะประกอบไปดวย อเสกขธรรม ที่สงู สุด
หรือยอดเยี่ยม.
ถามวา ในบทวา สีลวา นี้ ชื่อวาศีล ดวยอรรถวาอะไร ? ตอบวา
ชื่อวา ศีล ดวยอรรถวา ปกติ. ถามวา ที่ชื่อวา ปกติ เปนอยางไร ?
ตอบวา ไดแก สมาธาน (ความตั้งมั่น) อธิบายวา ไดแก ความ
เปนผูมีกายกรรมเปนตน เรียบรอย ดวยสามารถแหงความเปนผูมีศีลบริสทุ ธิ์.
อีกอยางหนึ่ง ไดแก การเขาไปทรงไว อธิบายวา ไดแก ภาวะที่เขาไป
ทรงไว ดวยสามารถแหงการดํารงไวซึ่งกุศลธรรม มีฌานเปนตน เพราะฉะนั้น
ชื่อวา ศีล เพราะตั้งมั่นหรือเพราะรองรับไว. นี้ วาดวยอรรถแหงศีล โดย
นัยแหงลักษณะของศัพทกอน. สวนอาจารยพวกอื่นพรรณนาความโดยนัยแหง
นิรุกติวา สีลัฏะ มีสิระเปนอรรถ สีลัฏะ มีสีตละเปนอรรถ สีลัฏะ
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มีสิวะเปนอรรถ. บุคคล ชื่อวา สีลวา เพราะยังศีลนั้นใหบริบูรณ หรือ
เพราะมีศีล โดยความดียิ่ง. อธิบายวา สมบูรณดวยศีล ดวยสามารถแหง
จตุปาริสุทธิศีล. อาจารยบางพวกใหอรรถาธิบายวา เพื่อจะทรงแสดงศีลที่
เปนหลักในบรรดาจตุปาริสุทธิศีลเหลานั้นใหพิสดาร พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสคํามีอาทิวา ปาฏิโมกฺขสวรสวุโต ดังนี้.
สวนอาจารยบางพวกกลาววา แมโดยบททั้งสอง พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสปาฏิโมกขสังวรศีลไวแลว (แต) เพราะศีลคือปาฏิโมกขสังวรนั่นเอง ใน
บทนอกนี้ อินทริยสังวรศีล จึงเปนเพียงการรักษาทวาร ๖ เทานั้น อาชีวปาริสุทธิศีล เปนเพียงการยังปจจัยใหเกิดขึ้นโดยธรรมอยางเดียว ปจจยสันนิสิตศีล เปนเพียงการพิจารณาปจจัยที่ไดมาแลว วานี้เปนประโยชน แลวจึง
บริโภคเทานั้น วาโดยตรงแลว ศีล ก็คือปาฏิโมกขสังวรนั่นเอง ภิกษุใด
มีศีลขาดแลว ภิกษุนนั้ เปรียบเหมือนบุรุษผูมีหัวขาดแลว ไมตองกลาวถึง
(ในเรื่อง) มือและเทา วาจะตองรักษาอวัยวะที่เหลือไว สวนภิกษุใด ศีลไมขาด
ภิกษุนั้น เปรียบเหมือนบุรุษผูมีศีรษะยังไมขาด ยอมสามารถรักษาศีลเหลานั้น
ทําใหเปนปกติได เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงยกปาฏิโมกขสังวรศีล
นั่นแหละ ขึน้ ไวดวยบทวา สีลวา นี้ แลวเพื่อจะยังปาฏิโมกขสังวรศีลนั้นให
พิสดาร จึงตรัสคํามีอาทิวา ปาฏิโมกฺขสวรสวุโต ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาฏิโมกฺข ไดแก ศีลคือสิกขาบท.
อธิบายวา ศีลคือสิกขาบทนั้น ชื่อวา ปาฏิโมกข เพราะยังสัตวผูคุมครอง
รักษาศีล คือสิกขาบทนั้น ใหพน คือ หลุดพน จากทุกขทั้งหลาย มีทุกขที่
ทําใหตองเกิดในอบายเปนตน. ความสํารวมระวัง ชื่อวา สังวร ไดแก
การไมลวงทางกาย ทางวาจา. ความสํารวมคือปาฏิโมกข ชื่อวา ปาฏิโมกขสังวร.
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ภิกษุ ชื่อวา ปาฏิโมกขสังวรสังวุตะ เพราะสํารวมแลว คือ มีกายวาจา
อันปดกั้นแลว ดวยปาฏิโมกขสังวรนั้น. บทวา ปาฏิโมกฺขสวรสวุโต นี้
เปนเครื่องชี้ชัดถึงความที่ภิกษุนั้นตั้งมั่นแลวในศีลนั้น. บทวา วิหรติ แสดง
ถึงความพรอมเพรียงแหงการอยูสมควรแกปาฏิโมกขสังวรนั้น. บทวา อาจารโคจรสมฺปนโน แสดงถึงธรรมที่เปนอุปการะแกการสํารวมในพระปาฏิโมกขในเบือ้ งต่ํา และแกการตามประกอบคุณพิเศษในเบื้องสูง. บทวา
อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี แสดงถึงสภาพธรรมดาของการไมเคลื่อน
จากปาฏิโมกขศีล. บทวา สมาทาย แสดงถึงการถือเอาสิกขาบททั้งหลาย
โดยไมมีสวนเหลือ. บทวา สิกฺขติ แสดงถึงภาวะ คือ ความพรอมเพรียง
ในสิกขา. บทวา สิกฺขาปเทสุ แสดงถึงธรรมที่จะตองศึกษา.
อีกนัยหนึ่ง ชื่อวา ปาติ เพราะอรรถวา มีปกติตกไปในอบาย
ทั้งหลาย มากครั้ง เพราะเหตุที่กิเลสทั้งหลายมีกําลังดวย เพราะความที่การทํา
ความชั่ว ทําไดงายดวย และเพราะการทําบุญทําไดโดยยาก ไดแก ปุถชุ น.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ปาติ เพราะอรรถวา ถูกแรงกรรมซัดไปในภพ
เปนตน โดยความเปนของไมเที่ยง ชื่อวา มีการดําเนินไปเปนปกติ เพราะหมุน
ไปรอบ โดยหาที่ตั้ง (อันแนนอน) ไมได ดุจเครื่องสูบน้ํา (สําหรับตักน้ํา)
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ปาติ เพราะยังอัตภาพใหตกไปในสัตตนิกายนั้น ๆ ดวย
อํานาจแหงมรณะ ไดแกสัตตสันดาน คือ จิตนั่นเอง. ศีล ชื่อวา ปาฏิโมกข
เพราะอรรถวา ยังสัตวผูจะตกไปนั้น ใหพนจากสังสารทุกข อธิบายวา สัตว
พน แลว (จากทุกข) ดวยความหลุดพนแหงจิต. ดังคําที่ตรัสไววา สัตว
บริสุทธิ์ได เพราะความผองแผวแหงจิต บาง วา จิตหลุดพนแลวจากอาสวะ
ทั้งหลาย เพราะไมยึดมั่น บาง ดังนี้.
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อีกอยางหนึ่ง บุคคล ชื่อวา ปาติ เพราะอรรถวา ตกไป คือ
ดําเนินไป ไดแก เปนไปในสงสารดวยเหตุที่เปนเคามูลมีอวิชชาเปนตน.
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไววา เมือ่ หมูสัตวผูมีอวิชชา เปนที่
กางกั้น มีตณ
ั หาเปนเครื่องประกอบไว ทองเที่ยวไปมาอยู (ที่สุดเบื้องตน
ยอมไมปรากฏ) ดังนี้. สังวรชื่อวา ปาติโมกข เพราะอรรถวา เปนเหตุ
หลุดพน จากสังกิเลสทั้ง ๓ มีตัณหาเปนตน ของสัตวผูจะตกไปนั้น. บทนั้น
พึงทราบวา สําเร็จรูปเปนสมาส เหมือนคํามีอาทิ ตณฺหากาโล ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง สภาพ ชื่อวา ปาติ เพราะอรรถวา ยังสัตวใหตกไปให
ถึงความเสื่อมคือใหถึงทุกข ไดแก จิต. สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
โลกอันจิตยอมนําไป อันจิตยอมฉุดไปดังนี้. สังวร ชื่อวา ปาติโมกข เพราะ
อรรถวาเปนเครื่องพนของสัตวผูจะตกไปนั้น. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ปาติ เพราะ
อรรถวาเปนเหตุตกไปในอบายทุกข หรือในสังสารทุกข ไดแก สังกิเลส มี
ตัณหาเปนตน. สมดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว มีอาทิวา ตัณหายังบุรุษ
ใหเกิดและบุรุษมีตัณหาเปนเพื่อน ดังนี้. สังวร ชื่อวา ปาติโมกข เพราะ
อรรถวาพนไปจากกิเลสเปนเหตุใหสัตวตกไปนั้น.
อีกอยางหนึ่ง ธรรมชาติชื่อวา ปาติ เพราะเปนที่ตกไป ไดแก
อายตนะภายใน และภายนอก ๖. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไววา
เมื่ออายตนะ ๖ เกิดขึ้น โลกจึงเกิดขึ้น โลกยอมทําความชมเชย ในอายตนะ ๖
ดังนี้. สังวร ชื่อวา ปาติโมกข เพราะอรรถวา พนจากกิเลสเปนเหตุให
ตกไป กลาวคืออายตนะภายใน และอายตนะภายนอก ๖ นั้น. อีกอยางหนึ่ง
สภาพ ชื่อวา ปาติ เพราะอรรถวา มีกาตกไป คือ ใหถึงความเสื่อม ไดแก
สงสาร. สังวร ชื่อวา ปาติโมกข เพราะพนจากสงสารนั้น.
๑

๑

๑. ส ๑/๕๖
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อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ผูธรรมิศร ชาวโลกขนาน
พระนามวา บดี เพราะความเปนผูยิ่งใหญกวาโลกทั้งปวง. ภิกษุยอมหลุดพน
ดวยอุบายนั้น เพราะเหตุนั้น อุบายนั้น จึงชื่อวา โมกขะ อุบายเปนเครื่อง
หลุดพนของผูที่เปนบดี อันพระผูมีพระภาคเจานั้นทรงบัญญัติแลว เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อวา ปติโมกข. ปติโมกขนั่นเอง ก็คือ ปาติโมกข. พระผูม-ี
พระภาคเจาพระองคนั้น ชื่อวา เปนบดี เพราะอรรถวา สูงสุด โดยความ
เปนรากเงาของคุณทั้งปวงดวย ชื่อวา โมกขะ เพราะอรรถวาเปนไปตามที่กลาว
แลวดวย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ปติโมกข. ปติโมกขนนั่ เอง ก็คอื
ปาติโมกข. สมดังคําที่ทานกลาวไววา คําวา ปาติโมกขนี้ เปนหัวหนา คําวา
ปาติโมกขนี้เปนประธาน พึงทราบความพิสดารตอไป.
อีกอยางหนึ่ง ป ศัพท ลงในอรรถวา ปการะ. ศัพท อติ เปน
นิบาตใชในอรรถวาเกินสวน. เพราะฉะนั้น สังวร ชื่อวา ปาติโมกข เพราะ
อรรถวา ยังสัตวใหพนเกินสวน. โดยประการทั้งหลาย. ก็ศีลนี้ ตัวเอง
ไปพรอมกับสมาธิ ไปพรอมกันกับปญญาดวยสามารถแหงตทังคะ. ชื่อวา
ปาติโมกข เพราะยังสัตวใหพน คือหลุดพน เกินสวน ดวยสามารถวิกขัมภนปหาน และสมุจเฉทปหาน. ก็ศลี นั้นแหละ คือ พระปาติโมกข.
อีกอยางหนึ่ง สังวร ชื่อวา ปฏิโมกข เพราะอรรถวา หลุดพน
เฉพาะ ๆ. อธิบายวา พนเฉพาะ คือเปนสวน ๆ จากโทษที่จะพึงลวงละเมิด
นั้น ๆ. ปฏิโมกข ก็คือ ปาฏิโมกข. อีกอยางหนึ่ง พระนิพพาน ชื่อวา
โมกขะ. สังวร ชื่อวา ปฏิโมกข เพราะอรรถวา เปนเครื่องพนเฉพาะ คือ
เปนเหมือนรูปเปรียบแหงโมกขะนั้น. อธิบายวา ปาฏิโมกขสีลสังวร ยอม
เปนเหมือนพระอาทิตยยามรุงอรุณ และธรรมทีม่ ีสวนเปรียบดวยโมกขธรรม
นั้น อันเปนแดนอุทัยแหงพระนิพพาน เพราะยังกิเลสใหดับตามสมควร เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา ปฏิโมกข. ปฏิโมกขนั้นแหละ คือ ปาฏิโมกข.
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อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ปฏิโมกข เพราะอรรถวา ดําเนินไปสูความ
หลุดพน คือ มุงหนาสูพระนิพพาน. ปฏิโมกขนั่นเอง ก็คือ ปาฏิโมกข.
ในอธิการนี้ พึงทราบความแหงศัพทวา ปาฏิโมกข เทาที่พรรณนามานี้กอน.
กุศลธรรม ชื่อวา สังวรดวยอรรถวา เปนเครื่องระวัง คือ ปดกั้นไว.
สังวร คือ พระปาฏิโมกข เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ปาฏิโมกขสังวร. แตโดย
อรรถ ไดแก เจตนาเครื่องงดเวนจากโทษที่จะพึงกาวลวงบาปธรรมนั้น ๆ.
ภิกษุผูเขาถึง คือ ประกอบไปดวยปาฏิโมกขสังวรนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสเรียกวา ปาฏิโมกฺขสวรสวุโต (ผูสํารวมแลวดวยความสํารวมในพระ
ปาฏิโมกข). สมดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในวิภังควา ภิกษุ ยอมเปน
ผูเขาถึง เขาถึงพรอมแลว เขาไปใกลแลว เขาไปใกลพรอมแลว ถึงพรอม
แลว ประกอบแลวดวยปาฏิโมกขสังวรนี้ ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ปาฏิโมกฺขสวรสวุโต. บทวา วิหรติ ความวา ยอมอยู คือผลัดเปลี่ยน
ไดแก เปนไปดวยการอยู โดย (การผลัดเปลี่ยน) อิริยาบถ.
บทวา อาจารโคจรสมฺปนฺโน ความวา ภิกษุชื่อวา สมบูรณดวย
อาจาระและโคจร เวนอโคจรมีหญิงแพศยาเปนตน เพราะสมบูรณดวยอาจาร
สมบัติอันสมควรแกภิกษุ ดังที่ตรัสไวอยางนี้วา ความไมลวงละเมิดเปนไป
ทางกาย ความไมลวงละเมิดเปนไปทางวาจาดังนี้ เพราะเวนอนาจารโดยประ
การทั้งปวง โดยไมกระทํามิจฉาอาชีวะมีการใหไมไผเปนตน และการคะนอง
ทั้งหลายมีการคะนองกายเปนตน และดวยโคจร กลาวคือ สถานที่อันสมควร
เพื่อจะเขาไปเพื่อประโยชนแกบิณฑบาตเปนตน.
อีกอยางหนึ่ง ภิกษุใด มีความเคารพ มีความยําเกรงในพระศาสดา
มีความเคารพ มีความยําเกรงในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ถึงพรอมดวย
หิริและโอตัปปะ นุงหม เปนปริมณฑล ทอดตาลงต่ํา สมบูรณดวยอิริยาบถ
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มีทวารอันคุมครองแลว ในอินทรียทงั้ หลาย ดวยการกาวไป ดวยการถอยกลับ
ดวยการเหลียวซาย ดวยการแลขวา ดวยการเหยียดเทา ดวยการเหยียดออก
ที่นาเลื่อมใส รูประมาณในการบริโภค ตามประกอบความเพียร ประกอบ
ดวยสติและสัมปชัญญะ มีความปรารถนานอย สันโดษ สงัดแลว ไมคลุกคลี (ดวยหมู) กระทําโดยเคารพในอภิสมาจาริกวัตร มากไป ดวยความเคารพ
ยําเกรงอยู ภิกษุนี้ ทานกลาววาสมบูรณดวยอาจาระ.
ก็โคจรมี ๓ อยางคือ อุปนิสัยโคจร อารักขโคจร อุปนิพันธโคจร.
ในโคจร ๓ อยางนั้น กัลยาณมิตร ผูประกอบไปดวยคุณสมบัติ คือ
กถาวัตถุ ๑๐ มีลักษณะดังกลาวแลวอาศัยภิกษุใด ยอมไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยไดฟง
ทําขอที่ฟงแลวใหแจมแจง บรรเทาความสงสัยเสียได กระทําความเห็นใหตรง
ยังจิตใหเลื่อมใส และเมื่อติดตามศึกษา ภิกษุใดอยู ยอมเจริญดวยศรัทธา
เจริญดวยศีล สุตะ จาคะ ปญญา ภิกษุนี้นั้น ชื่อวา อุปนิสัยโคจร.
ภิกษุใด เขาไปในละแวกบาน เดินไปสูถนนทอดตาลงต่ํา มองดูชั่วแอก
สํารวมแลวเดินไป ไมมองดูชาง ไมมองดูมา ไมมองดูรถ ไมมองดูคนเดินเทา
ไมมองดูสตรี ไมมองดูบุรุษ ไมเพงดูทิศนอย ทิศใหญ ภิกษุนี้นั้น ชื่อวา
อารักขโคจร. สวน อุปนิพันธโคจร ไดแก สติปฏฐาน ๔ อันเปนที่
ซึ่งภิกษุเขาไปผูกพันจิตของตนไว. สมดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ก็ อารมณอันเปนของบิดาตน อันเปนโคจรของภิกษุ คืออะไร ? คือ สติปฏฐาน ๔ ดังนี้. ดังนั้น ภิกษุผูชื่อวา สมบูรณดวยอาจาระและโคจร
เพราะประกอบดวยอาจารสมบัติ ตามที่กลาวมาแลว และโคจรสมบัตินี้.
บทวา อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี ความวา มีปกติเห็น
ภัยในโทษทั้งหลาย ตางดวยอกุศลจิตตุปบาทในเสขิยวัตร ทีต่ องแลวโดยไม
ไดตั้งใจ เปนตน มีประมาณนอย คือ มีประมาณเทาอณู. อธิบายวา ภิกษุ
ใด เห็นโทษมีประมาณเทาปรมาณู ทําใหใหญ เหมือนขุนเขาสิเนรุราชที่สูง
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ถึง ๖๘ แสนโยชน ก็ดี ภิกษุใด เห็นอาบัติเพียงทุพภาสิตอัน (มีโทษ)
เบากวาอาบัติทั้งปวง ทําให (หนัก) เหมือนอาบัติปาราชิก ก็ดี ภิกษุนี้
ชื่อวา มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลาย มีประมาณนอย. บทวา สมาทาย
สิกฺขติ สิกขฺ าปเทสุ ความวา ในบรรดาสิกขาบททั้งหลาย สิกขาบทอยาง
ใดอยางหนึ่ง ซึ่งจะตองศึกษา สมาทานสิกขาบทนั้น หมดทุกสิ่งทุกอยาง
คือ ครบถวนโดยประการทั้งปวง ไดแก ไมใหเหลือ แลวศึกษา คือ
บําเพ็ญใหเปนไป.
บทวา อิติ กลฺยาณสีโล ความวา เปนผูมีศีลอันงามดวยประการ
นี้ อธิบายวา ศีลทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง ดวยสามารถแหง
บุคลาธิษฐาน แลวทรงย้ําดวยสามารถแหงบุคลาธิษฐานที่ตรัสไววา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมชื่อวา เปนผูมีศีลอันงาม ดวยประการอยางนี้แล
นั้นเองอันพระองคตรัสไววา อิติ กลฺยาณสีโล เปนผูมีศีลงาม ดวยประการ
ฉะนี้ ดังนี้อีก เพื่อจะทรงแสดงวา ศีลนี้ เปนที่ตั้งของธรรมเหลานั้น โดย
มีพระประสงค จะทรงเสดงธรรมที่ตรัสไวแลวในบท วา กลฺยาณธมฺโม นี้.
บททั้งปวงมีอาทิวา สตฺตนฺน โพธิปกฺขิยาน มีเนื้อความดังกลาวในหน
หลังแลวแล. คําวา กลฺยาณสีโล เปนตน เปนคําตรัสย้ําอีก.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายตอไป บทวา ทุกฺกฏ แปลวา
กระทําแลวชั่ว อธิบายวา ไดแก ทุจริต. บทวา หิรีมน ความวา มี
ความละอาย คือ ถึงพรอมดวยหิริ. อธิบายวา ไดแก สภาวะที่รังเกียจ
ความประพฤติชั่วโดยประการทั้งปวง. อีกอยางหนึ่ง บทวา หิรีมน ไดแก
จิตที่ประกอบดวยหิริ. ก็ในอธิการนี้ พึงทราบวา ทรงถือเอาแมโอตัปปะ
ไวดวยศัพทวา หิริแลวทีเดียว. ก็พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงเหตุแหง
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ความเปนผูทุจริต โดยประการทั้งปวง ดวยศัพทวา หิรโิ อตัปปะ ชื่อวา ยอม
ทรงยังความเปนผูมีศีลอันงามใหแจมแจง โดยเหตุ.
ภิกษุชอื่ วา สมฺโพธิคามิโน เพราะถึง คือ ประสบสัมโพธิญาณ คือ
อริยมรรคญาณ. อธิบายวา เปนไปในฝกฝายแหงโพธิ. บทวา อนุสฺสท
ความวา เวนจากกิเลสที่ฟูขึ้นมีราคะเปนตน. บางอาจารย กลาววา ตถาวิธ
ดังนี้บาง. อธิบายวา คําวา หมั่นประกอบเนือง ๆ ซึ่งการเจริญโพธิปกขิยธรรมนี้ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไวแลวในกาลกอน อยางใด ๆ ก็เปน
อยางนั้น คือเปนเชนนั้น.
บทวา ทุกฺขสฺส ไดแก วัฏทุกข หรือเหตุแหงวัฏทุกข. บทวา
อิเธว ขยมตฺตโน ความวา ยอมรูชัดซึง่ ความสิ้นไป คือความไมบังเกิดขึ้น
แหงชัฏคือกิเลส อันเปนเหตุแหงวัฏทุกขของตน คือเปนไปในฝกฝายแหง
สมุทัย ดวยการบรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะในอัตภาพนี้แหละ คือในอัตภาพ
นี้ทีเดียว. อีกอยางหนึ่ง ยอมรูซึ่งความสิ้นไป คือความหมดไปแหงวัฏทุกข
นั่นแหละ ดวยความดับแหงจริมกจิต ในอัตภาพนี้ทีเดียว.
บทวา เตหิ ธมฺเมหิ สมฺปนฺน ความวา ประกอบแลวดวยธรรม
มีศีลตามที่กลาวแลวเปนตนเหลานั้น. บทวา อสิต ความวา ไมอาศัย คือ
ไมเนื่องในอะไรๆ เพราะละธรรมเปนเครื่องอาศัย คือ ตัณหาและทิฏฐิไดแลว.
บทวา สพฺพโลกสฺส ไดแก ในสัตวโลกทั้งปวง. คําที่เหลือมีนัย ดังกลาว
แลวทั้งนั้น.
จบอรรถกถากัลยาณสูตรที่ ๘
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๙. ทานสูตร
วาดวยทาน ๒ อยาง
[๒๗๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทาน ๒ อยางนี้ คือ อามิสทาน ๑
ธรรมทาน ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาทาน ๒ อยางนี้ ธรรมทานเปนเลิศ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การแจกจาย ๒ อยาง คือ การแจกจายอามิส ๑ การ
แจกจายธรรม ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาการแจกจาย ๒ อยางนี้ การ
แจกจายธรรมเปนเลิศ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การอนุเคราะห ๒ อยางนี้ คือ
การอนุเคราะหดวยอามิส ๑ การอนุเคราะหดวยธรรม ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
บรรดาการอนุเคราะห ๒ อยางนี้ การอนุเคราะหดวยธรรมเปนเลิศ.
พระพุทธเจาทั้งหลายไดตรัสทานใด
วาอยางยิ่ง ยอดเยี่ยม พระผูมีพระภาคเจา
ไดทรงสรรเสริญการแจกจายทานใดวา
อยางยิ่งยอดเยี่ยม วิญูชนผูมีจิตเลื่อมใส
ในพระสัมมาสัมพุทธเจาและพระอริยสงฆ
ผูเปนเขตอันเลิศ รูช ัดอยูซึ่งทานและการ
แจกจายทานนั้น ๆ ใครจะไมพึงบูชา
(ใหทาน) ในกาลอันควรเลา ประโยชน
อยางยิ่งนั้น ของผูแสดงและผูฟงทั้ง ๒ ผู
มีจิตเลื่อมใสในคําสัง่ สอนของพระสุคต
ยอมหมดจด ประโยชนอยางยิ่งนั้น ของผู
ไมประมาทแลวในคําสั่งสอนซึ่งพระสุคต
ยอมหมดจด.
จบทานสูตรที่ ๙
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อรรถกถาทานสูตร
ในทานสูตรที่ ๙ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ทาน ไดแก สิ่งที่พึงให. อีกอยางหนึ่ง เจตนาพรอมดวยวัตถุ
ชื่อวา ทาน. บทวา ทาน นี้ เปนชื่อของการบริจาคสมบัติ. บทวา อามิสทาน
ความวา ปจจัย ๔ ชื่อวาอามิสทาน ดวยสามารถแหงความเปนของที่จะตองให.
อธิบายวา ปจจัย ๔ เหลานั้น ทานเรียกวา อามิส เพราะเปนเครื่องจับตอง
ดวยกิเลสมีตัณหาเปนตน. อีกอยางหนึ่ง เจตนาเปนเครื่องบริจาคปจจัย ๔
เหลานั้น ชือ่ วา อามิสทาน.
บทวา ธมฺมทาน ความวา บุคคลบางคนในพระศาสนานี้ เมื่อ
(แสดง) จําแนกกุศลกรรมบถ และอกุศลกรรมบถออกไปวา ธรรมเหลานี้
เปนกุศล ธรรมเหลานี้เปนอกุศล ธรรมเหลานี้มีโทษ ธรรมเหลานี้ไมมีโทษ
ธรรมเหลานี้ทานผูรูตําหนิ ธรรมเหลานี้ทานผูรูสรรเสริญ ธรรมเหลานี้
สมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไปเพื่อสิ่งไรประโยชน เพื่อทุกข ธรรมเหลานี้
ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ดังนี้ กระทํากรรมและผล
กองกรรมใหปรากฏ ดุจชีใ้ หเห็นโลกนี้และโลกหนา โดยประจักษแสดงธรรม
ใหเลิกละอกุศลธรรม ใหตั้งอยูในกุศลธรรมทั้งหลาย นี้ชื่อวา ธรรมทาน.
สวนบุคคลบางพวก ชี้แจงสัจจะทั้งหลายใหแจงชัดวา ธรรมเหลานี้เปน
อภิญไญยธรรม ธรรมเหลานี้เปนปริญไญยธรรม ธรรมเหลานี้เปนปหาตัพพธรรม ธรรมเหลานี้เปนสัจฉิกาตัพพธรรม ธรรมเหลานี้เปนภาเวตัพพธรรม
ดังนี้ แสดงธรรมอันเปนขอปฏิบัติ เพื่อบรรลุอมตธรรม นี้ชอื่ วา ธรรมทาน
ขึ้นสุดยอด.
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บทวา เอตทคฺต ตัดบทเปน เอต อคฺค แปลวา (ธรรมทานนี้
เปนเลิศ). บทวา ยทิท ความวา บรรดาทานสองอยางเหลานี้ ธรรมทาน
ที่กลาวแลวนี้นั้น เปนเลิศคือประเสริฐสุด ไดแกสูงสุด. อธิบายวา บุคคล
จะหลุดพนจากอนัตถะทั้งปวง คือกาวลวงทุกขในวัฏฏะทั้งสิ้นได เพราะอาศัย
ธรรมทาน อันเปนอุบายเครื่องยังสัตวใหถึงพระนิพพาน. ก็ธรรมทานที่เปน
โลกิยะ เปนเหตุแหงทานทุกอยาง คือเปนรากเงาของสมบัติทั้งปวง. ดวย
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
การใหทาน ยอมชนะการใหทั้งปวง
รสแหงพระธรรม ยอมชนะรสทั้งปวง
ความยินดีในธรรม ยอมชนะความยินดี
ทั้งปวง ความสิ้นไปแหงตัณหา ยอมชนะ
ทุกขทั้งปวง ดังนี้.
ในอธิการนี้ อภัยทานพึงทราบวา ทรงสงเคราะหเขากันดวยธรรมทาน
นั่นเอง. การไมบริโภคปจจัยทั้งหลายเสียเอง แตปจจัย ๔ อันตนพึงบริโภค
แลวแจกจายแกคนเหลาอื่น โดยมีความประสงค จะเผื่อแผแกคนทั่วไป ชื่อวา
อามิสสวิภาโค (แจกจายอามิส). ความเปนผูไมมีความขวนขวายนอย แสดง
อางธรรมที่ตนรูแลว คือบรรลุแลวแกคนเหลาอื่น โดยมีความประสงคจะ
เผื่อแผธรรมแกคนทั่วไป ชื่อวา ธมฺมสวิภาโค (แจกจายธรรม). การ
อนุเคราะห การสงเคราะหคนเหลาอื่น ดวยปจจัย ๔ และดวยสังคหวัตถุ ๔
ชื่อวา อามิสานุคฺคโห (อนุเคราะหดวยอามิส). การอนุเคราะห การสงเคราะห
คนเหลาอื่น ดวยธรรม โดยนัยดังกลาวแลวนั่นแหละ ชื่อวา ธมฺมานุคฺคโห
(อนุเคราะหดวยธรรม). คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวทั้งนั้น.
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พึงทราบวินิจฉัยคาถาทั้งหลาย ดังตอไปนี้ บทวา ยมาหุ ทาน
ปรม ความวา พระผูมีพระภาคเจาทั้งหลายตรัส ทานใดวาเยี่ยม คือ สูงสุด
โดยความที่จิต (เจตนา) เขต (ปฏิคาหก) และไทยธรรมเปนของโอฬาร
หรือโดยยังโภคสมบัติเปนตนใหบริบูรณ คือยังโภคสมบัติเปนตนใหเผล็ดผล
อีกอยางหนึ่ง ตรัสวาเยี่ยม เพราะย่ํายี คือกําจัดธรรมที่เปนปฎิปกษอื่น ๆ
มีโลภะและมัจฉริยะเสียได. บทวา อนุตฺตร ความวา พระผูมีพระภาคเจา
ทั้งหลายตรัสทานใด ชื่อวาเวนจากทานอื่นที่ยอดเยี่ยมกวา และใหสําเร็จ
ความยิ่งใหญ เพราะยังเจตนาสมบัติเปนตนใหเปนไปดียิ่ง และเพราะความ
เปนทานมีผลเลิศ โดยความเปนยอดทาน. แมในบทวา ย สวิภาค นี้
พึงนําเอาบททั้งสองวา ปรม อนุตฺตร มาเชื่อมประกอบเขาดวย. บทวา
อวณฺณยิ ความวา ประกาศแลว คือ สรรเสริญแลว โดยนัยมีอาทิวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทายกเมื่อใหโภชนะ ชื่อวา ยอมใหฐานะทั้ง ๕ แก
ปฏิคาหกทั้งหลาย ดังนี้ และโดยนัยมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาสัตว
ทั้งหลายพึงรูผลของการจาแนกทานอยางนี้ ดังนี้.
ก็เพื่อจะทรงแสดงทานและวิธีที่การจําแนกทาน วา (มีผล) อยางยิ่ง
คือยอดเยี่ยมนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวามีอาทิวา อคฺคมฺหิ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อคฺคมฺหิ ความวา ในพระสัมมาสัมพุทธเจา
และในพระอริยสงฆผูประเสริฐที่สุด คือเปนเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยม เพราะ
ประกอบไปดวยคุณพิเศษมีศีล เปนตน. บทวา ปสนฺนจิตฺโต ความวา
ยังจิตใหเลื่อมใส คือกําหนดดวยความเชื่อกรรมและผลแหงกรรม และความ
เชื่อในพระรัตนตรัย. อธิบายวา ทานคือการใหไทยธรรมแมนอย ยอมมี
อานุภาพมาก คือสวางโชติชวง แผไพศาลไปไดมาก เพราะความถึงพรอม
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ดวยจิต (เจตนาสัมปทา) และเพราะความถึงพรอมดวยเขต (ปฏิคาหก)
สมดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลววา
เมื่อจิตเลื่อมใสแลว ทักษิณาทาน
(ที่บําเพ็ญ) ในพระตถาคตเจา พระสัมมา
สัมพุทธเจา และสาวกของพระองค ชื่อวา
มีผลนอยยอมไมมี ดังนี้.
บทวา วิฺู ไดแก ผูมีปญญา. บทวา ปชาน ความวา รูชัด
ซึ่งผลของทานและอานิสงสของทาน โดยชอบทีเดียว. บทวา โก น ยเชถ
กาเล ความวา ใครเลาจะไมใหทานในกาลเวลาที่สมควร. อธิบายวา ทาน
ยอมสําเร็จ (เกิดมีพรอม) เฉพาะในเวลาที่ประจวบกับเหตุ ๓ อยางเหลานี้
คือ ศรัทธา ๑ ไทยธรรม ๑ ปฏิคาหก ๑ ไมใชเกิดมีไดโดยประการอื่น.
อีกอยางหนึ่ง จะให (ทาน) แกปฏิคาหกทั้งหลายได ในกาลอันควร (เทานั้น).
พระผูม ีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงการจําแนกและอนุเคราะหดวย
อามิสทาน ดวยพระคาถาที่หนึ่งอยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงการจําแนก
และการอนุเคราะหดวยธรรมทาน จึงตรัสพระคาถาที่สองวา เย เจว ภาสนฺติ
ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุภย ความวา คนทั้ง ๒ ฝาย คือ
ผูแสดง (และ) ผูฟง (ผูรับ) ที่ทานกลาวไวแลววา ภาสนฺติ สุณนฺติ (ยอม
กลาว ยอมฟง) ดังนี้. ก็ในบทวา อุภย นั้น มีความยอดังตอไปนี้ คน
เหลาใด มีจติ เลื่อมใสแลวในศาสนา คือ พระสัทธรรมของพระสุคต คือ
พระผูมีพระภาคเจาตั้งอยูในธรรมที่เปนประธาน คือ วิมุตตายตนะยอมแสดง
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ดวย ยอมฟงดวย ประโยชนกลาวคือ ธรรมทาน การแจกจายธรรม และการ
อนุเคราะหดวยธรรมของผูแสดงและปฏิคาหกเหลานั้น ชื่อวา ยอดเยี่ยม เพราะ
ยังปรมัตถประโยชนใหสําเร็จ ชื่อวา ยอมบริสุทธิ์ เพราะหมดจด จากมลทิน
ที่ทําความเศราหมอง ทุกอยางมีความเศราหมองเพราะตัณหาเปนตน. ถามวา
ของคนเชนไร ? ตอบวา ของคนผูไมประมาทในคําสอนของพระสุคต ก็คน
เหลาใดไมประมาท ในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา คือในโอวาทที่ทรง
พร่ําสอนที่พระองคทรงประกาศแลวโดยสังเขปอยางนี้วา
การไมทําบาปทั้งปวง ๑ การยัง
กุศลใหถึงพรอม ๑ การยังจิตของตนให
ผองแผว ๑ นี้เปนคําสอนของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย
ดังนี้ แลวยังสิกขา ๓ มี อธิสีลสิกขาเปนตน ใหถึงพรอม โดยเคารพ
ประโยชนยอ มบริสุทธิ์ แกคนเหลานั้น ยอมยังคนเหลานั้นใหผองแผวเกิน
เปรียบ ดวยอรหัตผลวิสุทธิ ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาทานสูตรที่ ๙
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๑๐. ธรรมสูตร
วาดวยวิชชา ๓ ประการ
[๒๗๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมบัญญัติบุคคลผูไดวิชชา ๓ วา
เปนพราหมณโดยธรรม เรายอมไมบัญญัติบุคคลอื่นวาเปนพราหมณ โดยเหตุ
เพียงการกลาวตามคําที่เขากลาวไวแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เรายอมบัญญัติ
บุคคลผูไดวิชชา ๓ วาเปนพราหมณโดยธรรม เรายอมไมบัญญัติบุคคลอื่นวา
เปนพราหมณโดยเหตุเพียงการกลาวตามคําที่เขากลาวไวแลว อยางไร.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมระลึกถึงชาติกอนได
เปนอันมาก คือ ชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สีช่ าติบาง
หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบ
ชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏะและวิวัฏฏกัป
เปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง
วาในภพโนน เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหาร
อยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติ
จากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น ไดเสวยสุขเสวยทุกข
อยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดมาเกิดในภพนี้
เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ภิกษุนั้นไดบรรลุวิชชาที่ ๑ นี้แลวกําจัดอวิชชาไดแลว วิชชา
เกิดขึ้นแลว กําจัดความมืดไดแลว แสงสวางเกิดขึ้นแลว สมเปนผูไมประมาท
มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู.
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว
ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอัน
บริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูช ดั ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตว
เหลานี้ประกอบดวย กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา
เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไป เขาเขาถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต
มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจ
สัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไป เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรคดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตว
กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี
ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตว
ผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ เธอไดบรรลุวิชชาที่ ๒ นี้ กําจัดอวิชชา
ไดแลว วิชชาเกิดขึ้นแลว กําจัดความมืดแลว แสงสวางเกิดขึ้นแลว สมเปน
ผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุการทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน
เขาถึงอยู เธอไดบรรลุวชิ ชาที่ ๓ นี้ กําจัดอวิชชาไดแลว วิชชาเกิดขึ้นแลว
กําจัดความมืดไดแลว แสงสวางเกิดขึ้นแลว สมเปนผูไมประมาท มีความเพียร
มีใจเด็ดเดี่ยวอยู.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมบัญญัติบุคคลผูไดวิชชา ๓ วาเปน
พราหมณโดยธรรม ยอมไมบัญญัติบุคคลอื่นวาเปนพราหมณ โดยเหตุเพียง
กลาวตามคําที่เขากลาวไวแลว อยางนี้แล.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 623

เรากลาวผูระลึกถึงชาติกอนได เห็น
ทั้งสวรรคและอบาย และถึงความสิ้นไป
แหงชาติ เปนมุนี ผูอยูจบพรหมจรรย
เพราะรูดวยปญญาอันยิ่ง เปนผูมีไตรวิชา
ดวยวิชชา๓ วาเปนพราหมณ เราไมกลาว
บุคคลอื่นผูมกี ารกลาวตามที่เขากลาวไว
แลววาเปนพราหมณ.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบธรรมสูตรที่ ๑๐
จบวรรคที่ ๕
จบติกนิบาต

อรรถกถาธรรมสูตร
ในธรรมสูตรที่ ๑๐ พึงทราบวินิจฉัย ดังตอไปนี้ :บทวา ธมฺเมน ไดแก ญายธรรม คือ โดยเหตุ โดยการณ กลาวคือ
สัมมาปฏิบัติ อธิบายวา ภิกษุยอมเปนผูมีวิชชา ๓ ดวยปฏิปทาใด ปฏิปทานั้น
พึงทราบวา ธรรมในอธิการนี้. ก็ปฏิปทานั้น คืออะไร ? คือ จรณสัมปทา ๑
วิชชาสัมปทา ๑. บทวา เตวิชฺช ความวา ประกอบแลวดวยวิชชา ๓ มี
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ปุพเพนิวาสานุสติญาณ เปนตน. บทวา พฺราหฺมณ ไดแก พราหมณ
ผูลอยบาปแลว. บทวา ปฺาเปมิ ความวา ใหรูทั่ว คือแตงตั้งใหเปน
พราหมณ. บทวา นาฺ ลปตลาปนมตฺเตน ความวาเราตถาคตไมบัญญัติ
คนอื่น คือผูเปนพราหมณเพียงโดยกําเนิดวาเปนพราหมณโดยเหตุเพียงการกลาวตามที่อัฏฐกฤาษีเปนตนเรียกขานแลว.
อีกอยางหนึ่ง บทวา ลปตลาปนมตฺเตน ความวา ดวยเหตุเพียง
เลาเรียน หรือใหเลาเรียนมนตทั้งหลาย. ก็พราหมณทั้งหลาย เรียกขานผูใด
ที่มีวิชชา ๓ เพราะการเลาเรียนหมวด ๓ แหงพระเวท มีสามเวทเปนตน
วาเปนพราหมณ พระผูมีพระภาคเจาทรงคัดคานคําของพราหมณนั้น แทจริง
โดยปรมัตถแลว พระผูมีพระภาคเจา ทรงปรารภเทศนานี้ไว ตามอัธยาศัย
ของผูที่จะตรัสรูอยางนั้น เพื่อจะทรงแสดงวา ก็พราหมณโภวาทีเหลานี้ ผูอัน
อวิชชาหุมหอแลว เรียกขาน พราหมณผูไมมีวิชชา ๓ เลยวาเปนพราหมณ
ผูมีวิชชา ๓ แตผูมีวิชชาตามที่กลาวมานี้ จึงจะชื่อวาเปนพราหมณ.
ในอธิการนั้น พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ เพราะผูที่ถึงพรอม ดวยวิชชา
ยอมเปนผูถึงพรอมดวยจรณะโดยแท เพราะเวนจรณสมบัติเสียแลว จะมี
วิชชาสมบัติไมได ฉะนั้น พระผูมพี ระภาคเจา มีพระประสงคจะทรงบัญญัติ
พราหมณ โดยหัวขอ คือ วิชชาเทานั้น การทําจรณสมบัติใหหยั่งลงสูภายใน
ทรงตั้งหัวขอเทศนาไววา ธมฺเมนาห ภิกฺขเว เตวิชฺช พฺราหฺมณ
ปฺาเปมิ (ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมบัญญัติบุคคลผูไดวิชชา ๓ วาเปน
พราหมณโดยธรรม) ดังนี้ แลวทําเปน กเถตุกมั ยตาปุจฉาวา กถฺจาห
ภิกฺขเว ธมฺเมน เตวิชฺช พฺราหฺมณ ปฺาเปมิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
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ก็เราตถาคต บัญญัติผูไดวิชชา ๓ วาเปนพราหมณโดยธรรม อยางไร
ดังนี้แลว เมื่อจะทรงจําแนกหมวด ๓ แหงวิชชา โดยเทศนาที่เปนบุคลาธิษฐาน จึงตรัสคํามีอาทิวา อิธ ภิกขฺ เว ภิกขฺ ุ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อเนกวิหิต ความวา มีอยางมิใชนอย
หรือเปนไปแลว คือพรรณนาแลว โดยอเนกประการ. บทวา ปุพฺเพนิวาส
ไดแก ขันธสันดานที่ตนเคยอยูอาศัยแลวในภพนั้น ๆ เริ่มตนแตภพที่เปนอดีต
อันหาระหวางคั่นไมได. บทวา นิวุฏ ความวา อันตนเคยอยูอาศัยแลว
คือเปนมาแลวตามลําดับ ไดแก ขันธที่เกิดแลวดับไปในสันดานของตน. อีก
อยางหนึ่ง ไดแก ขันธมีการอยูอาศัยแลวเปนธรรมดา คือวาขันธที่ตนเคยอาศัย
แลว โดยโคจรเปนทีอยูอาศัย ไดแก ขันธที่รูแลวดวยวิญญาณของตน หรือที่รู
แลวดวยวิญญาณของผูอื่น ในเพราะการระลึกถึงการหมุนเวียนที่ขาดไปแลว
เปนตน. บทวา อนุสฺสรติ ความวา ตามระลึก โดยลําดับชาติ อยางนี้วา
ชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง หรือไดแกระลึกถึงเนือง ๆ คือ เมื่อจิตโนมไปแลว
ยอมระลึกในลําดับแหงบริกรรม.
ศัพทวา เสยฺยถีท เปนนิบาต ใชในอรรถทีแ่ สดงถึงอาการที่ปรารภ
แลว. ดวยบทวา เสยฺยถีท นั้นแหละ พระผูมีพระภาคเจาเพื่อจะทรง
แสดงอาการแหงบุพเพนิวาสญาณนี้ ทีช่ ื่อวา เปนอันพระโยคาวจรปรารภ
แลว จึงตรัสคํามีอาทิวา เอกป ชาตึ ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
เอกป ชาตึ ไดแก ขันธสันดานแมอันหนึ่ง ซึ่งมีปฏิสนธิเปนมูล มีจุติ
เปนปริโยสาน นับเนื่องแลวในภพหนึ่ง. แมในบทวา เทฺวป ชาติโย เปน
ตน ก็มีนยั นี้.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 626

และพึงทราบวินิจฉัยในบทวา อเนเกป สวฏฏกปฺเป ดังตอไปนี้
กัปที่เสื่อม ชื่อวา สังวัฏฏกัป กัปที่เจริญ ชื่อวา วิวัฏฏกัป. ใน กัปทั้ง
๒ อยางนั้น สังวัฏฏัฏฐายีกัป ทรงถือเอาแลวดวย สังวัฏฏกัป และวิวัฏฏัฏฐายีกัป ทรงถือเอาแลวดวยวิวัฏฏกัป เพราะมี สังวัฏฏกัป นั้นเปน
มูล. ก็เมื่อเปนเชนนี้ อสังไขยกัป ๔ เหลานั้นใดที่ตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อสงไขยกัป เหลานี้มี ๔, ๔ อยางคืออะไรบาง ? คือ สังวัฏฎกัป
(ระยะกาลที่จักรวาลเริ่มถูกทําลาย ดวยไฟ น้ํา หรือลม ทุกสิ่งในจักรวาล
สลายไปสูธาตุเดิม ยอยไปไมมีเหลือ) ๑ สังวัฏฏัฏฐายีกัป (ระยะกาล
ที่ไมมีอะไร ไปจนถึงเริ่มกําเนิดของและสิ่งตาง ๆ) ๑ วิวฏั ฏกัป (ระยะกาล
เริ่มกอตัวขึ้นใหม ของสิ่งทั้งหลาย จนถึงทุกสิ่งในจักรวาลเจริญเต็มที่)
๑ วิวัฏฏัฏฐายีกัป (ระยะกาลที่จักรวาลสมบูรณจนถึงเริ่มเสื่อมสลายอีก)
๑ อสังไขยกัปเหลานั้น ยอมเปนอันพระองคทรงกําหนดถือเอาแลว. ในอสังไขยกัป ๔ อยางเหลานั้น สังวัฏฏกัป มี ๓ คือ เตโชสังวัฏฏกัป ๑ อาโป
สังวัฏฏกัป ๑ วาโยสังวัฏฏกัป ๑. เขตแหงสังวัฏฏกัปมี ๓ คือ ชั้น
อาภัสสรพรหม ๑ สุภกิณหพรหม ๑ เวหัปผลพรหม ๑. เวลาที่กัป
พินาศดวยไฟ ไฟไหมต่ํากวาชั้นอาภัสสรพรหม เวลาที่กัปพินาศดวยน้ํา ยอม
ทําลายต่ํากวาชั้นสุภกิณหพรหม เวลาที่กัป พินาศดวยลม ลมพัดทําลายต่ํากวา
ชั้นเวหัปผลพรหม. แตวาโดยพิสดารแลว แสนแหงจักรวาล ยอมพินาศรวม
กันหมด.
ภิกษุเห็นปานนี้ นี้ เมื่อระลึกถึงขันธที่ตนเคยอยูอาศัยมากอน ดัง
พรรณนามานี้ ยอมระลึกไดหลาย สังวัฏฏกัป บาง หลายวิวัฏฏกัป บาง
หลายสังวัฏฏวิวัฏฏกัป บาง. ระลึกไดอยางไร ? ระลึกไดโดยนัยมีอาทิวา
อมุตฺราสึ ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อมุตฺราสึ ความวา เราได (เกิด)
มีแลว ในสังวัฏฏกัปโนน หรือในภพโนน หรือในกาเนิดโนน หรือใน
คติโนน หรือในวิญญาณฐิติโนน หรือในสัตตาวาสโนน หรือในสัตตนิกาย
โนน. บทวา เอว นาโม ความวา เรามีชื่อวา ติสสะ หรือมีชื่อวา
ปุสสะ. บทวา เอว โคตฺโต ความวา เราเปนโคดมโคตรหรือ เราเปน
กัสสปโคตร. บทวา เอว วณฺโณ ความวา เรามีสีขาว หรือมีสีคล้ํา.
บทวา เอวมาหาโร ความวา เรามีขาวสุกแหงขาวสาลี และเนื้อเปนอาหาร
หรือบริโภคผลไมที่เปนไปแลว. บทวา เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที ความวา
หรือเราเสวยสุขและทุกข ตางโดยเปนสามิสสุขและนิรามิสสุขเปนตน อันเปน
ไปทางกาย และทางใจ มีประการมิใชนอย. บทวา เอวมายุปริยนฺโต
ความวา เรามีอายุประมาณ ๑๐๐ ปเปนกําหนด หรือมีอายุประมาณ ๘๔ แสนกัป
เปนกําหนด. บทวา โส ตโต จุโต อมุตฺร อุทปาทึ ความวา เรานั้น
ครั้นจุติจากภพ จากกําเนิด จากคติ จากวิญญาณฐิติ จากสัตตาวาส หรือ
จากสัตตนิกายนั้น ๆ แลว มาเกิด ในภพ ในกําเนิด ในคติ ในวิญญาณฐิติ
ในสัตตาวาส หรือในสัตตนิกายชื่อโนน. บทวา ตฺตราปาสึ ความวา หรือ
วาเราเปนเชนนั้นมาแลว ไดกลับมามีในภพ ในกําเนิด ในคติ ในวิญญาณฐิติ
ในสัตตาวาส หรือในสัตตนิกายแมนั้นอีก. บทวา เอวนฺนาโม เปนตน
มีนัยดังกลาวแลวนั่นแหละ.
อีกอยางหนึ่ง เพราะคําวา เราไดมีแลวในภพโนน นี้เปนการระลึกถึง
ตามสมควรแกอภินิหาร ตามกําลังของตน ของพระโยคาวจรผูพิจารณาเจริญ
ขึ้นไปโดยลําดับ คําวา เรานั้นจุติจากภพนั้นแลวนี้ เปนการพิจารณาของพระโยคาวจรผูพิจารณายอนหลัง ฉะนั้น ทานจึงกลาววา อมุตฺร อุทปาทึ (เราได
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เกิดในภพโนน) ในลําดับแหงการบังเกิดในภพนี้ นี้วา อิธูปปนฺโน (เรา
เกิดแลวในภพนี้).
บทวา ตตฺราปาสึ ความวา เราได (เกิด) มีแลวในภพ ฯลฯ หรือ
ในสัตตนิกาย แมนั้น. บทวา เอว นาโม ความวา เราชื่อ ทัตตะ หรือชื่อ
มิตตะ. บทวา เอว โคตฺโต ความวา เราเปนวาสิฏฐโคตร หรือกัสสปโคตร.
บทวา เอววณฺโณ ความวา เรามีสีดําหรือสีขาว. บทวา เอวมาหาโร
ความวา เรามีอาหารบริสุทธิ์ หรือมีขาวสุกแหงขาวสาลีเปนตน เปนอาหาร.
บทวา เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที ความวา เราเสวยสุขอันเปนทิพย หรือเสวย
สุขและทุกขอันเปนของมนุษย. บทวา เอวมายุปริยนฺโต ความวา เรา
มีอายุเทานั้น ๆ เปนอยางยิ่ง เปนกําหนดอยางนี้. บทวา โส ตโต จุโต
ความวา เรานั้นจุติจากภพเปนตน นั้น ๆ. บทวา อิธูปปนฺโน ความวา
เราเกิดเปนมนุษยในภพสุดทายนี้. บทวา อิติ แปลวา ดวยประการฉะนี้.
บทวา สาการ สอุทฺเทส ความวา พรอมทั้งอุทเทส ดวยสามารถแหง
นามและโคตรเปนตน พรอมทั้งอาการดวยสามารถแหงวรรณะเปนตน, อธิบาย
วา สัตวทั้งหลาย ยอมเรียกรองกันวา ติสสะ วาโคตมะ โดยชื่อและโคตร
ยอมปรากฏโดยความแตกตางกัน เปนคนผิวคล้ํา เปนคนผิวขาว โดยวรรณะ
เปนตน เพราะฉะนั้น นามและโคตร จึงเปนอุเทศ นอกนี้เปนอาการ.
บทวา อยมสฺส ปมา วิชฺชา อธิคตา ความวา วิชชานี้
ชื่อวา ที่หนึง่ โดยเปนวิชชาที่ภิกษุนี้ไดบรรลุเปนครั้งแรก คือ วิชชา ยอม
ชื่อวา เปนอันภิกษุบรรลุแลว กระทําใหแจงแลว ดวยอรรถวา กระทําให
ปรากฏ. ถามวา ก็ภิกษุนี้ กระทําอะไร ใหแจมแจง ? ตอบวา กระทํา
บุพเพนิวาสญาณใหแจมแจง. โมหะอันปกปดเสียซึ่ง วิชชานัน้ ทานเรียกวา
อวิชชา เพราะอรรถวากระทําบุพเพนิวาสญาณนั้นแหละ ไมใหปรากฏ. บทวา
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ตโม ความวา โมหะนั่นแหละทานเรียกวา ตโม (ความมืด) เพราะอรรถวา
ปกปดไว. บทวา อาโลโก ความวา วิชชานั่นแหละ ชื่อวา อาโลกะ เพราะ
อรรถวา กระทําเพื่อแสงสวาง. ก็ในบทวา อาโลโกนี้ ไดความดังนี้วา
วิชชา อันภิกษุนั้นบรรลุแลว. บททีเ่ หลือเปนการกลาวสรรเสริญ. ก็ใน
อธิการนี้ บัณฑิตพึงประกอบ ความวา วิชชานี้แล อันภิกษุนนั้ บรรลุแลว
คือ ความไมรู ซึ่งวิชชาที่ภิกษุนั้น บรรลุแลว อันเธอกําจัดแลว คือ ทํา
ใหพินาศแลว. ถามวา เพราะเหตุไร ? ตอบวา เพราะวิชชา บังเกิดแลว.
แมในบททั้งสองที่เหลือก็มีนัยนี้แหละ.
บทวา ยถา ในบทวา ยถาต นี้ ใชในอรรถวา อุปมา. บทวา ต
เปนเพียงนิบาต. อธิบายวา ชื่อวา ผูไมประมาท เพราะไมอยูปราศจาก
สติ ชื่อวา มีความเพียร เพราะมีความเพียรเครื่องยังกิเลสใหเรารอน ชื่อวา
ผูมีตนอันสงไปแลว คือมีจิตอันสงไปแลว เพราะไมอาลัย ในรางกาย และ
ชีวิต. ทานกลาวคําอธิบายไว ดังนี้ เมื่อภิกษุ ผูไมประมาท มีความเพียร
มีตนอันสงไปแลว อยู อวิชชา พึงถูกกําจัด วิชชา พึงบังเกิดขึ้น ความ
มืดพึงถูกกําจัด แสงสวาง พึงเกิดขึ้นฉันใด อวิชชา อันภิกษุนั้นกําจัดแลว
วิชชาเกิดขึ้นแลว ความมืดอันภิกษุนั้นกําจัดแลว แสงสวางเกิดขึ้นแลว ฉัน
นั้นเหมือนกัน เธอไดผลอันสมควรแกการตามประกอบความเพียรนั้นแลวอยู
ดังนี้.
ในบทวา ทิพฺเพน จกฺขุนา นี้ คําใดที่ควรกลาว คํานั้นขาพเจา
กลาวไวหมดแลวในหนหลัง. บทวา วิสุทฺเธน ความวา ทิพยจักษุ ชื่อวา
ยอมบริสุทธิ์ เพราะเปนเหตุแหงทิฏฐิวิสุทธิ โดยมองเห็นสัตวผูจุติและอุปบัติ.
อธิบายวา ภิกษุใดเห็นเพียงสัตวที่จุติเทานั้น ไมเห็นสัตวที่อุปบัติ ภิกษุนั้น
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ยอมถือเอาซึ่งอุจเฉททิฏฐิ. ภิกษุใดเห็นเพียงสัตวที่อุปบัติเทานั้น ไมเห็นสัตวที่
จุติ ภิกษุนั้นยอมถือเอานวสัตตปาตุภาวทิฏฐิ (ทิฏฐิคือความปรากฏในสัตตาวาส
๙). ก็เพราะเหตุที่ภิกษุผูเห็นทั้งสองอยาง ยอมกาวลวงทิฏฐิแมทั้งสองได ฉะนั้น
ทัสสนะนั้นของภิกษุนั้น จึงเปนเหตุแหงทิฏฐิวิสุทธิ. ก็ภิกษุผูเปนพุทธบุตรนี้
ยอมเห็นทั้งสองอยาง (ทั้งสัตวที่กําลังจุติ และสัตวที่กําลังอุปบัติ). ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ทิพยจักษุชื่อวา วิสทุ ธิ เพราะความเปนเหตุแหงทิฏฐิวิสุทธิ
โดยมองเห็นสัตวผูจุติและอุปบัติ. อีกอยางหนึ่ง ทิพยจักษุ ชื่อวา วิสุทธิ
เพราะเวนจากอุปกิเลส ๑๑ อยาง. เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา ทิพยจักษุ
ชื่อวาบริสุทธิ์ แลว เพราะไมเขาไปเศราหมองดวยอุปกิเลส ๑๑ อยาง ที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวอยางนี้วา ดูกอนอนุรุทธะ เพราะเรารูวา วิจิกิจฉาเปนอุปกิเลสของจิต ดังนี้ แลวจึงละวิจิกิจฉาอันเปนอุปกิเลสแหงจิตเสีย
รูวาอโยนิโสมนสิการ ถีนมิทธะ ความหวาดเสียว ความเยอหยิ่ง ความชั่วราย
ความเพียรที่ปรารภเกินไป ความเพียรที่ยอหยอนเกินไป ตัณหาที่คอยกระซิบ
ความสําคัญสภาวะวาตางกัน ลักษณะที่เพงเล็งรูปเกินไป เปนอุปกิเลสของจิต
ดังนี้แลว จึงละถีนมิทธะ ฯลฯ ลักษณะที่เพงเล็งรูปเกินไป อันเปนอุปกิเลส
ของจิตเสีย ดังนี้. ชื่อวากาวลวงจักษุอันเปนของมนุษย เพราะเห็นรูปไดไกล.
เกินกวา (ทัสสนวิสัย) อันเปนอุปจารของมนุษย. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวากาวลวงจักษุอันเปนของมนุษย เพราะกาวลวงมังสจักษุอันเปนของมนุษย. ดวย
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงเสียซึ่งจักษุของมนุษยนั้น. บทวา สตฺเต ปสฺสติ
ความวา ยอมเห็นคือมองดู ไดแกเล็งเห็นหมูสัตวทั้งหลาย เหมือนมนุษย
มองดูดวยมังสจักษุ.
ในบทวา จวมาเน อุปปชฺชมาเน นี้ ทานแสดงความวา ใน
*

*

ม. ๑๔/๓๐๙
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ขณะที่จุติ หรือในขณะที่อุปบัติ พระอริยบุคคลไมสามารถเพื่อจะเห็นได แม
ดวยจักษุอันเปนทิพย แตสัตวเหลาใดใกลจะจุติ (หรือ) จักจุติในบัดนี้ สัตว
เหลานั้น ทานประสงคเอาวากําลังจุติ และสัตวเหลาใด ถือปฏิสนธิแลว หรือ
เกิดแลวในบัดเดี๋ยวนี้ สัตวเหลานั้น ทานประสงคเอาวา กําลังอุปบัติ พระ
อริยบุคคลยอมเห็นสัตวเหลานั้นผูกําลังจุติ ผูกําลังอุปบัติเห็นปานนี้. บทวา
หีเน ความวา นาดูหมิ่น นาดูแคลน ดวยสามารถแหงชาติ ตระกูล และ
โภคะเปนตน เพราะประกอบไปดวยผลของโมหะ. บทวา ปณีเต ความวา
ตรงขามกับความเลวทรามนั้น เพราะประกอบไปดวยผลของอโมหะ. บทวา
สุวณฺเณ ความวา ประกอบแลวดวยวรรณะอันนาปรารถนา นาใคร นาพอ
ใจ เพราะประกอบดวยผลของอโทสะ. บทวา ทุพฺพณฺเณ ความวา ประ
กอบไปดวยวรรณะอันไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ เพราะประกอบไปดวยผลของโทสะ. อธิบายวา มีรูปงาม มีรูปชั่ว. บทวา สุคเต
ความวา ไปสูสุคติ (ไดดี) หรือมั่งคั่ง มีทรัพยมาก เพราะประกอบไปดวย
วิบากคืออโลภะ. บทวา ทุคฺคเต ความวา ไปสูทุคติ (ตกยาก) หรือ
ยากจน มีน้ําและขาวไมบริบูรณ เพราะประกอบไปดวยผลคือโลภะ. บทวา
ยถากมฺมูปเค ความวา ในหมูสัตวผูไปตามกรรม ตามที่ตนสั่งสมไว.
บรรดาบทเหลานั้น กิจของทิพยจักษุ พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว
ดวยบทมีอาทิวา ปุริเมหิ จวมาเน ดังนี้. ก็ดวยบทนี้ เปนอันพระองคตรัส
ถึงกิจของญาณที่ตองเขาไปกําหนดวาสัตวทั้งหลายตองเปนไปตามกรรม. และ
ลําดับแหงการบังเกิดขึ้นนี้ของญาณนั้น ดังนี้. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เจริญ
อาโลกกสิณ มุงหนาตรงไปยังนรกเบื้องลาง ยอมเห็นเหลาสัตวนรก กําลังเสวย
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ทุกขอยางมหันต การเห็นนี้เปนกิจของทิพยจักขุญาณอยางเดียว. ก็ภิกษุนั้น
มนสิการอยูอยางนี้วา สัตวเหลานี้กระทํากรรมอะไรหนอแล จึงเสวยทุกขเชน
นี้. ลําดับนัน้ ญาณมีกรรมนั้นเปนอารมณวากระทํากรรมชื่อนี้ จะเกิด
แกภิกษุนั้น. ในเบื้องบนก็เหมือนกัน ภิกษุเจริญอาโลกกสิณ มุงหนาตรง
ไปยังเทวโลก ยอมเห็นสัตวทั้งหลายในสวนนันทนวัน มิสสกวัน และ
ปารุสกวันเปนตน กําลังเสวยสมบัติอยู แมการเห็นนี้ ก็จัดเปนกิจของทิพยจักขุญาณเหมือนกัน. ภิกษุนั้นมนสิการอยูอยางนี้วา สัตวเหลานี้กระทํากรรม
อะไรหนอแล จึงเสวยสมบัตินี้. ลําดับนั้น เธอจะเกิดญาณที่มีกรรมนั้นเปน
อารมณวา ทํากรรมชื่อนี้. นี้ชื่อวา ยถากมฺมูปคญาณ (ญาณทีจ่ ะตองเขา
ไปกําหนดวาสัตวทั้งหลายตองเปนไปตามกรรม) และแมยถากัมมูปคญาณนี้
ก็ไมมีการแยกบริกรรม แมอนาคตังสญาณก็ไมมีการแยกบริกรรม เหมือน
ยถากัมมูปคญาณฉะนั้น. อธิบายวา ญาณเหลานี้มีทิพยจักษุเปนบาททั้งนั้น
ยอมสําเร็จพรอมกันกับทิพยจักษุ. คําใดที่จะตองกลาวในบทมีอาทิวา กายทุจฺจริเตน คํานั้นขาพเจากลาวไวหมดแลวในหนหลัง.
ในวาระนี้ วิชชาที่สัมปยุตดวยทิพยจักขุญาณ ชื่อวา วิชชา. อวิชชา
ที่ปกปดจุติและปฏิสนธิของสัตวทั้งหลายไว ชื่อวา อวิชชา. คําที่เหลือมีนัย
ดังกลาวแลวทั้งหมด. ในตติยวาร วิชชาที่สัมปยุตดวยอรหัตมรรคญาณ ชื่อวา
วิชชา. อวิชชาที่ปกปดสัจจธรรมทั้ง ๔ ไว ชื่อวา อวิชชา. คําที่เหลือเขาใจ
ไดงายทั้งนั้น เพราะมีนัยดังกลาวไวแลวในหนหลัง. บทวา เอว โข
เปนตน เปนนิคมนพจน
ในพระคาถาทั้งหลาย มีความยอดังตอไปนี้ ภิกษุใดไดรแู ลวคือบรรลุ
ซึ่งบุพเพนิวาสญาณ ตามที่กลาวแลว ไดแกรูโดยกระทําใหปรากฏ ตามนัย
ทีกลาวแลว. ปาฐะเปน โย เวทิ ก็ม.ี อธิบายวา ภิกษุใดกระทําบุพเพ-
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นิวาสญาณใหปรากฏ ดํารงอยูแลว. ภิกษุยอมเห็นสวรรค กลาวคือเทวโลก
๒๖ ชั้น และอบาย ๔ อยาง ดวยทิพยจักษุ โดยนัยดังกลาวแลวนั่นแหละ.
บทวา อถ ความวา ตอแตนั้น เธอถึงคือบรรลุพระอรหัตกลาวคือ
ความสิ้นไปแหงชาติ หรือพระนิพพานนั่นเอง ลําดับนั้น เธอรูสัจจธรรมทั้ง ๔
อันพระอริยบุคคลพึงรูดวยมรรคปญญา ที่ตั้งมั่นเพราะอภิญญา ชื่อวาอยูจบ
พรหมจรรย คือประสบความสําเร็จแลว เพราะเสร็จกิจแลว ชื่อวาเปนมุนี
คือเปนพระขีณาสพ เพราะประกอบดวยโมไนยธรรม ยอมชื่อวาเปนพราหมณ
ผูมีวิชชา ๓ เพราะประกอบดวยวิชชา ๓ ตามที่กลาวแลวเหลานี้ และเพราะ
ลอยบาปไดแลว โดยประการทั้งปวง ดวยวิชชาที่ ๓ ตอแตนั้น เพราะเหตุใด
เพราะเหตุนั้น เราตถาคตจึงเรียกภิกษุนั้นแหละ วาเปนพราหมณผูมีวิชชา ๓
แตเราตถาคตไมเรียกคนอื่น คือคนผูมีการกลาวตามที่เขาเรียกขาน ไดแก
บุคคลอื่นผูทองบทแหงมนต มียชุเพทเปนตน วาเปนพราหมณผูมีวิชชา ๓.
ดวยประการดังพรรณนามานี้ พึงทราบวา ในวรรคนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวัฏฏะไวในสูตรที่ ๒ ตรัสวิวัฏฏะไวในสูตรที่ ๕ ที่ ๘ และที่ ๑๐
ตรัสทั้งวัฏฏะและวิวัฏฏะไวในพระสูตรนอกนี้.
จบอรรถกถาธรรมสูตรที่ ๑๐
จบวรรควรรณนาที่ ๕
จบอรรถกถาติกนิบาต อิติวุตตกะ
ในอรรถกถาขุททกนิกาย ชื่อวาปรมัตถทีปนี

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปสาทสูตร ๒. ชีวิตสูตร ๓. สังฆาฎิสูตร ๔. อัคคิสูตร
๕. อุปปริกขยสูตร ๖. อุปปตติสูตร ๗. กามสูตร ๘. กัลยาณสูตร
๙. ทานสูตร ๑๐. ธรรมสูตร และอรรถกถา.
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อิติวุตตกะ จตุกนิบาต
๑. พราหมณสูตร
วาดวยการใหทาน ๒ อยาง
[๒๘๐] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาได
สดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตเปนพราหมณผูควรดวยการขอ
มีมืออันลางแลวทุกเมื่อ ทรงไวซึ่งรางกายอันมีในที่สุด เปนหมอผาตัดกิเลส
เธอทั้งหลายเปนบุตรผูเนื่องในอกเรา เกิดแตปาก เกิดแตธรรม อันธรรม
นิรมิตแลว เปนทายาทแหงธรรม ไมเปนทายาทแหงอามิส ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ทาน ๒ อยางนี้ คือ อามิสทาน ๑ ธรรมทาน ๑ บรรดาทาน ๒
อยางนี้ ธรรมทานเปนเลิศ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การแจกจาย ๒ อยางนี้ คือ
การแจกจายอามิส ๑ การแจกจายธรรม ๑ บรรดาการแจกจาย ๒ อยางนี้
การแจกจายธรรมเปนเลิศ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การอนุเคราะห ๒ อยางนี้
คือ การอนุเคราะหดวยอามิส ๑ การอนุเคราะหดวยธรรม ๑ บรรดาการ
อนุเคราะห ๒ อยางนี้ การอนุเคราะหดวยธรรมเปนเลิศ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
การบูชา ๒ อยางนี้ คือ การบูชาดวยอามิส ๑ การบูชาดวยธรรม ๑ บรรดา
การบูชา ๒ อยางนี้ การบูชาดวยธรรมเปนเลิศ.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
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สัตวทั้งหลายยอมนอบนอมพระตถาคตผูไดบูชาธรรม ผูไมมีความตระหนี่
ผูมีปกติอนุเคราะหสัตวทุกหมูเหลา ผู
ประเสริฐสุดในเทวดาและมนุษย ผูถึงฝง
แหงภพเชนนั้น.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนี้แล.
จบพราหมณสูตรที่ ๑

จตุกนิบาตวรรณนา
อรรถกถาพราหมณสูตร
ในพราหมณสูตรที่ ๑ แหงจตุกนิบาต มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อห เปนบทแสดงถึงอัตตา (ตัวเรา). อธิบายวา อัตตา
กลาวคือสันดานอันเปนของตน ที่เที่ยงแทไมใชบุคคลอื่น เรียกวา อห (ตัวเรา).
ก็พระศาสดาทรงปฏิญญาอยูวา เรามี คือเมื่อทรงปฏิญญาความเปนพราหมณ
โดยปรมัตถ ที่กําลังตรัสถึงวา อห (เราตถาคต) วามีอยูในพระองค จึงได
ตรัส วา เราตถาคตมี และบทวา เราตถาคต มี พระผูมีพระภาคเจา ก็มิได
ตรัสเหมือนอยางที่ปุถุชนทั้งหลาย ผูยังละอนุสัย คือ ทิฏฐิและมานะไมไดแลว
พูดเบงดวยอํานาจการยึดมั่นดวยทิฏฐิมานะ และความดูหมิ่นวา เรามี เราเปน
พรหม เปนมหาพรหม และวา เราประเสริฐกวา. แตวา พระผูมีพระภาคเจา
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ทรงละทิฏฐานุสัยและมานานุสัยไดแลวโดยประการทั้งปวง ไมทรงแลนเลย
สมัญญา ทรงยังธรรมใหประดิษฐานอยูในสันดานของเวไนยสัตวโดยไมขัดขวางกับสมญาโลก ทรงปฏิญญาวา คุณเชนนั้นมีอยูในพระองคอยางครบถวน
จึงตรัสวา เราตถาคตมี. บทวา พฺราหฺมโณ มีความวา ชื่อวา พราหมณ
เพราะลอยบาปแลว และเพราะพูดถึงพระพรหม. ก็ในพระดํารัสนี้มีอธิบาย
ดังนี้วา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราเปนพราหมณโดยปรมัตถ. เพราะพระผูมี
พระภาคเจาทรงถึงฝงแหงการสมาทานวัตร มีทานและสัญญมะเปนตน ซึ่ง
บริบูรณดวยอาการทั้งปวง ดวยการประพฤติตปะไมมีเหลือ ทรงอยูจบพรหมจรรยแลวดวยดีทีเดียว ทรงถึงที่สุดแหงเวททั้งหมด ทรงมีวิชชาและจรณะ
บริสุทธิ์ดีแลว ทรงลางมลทิน คือบาปไดโดยประการทั้งปวง ตรัสถึง คือตรัส
บอกพระพรหม กลาวคืออริยมรรคอันยอดเยี่ยม และทรงประกาศศาสนพรหมจรรยอันบริสุทธิ์ดีแลว ฉะนั้น ทานจึงกลาววา พระองค ชื่อวา เปน
พราหมณโดยปรมัตถ เพราะทรงลอยบาปไดแลว โดยประการทั้งปวง และ
เพราะตรัสถึง คือ ตรัสบอกพระพรหม (แกผูอื่น).
พระผูม ีพระภาคเจา ครั้นทรงประกาศความเปนพราหมณอันยอดเยี่ยมของพระองค ในโลกกับทั้งเทวโลกอยางนี้แลว เพื่อจะทรงแสดงวากรรม ๖
มีทานเปนตน ที่พราหมณบัญญัติไวสําหรับพราหมณ ซึ่งบริสุทธิ์ดี มีอยูใน
พระองคอยางอุกฤษฏ จึงตรัสคําวา ยาจโยโค เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยาจโยโค ไดแก ทรงประกอบดวย
ภาวะที่ควรแกผูขอ. ชนเหลาใด ขอ เหตุนั้น ชนเหลานั้น ชื่อวา ยาจะ.
ก็ในที่นี้ ผูขอเหลานั้น พึงทราบวา ไดแกเวไนยสัตว. อธิบายวา ผูขอเหลานั้น
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลวทูลขอใหทรงแสดงธรรมวา ขาแตพระองค-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 637

ผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงแสดงธรรมเถิด ขอพระสุคตเจาจง
ทรงแสดงธรรมเถิด. ก็พระผูมีพระภาคเจา ไมทรงทําการริดรอนความ
ปรารถนาของผูขอเหลานั้น แสดงธรรมตามความพอใจ (ของผูขอ) ทรง
ประทานพระธรรมทาน เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ทรงมีความเหมาะสมแกผูขอ.
พระองคไมทรงเหินหางจากผูขอเหลานั้นในกาลทุกเมื่อ คือ ตลอดเวลา. อีกประการหนึ่ง บทวา ยาจโยโค ไดแก เปนผูควรแกการขอ. อธิบายวา
พระองค ชื่อวา เปนผูควรที่จะขอ เพราะทรงสนองความตองการ (ของผูขอ)
ได. ปาฐะวา ยาชโยโค ดังนี้ก็มี. ในบทวา ยาชโยโค นั้น มีอธิบายวา
มหาทาน เรียกวา ยาชะ อธิบายวา การบูชา. แตในที่นี้ พึงทราบวา ไดแก
ธรรมทาน. พระผูมีพระภาคเจา ทรงประกอบในทาน เพราะเหตุนั้นจึง
ชื่อวา ยาชโยคะ (เปนผูประกอบในทาน). บทวา สทา แปลวา ในกาลทุกเมื่อ.
อธิบายวา ทรงมีวัตรที่พึงอนุสรณถึงและทรงมีพระสัทธรรมเปนมหาทาน.
อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ทรงประกอบสัตวดวย ยาชะ (ทาน)
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ยาชโยคะ อธิบายวา ทรงประกอบสัตวทั้งหลายดวย
ยาชะกลาวคือทาน ๓ อยาง ตามสมควร คือ ทรงประกอบสัตวไวในทานนั้น.
อาจารยทั้งหลายกลาววา ยาชโยโค สตต ดังนี้ก็มี.
บทวา ปยตปาณิ ไดแก พระองคทรงมีพระหัตถบริสุทธิ.์ อธิบายวา
บุคคลใด นอมไปในทาน เมื่อจะใหอามิสทาน ยอมเปนผูลางมือใน
กาลทุกเมื่อทีเดียว เพื่อใหไทยธรรมโดยเคารพดวยมือของตน บุคคลนั้น
ทานเรียกวา ปยตปาณิ (ผูลางมือแลว). แมพระผูม ีพระภาคเจา ก็ทรง
นอมไปในธรรมทาน ทรงประกอบขวนขวายในธรรมทานตลอดกาลทุกเมื่อ
โดยเคารพ เพราะเหตุดังวามานี้ ทานจึงกลาววา พระผูมีพระภาคเจา
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ทรงลางมือแลว. และบทวา สทา พึงประกอบเขากับบทวา ปยตปาณิ
นี้ดวย. บทวา สทา ปยตปาณิ ความวา ก็พระศาสดาทรงยังการใหพระสัทธรรม ใหเปนไปแกสัตวโลกผูเปนเวไนยสัตวในกาลทุกเมื่อ คือ ทุกเวลา
โดยไมทรงแบงแยก ชื่อวา ทรงประกอบขวนขวายในธรรมทานนั้นอยู.
อีกนัยหนึ่ง ภาวนาเรียกวา โยคะ. เหมือนดังที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไววา ปญญา ยอมเกิดจาก โยคะ (การประกอบ) เพราะเหตุนั้น ในบทวา
ยาชโยโค จึงมีอธิบายวา พระผูมีพระภาคเจาทรงประกอบเนือง ๆ ซึ่ง
ยาชภาวนา คือ บริจาคภาวนา. จริงอยู ในกาลกอนแตการตรัสรู พระผูมี
พระภาคเจา แมเปนพระโพธิสัตว อันพระกรุณากระตุนแลวทรงเพิ่มพูนทาน
โดยไมมีสวนเหลือ ทรงบําเพ็ญบารมีถึงขั้นอุกฤษฏในทานนั้นแลว บรรลุ
พระอภิสัมโพธิญาณ แมเปนพระพุทธเจาแลวก็ยังทรงเพิ่มพูนทาน ๓ อยาง
ทรงประทานพระธรรมทานโดยพิเศษ ทั้งยังทรงแนะนาผูอื่นไวในธรรมทาน
นั้น. จริงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจานั้นทรงประทานคุณทรัพยตาม
ความประสงคแกผูขอที่เปนเวไนยสัตว ใหเปนธรรมทาน ซึ่งแยกเปนโลกิยทรัพยและโลกุตรทรัพยมีอาทิอยางนี้คือ บางคน ไดทรงประทาน
สรณะ (๓) ให บางคน ไดทรงประทานศีล ๕ ให บางคน ไดทรง
ประทานศีล ๑๐ ให บางคนไดทรงประทานปาริสุทธิศีล ๔ ให บางคน
ไดทรงประทานธุตธรรมให บางคน ไดทรงประทานฌาน ๔ ให บางคน
ไดทรงประทานสมาบัติ ๘ ให บางคน ไดทรงประทานอภิญญา ๕ มรรค ๔
สามัญผล ๔ วิชชา ๓ ปฏิสัมภิทา ๔ ให และทรงแนะนําบุคคลอื่นวา
ทานทั้งหลายจงให ชื่อวา ทรงเพิ่มพูนบริจาคภาวนา. ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา พระผูมพี ระภาคเจาทรงประกอบเนือง ๆ ซึ่งบริจาคภาวนา.
อีกอยางหนึ่ง บทวา ปยตปาณิ ไดแก มีพระหัตถแบออกแลว. อธิบายวา
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ทรงประกอบขวนขวายในการใหพระสัทธรรม ไมทํากํามือแหงอาจารย (ไมหวง)
เหมือนบุคคลผูแบมือออกเพื่อจะใหอะไร ๆ ที่อยูในมือ พรอมทั้งพูดวา เชิญ
มา รับเอาเถิดฉะนั้น. อีกอยางหนึ่ง บทวา ปยตปาณิ ไดแก มีพระหัตถ
อาจหาญ อธิบายวา ทรงกระทําความอาจหาญในการทรงประทานพระธรรม
เหมือนบุคคลผูมีมืออาจหาญเพื่อจะใหอามิสทานฉะนั้น.
บทวา อนฺติมเทหธโร ความวา (พระผูมีพระภาคเจา) ทรงไว
ซึ่งอัตภาพครั้งสุดทาย เพราะธรรมทั้งหลายที่ทําใหเปนพราหมณบริบูรณดวย
การอยูประพฤติพรหมจรรย. อธิบายวา สําหรับบุคคลผูยังมิไดอยูจบพรหมจรรย
ยังจะพึงมีคติที่มีสมัญญาวา ต่ําตอยเปนตน เพราะละธรรมทั้งหลายที่ทําใหเปน
คนต่ําตอยยังไมได คือ ยังจะพึงมีการนอนในครรภตอไป. ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดงวา พระองคทรงเปนพราหมณ ผูอยูจบ
พรหมจรรยแลวอยางแทจริง.
บทวา อนุตฺตโร ภิสโก สลฺลกตฺโต ความวา (พระผูมีพระภาคเจา) ชื่อวา เปนนายแพทยผูยอดเยี่ยม เพราะทรงเยียวยาโรคคือวัฏทุกข
ที่เยียวยาโดยยากได ชื่อวา เปนศัลยแพทยผูยอดเยี่ยม เพราะตัด คือ ถอนขึน้
ไดโดยเด็ดขาดซึ่งลูกศรมีราคะเปนตน ที่คนอื่นยังถอนไมขึ้น. พระผูมีพระภาคเจา ตรัสการทําบุคคลเหลาอื่นใหเปนพราหมณไดโดยทรงประดิษฐาน
ธรรมทงั้หลายที่ทําใหเปนพราหมณไดโดยตรงซึ่งประดิษฐานอยูแลวในพระองค
ไวในสันตติของบุคคลอื่นดวยคําวา อนุตฺตโร ภิสโก สลฺลภตฺโต นี้.
บทวา ตสฺส เม ตุมฺเห ปุตฺตา ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอ
เธอทั้งหลายจงเปนบุตร คือ จงเปนผูเกิดจากตนของเราตถาคตนั้น คือ ผูเห็น
ปานนี้. บทวา โอรสา ไดแก ผูผูกพันอยูในอก. เหมือนอยางวาโอรส คือ
บุตรผูเกิดจากตนของสัตวทั้งหลายยอมเปนผูมีสวนแหงทรัพยสมบัติที่เปนของ
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บิดา เปนพิเศษฉันใด แมพระอริยบุคคลเหลานี้ก็ฉันนั้น เกิดแลวในอริยชาติ
ในที่สุดแหงการฟงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา จึงชื่อวา เปนโอรส เพราะ
เปนผูมีสวนแหงวิมุตติสุข และรัตนะคือพระอริยธรรมซึ่งเปนของ พระสัมมาสัมพุทธเจา นั้นอยางแนนอน. อีกประการหนึ่ง พระอริยสาวกทั้งหลายที่กําลัง
กาวลง และกาวลงแลวสูอริยภูมิดวยอานุภาพแหงธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา ชื่อวา ยอมควรเปนผูที่ใคร ๆ จะพึงกลาววา เปนบุตร ผูเกิด
แตอกโดยตรง เพราะทานมีอภิชาติ (การเกิด) อันความพยายามใหเกิดแลว
ที่พระอุระของพระศาสดา จริงอยางนั้น พระอริยบุคคลเหลานั้น อันพระผูมี
พระภาคเจาทรงทําไวในหทัย ดวยการตรวจดูอาสยะ อนุสัย จริยา และ
อธิมุตติ เปนตน และดวยการทรงคิดถึงสิ่งที่เปนโทษเนือง ๆ ทรงกันออกจาก
สิ่งที่เปนโทษแลว ใหประดิษฐานอยูในสิ่งที่ไมเปนโทษ ทรงเลี้ยงดูใหเติบโต
โดยการเลี้ยงดูรางกายดวยธรรมมีศีลเปนตน.
บทวา มุขโต ชาตา ความวา พระอริยบุคคลทั้งหลาย ชื่อวา
เกิดจากพระโอษฐ เพราะเกิดในอริยชาติ ดวยพระธรรมเทศนาที่เกิดจาก
พระโอษฐ. อนึ่ง พระอริยบุคคลทั้งหลาย เกิดแลวโดยอริยมรรคชาติจาก
ปากทางแหงกุศลธรรมทัง้ หมด คือปาฏิโมกขที่ไมทั่วไปกับธรรมอื่น หรือจาก
วิโมกขมุข กลาวคือวิปสสนาอันเปนเหตุใหถึงการออกไป(วุฏฐานคามินีวิปสสนา)
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา เกิดจากพระโอษฐ. พระอริยบุคคลทั้งหลาย ชื่อวา
เกิดในธรรม เพราะวา เกิดในศาสนธรรม หรือในธรรมคืออริยมรรค ซึง่
ประมวลไตรสิกขาไว. พระอริยบุคคลทั้งหลาย ชือ่ วา อันธรรมเนรมิต เพราะ
หมายความวา อันธรรมนั้นนั่นเอง นิรมิตคือสรางแลว. พระอริยบุคคล
ทั้งหลาย เปนทายาททางธรรมมีสติและธรรมวิจยะเปนตน ไมใชเปนทายาททางอามิสมีลาภและสักการะเปนตน. อธิบายวา เปนธรรมทายาท ไมใชเปน
อามิสทายาทเลย.
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ธรรมในบทวา ธมฺมทายาทา โน อามิสทายาทาเยว นั้นมี ๒
อยาง คือ นิปปริยายธรรม (ธรรมโดยตรง) ๑ ปริยายธรรม (ธรรมโดยออม) ๑
แมอามิสก็มี ๒ อยาง คือ นิปปริยายอามิส (อามิสโดยตรง) ๑ ปริยายอามิส
(อามิสโดยออม) ๑. มีอธิบายอยางไร ? มีอธิบายวา โลกุตรธรรม ๙
อยาง แยกประเภทเปนมรรค (๔) ผล (๔) นิพพาน (๑) จัดเปนนิปปริยายธรรมโดยแท หาจัดเปนธรรมโดยปริยาย คือ โดยเหตุหรือโดยเลศอะไรๆ ไม
สวนกุศลที่เขาไปอาศัยวิวัฏฏะนี้ใด คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อปรารถนา
วิวัฏฏะ จึงใหทาน สมาทานศีล ทําอุโบสถกรรม ทําการบูชาพระศาสดาดวย
ของหอมและพวงมาลัยเปนตน ฟงธรรม แสดงธรรม ทําฌานสมาบัติใหบังเกิด
เขาเมื่อทําอยูอยางนี้ยอมไดนิปปริยายธรรม คือ อมตนิพพานโดยลําดับ กุศลนี้
ชื่อวา ปริยายธรรม. อนึง่ ปจจัย ๔ มีจีวรเปนตน ชื่อวา นิปปริยายอามิส
เหมือนกัน หาใชเปนอามิสโดยปริยาย คือ โดยเหตุหรือโดยเลศอยางอื่นไม.
สวนกุศลที่เปนเหตุใหถึงวัฏฏะนี้ใด คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อปรารถนา
วัฏฏะตองการภพที่พรอมดวยสมบัติจึงใหทาน ฯลฯ ทําสมาบัติใหบังเกิด เขา
เมื่อทําอยูอยางนี้ ก็ไดสมบัติของเทวดาและมนุษยตามลําดับ กุศลนี้ชื่อวา
ปริยายอามิส.
บรรดาธรรม ๒ อยางนั้น แมนิปปริยายธรรมก็เปนของพระผูมี
พระภาคเจาทีเดียว. อธิบายวา เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัสบอก
ภิกษุทั้งหลายจึงไดบรรลุมรรค ผล นิพพาน. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไว
ดังนี้วา ดูกอ นพราหมณ ก็พระผูม พี ระภาคเจานั้น ทรงยังมรรคที่ยัง
ไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น ทรงยังมรรคที่เกิดไมพรอมใหเกิดพรอม (ทรงสราง
มรรคา) ฯลฯ สวนสาวกทั้งหลาย ในบัดนี้ที่มาในภายหลัง เปนผูดําเนินไป

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 642

ตามมรรคอยู และวา ดูกอนผูมีอายุ ก็พระผูม พี ระภาคเจา นั้น เมื่อรู
(ก็ทรงบอกวารู) เมื่อเห็น (ก็ทรงบอกวา) เห็น ทรงมีพระจักษุ ทรง
มีพระญาณ ทรงมีธรรม ทรงเปนพรหม ทรงบอก ทรงขยาย ทําใหผูฟง
นอมไปสูอรรถ ทรงประทานอมตะ ทรงเปนเจาของธรรม ทรงเปนพระตถาคต. แมปริยายธรรมก็เปนของพระผูมีพระภาคเจาเหมือนกัน. อธิบายวา
เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัสบอกนั่นเอง สาวกทั้งหลายจึงทราบวา บุคคล
ผูปรารถนาวิวัฏฏะใหทาน ฯลฯ ทําสมาบัติใหบังเกิด ยอมไดอมตนิพพาน
โดยลําดับ. แมนิปปริยายอามิส ก็เปนของพระผูมีพระภาคเจาเหมือนกัน.
อธิบายวา เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาต ภิกษุทั้งหลายจึงไดจีวร
อันประณีต เริ่มตนตั้งแตเรื่องของหมอชีวก. สมดวยพระดํารัสที่พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตอนุญาตคหบดีจีวร
ภิกษุรูปใดปรารถนา ขอภิกษุรูปนั้นจงเปนผูถือผาบังสุกุลเปนวัตรเถิด ภิกษุ
รูปใดปรารถนา ขอภิกษุรูปนั้นจงยินดีคหบดีจีวร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เรา
ตถาคตสรรเสริญความสันโดษดวยปจจัยตามมีตามได. เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตไวแลวเชนนั้น ภิกษุทั้งหลายจึงไดบริโภคปจจัยแมนอกนี้
ดังพรรณนามาฉะนี้. แมปริยายอามิสก็เปนของพระผูมีพระภาคเจาเหมือน
กัน. อธิบายวา เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัสบอกนั่นเอง สาวกทั้งหลายจึง
ทราบวา บุคคลผูปรารถนาภพที่สมบูรณดวยสมบัติ ใหทาน สมาทานศีล ฯลฯ
ทําสมาบัติใหบังเกิดแลว ยอมไดปริยายอามิส คือ ทิพยสมบัติ (และ) มนุษยสมบัติ โดยลําดับ. เพราะเหตุที่ ทั้งนิปปริยายธรรม ทั้งปริยายธรรม ทั้ง
นิปปริยายอามิส ทั้งปริยายอามิส เปนของพระผูมีพระภาคเจาทั้งนั้น ฉะนั้น
เมื่อจะทรงแสดงวา พระองคทรงเปนเจาของในธรรมนั้น และในธรรมและ
อามิสนั้น เมื่อจะทรงประกอบสาวกเหลานั้นไว เฉพาะในธรรมและอามิสที่
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ประเสริฐกวา ซึ่งนําประโยชนสุขมาใหโดยสวนเดียว จึงตรัสอยางนี้วา ขอเธอ
ทั้งหลายจงเปนบุตร เปนโอรสของเราตถาคตอยางนั้นเถิด ฯลฯ อยาเปน
อามิสทายาทเลย.
พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศความเปนพราหมณ โดยปรมัตถ
ของพระองค และความที่พระอริยสาวกทั้งหลาย เปนบุตรผูเกิดแตอกเปนตน
ของพระองค ผูมีการสมาทานวัตรอันบริบูรณ ผูทรงบําเพ็ญตบะ ทรงอยูจบ
พรหมจรรยแลวโดยชอบทีเดียว ทรงสมบูรณดวยวิชชาและจรณะอันบริสุทธิ์
ดีแลว ทรงถึงฝงคือที่สุดแหงเวทไมมีสวนเหลือ ทรงลอยบาปทั้งปวงไดแลว
ทรงเปนผูควรแกการขอตลอดกาลเปนนิตย ทรงถึงความเปนทักขิไณยบุคคล
ผูยอดเยี่ยมในโลก กับทัง้ เทวโลก ดวยประการดังพรรณนามาฉะนี้.
ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงพระองควา เปนเหมือนราชสีห ใน
ประโยคนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คําวา สีหะ นั่นแลเปนชื่อของพระตถาคต
ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เปนเหมือนบุรุษผูชี้ทาง ในประ
โยคนี้วา ดูกอนติสสะ คําวา บุรุษผูฉลาดในทาง นั่นแลเปนชื่อของ
พระตถาคต เปนเหมือนพระราชา ในประโยคนี้วา ดูกอนเสละ เราตถาคต
เปนพระราชา เปนเหมือนนายแพทย ในประโยคนี้วา ดูกอน สุนักขัตตะ
คําวา นายแพทยผูทําการผาตัด นั่นแลเปนชือ่ ของพระตถาคต เปน
เหมือนพราหมณ ในประโยคนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คําวา พราหมณ
นั่นแลเปนชือ่ ของพระตถาคต. แมในที่นี้ พระผูมีพระภาคเจา ก็ตรัส
พระองควา เปนเหมือนพราหมณ.
พราหมณทั้งหลายยอมสําคัญพราหมณกิจของพราหมณ ภายนอกจาก
ศาสนานี้ ผูประกอบดวยคุณมีทานเปนตน เหลาใด วาบริบูรณ เพื่อจะทรง
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ประกาศวา คุณมีทานเปนตนของพระองคเลิศ และประเสริฐกวาคุณเหลานั้น
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงเริ่มคําวา เทฺวมานิ ภิกขฺ เว ทานานิ เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยาคา ไดแก มหายัญ. อธิบายวา
มหาทาน ซึ่งทานเรียกวา ของบูชา ดังนี้บาง. บรรดายัญ ๒ อยางนั้น ยัญ
คืออามิส พึงทราบวา เปนเหมือนทานของเวลามพราหมณ ทานของพระ
เวสสันดร และยัญของพระเจามหาวิชิตราช. ยัญคือธรรม พึงทราบวา ไดแก
การที่ทรงแสดงมหาสมยสูตร มงคลสูตร จูฬราหุโลวาทสูตร สมจิตตสูตร
เปนตน. บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวในตอนตนนั่นแล.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาดังตอไปนี้ บทวา อสชฺชิ แปลวา พระ
ผูมีพระภาคเจาไดใหแลว. บทวา อมจฺฉรี ความวา พระผูมีพระภาคเจา
ชื่อวา ทรงปราศจากจากความตระหนี่ เพราะทรงละความตระหนี่ทั้งหมดได
แลวอยางเด็ดขาด ณ โคนโพธินั่นเอง. บทวา สพฺพสตฺตานุกมฺป ความวา
(พระผูมีพระภาคเจา) ทรงมีปกติอนุเคราะหสรรพสัตวดวยพระมหากรุณา
เหมือนบิดาอนุเคราะหบุตรสุดที่รัก ฉะนั้น. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไวดังนี้วา
พระมหามุนี ทรงมีพระทัยสม่ําเสมอ
ในนายขมังธนู ในพระเทวทัต ในโจร
องคุลิมา ในชางธนบาล และในพระราหุล.
บทที่เหลือเขาใจไดงายอยูแลว.
จบอรรถกถาพราหมณสูตรที่ ๑
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๒. จัตตาริสูตร
วาดวยปจจัยนอยหางายไมมีในโทษ ๔
[๒๘๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปจจัยนอยหาไดงาย และไมมีโทษ
อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาจีวร ผาบังสุกุล นอย
หาไดงาย และไมมีโทษ บรรดาโภชนะ คําขาวที่ไดดวยปลีแขง นอย หา
ไดงาย และไมมีโทษ บรรดาเสนาสนะ โคนไม นอยหาไดงาย และไมมีโทษ
บรรดาเภสัช มูตรเนานอย หาไดงายและไมมีโทษ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ปจจัยนอย หาไดงายและไมมีโทษ ๔ อยางนี้แล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
ตถาคตกลาวธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ของภิกษุซึ่งเปนผูสันโดษดวยปจจัยที่นอย
หาไดงายและไมมีโทษ วาเปนองคแหงความเปนสมณะ.
ความคับแคนแหงจิต ยอมไมมีแก
ภิกษุผูสันโดษดวยปจจัยนอย หาไดงาย
และไมมีโทษ
เพราะปรารภเสนาสนะ
จีวรปานะและโภชนะ ทิศของเธอชื่อวาไม
กระทบกระเทือน ภิกษุผูสันโดษ ไม
ประมาท ยึดเหนี่ยวเอาไวไดซึ่งธรรมอัน
สมควรแกธรรมเครื่องความเปนสมณะที่
พระตถาคตตรัสบอกแลวแกเธอ.
จบจัตตาริสูตรที่ ๒
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อรรถกถาจัตตาริสูตร
ในจัตตาริสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา อปฺปานิ แปลวา (ปจจัย ๔) มีนอย. บทวา สุลภานิ
คือ อันบุคคลพึงไดโดยงาย คือ สามารถจะหาไดในที่ใดที่หนึ่ง. บทวา
อนวชฺชานิ คือ ชื่อวา เวนจากโทษ ไดแก ชื่อวา ไมมีโทษ เพราะ
การมาบริสุทธิ์ และเพราะไมมีภาวะเปนที่ตั้งแหงกิเลสมีการประดับกายเปนตน.
ในบทวา อปฺปานิ (มีนอย) สุลภานิ (หาไดงาย) และบทวา อนวชฺชานิ
(ไมมีโทษ) นั้น มีอธิบายวา พระผูมพี ระภาคเจา ทรงแสดงความไมมี
ทุกขอันเกิดจากการแสวงหาไว เพราะความที่ปจจัย ๔ หาไดงาย. ทรง
แสดงความไมมีทุกขอันเกิดจากการรักษาไว เพราะความที่ปจจัย ๔ มีนอย.
ทรงแสดงความที่ปจจัย ๔ เปนของสมควรแกภิกษุ เพราะใคร ๆ ติเตียน
ไมได เหตุที่เปนของไมมีโทษ. ทรงแสดงความที่ปจจัย ๔ ไมเปนที่ตั้ง
แหงความหวังอันเล็กนอย เพราะเปนของมีนอย. ทรงแสดงวาปจจัย ๔ ไม
เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เพราะหาไดงาย. ทรงแสดงวาปจจัย ๔ เปน
ที่ตั้งแหงนิสสรณปญญา ดวยอํานาจแหงโทษ เพราะหาโทษมิได. ปจจัย ๔
ไมยังโสมนัสใหเกิด เพราะลาภตามที่ไดเนื่องจากมีนอย ไมยังโทมนัสใหเกิด
เพราะไมได เนื่องจากหาไดงาย ไมยังอัญญาณุเบกขา ซึ่งมีความเดือดรอน
เปนนิมิตใหเกิด เพราะเปนที่ตั้งแหงความไมเดือดรอน เนื่องจากไมมีโทษ.
บทวา ปสุกูล ความวา จีวรที่เลือกเก็บเอาเศษผาที่หลนตามถนน
เปนตนมาทํา ซึ่งไดนามอยางนี้วา บังสุกูล เพราะวา เปนเหมือนกองฝุน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 647

โดยความหมายวา อยูส ูง เนื่องจากอยูบนฝุนทั้งหลายในที่แหงใดแหงหนึ่ง
มีถนน ปาชา และกองขยะเปนตน และเพราะหมายความวา ไป คือ ถึง
ความเปนของนาเกลียด เหมือนฝุน. บทวา ปณฺฑิยาโลโป ความวา โภชนะ
ที่ตนเที่ยวไปดวยพลังปลีแขงแลวไดมาในเรือน กะประมาณเพียงหลังละคา.
บทวา รุกฺขมูล แปลวา ที่ใกลตนไมแหงใดแหงหนึ่ง ซึ่งเหมาะสมแกวิเวก.
บทวา ปติมุตฺต ไดแก น้ํามูตรโคชนิดใดชนิดหนึ่ง. อธิบายวา รางกาย
แมมีผิวพรรณดุจทองคํา ก็เปนรางกายที่เปอยเนาอยูนั่นเองฉันใด น้ํามูตรแม
จะใหมก็เปนน้ํามูตรเนาฉันนั้นเหมือนกัน. ในเรื่องนั้น อาจารยบางพวกเรียก
ชิ้นสมอที่ดองดวยมูตรโควา น้ํามูตรเนา. อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา เภสัช
ชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่เขาสละ คือ ทิ้ง ไดแก นําออกมาจากรานตลาด เปนตน
เพราะเปนของเสีย พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคเอาวา เปนน้ํามูตรเนา.
บทวา ยโต โข เปนปญจมีวิภัตติลงในปจจัตตะ. มีคําอธิบายวา ย โข.
ดวยเหตุนั้น บทวา ยโต โข จึงคลุมถึงกิริยาที่ทานกลาวไววา ตุฏโฐ โหติ.
บทวา ตุฏโ แปลวา สันโดษ. บทวา อิทมสฺสาห ความวา ความ
สันโดษดวยปจจัย ๔ ตามที่กลาวแลวซึ่งมีนอย (แต) หาไดงายใด เรา
ตถาคตกลาวความสันโดษนี้วา เปนองคของความเปนสมณะ คือ องคที่ทํา
ใหเปนสมณะองคใดองคหนึ่ง คือ องคหนึ่ง ในองคทั้งหลายมีศีลสังวรเปนตน
ของภิกษุนี้. เพราะวา จตุปาริสุทธิศีลของภิกษุผูสันโดษ ยอมบริบูรณดี
สมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา ยอมถึงความบริบูรณ. อีกประการหนึ่ง.
อริยมรรค ชื่อวา สามัญญะ (ความเปนสมณะ). วาโดยยอ สามัญญะนั้น
มีองค ๒ คือ องคภายนอก ๑ องคภายใน ๑. บรรดาองคทั้งสองนั้น
องคภายนอก ไดแก สัปปุริสูปสสยะ (การเขาไปคบหาสัตบุรุษ) ๑ สัทธัม-
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มัสสวนะ (การฟงธรรมของสัตบุรุษ) ๑. สวนองคภายใน ไดแก โยนิโสมนสิการ
(การทําไวในใจโดยแยบคาย) ๑ ธัมมานุธัมมปฏิปตติ (การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม) ๑. บรรดาธรรมเหลานั้น เพราะเหตุที่ธรรมเหลานั้นเปนตัว
ธัมมานุธัมมปฏิบัติดวย เปนมูลรากแหงธัมมานุธัมมปฏิบัตินั้นดวย ตาม
สมควร ไดแก ธรรมทั้งหลายมีอาทิอยางนี้ คือ อัปปจฉตา (ความมักนอย)
สันตุฏฐิตา (ความสันโดษ) ปวิวิตตตา (ความเปนผูสงัด) อสังสัฏฐตา (ความ
เปนผูไมคลุกคลีดวยหมูคณะ) อารัทธวิริยตา (ความเปนผูปรารภความเพียร).
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสไว เราตถาคตกลาวสันโดษนี้วา เปน
องคแหงความเปนสมณะองคใดองคหนึ่ง ของภิกษุนั้น.
บทวา เสนาสนนารพฺภ ไดแกอาศัยเสนาสนะมีวิหารเปนตน และ
เสนาสนะมีเตียงและตั่งเปนตน. ในบทวา จีวร ปานโภชน มีการเชื่อมความ
วา ปรารภ สบงจีวรเปนตน น้ําดื่มมีน้ํามะมวงเปนตน และวัตถุที่พึงบริโภค
มีขาทนียะและโภชนียะเปนตน. มีวาจาประกอบความวา ความคับแคน คือ
ภาวะที่ใจถูกกระทบกระทั่ง ไดแก ความทุกขใจ ไมมี. ก็ในขอนี้มีความยอ
ดังนี้วา ความเคียดแคนแหงจิตอันใด เพราะไมไดปจจัยที่ตองการ ยอมมี
แกภิกษุผูไมสันโดษ ผูแสวงหาปจจัยมีเสนาสนะเปนตน ดวยการไปสูที่
ที่จะพึงไดดวยหวังวา ในอาวาสชื่อโนน ปจจัยทั้งหลายหาไดงาย ก็ดี ดวย
การโตเถียงกันวา ปจจัยนี้ถึงแกผม ไมถึงแกทาน ก็ดี ดวยการทํางานเปนตน
ก็ดี ความเคียดแคนนั้น ยอมไมมีแกภิกษุผูสันโดษในปจจัยเหลานั้น
บทวา ทิสา นปฺปฏิหฺติ ความวา เพราะสันโดษ ทิศทั้งหลายจึงไมถูก
กระทบกระทั่ง เนื่องจากภิกษุผูสันโดษ เปนผูไปไดทั้ง ๔ ทิศ. สมดวยพระ
ดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดังนี้วา
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ภิกษุผูสันโดษดวยปจจัยตามมีตาม
ได ยอมเปนผูไปไดทั้ง ๔ ทิศ และไม
ถูกกระทบกระทั่ง.
อธิบายวา ภิกษุใดเกิดความคิดขึ้นวา เราไปที่โนนแลวจักไดปจจัยมีจีวรเปน
ตน ทิศของภิกษุนั้น ชือ่ วา ถูกกระทบกระทั่ง. สวนภิกษุใด ไมเกิดความ
คิดอยางนี้ขึ้นมา ทิศของภิกษุนั้น ชื่อวา ไมถูกกระทบกระทั่ง.
บทวา ธมฺมา ไดแก ธรรมที่เปนขอปฏิบัติทั้งหลาย. บทวา
สามฺสฺสานุโลมิกา ไดแก ธรรมทัง้ หลายมีความมักนอยเปนตน ซึ่ง
เหมาะสมแกสมณธรรม แกสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา หรือแกอริยมรรคนั่นแล. บทวา อธิคฺคหิตา ความวา ธรรมเหลานั้น ทั้งหมดยอมเปน
อันภิกษุผูมีจิตยินดีแลว คือ ภิกษุผูมีจิตสันโดษแลว บรรลุแลว คือ ครอบงํา
ธรรมที่เปนปฏิปกษยึดไวไดแลว ไดแก เปนธรรมมีอยูภายใน ไมใชมอี ยู
ภายนอก.
จบอรรถกถาจัตตาริสูตรที่ ๒

๓. ชานสูตร
วาดวยรูอะไรเห็นอะไร
[๒๘๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตกลาวความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลาย ของภิกษุผูรูอยูเห็นอยู เราตถาคตไมกลาวความสิ้นไปแหงอาสวะทั้ง
หลายของภิกษุผูไมรูไมเห็น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อภิกษุรอู ะไร เห็นอะไร
อาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไป เมื่อภิกษุรูอยูเห็นอยูวา นี้ทุกข อาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไป
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เมื่อภิกษุรูอยูเห็นอยูวา นี้ทุกขสมุทัย อาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไป เมื่อภิกษุรูอยู
เห็นอยูวา นี้ทุกขนิโรธ อาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไป เมื่อภิกษุรูอยูเห็นอยูวา
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา อาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไป ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุรูอยูเห็นอยูอยางนี้แล อาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไป.
ปฐมญาณ (คืออนัญญตัญญัสสามีตินทรีย) ยอมเกิดขึ้นแกพระเสกขะผูศึกษา
อยู ผูปฏิบัติตามทางตรง ในเพราะโสดาปตติมรรคอันเปนเครื่องทํากิเลสทั้งหลาย
ใหสิ้นไป ธรรมชาติที่รูทั่วถึง (คืออัญญินทรีย) อันยอดเยี่ยม ยอมเกิดขึน้ ในลําดับ
แตปฐมญาณนั้น ตัง้ แตธรรมชาติที่รูทั่วถึง
คืออัญญินทรียนั้นไป วิมุตติญาณอันสูงสุด
ยอมเกิดขึ้นแกพระขีณาสพ ผูพนวิเศษแลว
ญาณในอริยมรรค อันเปนทีส่ ิ้นไปแหง
อาสวะ และสังโยชนทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้น
วา สังโยชนทั้งหลายสิ้นไปแลว คนพาล
ผูเกียจคราน ไมรแู จง ไมพึงบรรลุนิพพาน
อันเปนที่ปลดเปลื้องกิเลสเครื่องรอยรัด
ทั้งปวงนี้ไดเลย.
จบชานสูตรที่ ๓
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อรรถกถาชานสูตร
ในชานสูตรที่ ๓ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา ชานโต แปลวา รูอยู. บทวา ปสฺสโต แปลวา เห็นอยู.
ก็ถาวา ทั้งสองบทนี้ มีความหมายเปนอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะ
เทานั้นไซร เมื่อเปนเชนนี้พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงอาศัยลักษณะแหงญาณ
แสดงอางบุคคล ดวยบทวา ชานโต. เพราะวา ญาณ มีการรูเปนลักษณะ.
พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยอํานาจของญาณ แสดงอางบุคคล ดวยบทวา
ปสฺสโต. เพราะวา บุคคลผูพรอมเพรียงดวยญาณ อาศัยอํานาจของการเห็น
จึงจะเห็นวิวัฏฏธรรมทั้งหลายดวยญาณ เปรียบเหมือนคนมีตาดี มองเห็นรูป
ทั้งหลายฉะนั้น. อีกประการหนึ่ง บทวา ชานโต แปลวา รูอยูด วยอนุโพธญาณ (ญาณเปนเครื่องรูตาม). บทวา ปสฺสโต แปลวา เห็นอยูดวย
ปฎิเวธญาณ (ญาณเครื่องแทงตลอด). อีกอยางหนึ่ง เมื่อวาโดยปฏิโลม ไดแก
เห็นอยูดวยทัสสนมรรค รูอยูดวยภาวนามรรค. ฝายอาจารยบางพวกกลาววา
รูอยูดวยญาตปริญญา ติรณปริญญา และปหานปริญญา เห็นอยูดวยวิปสสนา
ขั้นยอด. อีกประการหนึ่ง รูทุกขโดยการรูดวยการกําหนดรู เห็นนิโรธโดย
การรูดวยการทําใหแจง และเมื่อญาณทั้งสองนั้น มีการรูดวยการละและการเจริญ
ก็เปนอันสําเร็จดวยทีเดียว ดังนั้น จึงเปนอันตรัสถึงการบรรลุสัจจะทั้ง ๔. แต
ในเรื่องนี้ เมื่อใด ทานประสงคเอาวิปสสนาญาณ เมื่อนั้น พึงเห็นวา บททั้งสอง
คือ ชานโต ปสฺสโต เปนการแสดงถึงเหตุของมรรค แตเมื่อใด ประสงค
เอามรรคญาณ เมื่อนั้นพึงเห็นวา บททั้งสองแสดงกิจของมรรค.
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บทวา อาสวาน ขย มีอธิบายดังตอไปนี้ การละ ความสิ้นไป
อยางเด็ดขาด ความไมเกิดขึ้น อาการสิ้นไป ความไมมีแหงอาสวะทั้งหลาย
เรียกวา ความสิ้นอาสวะ (ดัง) ในสัพพาสวสังวรปริยายสูตร ซึ่งมาแลว
อยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตกลาวความสิ้นอาสวะสําหรับบุคคล
ผูรูอยู เห็นอยู และ (ดัง) ในสุตตบทมีอาทิวา เจโตวิมุตติ ที่ไมมีอาสวะ
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปแลว. ผล เรียกวา ความสิ้นอาสวะ (ดัง) ในประโยค
เปนตนวา บุคคล ชื่อวา เปนสมณะ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป. นิพพาน
เรียกวา ความสิ้นอาสวะ (ดัง) ในประโยคเปนตนวา
อาสวะทั้งหลาย ยอมเจริญแกบุคคล
นั้น ผูมีปกติตามเห็นโทษของบุคคลอื่น
มีปกติยกโทษ (ผูอื่น) อยูเปนนิตย บุคคล
นั้นชื่อวา อยูหางไกลจากนิพพาน.
มรรค เรียกวา ความสิ้นอาสวะ (ดัง) ในอินทริยสูตรและในสูตรนี้ที่มาอยางนี้วา
เมื่อเสกบุคคลศึกษาอยู ฯลฯ แตนั้น
อรหัตผลยอมมี แกบุคคลผูหลุดพนแลว
ญาณยอมมีแกบุคคลผูคงที่.
เพราะเหตุนั้น จึงมีคําอธิบายวา เราตถาคตกลาวถึงการบรรลุอริยมรรค สําหรับ
บุคคลผูรูอยู เห็นอยู ตามนัยที่กลาวไวแลว.
บทวา โน อชานโต โน จ อปสฺสโต ความวา ก็บุคคลใด
ไมรู ไมเห็น เราตถาคตไมกลาวการบรรลุอริยมรรคไวสําหรับบุคคลนั้น. ผูรู
เหลาใดกลาวความหมดจดจากสังสารวัฏไวสําหรับบุคคลผูไมรู ไมเห็น พระผูมีพระภาคเจาทรงปฏิเสธผูรูเหลานั้น ดวยบทนี้วา โน อชานโต โน จ
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อปสฺสโต. อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาตรัสอุบายไวดวย ๒ บทแรก
ตรัสปฏิเสธสิ่งที่มิใชอุบายดวยบทวา โน อชานโต โน จ อปสฺสโต นี้.
อนึ่ง เมื่อวาโดยยอ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวในสูตรนี้วา ญาณ
เปนเครื่องทําอาสวะใหสิ้นไป ที่เหลือเปนบริขารของญาณนั้น.
บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงญาณที่บุคคลรูอยู เห็นอยูเปนเหตุใหสิ้นอาสวะ
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเริ่มปุจฉาวา กิฺจ ภิกฺขเว ชานโต (รูอะไร
ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้.
ในคําวา กิฺจ ภิกขฺ เว ชานโต นั้น มีอธิบายดังตอไปนี้. ความรูมี
มากอยาง. อธิบายวา ภิกษุบางรูปเปนผูมีปญญา รูจักทํารม บางรูปรูจักทํา
จีวรเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง เมือ่ ภิกษุนั้นดํารงอยูในขอวัตรปฏิบัติทํางาน
เชนนี้ ความรูนั้น ไมควรกลาววา ไมเปนปทัฏฐานของมรรคและผล. สวน
ภิกษุใดบวชในศาสนาแลว รูจักทําเวชกรรมเปนตน อาสวะทั้งหลายยอมเจริญ
แกภิกษุนั้นนั่นเองผูรูอยูอยางนี้. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อ
จะทรงแสดงเฉพาะเรื่องที่รู เรื่องที่เห็น ซึ่งเปนเหตุใหอาสวะทั้งหลายสิ้นไป
จึงตรัสคําวา อิท ทุกฺข เปนตน.
ในคํานั้น มีอธิบายดังตอไปนี้ สัจจกัมมัฏฐาน ๔ อันใดที่ควรกลาวไว
สัจจกัมมัฏฐานนั้น ไดกลาวไวแลวโดยสังเขปแล ในโยนิโสมนสิการสูตรใน
ตอนตน. อนึ่ง ในคํานั้น ทานไดทําการขยายความไวโดยนัยเปนตนวา ภิกษุ
ทําไวในใจโดยแยบคายวา นี้ทุกข เพราะ (มีหลักฐาน) มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อทําไวในใจโดยแยบคาย ยอมละอกุศล เจริญกุศลได.
ในที่นี้ พึงประกอบเขาตามนัยมีอาทิวา สําหรับภิกษุผูรูอยู เห็นอยู โดย
มรรคญาณดวยอํานาจการแทงตลอดดวยปริญญา คือ ดวยอํานาจการตรัสรูดวย
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ปริญญาวา นี้ทุกข เพราะ (มีหลักฐาน) มาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เมื่อภิกษุรูอยู เห็นอยูวา นี้ทุกข อาสวะทั้งหลายยอมสิ้นไป. อนึง่ พึงทราบวา
ในอาสวะทั้งหลาย ทิฏฐาสวะสิ้นไป เพราะปฐมมรรค (โสดาปตติมรรค)
กามาสวะสิ้นไป เพราะตติยมรรค (อนาคามิมรรค) ภวาสวะ และอวิชชาสวะ
สิ้นไปเพราะจตุตถมรรค.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายดังตอไปนี้ บทวา วิมุตฺติาณ
ไดแก ปจจเวกขณญาณในวิมุตติ นิพพาน และผล. บทวา อุตตฺ ม ไดแก
ชื่อวา สูงสุด เพราะมีธรรมขั้นสูงสุดเปนอารมณ. บทวา ขเย าณ ไดแก
ญาณ (ความรู) ในความสิ้นไปแหงอาสวะและสังโยชน คือ ในอริยมรรค
อันทําอาสวะและสังโยชนใหสิ้นไป. ควรนํามาเชื่อมไว แมในที่นี้วา ญาณ
วา สังโยชนทั้งหลายสิ้นแลว. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงการพิจารณา
กิเลสที่ละไดแลว ดวยบทวา ขีณา สโยซนา อิติ าณ นั้น.
ปจจเวกขณญาณทั้ง ๔ เปนอันกลาวไวแลวในที่นี้ดังพรรณนามาฉะนี้.
แทจริง ในสูตรนี้ ไมมกี ารพิจารณาถึงกิเลสที่ยังเหลืออยู เพราะพระผูม-ี
พระภาคเจาทรงมุงถึงการบรรลุอรหัตผล. อนึ่ง ในบทวา ชานโต ปสฺสโต
นี้ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสกิจของสัมมาทิฏฐิวา สําคัญยิ่งในการบรรลุ
นิพพาน ฉันใด เมื่อจะทรงแสดงวา แมกิจของสัมมัปปธาน ก็จําตองปรารถนา
ใหยิ่งฉันนั้นเหมือนกัน จึงตรัสคาถาสุดทายวา น เตฺววิท กุสีเตน ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น เตฺววิท ตัดบทเปน น ตุ เอว อิท.
ตุ ศัพท เปนเพียงนิบาต. ม อักษรในบทวา พาเลนมวิชานตา ทําการ
เชื่อมบท. ก็ในบทนี้ มีความยอดังนี้วา นิพพานนี้เปนเครื่องเปลื้องคัณฐะ
(กิเลสเครื่องรอยรัด) ทัง้ หมดมีอภิชฌากายคัณฐะเปนตน คือ เปนนิมติ
(เครื่องหมาย) แหงการเปลื้องการพน ซึ่งจะพึงบรรลุไดดวยเสกขมรรค และ
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อเสกขมรรค อันบุคคลผูไมรูแจงสัจจะ ๔ ตามความเปนจริงโดยนัยเปนตนวา
นี้ทุกข ผูชอื่ วาเปนคนโง คือ ผูไมเขาใจ เพราะไมรูแจงนั้นนั่นแล ไม
สามารถบรรลุได ฉันใด แมบุคคลผูเกียจครานไมมีความเพียร ก็ไมสามารถ
บรรลุไดฉันนั้น เพราะเหตุนั้น จึงตองปรารภความเพียรเพื่อบรรลุนิพพาน
นั้น. ดวยเหตุนั้น พระผูม ีพระภาคเจาจึงตรัสวา
ธรรมนี้เปนธรรมของบุคคลผูปรารภ
ความเพียร ไมใชของบุคคลผูเกียจคราน
ขอเธอทั้งหลายจงปรารภ จงบากบั่น จง
ประกอบอยูไดคําสอนของพระพุทธเจาเถิด
ขอเธอทั้งหลาย จงทําลายเสนามฤตยู ให
เหมือนชางทําลายเรือนไมออ ฉะนั้นเถิด.
จบอรรถกถาชานสูตรที่ ๓

๔. สมณสูตร
วาดวยสมณะหรือพราหมณไมรูจริง
[๒๘๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทกุ ขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณเหลานั้น เราตถาคตหายกยองวาเปน
สมณะในหมูสมณะหรือวาเปนพราหมณในหมูพราหมณไม และทานเหลานั้น
หาไดทําใหแจงซึ่งผล คือ ความเปนสมณะ และผลคือความเปนพราหมณดวย
ปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยูไม สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใด
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เหลาหนึ่ง ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ก็สมณะหรือพราหมณเหลานั้นแล เราตถาคต
ยกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะและยกยองวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ
และทานเหลานั้นยอมกระทําใหแจงซึ่งผลตอความเปนสมณะ และผลคือความ
เปนพราหมณดวยปญญาอันยิ่งในปจจุบันเขาถึงอยู.
สมณพราหมณเหลาใด ไมรูชัดซึ่ง
ทุกข เหตุเกิดแหงทุกข ธรรมชาติเปนที่
ดับทุกข ไมมีสวนเหลือโดยประการทั้งปวง
และไมรูชัดซึ่งมรรคอันใหถึงความสงบ
แหงทุกข สมณพราหมณเหลานั้น เสื่อม
แลวจากเจโตวิมุตติและจากปญญาวิมุตติ
เปนผูไมควรเพื่อทําที่สุดแหงทุกขได
สมณพราหมณเหลานั้นแล เปนผูเขาถึง
ชาติและชรา สวนสมณพราหมณเหลาใด
รูชัดซึ่งทุกข เหตุเกิดแหงทุกข ธรรมซาติ
เปนที่ดับแหงทุกข ไมมีสวนเหลือโดย
ประการทั้งปวง และรูซัดซึ่งมรรคอันใหถึง
ความสงบแหงทุกข สมณพราหมณเหลา
นั้น ถึงพรอมดวยเจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติ เปนผูควรเพื่อทําที่สุดแหงทุกขได
สมณพราหมณเหลานั้นเปนผูไมเขาถึงชาติ
และชรา.
จบสมณสูตรที่ ๔
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อรรถกถาสมณสูตร
ในสมณสูตรที่ ๔ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา เย หิ เกจิ ไดแก บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง. บทวา อิท
ทุกฺขนฺติ ยถาภูต นปฺปชานนฺติ ความวา ไมรูคือไมแทงตลอดทุกขสัจ
อันไมวิปริต ดวยมรรคปญญาที่ประกอบดวยวิปสสนาปญญา โดยสภาวะและ
ลักษณะแหงกิจที่แทจริงวา นี้ทุกข ทุกขมีเพียงเทานี้ ไมมีทุกขยิ่งไปกวานี้.
แมในบทที่เหลือก็มีนัยนีแ้ ล. ในบทวา น เม เต ภิกขฺ เว เปนตน
มีความยอดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลทั้งหลายผูมิไดประกอบ
กัมมัฏฐานมีสัจจะ ๔ เปนอารมณ จะเปนสมณะไดก็เพียงโดยการบรรพชา
และจะเปนพราหมณไดก็เพียงโดยชาติ บุคคลเหลานั้น เราตถาคตมิไดยอมรับ
คือรับรองวา เปนสมณะในหมูสมณะผูมีบาปอันสงบแลวและวาเปนพราหมณ
ในหมูพราหมณผูลอยบาปแลว เพราะเหตุไร ? เพราะบุคคลเหลานั้นไมมี
ธรรมที่ทําใหเปนสมณะ และทําใหเปนพราหมณ. ดวยเหตุนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคาวา น จ ปเนเต อายสฺมนฺโต เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สามฺตฺถ ไดแก ผล กลาวคือคุณ
เครื่องเปนสมณะ อธิบายวา ไดแก สามัญผล ๔. บทวา พฺรหฺมฺตฺถ
เปนไวพจนของบทวา สามฺตถ นั้นนั่นแล. ฝายอาจารยอีกพวกหนึ่ง
กลาววา บทวา สามฺตฺถ ไดแกอริยมรรค ๔ บทวา พฺรหฺมฺตฺถ
ไดแก อริยผล ๔. บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล. ในสุกกปกษ (ธรรม
ฝายขาว) พึงทราบความหมาย โดยบรรยายตรงขามจากที่กลาวมาแลว.
ในคาถาทั้งหลาย คําที่ไมเคยมี ไมมี.
จบอรรถกถาสมณสูตรที่ ๔
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๕. สีลสูตร
วาดวยภิกษุผูถึงพรอมดวยศีลเปนตน
[๒๘๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลาใดถึงพรอมแลวดวยศีล
สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะเปนผูกลาวสอน ใหรูแจง ให
เห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง เปนผูสามารถบอกพระสัทธรรม
ไดอยางดี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตกลาวการเห็นภิกษุเหลานั้นก็ดี
การฟงภิกษุเหลานั้นก็ดี การเขาไปใกลภิกษุเหลานั้นก็ดี การไปนั่งใกลภิกษุ
เหลานั้นก็ดี การระลึกถึงภิกษุเหลานั้นก็ดี การบวชตามภิกษุเหลานั้นก็ดี วา
มีอุปการะมาก ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเมื่อภิกษุซองเสพคบหา เขาไป
นั่งใกลภิกษุเห็นปานนั้น ศีลขันธ สมาธิขันธ ปญญาขันธ วิมุตติขันธ
วิมุตติญาณทัสนขันธ แมที่ยังไมบริบูรณ ก็ถึงความบริบูรณดวยภาวนา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูเห็นปานนี้นั้น เราตถาคตกลาววา เปนศาสดาบาง
นําพวกไปบาง ละขาศึก คือกิเลสบาง กระทําแสงสวางบาง กระทําโอกาสบาง
กระทําความรุงเรืองบาง กระทํารัศมีบาง ทรงคบเพลิงไวบาง เปนอริยะบาง
มีจักษุบาง ดังนี้.
การไดเห็นพระอริยเจาทั้งหลายผูมีตน
อันอบรมแลว ผูมปี กติเปนอยูโดยธรรม
ยอมเปนเหตุแหงการกระทําซึ่งความ
ปราโมทยแกบัณฑิตทั้งหลายผูรูแจง บัณฑิตทั้งหลาย ฟงคําสอนของพระอริยเจา
ทั้งหลายผูกระทํารัศมี ผูกระทําแสงสวาง
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เปนนักปราชญ ผูมจี ักษุ ผูละขาศึก คือ
กิเลส ประกาศพระสัทธรรมยังสัตวโลก
ใหสวาง แลวรูโดยชอบซึ่งความสิ้นไป
แตงชาติดวยปญญาอันยิ่ง ยอมไมมาสู
ภพใหม.
จบสีลสูตรที่ ๕
อรรถกถาสีลสูตร
ในสีลสูตรที่ ๕ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :ในบทวา สีลสมฺปนฺนา นี้มีอธิบายวา โลกิยศีลและโลกุตรศีลของ
พระขีณาสพทั้งหลาย ชื่อวา ศีล. ภิกษุทั้งหลายชื่อวา สมบูรณดวยศีล เพราะ
หมายความวา สมบูรณคือประกอบดวยศีลนั้น ๆ. แมในสมาธิและปญญา
มีนัย นี้แล. สวนวิมุตติ ไดแกผลวิมุตตินั่นแล. วิมุตติญาณทัสสนะ ไดแก
ปจจเวกขณญาณ. ในอธิการนี้ ธรรม ๓ มีศลี เปนตน เปนทั้งโลกิยะ
และโลกุตระ. วิมุตติเปนโลกุตระอยางเดียว วิมุตติญาณทัสสนะ เปนโลกิยะ
อยางเดียว.
ภิกษุทงั้ หลาย ชื่อวา ผูกลาวสอน เพราะหมายความวา กลาวสอน คือ
พร่ําสอนบุคคลเหลาอื่น ดวยทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน สัมปรายิกกัตถประโยชน
และปรมัตถประโยชนตามควร. บทวา วิฺาปกา ไดแกชวยบุคคลเหลาอื่น
ใหเขาใจกรรมและผลของกรรม. อนึ่ง ในบทวา วิฺาปกา นัน้ มีอธิบายวา
ชวยบุคคลเหลาอื่นใหเขาใจ คือใหรูซงึ่ ธรรมทั้งหลาย ดวยนัย ๓ อยาง ตาม
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ลักษณะของตน คือ ตามสามัญลักษณะ โดยการจําแนกเปนกุศลเปนตน
โดยการจําแนกเปนขันธเปนตน โดยนัยเปนตนวา ธรรมเหลานี้เปนกุศล
ธรรมเหลานี้เปนอกุศล ธรรมเหลานี้มีโทษ ธรรมเหลานี้ไมมีโทษ. บทวา
สนฺทสฺสกา ไดแก แสดงธรรมเหลานั้นแล ใหบุคคลอื่นเห็นไดชัด เหมือน
จับธรรมเหลานั้นดวยมือ. บทวา สมาทปกา ไดแก ทําใหบุคคลเหลาอื่น
สมาทานศีลเปนตน ที่ยงั มิไดสมาทาน คือ ทําบุคคลเหลาอื่นนั้นใหดํารงอยู
ในศีลเปนตนนั้น. บทวา สมุตฺเตชกา ความวา ทําจิตของบุคคลทั้งหลาย
ผูดํารงอยูในกุศลธรรมอยางนี้ใหอาจหาญดวยดี ดวยการแนะนําในการบําเพ็ญ
อธิจิตขั้นสูงขึ้นไป คือทําจิตของเขาใหผองใสดวยการพิจารณา โดยประการที่
เขาจะบรรลุคุณวิเศษได. บทวา สมฺปหสกา ความวา ทําจิตของบุคคล
เหลาอื่นนั้นใหราเริงดวยดี ดวยคุณวิเศษตามที่ไดแลว และทีจ่ ะพึงไดในขั้นสูง
คือ ทําจิตของเขาใหยินดีดวยดี ดวยอํานาจความพอใจที่ไดแลว. บทวา อล
สมกฺขาตาโร ไดแก เปนผูสมควร คือบอกธรรมไดโดยชอบทีเดียว ไดแก
ดวยประสงคจะอนุเคราะห ไมทําธรรมที่ตนไดเลาเรียนมา คือตามที่กลาวแลว
ใหเสื่อมสูญไป.
อีกประการหนึ่ง. บทวา สนฺทสฺสกา ความวา ภิกษุเมื่อแสดงธรรม
ก็แสดงดวยดีทีเดียว ทั้งปวัตติ (ความเปนไป) และนิวัตติ (ความหมุนกลับ )
ตามสภาวลักษณกิจที่แทจริง. บทวา สมาทปกา ความวา ยังผูฟงใหยึดถือ
เนื้อความนั้นนั่นแล โดยใหเนื้อความนั้นตั้งมั่นอยูในจิต. บทวา สมุตฺเตชกา
ความวา ยังผูฟงใหผองใสหรือรุงเรื่องดวยดีทีเดียว ดวยการใหเกิดอุตสาหะ
ในการรับเอาเนื้อความนั้น. บทวา สมฺปหสกา ความวา ยังผูฟงใหราเริง
คือใหยินดีดวยดีทีเดียวซึ่งเนื้อความนั้น ดวยการแสดงอานิสงสในการปฏิบัติ.
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บทวา อล สมกฺขาตาโร ความวา เปนผูสามารถที่จะบอกได ตามนัยที่
กลาวแลว คือ เปนผูแสดงสัทธรรม ไดแก ปฏิเวธสัทธรรม หรือสัทธรรม
ทั้ง ๓ อยาง.
บทวา ทสฺสนมฺปห ตัดบทเปน ทสฺสน ป อห. ก็การเห็นนี้
นั้นมี ๒ อยางคือ การเห็นดวยจักษุ ๑ การเห็นดวยญาณ ๑. บรรดาการ
เห็นทั้ง ๒ อยางนั้น การมองดูพระอริยเจาทั้งหลายดวยดวงตา (แสดงความ)
เลื่อมใส ชือ่ วา การเห็นดวยจักษุ. สวนการบรรลุธรรมทั้งหลายที่ทําใหเปน
พระอริยะ และความเปนพระอริยะดวยวิปสสนา มรรคและผล ชื่อวา การเห็น
ดวยญาณ. แตในความหมายนี้ ทานประสงคเอาการเห็นดวยจักษุ. เพราะวา
แมการมองดูพระอริยเจาทั้งหลาย ดวยดวงตา (แสดงความ) เลื่อมใส ก็มี
อุปการะมากทีเดียวแกสัตวทั้งหลาย. บทวา สวน ไดแก การไดยินดวยหู เมื่อ
คนทั้งหลายพูดกันวา พระขีณาสพ. ชื่อโนน อยูใ นรัฐหรือชนบท ในคามหรือ
นิคม ในวิหารหรือในถ้ํา ชื่อโนน นี้ ก็มีอุปการะมากเหมือนกัน. บทวา
อุปสงฺกมน ความวา การเขาไปหาพระอริยเจาทั้งหลาย ดวยความคิดเห็น
แบบนี้วา เราจักถวายทาน จักถามปญหา จักฟงธรรม หรือจักทําสักการะ.
บทวา ปยิรปุ าสน ไดแก การเขาไปนั่งใกล เพื่อถามปญหา อธิบายวา
การไดสดับ คุณความดีของพระอริยเจาทั้งหลาย เขาไปหาพระอริยเจาเหลานั้น
นิมนตแลวถวายทาน หรือทําวัตร แลวถามปญหาโดยนัยเปนตนวา ขาแต
ทานผูเจริญ อะไร คือ กุศล ? การทําการรับใชเปนตน จัดเปนการเขาไป
นั่งใกลเหมือนกัน. บทวา อนุสฺสตึ ไดแก การทีบ่ ุคคลผูนั่งในที่พักกลาง
คืนและที่พักกลางวัน ระลึกถึงเนือง ๆ ซึ่งคุณวิเศษมีทิพวิหารธรรมเปนตน
ของพระอริยเจาเหลานั้น เปนอารมณวา บัดนี้ พระอริยเจาทั้งหลาย กําลังยับ
ยั้งอยูในสถานที่ทั้งหลายมีพุมไม ถ้ํา และมณฑปเปนตน ดวยความสุขอันเกิด
จากฌาน วิปสสนามรรคและผล.
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อีกอยางหนึ่ง ไดแกนอมนึกถึงโอวาทที่ไดจากสํานักของพระอริยเจา
เหลานั้น แลวระลึกถึงเนือง ๆ อยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจาตรัสศีลไวใน
ที่นี้ ตรัสสมาธิไวในที่นี้ ตรัสวิปสสนาไวในที่นี้ ตรัสมรรคไวในที่นี้ ตรัสผลไว
ในที่นี้. บทวา อนุปพฺพชฺช ไดแก การทําจิตใหเลื่อมใสในพระอริยเจาทั้งหลาย
แลวออกจากเรือนบวชในสํานักพระอริยเจาเหลานั้น. อธิบายวา การทําจิตให
เลื่อมใสในพระอริยเจาทั้งหลาย แลวบวชในสํานักพระอริยเจาเหลานั้นนั่นแล
เที่ยวไปจํานงหวังอยูซึ่งโอวาทานุสาสนีของพระอริยเจาเหลานั้น ชื่อวา การบวช
ตาม. การบวชแมของบุคคลผูเที่ยวไปหวังโอวาทานุสาสนี ในสํานักบุคคลเหลา
อื่น ก็ชื่อวา บวชตาม. การบวชแมของบุคคลผูบวชในสํานักอื่น เพราะความ
เลื่อมใสในพระอริยเจาทั้งหลาย แลวเที่ยวไปจํานงหวังโอวาทานุสาสนี ในสํานัก
พระอริยเจาทั้งหลาย ก็ชอื่ วา บวชตามเหมือนกัน . สวน การบวชแมของ
บุคคลผูบวชในสํานักบุคคลอื่น เพราะความเลื่อมใสในบุคคลอื่น แลวเที่ยวไป
จํานงหวังโอวาทานุสาสนี. ของบุคคลอื่นเหมือนกัน ไมชอื่ วา เปนการบวช
ตาม. ก็บรรดาบุคคลที่บวชตามนัยดังกลาวแลว กอนอื่นผูบวชตามพระมหากัสสปเถระ มีจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ คน. ผูบวชตามพระจันทคุตตเถระ
ผูเปนสัทธิวิหาริกของพระเถระนั่นแล ก็มีจํานวนเทากัน. พระสุริยคุตตเถระ
ผูเปนสัทธิวิหาริกของพระจันทคุตตเถระแมนั้น พระอัสสคุตตเถระผูเปน
สัทธิวิหาริกของพระสุริยคุตตเถระแมนั้น พระโยนกธัมมรักขิตเถระ ผู
เปนสัทธิวิหาริกของพระอัสสคุตตเถระแมนั้น ก็มีผูบวชตามจํานวนเทากัน.
ฝายพระกนิษฐภาดาของพระเจาอโศก ผูเปนสัทธิวิหาริกของพระโยนกธัมมรักขิตเถระนั้น ไดมชี ื่อวา ติสสเถระ บุคคลผูบวชตามพระติสสเถระ
นั้น ไดมีจํานวนนับได ๒๕๐ โกฏิ. สวน บุคคลผูบวชตามพระมหามหินทเถระ ผูยังชาวเกาะใหเลื่อมใส นับจํานวนไมได. ในเกาะลังกา
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บุคคลผูบวชดวยความเลื่อมใสในพระศาสดา จนตราบเทาทุกวันนี้ ชื่อวา
บวชตามพระมหามหินทเถระทั้งนั้น.
บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงถึงเหตุที่พระองคตรัสวา การเห็นพระอริยเจา
เหลานั้นเปนตน มีอุปการะมาก พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา ตถารูเป
เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตถารูเป ไดแก พระอริยเจาเชนนั้น
คือ ผูสมบูรณดวยคุณมีศีลเปนตน.
เพราะเหตุที่การเห็น การฟง และการหมั่นระลึกถึงเปนเหตุ (ฐาน)
ของการเขาไปหา และการเขาไปนั่งใกล ฉะนั้น เพื่อจะทรงแสดงเฉพาะการ
เขาไปหา และการเขาไปนั่งใกล ไมพาดพิงถึงการเห็น การไดยิน และการ
หมั่นระลึกถึง พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เสวโต ภชโต ปยิรุปาสโต
ดังนี้. ก็เพราะไดเห็น ไดฟง และระลึกถึงเนือง ๆ กุลบุตรจึงเกิดศรัทธาใน
พระอริยเจาทั้งหลาย แลวเขาไปหา เขาไปนั่งใกลพระอริยเจาเหลานั้น ถาม
ปญหา ไดสวนานุตริยะแลว ก็จักบําเพ็ญคุณมีศีลเปนตน ทีย่ ังไมบริบูรณ
ใหบริบูรณดงั นี้แล. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไววา กุลบุตรผูเกิดศรัทธายอม
เขาไปหา เมื่อเขาไปหา ยอมนั่งใกลดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เสวโต ไดแก เขาไปหาตามเวลาอัน
สมควรดวยการทําวัตรและวัตรตอบ. บทวา ภชโต ไดแกคบอยูดวยอํานาจ
ความรักและภักดี. บทวา ปยิรุปาสโต ไดแก เขาไปนั่งใกลดวยการถาม
ปญหาและทําตามขอปฏิบัติ. นักศึกษาพึงทราบการจําแนกความหมายของบท
ทั้ง ๓ ดังวามานี้. ความบริบูรณแหงวิมุตติญาณทัสสนะ พึงทราบไดโดยการ
เกิดขึ้นแหงปจจเวกขณญาณที่ ๑๙.
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ในบทวา เอวรูปา จ เต ภิกฺขเว ภิกฺขู เปนตน พึงทราบ
วินิจฉัยดังตอไปนี้. ภิกษุเหลาใดเห็นปานนี้ คือ เปนเชนนี้ ไดแก ทําลาย
กิเลสไดหมดสิ้น เพราะประกอบดวยคุณภาพที่กลาวแลว ภิกษุเหลานั้นเรียกวา
ศาสดา เพราะพร่ําสอนโดยการประกอบสัตวทั้งหลายไวในประโยชน
เกื้อกูลมีทิฏฐธัมมิถัตถประโยชนเปนตนบาง เรียกวา นายคาราวาน (ผูนําหมู
พอคา) เพราะชวยสัตวทั้งหลายใหขามพนจากชาติกันดารเปนตนบาง
เรียกวา ผูล ะกิเลสเครื่องยียวน เพราะละกิเลสเครื่องยียวนมีราคะเปนตน
ไดดวยตนเอง และสอนคนอื่นใหละตามบาง เรียกวา ผูบรรเทาความมืด
เพราะบรรเทาความมืด คือ อวิชชาดวยตนเอง และสอนผูอื่นใหบรรเทา
ตามบาง เรียกวา ผูทําแสงสวางเปนตน เพราะทําใหเกิดแสงสวางคือปญญา
โอภาสดือปญญา และความโชติชวงคือปญญาในสันดานของตนและบุคคล
อื่นบาง อนึ่ง เรียกวา ผูทํารัศมีบาง ผูทรงคบเพลิงบาง เพราะทําธรรม
ใหดาดาษดวยรัศมี คือ ญาณ เรียกวา พระอริยะ เพราะเปนผูหางไกลจาก
กิเลสทั้งหลาย ๑ เพราะไมดําเนินไปในทางที่ไมควรดําเนิน ๑ เพราะดําเนิน
ไปในทางที่ควรดําเนิน ๑ เพราะอันชาวโลกกับทั้งเทวโลกพึงดําเนินตาม ๑
เรียกวา ผูมจี ักษุ เพราะไดปญญาจักษุและธรรมจักษุอยางดียิ่ง.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายดังตอไปนี้ บทวา ปาโมชฺชกรณฏาน ไดแก ที่ตั้ง คือ เหตุใหบังเกิดความบันเทิงใจที่ปราศจากอามิส. ทาน
กลาวถึงนิทัสสนะ (ตัวอยาง) ที่จะพึงกลาวในบัดนี้วา เอต. บทวา วิชานต
ไดแก รูจักความเศราหมองและความผองแผว ตามความเปนจริง. บทวา
ภาวิตตฺตาน ไดแก ผูมีสภาวะ (จิต) อันอบรมแลว อธิบายวา ผูมีสันดาน
อบรมแลวดวยการอบรมกายเปนตน. บทวา ธมฺมชีวิน ความวา ชื่อวา
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ผูมีปกติเปนอยูโดยธรรม เพราะละมิจฉาชีพแลวเลี้ยงชีวิตโดยธรรม คือ ดวย
ญายธรรม เพราะนําอัตภาพไปดวยธรรม คือ ดวยญายธรรมบาง เพราะ
เปนอยูดวยผลธรรมอันเลิศ เนื่องจากมากดวยสมาบัติบาง. ในบทนี้มีความยอ
ดังนี้วา การเห็นพระอริยเจาทั้งหลายผูอบรมตนแลว ผูสําเร็จสมาธิภาวนาและ
ปญญาภาวนาแลว ผูชื่อวา เปนอยูโดยธรรม เพราะการอบรมตนและสําเร็จ
ภาวนานั้นนั่นเอง. ชื่อวา เปนเหตุแหงปติและปราโมทยโดยสวนเดียวเทานั้น
สําหรับบุคคลผูมีปญญารูแ จง เพราะเปนเหตุแหงความบริบูรณ แหงคุณทั้งหลาย
มีศีลเปนตน ซึ่งมีความไมเดือดรอนเปนนิมิต.
บัดนี้ เพื่อแสดงความที่การเห็นพระอริยเจาทั้งหลายนั้นเปนเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสสองคาถาทายวา เต โชตยนฺติ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เต ไดแก พระอริยเจาเหลานั้น ผูอบรม
ตนแลว มีปกติอยูโดยธรรม. บทวา โชตยนฺติ ไดแก ทําใหปรากฏ. บทวา
ภาสยนฺติ ไดแก ทําโลกใหสวางดวยแสงสวางแหงพระสัทธรรม. อธิบายวา
แสดงธรรม. บทวา เยส ไดแก พระอริยเจาเหลาใด. บทวา สาสน
ไดแก โอวาท. บทวา สมฺมทฺาย ไดแก รูโดยชอบทีเดียวดวยญาณ
อันเปนสวนเบื้องตน. บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวแล.
จบอรรถกถาสีลสูตรที่ ๕
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๖. ตัณหาสูตร
วาดวยที่เกิดตัณหามี ๔ อยาง
[๒๘๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตัณหาเมื่อเกิดขึ้นแกภิกษุ ยอมเกิดขึ้น
ในที่เกิดแหงตัณหา ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน ? ดูกอนภิกษุทั้งหลายตัณหา
เมื่อเกิดขึ้นแกภิกษุ ยอมเกิดขึ้นเพราะเหตุแหงจีวร ๑ เพราะเหตุแหงบิณฑบาต ๑
เพราะเหตุแหงเสนาสนะ ๑ หรือเพราะเหตุแหงสมบัติและวิบัติ ๑ ดวยประการ
ฉะนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตัณหาเมื่อเกิดขึ้นแกภิกษุ ยอมเกิดขึ้นในที่เปนที่
เกิดแหงตัณหา ๔ อยางนี้แล.
บุรุษผูมีตัณหาเปนเพื่อน ทองเที่ยวไปอยูสิ้นกาลนาน ยอมไมกาวลวง
สงสารอันมีความเปนอยางนี้ และความ
เปนอยางอื่นไปได ภิกษุรูโทษนี้แลววา
ตัณหาเปนเหตุใหเกิดทุกข เปนผูมีตัณหา
ปราศจากไปแลว ไมถือมั่น มีสติ พึง
เวนรอบ.
จบตัณหาสูตรที่ ๖
อรรถกถาตัณหาสูตร
ในอรรถกถาตัณหาสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :ในบทวา ตณฺหุปฺปาทา นี้ มีอธิบายวา ที่ชื่อวา อุปปาทะ เพราะ
หมายความวา เปนที่เกิดขึ้น. ถามวา อะไรเกิดขึ้น ? ตอบวา ตัณหา.
ความเกิดขึ้นแหงตัณหา ชื่อวา ตัณหุปปาทะ. อธิบายวา เปนที่ตั้งแหงตัณหา
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คือ เปนเหตุแหงตัณหา. บทวา ยตฺถ ไดแก ในอารมณเหลาใดที่เปน
นิมิต. บทวา อุปฺปชฺชมานา ไดแก มีปกติเกิดขึ้น. ในบทวา จีวรเหตุ
นี้ มีอธิบายวา ตัณหายอมเกิดขึ้น เพราะเหตุแหงจีวรวา เราจักไดจีวร
ที่นาชอบใจ. แมในบทที่เหลือ ก็มีนยั นี้แล. อนึ่งศัพทวา อิติ ในบทวา
อิติ ภวาภวเหตุ นี้ เปนนิบาตใชใน ความหมายวา นิทัสสนะ เหมือน
อยางที่มีความหมายวา แมเพราะเหตุแหงจีวรเปนตน. อนึง่ ในบทวา
ภวาภว นี้ ทานประสงคเอาเนยใสและเนยขนเปนตนทีประณีต ๆ เพราะหมาย
ความวา เปนเหตุใหมีความไมมีโรค. บรรดาสมบัติและภพทั้งหลาย สมบัติ
และภพที่ประณีตและประณีตกวา ทานเรียกวา ภวาภวะดังนี้บาง. อีกอยางหนึ่ง
บทวา ภโว ไดแก สมบัติ. บทวา อภโว ไดแก วิบัติ. บทวา ภโว
ไดแก วุฑฒิ (ความเจริญ). บทวา อภโว ไดแก หานิ (ความเสื่อม).
และตัณหา ก็มีภวาภวะนั้นเปนนิมิตจึงเกิดขึ้น เพราะเหตุนั้น พระผูม -ี
พระภาคเจา จึงตรัสวา ภวาภวเหตุ วา ดังนี้.
คาถาทั้งหลาย มีความหมายดังกลาวแลวในตอนตนนั่นแล. อนึ่ง
บทวา ตณฺหาทุติโย ไดแก มีตัณหาเปนสหาย. อธิบายวา สัตวนี้ เมื่อ
ทองเที่ยวอยูในสังสารวัฏ ซึ่งมีที่สุดเบื้องตนอันใคร ๆ ตามรูไมได ก็มิได
ทองเที่ยวไปคนเดียว แตวาไดตัณหาเปนที่สอง คือ เปนเพื่อนทองเที่ยวไป.
จริงอยางนั้น ตัณหานั้น ไมใหสัตวไดคิดถึงการตกไปในเหวนั้น ใหเห็นแต
เฉพาะอานิสงสในภพทั้งหลาย แมอากูลดวยโทษเปนอเนก เหมือนพรานตีผึ้ง
ฉะนั้น จึงใหสัตวหมุนอยูในขายที่ไรประโยชน. บทวา เอตมาทีนว ตฺวา
ความวา รูโ ทษนั้น คือ ที่หมายรูวา เปนอยางนี้ และเปนอยางอื่นในขันธ
ทั้งหลายทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน. บทวา ตณฺหา ทุกฺขสฺส
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สมฺภว ความวา รูวา ตัณหาเปนบอเกิด คือ เปนแดนเกิด ไดแก เปนเหตุ
แหงภัยและวัฏทุกข.
ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงการที่ภิกษุรูปหนึ่งเจริญวิปสสนาแลว
บรรลุอรหัตผลดวยคําเพียงเทานี้ บัดนี้ เมื่อจะทรงชมเชยภิกษุผูขีณาสพนั้น
จึงตรัสคําวา วีตตณฺโห เปนตน.
สวนคําใดที่มิไดกลาวไวในที่นี้ คํานั้นมีนัยดังกลาวแลวในตอนตน
นั่นแล.
จบอรรถกถาตัณหาสูตรที่ ๖

๗. พรหมสูตร
วาดวยตระกูลมีบุตรบูชามารดาบิดา
[๒๘๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตระกูลใด บุตรบูชามารดาและบิดา
อยูในเรือนของตน ตระกูลนั้นชื่อวามีพรหม มีบุรพเทวดา มีบุรพาจารย
มีอาหุไนยบุคคล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คําวาพรหม เปนชื่อของมารดาและบิดา
คําวาบุรพเทวดา เปนชื่อของมารดาและบิดา คําวาบุรพาจารย เปนชื่อของ
มารดาและบิดา คําวาอาหุไนยบุคคล เปนชื่อของมารดาและบิดา ขอนั้นเพราะ
เหตุไร ? เพราะมารดาและบิดาเปนผูมีอุปการะมาก เปนผูถนอมเลี้ยง เปน
ผูแสดงโลกนี้แกบุตร.
มารดาและบิดา เราตถาคตกลาววา
เปนพรหม เปนบุรพาจารย เปนอาหุไนยบุคคลของบุตร เพราะเปนผูอนุเคราะห
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บุตร เพราะเหตุนั้นแหละ บัณฑิตพึง
นอบนอมและพึงสักการะมารดาและบิดา
ทั้งสองนั้น ดวยขาว น้ํา ผา ทีน่ อน
การขัดสี การใหอาบน้ํา และการลางเทา
บัณฑิตทั้งหลายยอมสรรเสริญ บุคคลนั้น
ในโลกนี้ทีเดียว เพราะการปฏิบตั ิในมารดา
และบิดา บุคคลนั้นละไปแลว ยอมบันเทิง
ในสวรรค.
จบพรหมสูตรที่ ๗
อรรถกถาพรหมสูตร
ในพรหมสูตรที่ ๗ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา สพฺรหฺมกานิ ความวา ชื่อวา เปนตระกูลมีผูประเสริฐที่สุด.
บทวา เยส ความวา ของตระกูลเหลาใด. บทวา ปุตฺตาน ความวา
อันบุตรทั้งหลาย. ก็คําวา ปุตฺตาน นี้ เปนฉัฏฐีวิภัตติ ใชในความหมาย
ของตติยาวิภัตติ เพราะประกอบเขากับศัพท ปูชิต. บทวา อชฺฌาคาเร
ความวา ในเรือนของตน. บทวา ปูชติ า โหนฺติ ความวา เปนผูที่บุตร
ทั้งหลายปฏิบัติแลว ดวยสิ่งของที่มีอยูในเรือน คือ ปรนนิบตั ิแลว ดวยสิ่งที่
พึงพอใจ และดวยสิ่งที่เปนประโยชนแกรางกายและเปนประโยชนแกการพูดจา.
พระผูม ีพระภาคเจา ครั้นทรงสรรเสริญตระกูล ที่บุตรบูชามารดา
บิดาวา ชื่อวาเปนตระกูลที่มีพระพรหม อยางนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงภาวะที่
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ตระกูลเหลานั้นเปนตระกูลที่นาสรรเสริญยิ่งขึ้นไป จึงไดตรัสคํามีอาทิไววา
ชื่อวา มีบรุ พเทพ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พฺรหฺมา เปนตน พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไว เพื่อจะทรงใหมารดาบิดาเหลานั้นสําเร็จความเปนพรหมเปนตน. ใน
ขอนั้น มีการอธิบายความใหแจมชัด ดังตอไปนี้.
คําวา พฺรหฺม เปนชื่อของผูประเสริฐที่สุด. อธิบายวา มารดาและ
บิดาทั้งหลายจะไมละทิ้งภาวนา ๔ อยาง คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
ในบุตรทั้งหลาย เหมือนทาวมหาพรหมไมละทิ้งภาวนา ๔ อยางฉะนั้น.
ภาวนา ๔ อยางนั้น พึงทราบไดในกาลนั้น ๆ คือ เมื่อบุตรยังอยูในอุทร
มารดาบิดาจะเกิดเมตตาจิตขึ้นวา เมื่อไรหนอ เราจักไดเห็นบุตรนอยไมมีโรค
มีอวัยวะนอยใหญครบบริบูรณ. แตเมื่อใด บุตรนอยนั่นยังออน นอนแบเบาะ
อยู ถูกไรหรือเรือดกัด หรือถูกการนอนไมสบายบีฑา รองไหสะอึกสะอื้นอยู
เมื่อนั้น มารดาบิดาไดยินเสียงบุตรแลว จะเกิดความกรุณาขึ้น. แตเวลาบุตร
วิ่งเลนไปมา หรือเวลาอยูในวัยที่สวยงาม (รุนหนุมสาว) มารดาบิดามองดู
ลูกนอยแลว จิตใจจะรื่นเริงบันเทิง เหมือนผาฝายที่ฟอกแลวรอยครั้ง ที่หยอน
ลงไปแลว ในฟองเนยใส เมื่อนั้น มารดาบิดา จะมีมุทิตา. แตเมื่อใดบุตร
ของมารดาบิดาเหลานั้น รับหนาที่เลีย้ งเมีย แยกเรือนไปอยูตางหาก เมื่อนั้น
มารดาบิดาจะเกิดความมีใจเปนกลางขึ้นวา บัดนี้ บุตรนอยของเราสามารถ
เลี้ยงชีพไดตามธรรมดาของตนแลว เธอเปนอยางนี้ ในเวลานัน้ (มารดาบิดา)
จะมีอุเบกขา. คําวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คําวา พรหมนี้ เปนชื่อของมารดา
บิดา พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว เพราะมารดาบิดาทั้งหลายเปนเหมือน
พระพรหม เหตุที่ไดพรหมวิหารทั้ง ๔ อยาง ในบุตรทั้งหลายตามกาลเวลา
ดังที่พรรณนามานี้แล.
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เทพ ๓ เหลา
เทพ ๓ เหลา คือ สมมติเทพ (เทวดาโดยสมมติ) ๑ อุปปตติเทพ
(เทวดาโดยกําเนิด) ๑ วิสุทธิเทพ (เทวดาโดยความบริสุทธิ์ ) ๑ ชื่อวาเทพ
ในคําวา ปุพฺพเทวา นี้. บรรดาเทพ ๓ จําพวกเหลานั้น กษัตริยผูเปน
พระราชา ชื่อวา สมมติเทพ. เพราะวา กษัตริยผูเปนพระราชาเหลานั้น
ที่ชาวโลกเรียกกันวา เทพ (และ) เทพี เปนผูทรงขมและทรงอนุเคราะห
ชาวโลกไดเหมือนเทพเจา. เหลาสัตวที่อุบัติขึ้นในเทวโลก ตั้งแตเทพชั้น
จาตุมมหาราชิกา จนถึงภวัคคพรหม ชื่อวา อุปปตติเทพ. พระขีณาสพ
ชื่อวา วิสุทธิเทพ เพราะหมดจดจากกิเลสทั้งมวล. ในขอนั้นมีอรรถพจน
ดังตอไปนี้. เหลาสัตวชื่อวาเทพ เพราะเลน, สนุกสนาน, เฮฮา, รุงเรื่องอยู
และชนะฝายตรงขาม.
บรรดาเทพ ๓ จําพวกเหลานั้น วิสุทธิเทพประเสริฐกวาเทพทุกเหลา.
วิสุทธิเทพเหลานั้นมุงแตความเสื่อมไปแหงสิ่งที่ไมเปนประโยชน และการ
เกิดขึ้นแหงประโยชนแกเขาเหลานั้น โดยสวนเดียว ไมคํานึงถึงความผิดที่
พาลชนทําไวเลย ปฏิบตั ิเพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข โดยการ
ประกอบพรหมวิหารธรรมตามที่กลาวแลว และนําความที่สักการะมีผลมากและ
อานิสงสมากมายมาใหชนเหลานั้น เพราะเปนทักขิไณยบุคคล ฉันใด แม
มารดาบิดาทั้งหลาย ก็เชนนั้น เหมือนกัน มุงแตความเสื่อมไปแหงสิ่งที่ไมเปน
ประโยชน และการเกิดขึ้นแหงประโยชนแกเขาเหลานั้น โดยสวนเดียว ไม
คํานึงถึงความผิดของบุตรทั้งหลาย เปนทักขิไณยบุคคลผูยอดเยี่ยม ปฏิบัติอยู
เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข เพราะไดพรหมวิหารทั้ง ๔ อยาง
โดยนัยที่ไดกลาวมาแลว นํามาซึ่งความที่อุปการะที่บุตรทําแลวในตนใหเปน
อุปการะมีผลานิสงสมากมาย. และมารดาบิดาเหลานั้นเปนเทพมาแตตนทีเดียว
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เพราะมีอุปการะแกบุตรเหลานั้น กอนกวาเทพทั้งมวล. เพราะเหตุนี้ บุตรเหลานั้น
รูจักเทพเหลาอื่นวาเปนเทพ ใหเทพเหลานั้นพอใจ เขาไปนั่งใกลเทพเหลานั้น
ครั้นรูวิธีใหเทพพอใจแลว ปฏิบัติอยูอ ยางนั้น ก็ไดประสบผลของขอปฏิบัตินั้น
ดวยอํานาจของมารดาบิดาเหลานั้นกอน ฉะนั้น เทพเหลาอื่นนั้น จึงชือ่ วา
เปนปจฉาเทพ (เทพองคหลัง). ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คําวา ปุพฺพเทวา นี้ เปนชื่อของมารดาบิดาทั้งหลาย.
บทวา ปุพฺพาจริยา ไดแก เปนอาจารยคนแรก อธิบายวา มารดา
บิดาเมื่อจะใหลูกสําเหนียก ก็ใหเรียนใหสําเหนียกตั้งแตยังเล็ก ๆ วาจงนั่งอยางนี้
จงเดินอยางนี้ จงยืนอยางนี้ จงนอนอยางนี้ จงเคี้ยวอยางนี้ จงกินอยางนี้
คนนี้เจาควรเรียกพอ คนนี้ควรเรียกพี่ชาย นองชาย คนนี้ควรเรียกพี่สาว
นองสาว สิ่งนี้ควรทํานะ สิ่งนี้ไมควรทํานะ ที่โนนควรเขาไปนะ ที่โนนไม
ควรเขาไปนะ ดังนี้. ตอมา แมอาจารยอื่น ๆ จึงจะใหศึกษาศิลปะ มีอาทิอยางนี้
คือ การนับนิ้วมือ อาจารยอื่น ๆ ใหสรณะ ใหตั้งอยูในศีล ใหบรรพชา ใหเรียน
ธรรม ใหอปุ สมบท และใหบรรลุโสดาปตติมรรคเปนตน. ดังนั้น อาจารย
เหลานั้นทั้งหมด จึงชื่อวาเปนปจฉาจารย (อาจารยคนหลัง) สวนมารดาบิดา
ชื่อวา เปนอาจารยกอนกวาทุกคน. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คําวา ปุพฺพาจริยา นี้ เปนชื่อของมารดาบิดา
ทั้งหลาย ดังนี้.
บทวา อาหุเนยฺยา ความวา สิ่งของชื่อวา อาหุนะ เพราะเขาตอง
นํามาบูชา คือผูหวังผลวิเศษตองนํามาจากที่ไกลแลว จึงถวายในทานผูมีคุณ
ทั้งหลาย. คําวา อาหุนะ นี้ เปนชื่อของขาว น้ํา และผาสําหรับปกปดกาย
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เปนตน. มารดาบิดายอมควรซึ่งของควรบูชานั้น เพราะเปนนาสําหรับปลูกฝง
อุปการธรรม เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อาหุเนยยะ ดวยเหตุนั้น พระผูม-ี
พระภาคเจาจึงไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คําวา อาหุเนยยะ นี้
เปนชื่อของมารดาบิดาทั้งหลาย.
บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงเหตุ ในภาวะที่มารดาบิดาเหลานั้นเปนพรหม
เปนตน พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสคํามีอาทิไววา ต กิสฺส เหตุ
พหุการา (ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะมีอุปการะมาก).
บทวา ต กิสฺส เหตุ มีอรรถาธิบายวา ถาหากมีคําถามวา เพราะ
เหตุไร คําวา พฺรหฺมา เปนตนนั้น จึงเปนชื่อของมารดาบิดา. บทวา
พหุการา ไดแก มีอุปการะมาก. บทวา อาปาทกา ไดแก ผูถนอม
กลอมเกลี้ยง คือเลี้ยงดูชีวิต. อธิบายวา ชีวิตของบุตรทั้งหลาย มารดาบิดา
ถนอมคือเลี้ยงดู ไดแกสืบตอ หมายความใหเปนไปคือใหถึงพรอม โดยการ
ติดพันกันไปเนือง ๆ. บทวา โปสกา ความวา เลี้ยงดูโดยใหดื่มเลือดในหทัย
ใหมือเทาเจริญเติบโตขึ้น. บทวา อิมสฺส โลกสฺส ทสฺเสตาโร ความวา
ขึ้นชื่อวา การเห็นอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณในโลกนี้ เกิดมีแกบุตรทั้งหลาย
ได เพราะอาศัยมารดาบิดา เพราะฉะนั้น มารดาบิดาเหลานั้น จึงชื่อวา
เปนผูแสดงโลกนี้แกบุตรเหลานั้น.
พระผูม ีพระภาคเจา ทรงแสดงความที่มารดาบิดาเหลานั้น เปนผู
มีอุปการะมาก (และ) เหตุแหงความเปนพรหมเปนตน ดวยประการดังนี้
ที่เปนเหตุใหบุตรไมสามารถจะทําการตอบแทน (คุณ) มารดาบิดาใหสิ้นสุดได
ดวยโลกิยอุปการะ โดยปริยายไร ๆ เลย. เพราะวา ถาหากบุตรตั้งใจวา เรา
จักทําการตอบแทนอุปการคุณมารดาบิดา แลวพยายามลุกขึ้นเสร็จเรียบรอยแลว
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ใหมารดาสถิตอยูบนบาขวา ใหบิดาสถิตอยูบนบาซาย มีอายุยืนหนึ่งรอยป
ก็ประคบประหงมทานตลอดเวลาหมดทั้งรอยป ทํานุบํารุงทานดวยปจจัย ๔
และดวยเครื่องอบ การนวดฟน การใหอาบน้ํา และการดัดกายเปนตน ตาม
ที่ทานชอบใจ ไมรังเกียจแมแตมูตรและกรีส (อุจจาระ) ของทานเหลานั้นไซร.
ดวยการปรนนิบตั ิถึงเพียงนี้ ก็ไมชื่อวา บุตรไดทําการตอบแทน
มารดาบิดา เวนแตจะใหทานดํารงอยูในคุณความดีพิเศษ มีสทั ธาเปนตน.
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราตถาคตไมเรียกวา เปนการตอบแทนที่ดีแกทานทั้ง ๒ นั้น ทานทั้ง ๒ นั้น
คือใคร คือมารดาและบิดา ภิกษุทั้งหลาย (ถา) บุคคลจะเอาบาขางหนึ่งแบก
มารดาไว เอาอีกขางหนึ่งแบกบิดาไว มีอายุยืนไดรอยป มีชวี ิตอยูตั้งรอยป
ทั้งปรนนิบัติทาน ดวยการอบ การนวด การใหอาบน้ํา และการดัดกาย
ทานทั้ง ๒ และใหทานถายมูตรและกรีสบนบานั้นนั่นเอง แตหาไดชื่อวา
ปรนนิบัติหรือทําการตอบแทนคุณมารดาบิดาไมเลย ภิกษุทั้งหลาย และจะ
สถาปนามารดาบิดาไวในไอศวรรยาธิปตยราชสมบัติ ในพื้นมหาปฐพีนี้ ที่มี
รัตนะทั้ง ๗ เพียงพอ ก็ไมชื่อวา ปรนนิบัติหรือทําการตอบแทนคุณมารดา
บิดาไดเลย ภิกษุทั้งหลาย ขอนั้นเพราะเหตุไร ? ภิกษุทั้งหลาย เพราะมารดา
บิดามีอุปการะมาก เปนผูกลอมเกลี้ยงเลี้ยงดูบุตร แสดงโลกนี้แกบุตรทั้งหลาย
ภิกษุทั้งหลาย บุตรคนใดแลชักชวนมารดาบิดา ผูไมมีศรัทธาใหตั้งมั่น
ใหประดิษฐานอยูในสัทธาสัมปทา...ผูไมมีศีล... ในสีลสัมปทา...ผูตระหนี่...
ในจาคสัมปทา ชักชวนทานผูทรามปญญาใหตั้งมั่น ใหประดิษฐานอยูในปญญาสัมปทา ดวยเหตุเพียงเทานี้แล ภิกษุทั้งหลาย การปรนนิบัติเปนอันบุตรได
ทําแลว ไดตอบแทนแลว และไดทําใหยิ่งแลวแกมารดาบิดาทั้งหลาย.
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อนึ่ง พึงทราบพระสูตร ที่ใหสําเร็จความที่มารดาบิดาเปนผูมีอุปการะ
มากแกบุตร มีอาทิอยางนี้วา การบํารุงมารดาบิดา การสงเคราะหบุตรและ
ภรรยา และวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การบํารุงมารดาบิดา บัณฑิตบัญญัติ
ไวดังนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายตอไป. บทวา วุจฺจเร ไดแก เรียก
คือกลาว. บทวา ปชาย อนุกมฺปกา ความวา มารดาบิดาบั่นทอนชีวิตผูอื่น
บาง เลียสละสิ่งของ ๆ ตนบางสิ่งบางอยางบาง ประคับประคองคุมครองประชา
(คือบุตร) ของตนไว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เปนผูเอ็นดู คืออนุเคราะห
ประชาคือบุตร. บทวา นมสฺเสยฺย ความวา ไปยังที่บํารุงเชาเย็น ทําความ
นอบนอม ดวยคิดวา นี้เปนนาบุญที่สูงสุดของเรา. บทวา สกฺกเรยฺย ความวา
พึงนบนอบดวยสักการะ.
บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงสักการะนั้น จึงไดตรัสคํามีอาทิวา อนฺเนน
ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนฺเนน ความวา ดวยขาวยาคู ขาวสวย
และของขบเคี้ยว. บทวา ปาเนน ความวา ดวยน้ําปานะ ๘ อยาง. บทวา
วตฺเถน ความวา ดวยผานุงผาหม. บทวา สยเนน ความวา ดวยที่นอนมีเตียง
ตั่ง ฟูกและหมอนเปนตน . บทวา อุจฺฉาทเนน ความวา ดวยเครื่องอบที่
กําจัดกลิ่นเหม็นแลวทําใหมีกลิ่นหอม. บทวา นหาปเนน ความวา ดวยการ
ใหอาบน้ํา โดยใชน้ําอุนรดในหนาหนาว และใชน้ําเย็นรดในหนารอน. บทวา
ปาทาน โธวเนน จ ความวา ดวยการลางเทาดวยน้ําอุนและน้ําเย็น และ
ดวยการชโลมดวยน้ํามัน.
บทวา น ในคําวา ตาย น ปริจริยาย นี้ เปนเพียงนิบาต.
(บทวา ปาริจริยาย) ไดแก ดวยการบํารุงบําเรอ ดังที่กลาวมาแลว. อีกอยางหนึ่ง
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บทวา ปาริจริยาย ความวา ดวยการทะนุบํารุงดวยวิธี ๕ อยาง มีการเลี้ยงดู
การทํากิจให และการดํารงวงสกุลเปนตน . สมจริงตามที่พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสคํานี้ไววา ดูกอนบุตรคหบดี มารดาบิดาผูเปนทิศเบื้องหนา (ตะวันออก)
บุตรควรทะนุบํารุงดวยสถาน ๕ คือ
๑. ทานไดเลี้ยงเรามาแลว เราจักเลี้ยงดูทานเหลานั้น
๒. เราจักทํากิจของทาน
๓. เราจักดํารงวงศตระกูลไว
๔. เราจักปฏิบัติตนเปนผูรับมรดก
๕. เมือ่ มารดาบิดาลวงลับไปแลว เราจักเพิ่มทักษิณาทานให
ดูกอนบุตรคหบดี มารดาบิดาผูเปนทิศเบื้องหนา ที่บุตรทะนุบํารุงดวย
สถาน ๕ เหลานี้แลวแล จะอนุเคราะหบุตรดวยสถาน ๕ คือ ๑. หามบุตรจาก
ความชั่ว ๒. ใหบุตรตั้งมั่นอยูในความดี ๓. ใหบุตรศึกษาเลาเรียน ๔. หา
ภรรยาที่เหมาะสมให ๕. มอบทรัพยสมบัติใหในสมัย. อีกอยางหนึ่ง บุตรคนใด
บํารุงมารดาบิดาโดยทําใหเลื่อมใสอยางยิ่งในวัตถุทั้ง ๓ (พระรัตนตรัย) ใหดํารง
อยูในศีล หรือใหประกอบในการบรรพชา บุตรนี้ พึงทราบวาเปนผูล้ําเลิศ
บรรดาผูบํารุงมารดาบิดาทั้งหลาย.
พระพุทธเจา เมื่อจะทรงแสดงวา ก็การบํารุงนี้นั้น เปนเหตุ
นําประโยชนเกื้อกูล และความสุขในโลกทั้ง ๒ มาใหแกบตุ รจึงไวตรัสไววา
คนทั้งหลาย จะพากันสรรเสริญเขา
ในโลกนี้ที่เดียว เขาละโลกนี้ไปแลว ก็
ยอมบันเทิงใจในสวรรค ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิธ ความวา ในโลกนี้. อธิบายวา
มนุษยผูเปนบัณฑิตทั้งหลาย จะสรรเสริญ คือ ยกยอง ไดแก ชมเชย บุคคล
ผูอุปรากมารดาบิดา ดวยการบํารุงบําเรอทาน และเอาเขาเปนทิฏฐานุคติ
(เปนเยี่ยงอยาง) แมตนเอง ก็ปฏิบัติในมารดาบิดาของตนอยางนั้นแลว ยอม
ประสบบุญมากมาย. บทวา เปจฺจ ความวา ผูบํารุงมารดาบิดาไปสูปรโลก
แลว สถิตอยูในสวรรค ยอมจะรื่นเริงบรรเทิงเพลิดเพลินใจ ดวยทิพยสมบัติ
ทั้งหลาย.
จบอรรถกถาพรหมสูตรที่ ๗
๘. พหุการสูตร
วาดวยผูมีอุปการะมาก
[๒๘๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พราหมณและคฤหบดีทั้งหลายเปนผูมี
อุปการะมากแกเธอทั้งหลาย บํารุงเธอทั้งหลายดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร แมเธอทั้งลายก็จงเปนผูมีอุปการะมากแกพราหมณ
และคฤหบดีทั้งหลาย จงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง
งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ
บริสุทธิ์บริบรู ณสิ้นเชิงแกพราหมณและคฤหบดีเหลานั้นเถิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คฤหัสถและบรรพชิตทั้งหลาย ตางอาศัยซึ่งกันและกันดวยอํานาจ
อามิสทานและธรรมทาน อยูประพฤติพรหมจรรยนี้ เพื่อตองการสลัดโอฆะ
เพื่อจะทําซึ่งที่สุดแหงทุกขโดยชอบดวยประการอยางนี้.
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คฤหัสถและบรรพชิตทั้งหลาย ตางอาศัยกันและกัน ๒ ฝาย ยอมยังสัทธรรมอันเกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม ให
สําเร็จ (คือ) บรรพชิตทั้งหลายยอม
ปรารถนาเฉพาะจีวร บิณฑบาต ที่นอน
ที่นั่ง และคิลานปจจัย อันเปนเครื่อง
บรรเทาเสียซึ่งอันตรายจากคฤหัสถทั้งหลาย
สวนคฤหัสถทั้งหลายผูอยูครองเรือน
อาศัยพระอริยบุคคลผูปฏิบัติชอบแลวเชื่อถือซึ่งถอยคําของพระอรหันตทั้งหลาย มี
ปกติเพงพินิจดวยปญญาอันบริสุทธิ์ดี
ประพฤติธรรมอันเปนทางไปสูสุคติใน
ศาสนานี้ ปกติเพลิดเพลิน เปนผูใคร
กามบันเทิงอยูในเทวโลก.
จบพหุการสูตรที่ ๘

อรรถกถาพหุการสูตร
ในพหุการสูตรที่ ๘ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา พฺราหฺมณคฺคหปติกา ไดแก ผูเปนทั้งพราหมณ เปนทั้ง
คหบดี. ทุกจําพวกเมื่อครองเรือน ยกเวนพวกพราหมณ พึงทราบวา ชื่อวา
เปนคหบดี ในที่นี้. บทวา เย เทาความถึงผูที่อางมาโดยไมแนนอน. บทวา
เต เปนทุติยาวิภัตติพหุวจนะ. ก็ในขอนี้มีเนื้อความยอดังตอไปนี้วา ดูกอ น
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ทรงแสดงวาคฤหัสถมอี ุปการะแกภิกษุ
ภิกษุทั้งหลาย พราหมณคหบดีทั้งหลาย ผูมีอปุ การะมากแกเธอทั้งหลาย
ซึ่งไดแก ทั้งพราหมณทั้งผูครองเรือนที่เหลือ เธอทั้งหลายเทานั้นที่เขาพากัน
ทํานุบํารุงดวยปจจัยทั้งหลายมีจีวรเปนตน โดยคิดวา (นี้) เปนบุญเขตของ
เราทั้งหลาย ซึ่งพวกเราจะพากันประดิษฐานไวซึ่งทักษิณา ใหมีคาสูง มีผล
อันงามเลิศ มีวิบากเปนสุข เปนไปเพื่อใหเกิดในสวรรค.
พระผูม ีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงวา คฤหัสถทั้งหลายเปนผูมี
อุปการะแกภิกษุทั้งหลาย โดยการถวายอามิส คือ โดยการแจกแบงอามิส
ไดแก โดยการอนุเคราะหดวยอามิส อยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงวา
แมภิกษุทั้งหลาย ก็มีอุปการะแกคฤหัสถเหลานั้น (เหมือนกัน) โดยการใหธรรม
คือ การแจกแบงพระธรรม ไดแก โดยการอนุเคราะหดวยพระธรรม จึงไดตรัส
คํามีอาทิไววา ตุมฺเหป ภิกฺขเว. คํานั้น ก็มีนัยดุจที่กลาวมาแลวนั่นเอง.
ดวยคํานี้ พระองคตรัสถึงอะไร ? ตรัสถึง ความออนนอมตอบิณฑบาต (เคารพบิณฑบาต). ก็ในขอนี้มีอธิบายดังตอไปนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เพราะเหตุที่พราหมณคหบดีเหลานี้ ไมใชญาติ ไมใชมิตร ไมใชลูกหนี้
ของเธอทั้งหลาย โดยทีแ่ ทแลว เขาตองการผลวิเศษ โดยเขาใจวา สมณะเหลานี้
เปนผูประพฤติชอบ ปฏิบัติชอบ บุญที่เราทั้งหลายทํา ในสมณะเหลานี้ จักมี
ผลานิสงสมาก ดังนี้ จึงทะนุบํารุงเธอทั้งหลายดวยปจจัย ๔ มีจีวรเปนตน
ฉะนั้น เธอทั้งหลายควรใหความประสงคนั้นของพวกเขาเต็มเปยม ถึงพรอม
ดวยความไมประมาทเถิด แมธรรมเทศนา ก็จะงดงามและนาถือเอาสําหรับเขา
เหลานั้นผูทําตามอยูนั่นแหละ ไมใชสําหรับคนเหลาอื่นนอกจากนี้ เธอทั้งหลาย
พึงทําความไมประมาทในสัมมาปฏิบัติ ดังที่พรรณามานี้แล.
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ในคําทั้งหลายมีอาทิวา เอวมิท ภิกฺขเว มีความยอดังตอไปนี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คฤหัสถและบรรพชิตทั้งหลาย ตางก็อาศัยกันดวยอํานาจ
อามิสทานและธรรมทานมีประการดังที่กลาวมานี้อยางนี้แลว อยูประพฤติ
ศาสนพรหมจรรย และมรรคพรหมจรรยนี้ ดวยอํานาจการนิยมอุโบสถศีล
เปนตน และดวยอํานาจปาริสุทธศีล ๔ เปนตน เพื่อตองการถอนโอฆะ
ทั้ง ๔ อยาง ดวยสามารถแหงกาม (โอฆะ) เปนตน และเพื่อทําที่สุดแหง
วัฏทุกขแมทั้งหมด โดยชอบนั่นเอง.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายตอไป. บทวา สาคารา ไดแก
คฤหัสถทั้งหลาย. บทวา อนาคารา ไดแก ผูสละเรือนออกบวช. บทวา
อุโภ อฺโฺนิสฺสิตา ความวา ทั้ง ๒ ฝายนั้นตางก็อาศัยกัน.
อธิบายวา คฤหัสถ ผูม ีเรือนอาศัยธรรมทานของบรรพชิต ผูไมมีเรือน
และบรรพชิตผูไมมีเรือนก็อาศัยการถวายปจจัยของคฤหัสถผูมีเรือน. บทวา
อาราธยนฺติ ความวา ใหสําเร็จ คือ ใหถึงพรอม. บทวา สทฺธมฺม
ไดแก ปฏิบตั ิสัทธรรมและปฏิเวธสัทธรรม. พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะ
ทรงแสดงพระธรรมที่สูงสุด ในบรรดาสัทธรรมเหลานั้น จึงไดตรัสวา
โยคกฺเขม อนุตฺตร (คือ) พระอรหัตและพระนิพพาน. บทวา สาคาเรสุ
ความวา จากคฤหัสถผูมีเรือนทั้งหลาย. บทนี้เปนสัตตมีวิภัตติ ใชในความหมาย
ปญจมีวิภัตติ. อีกอยางหนึ่ง (หมายความวา) ในสํานักของคฤหัสถทั้งหลาย
ผูมีเรือน. บทวา ปจฺจย ไดแก ปจจัย ๒ อยาง ที่เหลือจากที่กลาวมาแลว
คือ บิณฑบาตและเภสัช. บทวา ปริสสฺ ยวิโนทน ไดแกที่อยูอาศัยมีวิหาร
เปนตน ที่บาํ บัดอันตรายมีอันตรายที่เกิดจากฤดูเปนตน.
บทวา สุคต ไดแก พระอริยบุคคล ๘ จําพวกพรอมดวยกัลยาณปุถุชนทั้งหลาย ผูปฏิบัตชิ อบแลว. ความจริง พระสาวกพระองคทรงประสงค
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เอาวา สุคต ในพระคาถานี้. บทวา ฆรเมสิโน ไดแก ผูแสวงหาเรือน.
อธิบายวา ผูมีปกติอยูบานครอบครองเรือนแสวงหาอุปกรณแหงโภคทรัพย
และคุณธรรมมีศีลของคฤหัสถเปนตน. บทวา สทฺทหนฺตา อรหต ความวา
ผูเชื่อถอยคําของพระอริยเจาทั้งหลายผูเปนพระอรหันต หรือเชื่อขอ
ปฏิบัติชอบของทานเหลานั้น. อธิบายวา เชื่อมั่นอยูวา ทานเหลานี้เปนผูปฏิบัติ
ชอบแนนอน สําหรับผูปฏิบัติตามที่ทานเหลานี้บอก การปฏิบตั ินั้นก็จะเปนไป
เพื่อสวรรคสมบัติและนิพพานสมบัติ. ปาฐะวา สทฺทาตา ดังนี้ก็มี. บทวา
อริยปฺาย ความวา ดวยปญญาที่บริสุทธิ์ดีแลว. บทวา ฌายิโน ความวา
ผูเพงดวยฌานทั้ง ๒ คือ อารัมมณูปนิชฌานและลักขณูปนิชฌาน. บทวา
อิธ ธมฺน จริตฺวาน ความวา ครั้นปฏิบัติธรรมมีศีลเปนตน ที่เปนทาง
แหงโลกิยสุขและโลกุตรสุข ในอัตภาพนี้ หรือในศาสนานี้แลว จะไปสูสุคติ
ตลอดเวลาที่ยังไมบรรลุปรินิพพาน. บทวา นนฺทิโน ความวา ชื่อวา ผูมีปกติ
เพลิดเพลิน เพราะประกอบดวยปติและโสมนัส. แตอาจารยบางพวกกลาววา
บทวา ธมฺม จริตฺวาน มคฺค ความวา บรรลุโสดาปตติมรรค. บทวา
เทวโลกสฺมึ ความวา ในเทวโลกชั้นกามาพจรทั้ง ๖ ชั้น. บทวา โมทนฺติ กามกามิโน ความวา ชื่อวา เปนผูใครกาม คือ เปนผูประสงคบรรเทิงอยู
เพราะสําเร็จตามวัตถุที่ประสงคแลว.
จบอรรถกถาพหุการสูตรที่ ๘
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๙. กุหนาสูตร
วาดวยการหลอกลวง
[๒๘๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลาใดเหลาหนึ่งเปนผูหลอกลวง
มีใจกระดาง ประจบประแจง ประกอบดวยกิเลสอันปรากฏดุจเขา มีกิเลสดุจ
ไมออสูงขึ้น มีใจไมตั้งมั่น ภิกษุเหลานั้นเปนผูไมนับถือเราตถาคต ภิกษุ
เหลานั้นปราศไปแลวจากธรรมวินัยนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนภิกษุเหลาใด
เปนผูไมหลอกลวง ไมประจบประแจง เปนนักปราชญ มีใจไมกระดาง มีใจ
ตั้งมั่นดี ภิกษุเหลานั้นแล เปนผูนับถือเราตถาคต ไมปราศไปแลวจากธรรม
วินัยนี้ และยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้.
ภิกษุเหลาใดเปนผูหลอกลวง มีใจ
กระดาง ประจบประแจง ประกอบดวย
กิเลสอันปรากฏดุจเขา มีกิเลสดุจไมออสูง
ขึ้น มีใจไมตั้งมั่น ภิกษุเหลานัน้ ยอมไม
งอกงามในธรรม อันพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงแสดงแลว สวนภิกษุเหลาใดเปนผูไม
หลอกลวง ไมประจบประแจง เปนนักปราชญ มีใจไมกระดาง มีใจตั้งมั่นดี
ภิกษุเหลานั้นแล ยอมงอกงามในธรรมอัน
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว.
จบกุหนาสูตรที่ ๙
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อรรถกถากุหนาสูตร
ในกุหนาสูตรที่ ๙ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา กุหา ไดแก เปนผูหลอกลวงดวยเครื่องหลอกลวงมีการราย
มนตเปนตน อธิบายวา เปนผูทําการลวง เพื่อตองการประกาศคุณความดี
ที่ตนไมมีแลวใหผูอื่นสนเทห. บทวา ถทฺธา ความวา เปนผูมีใจกระดาง
เพราะความโกรธและมานะ คือ เปนผูไมทําความยําเกรงอยางยิ่งในครูทั้งหลายผู
ควรทําความเคารพไมออนนอมเที่ยวไปมาเหมือนกลิ่นขี้เหล็กเขาไปแลวยืนแข็ง
ทื่ออยูฉะนั้น เพราะความโกรธที่ตรัสไวแลวอยางนี้วา คนมักโกรธเปนผูม าก
ดวยความแคนใจ ถูกวา แมนิดเดียวก็ขอจงใจ โกรธ พยาบาท แผอํานาจไป
ดังนี้ดวย เพราะความเปนผูวายากที่ตรัสไวแลวอยางนี้วา คนวายากเปน
ผูประกอบดวยธรรมที่ทําใหวายาก ไมอดทน ไมรับเอาอนุสาสนีดวยความ
เคารพดังนี้ดวย เพราะความเมาแยกออกเปนควานเมาในชาติเปนตน ที่ตรัส
ไวแลวอยางนี้วา ความเมาในชาติ ความเมาในโคตร ความเมาเพศ ความเมา
ในความไมมีโรค ความเมาในความหนุมสาว (และ) ความเมาในชีวิต ดังนี้
ดวย. บทวา ลปา ความวา เปนผูประจบประแจง คือ เปนผูส งเคราะห
ตระกูลดวยอํานาจมิจฉาชีพ. อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา เปนผูพูด เพื่อปจจัย
ดวยสามารถถอยคําที่ประดิษฐประดอยแลว และดวยสามารถแหงอุบายโกง.
บทวา สิงฺคี ความวา วาจาที่ประกอบดวยกิเลสที่เดนชัด เชนกับ
เขาสัตวที่ตรัสไวอยางนี้วา คําพูดดุจเขาสัตว เปนไฉน. การพูด มีแงงอน
ภาวะที่พูดแงงอน การพูดเปนสี่เหลี่ยมสี่คม กิริยาที่พูดเปนสี่เหลี่ยมสี่คม
การพูดมีเหลี่ยมมีคู ภาวะที่พูดมีเหลี่ยมมีคู อันใด นี้เรียกวาคําพูดดุจเขา
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สัตว (มีแงงอน). บทวา อนฺนฬา ความวา ผูเปนเหมือนไมออที่ชูขึ้น
คือเที่ยวไปยกตนที่มีใจวางเปลาจากคุณวิเศษ คลายไมออชูขึ้นมาอาง. บทวา
อสมาหิตา ความวา เปนผูไมได แมเพียงเอกัคคตาจิต.
บทวา น เม เต ภิกฺขเว ภิกฺขู มามกา ความวา ภิกษุของเรา
ตถาคตเหลานั้น ไมใชเปนคนของเราตถาคต. พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําวา
มยฺห (ของเราตถาคต) นี้ เพราะภิกษุเหลานั้นบวชอุทิศพระองค. แตเพราะ
เหตุที่ภิกษุเหลานั้นไมปฏิบัติชอบ โดยประกอบการหลอกลวงเปนตน ฉะนั้น
พระองคจึงไมตรัสเรียกวา มามกะ(เปนคนของเราตถาคต).ดวยบทวา อปคตา
พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงวา ถึงแมวา ภิกษุเหลานั้นบวชแลวในศาสนา
ของเราตถาคต แตเพราะไมปฏิบัติตามที่เราตถาคตสอน จึงเทากับไปแลวจาก
พระธรรมวินัยนี้นั่นเอง คือ ภิกษุเหลานั้น ชื่อวาอยูไกลแสนไกลจากศาสนานี้.
สมจริงดังที่ตรัสคํานี้ไววา
ทองฟากับพื้นปฐพี นักปราชญ
กลาววาอยูไกลัน และฝงมหาสมุทร
(ทั้ง ๒) นักปราชญก็กลาววาอยูไกลกัน ขา
แตพระราชา แตธรรมของสัตบุรุษกับของ
อสัตบุรษุ นักปราชญ กลาววาไกลกันยิ่ง
กวานั้นเสียอีก.
บทวา วุฑฺมึ วิรุฬฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชติ ความวา และภิกษุเหลา
นั้นผูมีสภาพหลอกลวงเปนตน จะไมเขาถึง อธิบายวา ไมประสบซึ่งความเจริญ
ตามอํานาจของความเจริญดวยคุณความดีมีศีลเปนตน ซึ่งความงอกงามตาม
๑

๑. ปาฐะวา จาตุริย ปาริกฺกติย แตในขุททกวัตถุวภิ ังค อภิธรรมวา จาตุริย ปริกฺขตตา
ปาริกฺขติย จึงแปลตามบาลีในอภิธรรม
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สภาพดวยความไมหวั่นไหว อยูในคุณความดีมีศีลเปนตนนั้น ซึ่งความ
ไพบูลยดวยความบริบูรณดวยธรรมขันธมีศีลเปนตน โดยความแผไปในที่
ทุกแหง.
บทวา เต จ โข เม ภิกฺขเว ภิกขู มามกา ความวา พระผูมีพระภาคเจา ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย แมนอกนี้วา เม (ของเราตถาคต) เพราะ
บวชอุทิศพระองค. อนึ่ง ตรัสเรียกวา มามกะ (เปนคนของเราตถาคต) เพราะ
เปนผูปฏิบัติชอบแลว. ธรรมฝายขาวพึงทราบโดยบรรยายที่ผิดไปจากที่กลาวมา
แลว ภิกษุเหลานั้นชื่อวา งอกงามอยูในธรรมมีศลี เปนตนนั้น จนถึงอรหัตมรรค. แตเมื่อบรรลุอรหัตผลแลว จึงจะชื่อวา ถึงความงอกงามไพบูลย,
คาถาเขาใจงายอยูแลว.
จบอรรถกถากุหนาสูตรที่ ๙
๑๐. ปุริสสูตร
วาดวยเหมือนบุรษุ ถูกกระแสน้ําพัดไป
[๒๘๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษพึงถูกกระแสแหง
แมน้ํา คือ ปยรูปและสาตรูปพัดไป บุรุษผูมีจักษุยืนอยูที่ฝงเห็นบุรุษนั้นแลว
พึงกลาวอยางนี้วา แนะบุรุษผูเจริญ ทานถูกกระแสแหงแมน้ํา คือ ปยรูป
และสาตรูปพัดไปแมโดยแท แตทานจะตกถึงหวงน้ําที่มีอยูภายใตแหงแมน้ํานี้
ซึ่งมีคลื่น มีน้ําวน มีสัตวราย มีรากษส (ผีเสื้อน้ํา) ยอมเขาถึงความตายบาง
ความทุกขปางตายบาง ลําดับนั้นแล บุรุษนั้นไดฟงเสียงของบุรุษนั้นแลว
พึงพยายามวายทวนกระแสน้ําดวยมือทั้ง ๒ และดวยเทาทั้ง ๒ ดูกอนภิกษุ
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ทั้งหลาย เราตถาคตแสดงขออุปมานี้แล เพื่อจะใหแจมแจงซึ่งเนื้อความ ก็ใน
อุปมานี้มีเนื้อความดังตอไปนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คําวา กระแสแหงแมน้ํา
นี้แล เปนชือ่ แหงตัณหา คําวา ปยรูปและสาตรูป เปนชื่ออายตนะภายใน ๖
คําวา หวงน้ําในภายใต เปนชื่อแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ คําวา มีคลื่น
เปนชื่อแหงความโกรธและความแคนใจ คําวา มีน้ําวน เปนชื่อแหงกามคุณ ๕
คําวา มีสัตวราย มีรากษส เปนชือ่ ของมาตุคาม คําวา ทวนกระแสน้ํา
เปนชื่อของเนกขัมมะ คําวา พยายามดวยมือทั้งสองและดวยเทาทั้งสอง เปน
ชื่อแหงการปรารภความเพียร คําวา บุรุษผูมีจักษุยืนอยูที่ฝง เปนพระนามของ
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.
ภิกษุพึงละกามทั้งหลาย แมกับดวย
ทุกขเมือ่ ปรารถนาซึ่งความเกษมจากโยคะ
ตอไป พึงเปนผูมีสัมปชัญญะ มีจิตหลุด
พนแลวดวยดี ถูกตองวิมุตติในกาลเปนที่
บรรลุมรรคและผลนั้นภิกษุนั้นผูถึงเวทอยู
จบพรหมจรรยแลว ถึงที่สุดแหงโลกเรา
กลาววา เปนผูถึงฝงแลว.
จบปุริสสูตรที่ ๑๐
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อรรถกถาปุริสสูตร
ในปุรสิ สูตรที่ ๑๐ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :ศัพทวา เสยฺยถาป เปนนิบาต ใชในอรรถแสดงการเปรียบเทียบ.
ความหมายวา ฉันใด. บทวา นทิยา โสเตน โอวุยฺเหยฺย ความวา พึง
ถูกกระแสน้าํ ของแมน้ําที่มีกระแสไหลเชี่ยว พัดลงไปใต คือนําลงไปขางลาง.
บทวา ปยรูปสาตรูเปน ความวา เขาคิดวา เราจักเก็บเอาแกวมณีและทอง
คําเปนตน หรือของที่นารัก คือ สิ่งของที่เปนอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจ
ที่มีอยูในแมน้ํานั้น หรือบนฝงนอก (ฝงหนา) ของแมน้ํานั้นกระโดดลงไปใน
แมน้ําแลว คงจมลอยไปตามกระแสน้ําที่เปนตัวการ มีสภาพนารัก นาชื่นใจ.
ศัพทวา กิฺจาป เปนนิบาต ใชในความหมายวา ยอมรับแตไม
สรรเสริญ. ยอมรับอะไร ? ไมสรรเสริญอะไร ? ยอมรับสิ่งของที่นารัก ที่
ชายคนนั้นตองประสงค วามีอยู ณ ที่นั้น แตไมสรรเสริญการไปอยางนั้น
เพราะเปนสิ่งที่มีโทษ. มีคําอธิบายนี้ไววา ดูกอ นบุรุษผูเจริญ แมวาสิ่งของ
ที่นารัก ที่ทา นตองประสงคจะหาไดในที่นั้นไซร แตในเพราะการไปอยางนี้
จะมีโทษอยางนี้ คือทานจะตองตกถึงหวงน้ําขางลาง แลวถึงความตายหรือ
ความทุกขปางตาย.
บทวา อตฺถิ เจตฺถ เหฏา รหโท ความวา ในภูมิภาค
ตามกระแสน้ําดานใตแมน้ํานี้ลงไปมีสระใหญสระหนึ่ง ลึกและกวางเหลือเกิน
และสระนั้น ชื่อวามีคลื่น เพราะคลื่นคือฟองขนาดมหึมา คลายกับยอดเขา
แกวมณีที่กอตัวขึ้น เพราะถูกลมพัดมารอบดาน ชื่อวามีน้ําวน โดยมีน้ําวน
คลายกับ ไฟใตน้ํา เหตุที่มี่หวงน้ําใหญไพบูลยไหลวนอยูในที่นั้น ๆ ดวยหวง
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มหรรณพของแมน้ําน้ําที่ไหลเชี่ยวกรากมากอนในภูมิประเทศที่ไมเสมอ ชื่อวา
มีรากษส มีการจับสัตวกินโดยผีเสื้อน้ํา ดีใจดุราย ดูนากลัวเหลือเกิน
ครอบครอง สระนั้น อยู ทําสัตวทั้งหลายที่ลงสูหวงน้ํานั้นนั่นเอง ใหเปน
เหยื่อของตนเปนประจํา.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวามีสัตวราย โดยปลารายและมังกรเปนตน ชื่อวา
มีผีเสื้อ เพราะผีเสื้อน้ําตามที่กลาวแลว. บทวา ย ไดแก หวงน้ําที่มีภัย
เฉพาะหนาอยางนี้. บทวา อนฺโภ ปุรสิ เปนอาลปนะ (คํารองเรียก). บทวา
มรณ วา นิคฺจฺฉสิ ความวา ชายคนนั้นถูกคลื่นเหลานั้น ซัดแลวหรือตก
ไปในน้ําวนเหลานั้นแลว ไมสามารถจะโผลศีรษะขึ้นได (จักถึงความตาย)
อีกอยางหนึ่ง ตกเจาปากปลารายหรือมังกรเหลานั้น หรือตกอยูในเงื้อมมือ
ผีเสื้อน้ํานั้นแลว จักถึงความตายบาง. ก็อีกอยางหนึ่ง เมื่อยังมีอายุ (ชีวติ )
เหลือรอดพนความตายนั้นไปได ก็จะเขาถึงความทุกขปางตาย คือความทุกข
มีความตายเปนประมาณ โดยถูกคลืน่ เปนตนเหลานั้นใหเกิดขึ้นแลว และตีซัด
แลว.
บทวา ปฏิโสต วายเมยฺย ความวา เขาเมื่อกอนลอยไปตามกระแสน้ํา
แตพอไดยินคําพูดของชายคนนั้นแลว เกิดความกลัวเปนกําลังขึ้นวา ไดทราบ
วาอนัตถะปรากฏแกเราแลว ดูเหมือนวาเรากลิ้งเขาปากมัจจุราชแลว จึงควร
หมุนตัวกลับ พยายามใชมือและเทา โดยเพิ่มอุตสาหะขึ้นเปนทวีคูณ ไมชา เลย
ก็จะถึงฝง. บทวา อตฺถสฺส วิฺาปนาย ความวา เราตถาคตทําการ
เปรียบเทียบไว เพื่อใหเขาใจเนื้อความที่เกื้อกูลแกการแทงตลอดสัจจะทั้งสี่.
บทวา อยฺเจเวตฺถ อตฺโถ ไดแก ขอความอุปไมยที่ชักเอาอุปมา
(คําเปรียบเทียบ) มาเพื่อใหเขาใจนี้นั่นเอง คือที่กําลังกลาวอยูในบัดนี้ ไดแก
ที่เราตถาคตประสงคเอาแลวในที่นี้. ในคําวา ตณฺหาเยต อธิวจน นี้ พึงทราบ
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ความคลายคลึงกันแหงกระแสตัณหาโดยอาการ ๔ อยาง คือ โดยการหลั่งไหล
ออกมาตามลําดับ ๑ โดยการไหลทะยอยกัน ไปไมขาด ๑ โดยเปนเหตุใหจมลง
๑ โดยขามไดโดยยาก ๑. อุปมาเสมือนหนึ่งวา เมื่อมหาเมฆเบื้องบนหลั่งฝนลง
มา น้ําจะเต็มลําธารละหานหวย เคลื่อนจากลําธารเปนตนนั้นแลว ก็จะเต็มหนอง
เคลื่อนจากหนองนั้นแลว ก็จะเต็มลําน้ํานอย (คลอง) จากลําน้ํานอยนั้น ก็จะ
ไหลเขาสูลําน้ําใหญ กลายเปนหวงน้ําหวงเดียวไหลไป ชาวโลกเรียกวา นทีโสต
(กระแสน้ํา) ฉันใด ความโลภในอารมณทั้งหลาย มีรูปเปนตน มีประเภท
เปนอเนก ดวยสามารถแหงอารมณที่มีอยูในภายในและภายนอกเปนตน
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เกิดขึ้นแลวก็ถงึ ความเจริญยิ่งขึ้น ตามลําดับ พระผูมี
พระภาคเจาตรัสเรียกวา กระแสตัณหา. อนึ่ง กระแสน้ําตั้งแตไหลมาจนถึง
ตกสมุทร เมื่อไมมีปจจัยที่จะใหมันขาด ก็จะยังไมขาด ไหลติดตอกันไปตาม
ลําดับ ฉันใด แมกระแสตัณหาก็เชนนั้น เหมือนกัน เริ่มตนแตไหลมา เมื่อ
ไมมีปจจัยที่จะใหมันขาด ก็จะไมขาดลง จะมุงหนาสูสมุทร คืออบายไหลไป
โดยไหลทะยอยกันไปไมขาด. แตกระแสน้ําจะใหสัตวที่ตกลงไปภายในกระแส
จมลง ไมใหโผลศีรษะขึ้นมาได ใหถึงความตายบาง ความทุกขปางตายบาง
ฉันใด ถึงกระแสตัณหาก็ฉันนั้น จะใหสัตวผูตกลงไปภายในกระแสของตน
จมลงไป ไมไหโผลศีรษะขึ้นมาได ใหถึงความตายบาง ความทุกขปางตายบาง
โดยการตัดรากกุศลธรรมใหขาดไป และโดยการเขาไปสูสังกิเลสธรรม.
อนึ่ง กระแสของแมน้ําไหลไปอยู โดยความเปนหวงมหรรณพ ชื่อวา
ขามไดโดยยาก เพราะ (ผูจะขาม) ตองอาศัยชายฉลาด เพื่อผูกแพหรือตอเรือ
และเพื่อนําสง สรางอัธยาศัย (ความตั้งใจ) เพื่อจะไปฝงนอกแลว ทําความ
พยายามที่เกิดจากอัธยาศัยนั้น จึงขามไปไดไมใชคนพอดีพอราย ก็ขามไปได
ฉันใด แมกระแสตัณหาที่เปนเหมือนหวงน้ําคือกาม และหวงน้ําคือภพก็ฉันนั้น
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ชื่อวาขามไดยาก เพราะผูมีปญญาเครื่องรักษาตน เพื่อจะบําเพ็ญสมถกรรมฐาน
และวิปสสนากรรมฐาน ตองตั้งอัธยาศัย (ตั้งใจ) ไววา เราจักบรรลุอรหัตผล
แลวอาศัยกัลยาณมิตร ลงเรือคือสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน ทํา
ความพยายามโดยชอบจึงจะขามได ไมใชคนพอดีพอรายก็ขามได. ควรเขาใจ
ความที่ตัณหา เปนเสมือนกระแสของแมน้ํา โดยอาการ ๔ อยาง คือ โดย
การหลั่งไหลออกไปตามลําดับ ๑ โดยการไหลทะยอยกันไปไมขาด ๑ โดยการ
ใหจมลง ๑ โดยขามไดยาก ๑ ดังที่พรรณนามานี้.
บทวา ปยรูปสาตรูป ความวา รูปที่มีสภาพนารักในกําเนิดที่นารัก
ชื่อวา ปยรูป รูปที่มีสภาพอรอย (ชื่นใจ) ในกําเนิดที่อรอยชือ่ วา สาตรูป.
อธิบายวา มีสภาพนาปรารถนา. บทวา ฉนฺเนต ตัดบทเปน ฉนฺน เอต
(คํานี้เปนชื่อของอายตนะภายใน ๖ อยาง).
พึงทราบวินิจฉัย ในคําวา อชฺฌตฺติกาน นี้ตอไป. อายตนะทั้งหลาย
ชื่อวา อัชฌัตติกะ (ภายใน) เพราะเหมือนเปนไปแลว โดยทําตนเองใหเปน
เรื่องเปนราว ดวยความประสงคนี้วา เราทั้งหลายจักถึงการยึดถือวาเปนอัตตา
อยางนี้. ในคําวา อชฺฌตฺติกาน นั้น อัชฌัตตะภายในมี ๔ อยาง คือ
โคจรอัชฌัตตะ (อารมณภายใน) ๑ นิยกอัชฌัตตะ (ภายในอันเปนของตน) ๑
วิสัยอัชฌัตตะ (วิสัยภายใน) ๑ อัชฌัตตอัชฌัตตะ (ภายในจริง ๆ) ๑. บรรดา
อัชฌัตตะ ๔ อยางนั้น อัชฌัตตะนี้ที่ตรัสไวในคําทั้งหลาย มีอาทิอยางนี้วา
ผูยินดีแลวในภายใน เปนผูตั้งมั่นแลว ชื่อวา โคจรอัชฌัตตะ. อัชฌัตตะนี้
ที่มาแลววา ความผองใส (แหงใจ) ภายใน ชื่อวา นิยกอัชฌัตตะ. อัชฌัตตะนี้
ที่มาแลวอยางนี้วา เพราะไมไดมนสิการถึงนิมิตทั้งหมด พระโยคาวจรจึงเขาถึง
ความวางภายในอยู ชื่อวา วิสยอัชฌัตตะ. อัชฌัตตะที่ตรัสไวในคํานี้วา ธรรม
ทั้งหลายที่เปนภายใน ธรรมทั้งหลายที่เปนภายนอก ชื่อวา อัชฌัตตอัชฌัตตะ
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(อัชฌัตตะจริง ๆ). แมในที่นี้ ก็ทรงประสงคเอาอัชฌัตตะขอนี้เทานั้น. เพราะ
ฉะนั้นทานจึงกลาวไววา อัชฌัตตะนั้นเอง ชื่อวา อัชฌัตติกะ. อีกอยางหนึ่ง
อายตนะทั้งหลายมีจักษุเปนตน ที่มอี ยูในภายในเหลานั้น เหมือนในประโยค
ทั้งหลายมีอาทิวา ธรรมภายใน ธรรมภายนอก ชือ่ วาอัชฌัตติกะ เพราะอรรถ
ตามที่กลาวมาแลวนั่นแหละ. คําวาอายตนาน นั่นเปนชื่อของอายตนะที่เปนไป
ภายในเหลานั้น.
ในคําวา อายตนาน นี้ มีอธิบายวา ธรรมชาติทั้งหลาย ชื่อวา
อายตนะ เพราะเปนที่เกิด ๑ เพราะเปนที่ขยายไปแหงสิ่งนาชื่นใจ เพราะนําไป
สูวัฏฏะที่ยาวยืด ๑. เพราะวา ธรรมทั้งหลายคือจริง และเจตสิกที่มีทวารนั้น ๆ
บรรดาจักขุทวารเปนตน เปนที่ตั้งยอมเกิดขึ้น คือตั้งขึ้น ไดแกสืบตอ หมายความวาพยายามไป ตามหนาที่ของตน ๆ มีการเสวยอารมณเปนตน และ
อายตนะเหลานี้ ยอมตอคือขยายธรรมเหลานั้นที่เปนสิ่งนาชื่นใจ อนึ่ง
วัฏทุกขใด ที่หมุนไปในสงสารที่ไมมีใครตามพบที่สุด คือยาวยืดเหลือเกิน
อายตนะทั้งหลายจะนําไป คือหมุนไปสูวัฏทุกขนั้น ดังนั้น ธรรมเหลานี้
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเรียกวาอายตนะ โดยประการทั้งปวง เพราะเปน
ที่เกิด เพราะขยายสิ่งที่นาชื่นใจ และเพราะนําไปสูวัฏฏะที่ยาวยืด. อีกอยางหนึ่ง
พึงทราบวา ชื่อวาอายตนะ เพราะหมายความวา เปนสถานที่อยูอาศัย ๑
เพราะหมายความวา เปนบอเกิด ๑ เพราะหมายความวา เปนสถานที่ชุมนุม
กัน ๑ เพราะหมายความวา เปนถิน่ กําเนิด ๑ และเพราะหมายความวา
เปนเหตุ ๑. จริงอยางนั้น ในทางโลก สถานที่เปนที่อยูอาศัย เรียกกันวา
อายตนะ (ถิ่นที่อยู) เชนในประโยคทั้งหลายมีอาทิวา อิสสรายตนะ (ถิ่นของ
พระอิศวร) เทวายตนะ (ถิ่นของเทวดา). บอเกิด เรียกวา อายตนะ เชนใน
ประโยคทั้งหลายวา บอทอง สุวณฺณายตน บอแกว รตนายตน.
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แตในทางศาสนา สถานที่ประชุมกัน เรียกวา อายตนะ เชน ในคาถา
ทั้งหลายมีอาทิวา
นกทั้งหลาย ประชุมกันในที่อันเปน
ที่รื่นรมยใจ.
ถิ่นกําเนิด เรียกวาอายตนะ เชนโนประโยคทั้งหลายมีอาทิวา ทักขิณาบถ
เปนที่กําเนิดของโคทั้งหลาย. เหตุเรียกวาอายตนะ เชนในประโยคทั้งหลาย
มีอาทิวา เขาถึงภาวะที่จะตองศึกษาในที่นั้น ๆ นั่นแหละ เมื่อมีเหตุ (ที่สมควร).
อนึ่ง ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลานั้น ๆ อาศัยอยูที่จักขุทวารเปนตน เพราะ
มีพฤติกรรมเกี่ยวเนื่องกับจักขุทวารเปนตนนั้น เพราะเหตุนั้น จักขุทวารเปน
ตนนั้น จึงชื่อวา เปนสถานที่อยูอาศัยของธรรมคือจิตและเจตสิกเหลานั้น. และ
ธรรมเหลานั้นกลาดเกลื่อนอยูในจักขุทวารเปนตนเหลานั้น เพราะอาศัยจักขุทวารเปนตนนั้น เพราะเหตุนั้น จักขุทวารเปนตนจึงชื่อวาเปนบอเกิดของธรรม
เหลานั้น. อายตนะชื่อวาเปนสถานที่ชมุ นุม เพราะเปนที่มารวมกัน (แหงธรรม
ทั้งหลาย) ในจักขุทวารเปนตนนั้น โดยเปนที่ตั้งและเปนประตู และชือ่ วา
เปนถิ่นกําเนิด เพราะธรรมเหลานั้นเกิดขึ้นที่จักขุทวารเปนตนนั้นนั่นเอง
โดยเปนที่อาศัยของธรรมเหลานั้น ทัง้ ชื่อวาเปนเหตุ เพราะเมื่อจักษุเปนตน
ไมมี ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลานั้นก็ไมมี จึงเปนอันวา จักขุทวารเปนตน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา อายตนะ เพราะเหตุเหลานี้คือ เพราะหมาย
ความวา เปนสถานที่อยูอาศัย ๑ เพราะหมายความวา เปนบอเกิด ๑ เพราะ
หมายความวา เปนสถานที่ชุมนุม ๑ เพราะหมายความวา เปนถิ่นกําเนิด ๑
เพราะหมายความวา เปนเหตุ ๑. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส
วา คําวา อายตนาน นี้ เปนชื่อของอายตนะภายในทั้ง ๖ ดังนี้.
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ถาวาธรรมทั้งหลายแมมีรูปเปนตน พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว
โดยเปนปยรูป สาตรูป (รูปเปนที่รกั เปนที่ชื่นใจ) เพราะเปนที่ตั้งแหง
ตัณหาวา ตัณหานี้ เมื่อจะเกิด ก็เกิดขึ้นที่รูปอันเปนปยรูปสาตรูปในโลก
แลวไซร ถึงกระนั้น พระผูมีพระภาคเจา ก็ไดตรัสไวแลววา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย คําวา ปยรูปสารรูปนีแ้ ล เปนชื่อของอายนะภายใน ๖ ดังนี้
เพื่อจะทรงแสดงวา จักษุเปนตน เหมาะที่จะขยายความ (นิเทศ) วา เปน
ปยรูปสาตรูปที่ดีเหลือเกิน เพราะเปนที่ตั้งแหงความเสนหาอยางยิ่ง โดยนัย
มีอาทิวา จักษุของเรา โสตของเรา เพราะพนจักษุเปนตนไปแลว การบัญญัติ
วาอัตตาก็จะมีไมได.
กามธาตุพระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา เปนของต่ํา ในคําวา
โอรมฺภาคิยาน นี้. (อกุศลธรรม) ที่เนื่องดวยกามธาตุนั้น ชื่อวา โอรัมภาคะ
(เปนสวนเบื้องต่ํา). สังโยชนที่ประกอบดวยสวนเบื้องต่ํา (โอรัมภาคะ) นั้น
โดยความเปนปจจัย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา โอรัมภาคิยะ. กิเลสชาต ชือ่ วา
สังโยชน เพราะประกอบบุคคลผูมีกิเลสขาดไวในวัฏฏะ. คํานี้เปนชื่อของ
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะและพยาบาท. อธิบายวา
สังโยชนเหลานั้น เปนปจจัยของสังขารทั้งหลายที่เขาถึงกามภพ ผูกสัตวทงั้ หลาย
ไว ดวยกามภพซึ่งเปนสวนต่ํา เพราะเปนของต่ํา คือ เปนของเลวกวารูปธาตุ
และอรูปธาตุ. ดวยคําวา โอรมฺภาคิยา นั่นนั้นเอง พึงทราบวา พระองค
ไดทรงแสดงถึงความที่สังโยชนเหลานัน้
เปนเชนกับดวยหวงน้ําที่อยูภายใต.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คําวา อุมฺมิภย นี้แล เปนชื่อของความโกรธ
และความคับแคนใจ. ชือ่ วา ภัย เพราะเปนแดนกลัว. ภัยคือคลื่น เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา อุมมิภัย. ชื่อวา โกธะ เพราะหมายความวาโกรธเคือง. ความโกรธ
นั่นเอง ชื่อวา อุปายาส เพราะหมายความวา เกาะไวแนนโดยการบีบบังคับใจ
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และกาย และการเกิดความสั่นสะทานขึ้น. และในคําวาอุปายาสนี้ พึงทราบ
ความที่ความโกรธและความคับใจ เปนเชนกับคลื่น เพราะกลิ้งไปทับสัตวที่มี
กําลังเสมอตนหลายวาระ ไมใหผงกหัวขึ้นมาไดแลวใหถึงความพินาศยอยยับไป.
อนึ่ง พึงทราบความที่กามคุณทั้งหลาย เปนเชนกับดวยน้ําวน
เพราะใหสัตวทั้งหลายที่ถูกกิเลสครอบงําแลว ทองเที่ยวไปในอัตตา (ตน)
กลาวคืออารมณมีรูปที่ชนื่ ใจเปนตนอยางนี้ คือ จากรูปนี้ ไปรูปนั่น และ
จากรูปนั้นมารูปนี้ แลวใหเวียนวนไปโดยไมใหแมจิตเกิดขึ้นในเนกขัมมะ
ที่เปนสิ่งนอกจากกามคุณนั้นแลวใหถึงความเสื่อมเสียไป. อุปมาเสมือนหนึ่งวา
แมรากษสจับกุมสัตวกินขมขูจับคนผูเขาไปในแดนที่หากินของตน ผูเวนจาก
การระมัดระวัง ถึงคนผูอยูในที่ที่ไมใชแดนหากิน (ของมัน ) ก็นําเอาไปสู
แดนหากิน (ของมัน ) ดวยเลหของรากษสแลวทําเขาผูหมดอํานาจใหไมสามารถ
จะชวยตัวเองได พะเนาพะนอ ปรนนิบัติ แมดวยวรรณะ พละ โภคะ ยศ และ
ความสุข ใหถึงความพินาศยอยยับอยางใหญหลวง ฉันใด แมมาตุคามก็ฉันนั้น
ขมขูจับชายผูไมเขมแข็งเวนจากโยนิโสมนสิการดวยเยื้องกราย คือ การยิ้มของตน
ที่เปนเลหกระเทของหญิง ถึงชายชาติผูเขมแข็ง ก็พะเนาพะนอ ดวยมายาหญิง
โดยการประเลาประโลมดวยรูปของตนเปนตน ทําชายผูหมดอํานาจใหเปนผู
ไมสามารถจะยังธรรมที่เปนอุปการะแกตนมีศีลเปนตน ใหถงึ พรอมไดปรนปรือ
ดวยการสรรเสริญคุณความดีเปนตน แลวใหถึงความพินาศยอยยับอยางใหญ
หลวง. พึงทราบความที่มาตุคามเปนเชนกับดวยรากษส จับกุมสัตวดังที่
พรรณนามานี้. ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย คําวา อาวฏฏ นีแ้ ล เปนชื่อของกามคุณทั้ง ๕ และคําวา คาหรกฺขโส นี้แลเปนชื่อของมาตุคาม.
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การบรรพชา ปฐมฌานพรอมดวยอุปจาร วิปสสนาปญญา และนิพพาน
ชื่อวา เนกขัมมะ ในคําวา ปฏิโสโตติ โข ภิกขฺ เว เนกฺขมฺมสฺเสต อธิวจน
(ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คําวา ทวนกระแสนี้แล เปนชื่อของเนกขัมมะ) นี้.
กุศลธรรมแมทั้งหมด ก็ชื่อวา เนกขัมมะ. สมจริงดังที่พระองคไดตรัสคํานี้ไววา
กุศลธรรม แมทั้งหมด คือ บรรพชา
ปฐมฌาน นิพพาน และวิปสสนา เรา
ตถาคต เรียกวา เนกขัมมะ.
ก็ผูศึกษาพึงทราบความที่บรรพชาเปนตนเหลานี้ เปนเชนกับการ
ทวนกระแส โดยการทวนตอกระแสแหงตัณหา. เพราะวา โดยความไม
แปลกกันแลว ธรรมวินยั ชื่อวา เนกขัมมะ. การตั้งใจของเขา ๑ การบรรพชา
ของเขา ๑ ธรรมวินัย ๑ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา ทวนกระแส
ตัณหา. สมจริง ตามที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคํานี้ไววา
ผูกําหนัดแลว ดวยอํานาจราคะ ถูก
กองแหงความมืดปดบังไวแลว จะไมเห็น
พระธรรมที่ไปทวนกระแส (พระนิพพาน)
ที่ละเมียดละไมลึกซึ้ง เห็นไดยาก และ
ละเอียด.
บทวา วิริยาสนฺภสฺส ความวา ผูมีความเพียรประกอบดวย
สัมมัปปธาน ๔ อยาง. ความคลายคลึงกันของการขามพนกระแสตัณหา แยกออก
เปนกามโอฆะเปนตน แหงพระโยคาวจรนั้น (กับ) ความพยายาม เพื่อขามพน
กระแสน้ํา ของจตุรงคิกเสนา ดวยมือดวยเทา เปนที่ปรากฏชัดแลวทีเดียว.
ความคลายคลึงกันของบุรุษผูมีจักษุ ยืนริมฝงแมน้ําที่มีกระแสเชี่ยว (กับ)
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พระผูมีพระภาคเจาผูมีพระจักษุโดยจักษุ ๕ ประการ ผูเสด็จขามโอฆะ
ทั้ง ๔ มีกามโอฆะเปนตนไดแลว ประทับยืนบนบก คือ พระนิพพานที่เปน
ฝงนอก ของหวงน้ํานั้น เปนสิ่งที่ปรากฏชัดแลว เชนกัน. ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไววา จกฺขุมา ปุริโส ฯเปฯ สมฺพทุ ฺธสฺส
บุรุษผูมีจักษุ ฯลฯ สัมมาสัมพุทธเจา.
ในเรื่องนั้น มีคําเปรียบเทียบกับอุปไมยดังตอไปนี้ กระแสตัณหา
ที่กําลังไหลไป โดยการไหลทะยอยกันเหมือนกระแสน้ําในแมน้ํา. สัตวที่ถูก
กระแสตัณหาพัดไป โดยการหมุนเวียนไปในสังสารวัฏที่ไมมีใครตามพบที่
สุดเหมือนบุรุษที่ถูกกระแสน้ําพัดไป. ความยึดมั่นในจักษุเปนตน ของพระ
โยคาวจรนี้เหมือนความยึดมั่นในปยรูปสาตรูปนั้น ของบุรุษนั้น. การชุมนุม
แหงสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ อยาง ที่คับคั่งไปดวยความโกรธ ความคับใจ
กามคุณและมาตุคาม เหมือนหวงน้ําภายใตที่มีคลื่นมีน้ําวนและรากษส. พระผูมีพระภาคเจา ผูทรงมีสมันตจักษุ (ทรงเห็นไดรอบดาน) ทรงทราบโทษ
ของสงสารวัฏทั้งหมด และเญยยธรรมทั้งมวลแลว เสด็จประทับยืนบนบก
คือ พระนิพพาน ที่เปนฝงนอก แหงกระแสตัณหา เหมือนบุรุษผูมีจักษุ
ทราบเนื้อความนั้นตามความจริงแลว ยืนอยูทฝี่ งนอกแหงกระแสของแมน้ํา
นั้น. การทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาทรงอธิบายตัณหาเปนตน และโทษของ
ตัณหานั้นใหแจมชัด ดวยพระมหากรุณาแกสัตวผูถูกกระแสตัณหาพัดพา
ไปเหมือนการที่บุรุษผูมีจักษุ บอกหวงน้ําและโทษของหวงน้ําดวยความ
กรุณาแกบุรุษคนนั้น ผูถ ูกพัดพาไปในกระแสแหงแมน้ํานั้น. การเขาถึงอบาย
ก็ดี การเขาถึงทุกขในสุคติก็ดี ของผูไมรับเอาพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา เหมือนการถึงความตายและการประสบความทุกขปางตายในหวงน้ํานั้น
ของบุรุษคนนั้น ผูไมเชื่อฟงถอยคําของบุรุษผูมีจักษุนั้นไปตามกระแสน้ํา อนึ่ง
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การรับเอาพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว ปรารภความเพียรดวยสามารถ
แหงเนกขัมมะมีการพิจารณาโทษในตัณหาเปนตน แลวบวชทวนกระแสแหง
ตัณหาเปนตน และการกาวลวงกระแสตัณหา ดวยการปรารภความเพียรนั้น
นั่นเอง คือ การถึงฝง คือ พระนิพพาน แลวอยูอ ยางสบาย ตามชอบใจ
ดวยอํานาจอรหัตผลสมาบัติ เหมือนการเชื่อถอยคําของบุรุษคนนั้น (ผูชี้โทษใหเห็น) แลว ทําความพยายามดวยมือและเทา (มือพุยน้ําและเทาถีบน้ํา)
และเหมือนการถึงฝงนอกดวยความพยายามนั้นแลวไปสูสถานที่ ๆ คนตองการ
ไดอยางสะดวกสบาย ดังนี้.
พึงทราบวินิจฉัย ในคาถาทั้งหลาย (ตอไป) บทวา สหาป ทุกเขน
ชเหยฺย กาเม ความวา ภิกษุ เมื่อทําความเพียรเนือง ๆ ในสมถกรรมฐาน
และวิปสสนากรรมฐาน เพื่อบรรลุฌานและมรรค ถาหากบรรดาขอปฏิบัติ
เหลานั้น บุพภาคปฏิบัติสําเร็จไดโดยยากโดยลําบาก คือ ลงสูวิถีไมไดโดยสะดวก
ดวยบุพภาคภาวนา เพราะกิเลสทั้งหลายยังมีกําลัง หรือเพราะความเพียร
ยังไมแกกลาไซร เมื่อเปนเชนนั้น ก็พึงละกามได แมพรอมดวยความลําบาก
คือ พึงใชปฐมฌานขมไวพลาง ใชมรรคที่ ๓ ตัดขาดไปพลาง จะละกามกิเลสได.
ดวยคําวา สหาป ทุกฺเขน กาเม นั่น พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงฌาน
และมรรคที่เปนทุกขาปฏิปทา. บทวา โยคกฺเขม อายตึ ปฏยาโน ความวา
ปรารถนา คือ มุงหวังพระอรหัตผลที่ตนยังไมถึง.
จริงอยู ในขอนี้มีอธิบายดังตอไปนี้ คือ เธอ ปรารถนาอยูวา แม
ถาหากวา เราจะบรรลุฌานและมรรคเบื้องสูงไดโดยยากโดยลําบากในบัดนี้ไซร
แตเราก็จะอาศัยฌานนี้และมรรคเบื้องสูงนี้ บรรลุอรหัตผลแลวจักเปนผูเสร็จกิจ
ละทุกขทั้งปวงเสียไดดังนี้แลว พึงละกามทั้งหลายพรอมดวยฌานเปนตนได
โดยลําบาก. อีกอยางหนึ่ง บุคคลใดมากดวยกามวิตก บวชปฏิบตั ิการชําระศีล
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หรือขอปฏิบัติเบื้องตนของฌานเปนตน อยูดวยอํานาจของกัลยาณมิตรมีน้ําตานอง
หนารองไหไป ขมวิตกไป โดยยากโดยลําบาก พระผูมีพระภาคเจาตรัส
หมายเอาบุคคลนั้นวา พึงละกามพรอมดวยความลําบาก. เพราะวา กุลบุตรนั้น
เมื่อละกามได โดยยากเย็นใหฌานเกิดขึ้นแลว ทําฌานนั้นใหเปนเบื้องบาท
พิจารณาเห็นแจงอยู. พึงดํารงอยูในอรหัตผลตามลําดับ. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสไววา ปรารถนาธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะตอไป.
บทวา สมฺปชาโน ความวา รูทั่วถึง โดยชอบนั่นเอง ดวยมรรค
ปญญาที่ประกอบดวยวิปสสนา. บทวา สุวมิ ุตฺตจิตฺโต ไดแก เปนผูมีจิต
หลุดพนแลวดวยดี ดวยผลวิมุตติ ในลําดับแหงการบรรลุอริยมรรคนั้น. บทวา
วิมุตฺติยา ผสฺสเย ตตฺถ ตตฺถ ความวา พึงสัมผัส คือ ถึง ไดแกบรรลุ
หมายความวา ทําใหแจงซึ่งวิมุตติ คือ พระนิพพาน ในเวลาบรรลุมรรคผล
นั้น ๆ. แทจริงคําวา วิมุตฺติยา นี้ เปนฉัฏฐีวิภัตติใชในความหมายของทุติยาวิภัตติ. อีกอยางพึงสัมผัส คือ ถูกตอง ไดแก ถึงมรรคจิตของตนดวยวิมุตติ
ที่เปนอารมณในเวลานั้น ๆ คือ ในเวลาเขาผลสมาบัตินั้น ๆ อธิบายวา พึงอยู
ดวยผลสมาบัติที่หยั่งลงสูพระนิพพาน. บทวา ส เวทคู ความวา ผูนั้น ชื่อวา
เปนผูจบพระเวท เพราะถึง คือ แทงตลอดสัจจะ ๔ อยางดวยมรรคญาณ
กลาวคือพระเวท. บทวา โลกนฺตคู ความวา เปนผูไปจบแดนขันธโลก.
คําที่เหลือ เขาใจงายอยูแลว.
จบอรรถกถาปุริสสูตรที่ ๑๐
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๑๐. จรสูตร
วาดวยวิตก ๓ อยาง
[๒๙๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาแมกามวิตก พยาบาทวิตก หรือ
วิหิงสาวิตก ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุผูเดินไปอยู หากวาภิกษุยอมรับกามวิตก
พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกนั้นไว ไมละเสีย ไมบรรเทาเสีย ไมทําให
สิ้นสุดเสีย ไมใหถึงความไมมีไซร ภิกษุแมเที่ยวไปอยูเปนอยูแลวอยางนี้
เราตถาคตกลาววา เปนผูไมมีความเพียร ไมมโี อตตัปปะ เกียจคราน มีความ
เพียรเลว ตลอดกาลเปนนิตย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาแมกามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตก ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุผูยืนอยู...ผูนั่งอยู...ถาแมกามวิตก
พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตก ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุผูนอนอยู ตื่นอยู หากวา
ภิกษุยอมรับกามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกนั้นไว ไมละเสีย ไมบรรเทาเสีย ไมกระทําใหสิ้นสุดเสีย ไมใหถึงความไมมีไซร ภิกษุแมนอนอยู
ตื่นอยู เปนอยูแลวอยางนี้ เราตถาคตกลาววา เปนผูไมมีความเพียร ไมมี
โอตตัปปะ เกียจคราน มีความเพียรอันเลว ตลอดกาลเปนนิตย.
[๒๙๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาแมกามวิตก พยาบาทวิตก หรือ
วิหิงสาวิตก ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุผูเที่ยวไปอยู หากวาภิกษุยอมไมรับกามวิตก
พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกนั้นไว ละเสีย บรรเทาเสีย ทําใหสิ้นสุดเสีย
ใหถึงความไมมีไซร ภิกษุแมเที่ยวไปอยูเปนอยูอยางนี้ เราตถาคตกลาววา
เปนผูมีความเพียร มีโอตตัปปะ ปรารภความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ตลอดกาล
เปนนิตย ถาแมกามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตก ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุ
ผูยืนอยู...ผูนงั่ อยู...ถาแมกามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตก ยอม
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เกิดขึ้นแกภิกษุผูนอนอยู ตื่นอยู หากวาภิกษุยอมไมรับกามวิตก พยาบาทวิตก
หรือวิหิงสาวิตกนั้นไว ละเสีย บรรเทาเสีย ทําใหสิ้นสุดเสีย ใหถึงความ
ไมมีไซร ภิกษุแมนอนอยู ตื่นอยู เปนอยูแลวอยางนี้ เราตถาคตกลาววา
เปนผูมีความเพียร มีโอตตัปปะ ปรารภความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ตลอดกาล
เปนนิตย.
ภิกษุใดเที่ยวไปอยู ยืนอยู นั่งอยู
หรือนอนอยู ยอมตรึกถึงวิตกอันลามก
อันอาศัยแลวซึ่งเรือนไซร ภิกษุนั้นชื่อวา
ดําเนินไปตามทางผิดหมกมุนอยูใ นอารมณ
อันเปนที่ตั้งแหงความหลง ภิกษุเชนนั้น
เปนผูไมควรเพื่อจะถูกตองซึ่งสัมโพธิญาณ
อันสูงสุด ภิกษุใดเที่ยวไปอยู ยืนอยู นั่งอยู
หรือนอนอยู สงบระงับวิตกไดแลว ยินดี
ในธรรมเปนที่สงบวิตก ภิกษุเชนนั้น
เปนผูควรเพื่อจะถูกตองซึ่งสัมโพธิญาณอัน
สูงสุด.
จบจรสูตรที่ ๑๑
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อรรถกถาจรสูตร
ในจรสูตรที่ ๑๑ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา จรโต ไดแก กําลังเดินหรือกําลังจงกรมอยู. บทวา
อปฺปชฺชติ กามวิตกฺโก วา ความวา ถาวา คือ ผิวา วิตกที่ประกอบ
ดวยกามหรือ... จะเกิดขึ้นในเพราะปจจัยเชนนั้น เพราะยังไมปราศจากราคะ
ในวัตถุกามทั้งหลายไซร. บทวา พฺยาปาทวิตกโก วา วิหึสาวิตกฺโก วา
มีการเชื่อมความวา ถาหาก วิตกที่ประกอบดวยความพยาบาทที่มีความอาฆาต
เปนนิมิต หรือวิตกที่ประกอบดวยวิหิงสา ดวยอํานาจแหงการเบียดเบียนผูอื่น
ดวยกอนดินและตะพดเปนตน เกิดขึ้นไซร. บทวา อธิวาเสติ ความวา
ถาใหกามวิตกตามที่กลาวแลวนั้น ที่เกิดขึ้นในจิตของตนคามปจจัยพักอาศัยอยู
คือ ยกจิ ของตนออกไปแลว ใหมัน พักอาศัยอยู เพราะไมมีการพิจารณา
โดยนัยมีอาทิวา วิตกนี้ เปนของเลวแมดวยเหตุนี้ เปนอกุศลแมดวยเหตุนี้
เปนสิ่งมีโทษแมดวยเหตุนี้ ก็วิตกนั้นแล ยอมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง
ดังนี้ไซร และเมื่อใหมันพักอาศัยอยูนั่นแหละก็ยังละมันไมได คือยังสลัดออก
ไปไมได ดวยอํานาจตทังคปหานเปนตน เพราะสลัดออกไมไดนั้นนั่นแหละ
ก็จะบรรเทาไมได คือกําจัดออกไป ไดแกนําออกไปจากจิตสันดานไมได
เพราะบรรเทาไมไดอยางนั้น ก็จะทําใหสูญสิ้นไปไมได คือทํากามวิตกเปนตน
นั้น ใหปราศจากที่สุดไปไมได. อธิบายวา ผูมีความเพียรสงใจไปแลว (ไมอาลัยชีวิตแลว) จะทําโดยวิธีที่แมที่สุดของวิตกเหลานั้น จะไปหรืออยูโดยที่สุด
แมเพียงแตความแตกหักไป แตภิกษุนี้หาทําเหมือนอยางนั้นไม. ผูศึกษาควร
ทราบเนื้อความโดยประกอบ เจ ศัพทเขาดวยคํามีอาทิวา วิตกที่เปนอยางนั้น
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นั่นเอง จะไมถึงความไมมีหามิได คือ จะไมถึงความไมมีภายหลัง ถาหาก
ยังละไมไดไซร. บทวา จร ไดแก จรนฺโต (แปลวาเดินไปอยู). บทวา
เอวภูโต ไดแก เปนผูพรอมพรั่งดวยวิตกที่เลวมีกามวิตกเปนตนอยางนี้
บทวา อนาตาป อโนตฺตปฺป ความวา ผูชื่อวาไมมีความเพียร เพราะ
ไมมีความเพียรที่เปนเหตุแผดเผากิเลส ชื่อวา ไมมีความเกรงกลัว เพราะไมมี
ความเกรงกลัว ที่มีลกั ษณะสะดุงกลัวตอบาป รอนรนและรุม รอนเพราะบาป.
บทวา สตต สมิต ความวา ตลอดกาลทุกเมื่อเปนนิจ. บทวา กุสีโต
หีนวีรีโย ความวา ภิกษุนั้นเราตถาคตเรียก คือกลาววา ชื่อวา เปนผูเกียจ
คราน. เพราะเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายแลว จุมจมอยูในธรรมฝายอกุศล
และชื่อวาเปนผูเสื่อมจากความเพียรแลว คือ เวนจากความเพียรแลว เพราะ
ไมมีความเพียร คือ สัมมัปปธาน. บทวา ิตสฺส ความวา ผูยืนอยูเพราะ
งดการเดิน เพื่อจะทรงแสดงวิธีที่วิตกทั้งหลายเกิดขึ้นอยูแกผูพรอมมูลดวย
ความเกียจครานนั้น จึงไดตรัสไววา ผูตื่นอยู เพราะทรงเพิ่มอิริยาบถนอน
เขาในความเกียจครานเปนพิเศษ.
พึงทราบวินิจฉัย ในธรรมฝายขาวตอไป. บทวา ตฺเจ ภิกขฺ ุ
นาธิวาเสติ ความวา ถาหากกามวิตกเปนตน เกิดขึ้นแกภิกษุนั้น ผูแมปรารภ
ความเพียรแลวพักอยู เพราะการประกอบพรอมมูล ดวยปจจัยเชนนั้นที่อบรม
มาตลอดกาลนาน ในสงสารที่ไมรูเบื้องตน หรือเพราะสติฟนเฟอนไซร คือ
ถาหากภิกษุ ยกจิตของตนนั้นขึ้นแลว แตไมใหกามวิตกเปนตนนั้น ยับยัง้ อยู
ไซร อธิบายวา ไมใหมนั ยับยั้ง อยูในภายในไซร. เมื่อไมใหมันยับยั้งอยู
จะทําอยางไร ? ละไป ทิ้งไป. ทิ้งไป เหมือนเทหยากเยื่อดวยตะกราฉะนั้น
หรือ ? หามิได. อีกอยางหนึ่ง บรรเทา คือกําจัด ไดแก นําออกไป.
นําออกไป (ไลไป) เหมือนนําโคพลิพัทธออกไป ดวยปฏักหรือ ? หามิได
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โดยที่แทแลว ทําใหสนิ้ สูญไป คือ ทําใหปราศจากที่สุด ไดแก ทํากิเลส
เหลานั้น โดยวิธีที่ แมแตที่สุด ของวิตกเหลานั้นก็ไมเหลืออยู โดยที่สุดแม
แตเพียงความแตกหักไป.
ก็เธอจะทําวิตกเหลานั้น ใหเปนอยางนั้นไดอยางไร ? (ได) ใหถึง
ความไมมี คือ ใหถึงความไมมีในภายหลัง. มีอธิบายวา ไมกระทํา โดยที่
กามวิตกเปนตน ถูกขมไวแลวอยางสบายดวยวิกขัมภนปหาน. ในคําทั้งหลาย
มีอาทิวา เอวภูโต มีเนือ้ ความวา เมื่อเปนเชนนั้น ภิกษุนั้นชือ่ วา เปนผู
มีอาสยกิเลสหมดจดดีแลว เพราะกามวิตกเปนตน ไมจอดอยู (ในใจ) และ
ชื่อวา เปนผูมีศีลบริสุทธิ์แลว เพราะอาสยสมบัตินั้นดวย เพราะประโยคสมบัติ ที่มีอาสยสมบัตินั้น เปนนิมิตดวย เปนผูมีทวารอันคุมครองแลวใน
อินทรียทั้งหลาย เปนผูรปู ระมาณในโภชนะเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ
ประกอบเนือง ๆ ซึ่งความเพียรเปนเครื่องตื่นอยู เราตถาคตกลาววา ชื่อวา
เปนผูมีความเพียรที่ยังกิเลสใหเรารอน เพราะประกอบดวยความเพียร มี
ลักษณะเผาลนกิเลสทั้งหลาย ดวยอํานาจตทังคปหานเปนตน ชื่อวา เปนผูมี
โอตตัปปะ เพราะประกอบดวยความสะดุงตอบาปโดยประการทั้งปวง ชือ่ วา
เปนผูปรารภความเพียรแลว เพราะความสําเร็จแหงสัมมัปธาน ๔ อยาง ดวย
สามารถแหงการประนอบเนือง ๆ ซึง่ สมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาติดตอกัน
คือทั้งคืนทั้งวันติดตอกันไป เปนนิจนิรันดร ชื่อวา เปนผูมีใจเด็ดเดี่ยว คือ
เปนผูมีจิตสงไปแลวสูพระนิพพาน. คําที่เหลือมีนัย ดังกลาวมาแลวนั่นแหละ.
พึงทราบวินิจฉัย ในคาถาทั้งหลายตอไป. วัตถุกามตรัสเรียกวา
เคหะ ในคําวา เคหนิสฺสิต นี้ เพราะผูครองเรือนทั้งหลายยังสละทิ้งไมได
๑

๑ ปาฐะวา อนภาว เขาใจวาเปน อภาว จึงไดแปล ตามที่เขาใจ
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คือ เพราะเปนสภาพของผูครองเรือนทั้งหลาย หรือเพราะเปนธรรมเนียม
ประจําเรือน. อีกอยางหนึ่ง. กามวิตกเปนตน ชือ่ วา เคหนิสสิตะ เพราะ
เปนสถานที่อาศัยอยู หรือเปนที่ตั้งของกิเลสกามทั้งหลาย โดยที่เปนสิ่งผูกพัน
อยูกับเรือน. บทวา กุมมฺ คฺค ปฏิปนฺโน ความวา เพราะเหตุที่ อภิชฌา
เปนตน และธรรมที่ตั้งอยูในที่เดียวกันกับอภิชฌาเปนตน เปนทางที่ต่ําชา
เพราะนอกทางของอริยมรรค ฉะนั้น บุคคลผูมากดวยกามวิตก ชื่อวา ดําเนิน
ไปสูทางต่ําชา. บทวา โมหเนยฺเยสุ มุจฺฉิโต ความวา สยบ คือ มัวเมา
ไดแก หมกมุนอยูแลว ในรูปเปนตน ที่เปนไปพรอมเพื่อโมหะ. บทวา
สมฺโพธึ ไดแก อริยมรรคญาณ. บทวา ผุฏ ุ ไดสัมผัส คือ ถึงแลว.
อธิบายวา ผูเชนนั้น นัน้ มีความดําริผิดเปนโคจร แตไหนแตไรมา จะไม
บรรลุธรรมเปนที่สงบวิตกนั้น.
บทวา วิตกฺก สมยิตฺวาน ความวา ระงับมิจฉาวิตก ตามที่กลาว
แลว ดวยกําลังแหงภาวนามีปฏิสังขานะเปนอารมณ. บทวา วิตกฺกูปสเม
รโต ความวา ยินดีแลว คือยินดีเฉพาะแลว โดยอัธยาศัยในอรหัตผล
หรือพระนิพพานนั่นเอง ที่เปนธรรมระงับมหาวิตกทั้ง ๘ ประการ บทวา
ภพฺโพ โส ตาทิโส ความวา บุคคลปฏิบัติชอบอยู ตามที่กลาวมาแลว
นั้น ระงับวิตกทุกอยางได ดวยกําลังแหงสมถะและวิปสสนา ในสวนเบื้องตน
โดยอํานาจของตทังคปหานเปนตน ตามสมควร ดํารงอยู ครัน้ เลื่อนวิปสสนา
ใหสูงขึ้นไปแลว จะเปนผูควร คือ สามารถ เพื่อสัมผัสคือบรรลุ สัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม กลาวคือ อรหัตมรรคญาณ และกลาวคือพระนิพพาน
ตามลําดับแหงมรรค ดังนี้แล.
จบอรรถกถาจรสูตรที่ ๑๑
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๑๒. สัมปนนสูตร
วาดวยสมบูรณดวยธรรมปฏิบัติ
[๒๙๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงเปนผูมีศีลสมบูรณ
มีปาติโมกขสมบูรณ สํารวมแลวดวยปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระ
และโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท
ทั้งหลายเถิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมือ่ เธอทั้งหลายมีศีลสมบูรณ มีปาติโมกข
สมบูรณ สํารวมแลวดวยปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มี
ปกติเห็นภัยในโทษอันมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย
จะมีกิจอะไรที่เธอทั้งหลายพึงกระทําใหยิ่งขึ้นไป ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาแม
อภิชฌา พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ ของภิกษุผูเดินไปอยู เปน
ธรรมชาติปราศไปแลว อันภิกษุผูเดินไปอยูละวิจิกิจฉาไดแลว ปรารภความ
เพียรไมยอหยอน ตั้งสติไวมั่น ไมหลงลืม กายระงับแลว ไมระส่ําระสาย
ตั้งจิตมั่น มีอารมณอันเดียว ภิกษุผูเดินไปอยูเปนอยางนี้ เราตถาคตกลาววาเปน
ผูมีความเพียร มีโอตัปปะ ปรารภความเพียร มีใจเด็ดเดียว ตลอดกาลเปน
นิตย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาแมอภิชฌา พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ
ของภิกษุผูยืนอยูเปนธรรมชาติปราศไปแลว . . . ถาแมอภิชฌา พยาบาท
ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ ของภิกษุผูนั่งอยูเปนธรรมชาติปราศไปแลว . . .
ถาแมอภิชฌา พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ ของภิกษุผูนอนอยู
ตื่นอยู เปนธรรมชาติปราศไปแลว อันภิกษุผูนอนอยู ตื่นอยู ละวิจิกิจฉา
ไดแลว ปรารภความเพียร ไมยอหยอน ตั้งสติไวมั่น ไมหลงลืม กายระงับ
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แลว ไมระส่ําระสาย ตั้งจิตไวมั่น มีอารมณอันเดียว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุแมผูนอนอยู ตื่นอยูเ ปนอยูแลวอยางนี้ เราตถาคตกลาววา เปนผูมีความ
เพียร มีโอตตัปปะ ปรารภความเพียร มีใจเด็ดเดียว ตลอดกาลเปนนิตย.
ภิกษุเพียรอยู พึงเดิน ยืน นั่ง นอน
คูเขา เหยียดออก ซึ่งอวัยวะมีมือและเทา
เปนตนนี้ อนึ่ง ภิกษุพิจารณาโดยชอบ
ซึ่งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหง
ธรรมขันธ ในเบื้องบน เบื้องขวาง เบื้องต่ํา
จนตลอดภูมิเปนที่ไปแหงสัตวผูสัญจรไป
บนแผนดิน พระอริยเจาทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน ไดกลาวภิกษุผูมีปกติ
อยูอยางนั้น มีความเพียร มีความประพฤติ
สงบ ไมฟุงซาน มีญาณทัศนวิสุทธิสมควร
แกธรรมเปนเครื่องสงบใจ ศึกษาอยู มีสติ
ทุกเมื่ออยางนั้นวา เปนผูมีใจเด็ดเดี่ยว
ตลอดกาลเปนนิตย.
จบสัมปนนสูตรที่ ๑๒
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อรรถกถาสัมปนนสูตร
ในสัมปนนสูตรที่ ๑๒ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :ในบทวา สมฺปนฺนสีลา นี้ สมฺปนฺน สมบูรณ มี ๓ อยาง คือ
เต็มบริบูรณ ๑ พรั่งพรอม ๑ หวานอรอย ๑. บรรดาสัมปนนศัพททั้ง ๓
อยางนั้น สัมปนนศัพทที่มีความหมายวา เต็มบริบูรณ เชนในประโยคนี้วา
ขาแตทานทาวโกสีย นกแขกเตา
ทั้งหลาย พากันจิกกินรวงขาวสาลีที่ (มี
เมล็ด) เต็มบริบูรณ ขาแตทานทาวพระพรหม ขาพเจาขอประกาศใหทา นทราบ
ขาพเจาไมสามารถจะหามพวกมันได.
สัมปนนศัพทที่มีความหมายวา พรั่งพรอม เชนในประโยคนี้วา ภิกษุ
เปนผูเขาถึง เขาถึงพรอม เขาไปใกล เขาไปใกลชิด พรั่งพรอมประกอบดวย
ปาติโมกขสังวรนี้. สัมปนนศัพทที่มีความหมายวา หวานอรอย เชนในประโยค
นี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ พื้นลางมหาปฐพีนี้มีรสอรอย เปนสิ่งที่ชอบใจ
เหมือนน้ําผึ้งหวานที่ไมมีโทษ. แตในที่นี้ สัมปนนศัพทเหมาะในความหมาย
วา เต็มบริบูรณบาง ในความหมายวา พรั่งพรอมบาง. เพราะฉะนั้น พึง
ทราบเนื้อความในที่นี้อยางนี้วา บทวา สมฺปนฺนสีลา ไดแก เปนผูมีศีล
บริบูรณบาง เปนผูพรั่งพรอมดวยศีลบาง. บรรดาความหมายทั้ง ๒ อยางนั้น
ตามความหมายนี้วา มีศีลบริบูรณแลว มีอธิบายวา ศีลชื่อวาเปนศีลสมบูรณ
แลว เหมือนความบริบูรณของนา เพราะปราศจากโทษของนา (วัชพืช).
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ดวยเหตุนั้น ทานจึงไดกลาวไววา ความบริบูรณของศีล พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไว เพราะปราศจากโทษของศีล เหมือนความบริบูรณของนา เพราะ
ปราศจากโทษของนา (วัชพืช). สวนตามความหมายนี้วา เปนผูพรั่งพรอม
ดวยศีล มีพทุ ธาธิบายไววา เธอทั้งหลายจงเปนผูพรั่งพรอม ถึงการรวมลง
เปนผูประกอบดวยศีลอยูเถิด. ในจํานวน ๒ อยางนั้น ความเปนผูมศี ีลสมบูรณ
มีไดดวยเหตุ ๒ ประการ คือ ดวยการเห็นโทษของศีลวิบัติ ๑ ดวยการเห็น
อานิสงสของศีลสมบัติ ๑. โทษ และอานิสงสทั้ง ๒ อยางนั้น พึงทราบตามนัย
ที่ไดกลาวไวแลว ในคัมภีรวิสุทธิมรรค คําใดที่ขาพเจาควรจะกลาวในที่นี้
โดยนัยมีอาทิวา บรรดาบทเหลานั้น ดวยบทเพียงเทานี้วา ผูมีศีลสมบูรณแลว
ไดทราบวา พระผูมีพระภาคเจา ครัน้ จะทรงแสดงปาริสุทธศีล ๔ จึงทรง
แสดงศีลที่เปนหลักไวดวยคํานี้วา เปนผูสํารวมแลวดวยปาฏิโมกขสังวร. คํานั้น
ขาพเจาไดกลาวไวในหนหลังนั้นแลว.
บทวา กิมสฺส อุตฺตรึ กรณีย มีเนื้อความวา ถาหากจะมีคําถามวา
เธอทั้งหลายผูมีศีลสมบูรณแลวอยูอยางนี้ จะพึงมีอะไรที่จะตองทํา คือจะตอง
ปฏิบัติใหยิ่งขึ้นไปเลา ? ตอบวา พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงประกอบ
ภิกษุทั้งหลายไวในศีลสัมปทา พรอมดวยอุบายที่จะเปนเหตุใหถึงพรอมดวยคํา
มีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงพากันมีศีลสมบูรณอยูอยางนี้เถิด
ดังนี้ ไดทรงเริ่มพระธรรมเทศนา ยกบุคคลจํานวนมากขึ้นเปนที่ตั้งแลว บัดนี้
เมื่อจะทรงแสดงพระธรรมเทศนานั้น ดวยสามารถแหงการยกบุคคลคนเดียว
ขึ้นเปนที่ตั้ง เพราะเหตุที่พระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจาถึงจะเปน
ไปแลว โดยการยกบุคคลคนเดียวขึ้นเปนที่ตั้ง แตก็เปนพระธรรมเทศนาที่ยก
บุคคลเปนอเนกขึ้นเปนที่ตั้ง เพราะเปนสาธารณะแกสรรพสัตว จึงตรัสคํา
มีอาทิไววา จรโต เจป ภิกฺขเว ภิกฺขโุ น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาหากวา. . .
แกภิกษุผูกําลังเดินไปไซร.
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พึงทราบวินิจฉัยในคําเหลานั้นตอไป. กิเลสชาติ ชื่อวา อภิชฌา
เพราะเปนเหตุเพงเล็ง. คําวา อภิชฺฌาย นี้ เปนชื่อของโลภะที่มีลักษณะเพงเล็ง
สิ่งของ ๆ ผูอื่น. อกุศลธรรมชื่อวาพยาบาท เพราะเปนเหตุใหจิตถึงความพินาศ
คือเปนจิตเสีย. คํานี้เปนชื่อของโทสะที่มีอาฆาตวัตถุ ๑๙ อยางเปนอารมณ
เปนไปแลวโดยนัยมีอาทิวา เขาไดประพฤติอนัตถะแกเราแลว. พึงทราบความ
พิสดารของอภิชฌาและพยาบาททั้ง ๒ อยางนั้น โดยนัยมีอาทิวา บรรดาธรรม
เหลานั้น กามฉันทคืออะไร ? ความพอใจกาม ความเสนหากาม ความ
ระหายกาม ความรอนรนเพราะกาม ความสยบอยูกับกาม การหยั่งลงสูกาม
ในกามทั้งหลายดังนี้ อนึ่ง คือ ความโลภ ความละโมบ ภาวะของผูละโมบ
แลว ความกําหนัดมาก ความกําหนัดจัด ภาวะของผูกําหนัดมาก ความเพงเล็ง
โลภะ อกุศลมูล ดังนี้ และโดยนัยมีอาทิวา ความพยาบาท คือ ความรายกาจ
ความใจราย ภาวะของผูมีจิตถูกโทสะประทุษรายแลว ความพยาบาท ความถึง
ความพินาศแหงจิต ภาวะของผูพยาบาท ความพิโรธ ความพิโรธตอบ ความ
ดุราย การใหผูอื่นหลั่งน้ําตา ความไมพอใจแหงจิตดังนี้. บทวา วิคโต โหติ
ความวา ทั้งอภิชฌา ทั้งพยาบาทนี้ เปนของปราศไปแลว คือ ไปปราศแลว
อธิบายวา ละไดแลว. ดวยคําเพียงเทานี้ เปนอันพระองคทรงแสดงถึงการ
ละกามฉันทนิวรณ และพยาบาทนิวรณไดแลว .
บทวา ถีนมิทฺธ ไดแก ทั้งถีนะทั้งมิทธะ. บรรดาถีนะและมิทธะ
ทั้ง ๒ อยางนั้น ภาวะที่จิตไมควรแกการงาน ชื่อวาถีนะ. คําวา ถีนะ นี้
เปนชื่อของความเกียจคราน. ความที่ขันธทั้ง ๓ มีเวทนาขันธเปนตน ไมควร
แกการงานชื่อวา มิทธะ. คําวา มิทธะ นี้เปนชื่อของความเปนผูปนปวน.
ผูศึกษาพึงทราบความพิสดารของถีนะและมิทธะทั้ง ๒ ศัพท โดยนัย
มีอาทิวา บรรดาถีนะและมิทธะทั้ง ๒ นั้น ถีนะคืออะไร ? คือ ความที่จิต
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ไมเหมาะสม ความที่จิตไมควรแกการงาน ความหดหู ความหวั่นไหวแหงจิต
บรรดาถีนะและมิทธะ ๒ อยางนั้น มิทธะคืออะไร ? คือ ความที่กายไม
เหมาะสม ความที่กายไมควรแกการงาน ความลา ความเมื่อยขบแหงกาย.
บทวา อุทฺธจฺจกุกกฺ ุจฺจ ไดแก ทั้งความฟุงซานทั้งความรําคาญใจ.
บรรดาอุทธัจจะและกุกกุจจะนั้น อาการของจิตที่ฟุงซาน ชื่อวา อุทธัจจะ.
ความเดือดรอนเพราะบาปที่ทําไวเปนปจจัย ของผูไมไดทําความดีไว ทําแต
ความชั่วไว ชื่อวา กุกกุจจะ ผูศึกษาพึงทราบความพิสดารของอุทธัจจะ และ
กุกกุจจะทั้ง ๒ นั้น โดยนัยมีอาทิวา บรรดาอุทธัจจะและกุกกุจจะทั้ง ๒ นั้น
อุทธัจจะคืออะไร ? คือ ความฟุง ความไมสงบแหงจิต ความซัดสายแหงจิต
ความหมุนเวียนแหงจิต. พึงทราบอาการที่เปนไป (พฤติการณของนิวรณทั้ง ๒
นั้น) โดยนัยมีอาทิวา เราไมไดทําความดีไว เราไมไดทํากุศลไว เราไมได
ทําการตานทานสิ่งที่นากลัวไว เราทําบาปไวแลว เราทํากรรมชั่วชาไวแลว
เราทําความผิดไวแลว ดังนี้.
บทวา วิจิกิจฺฉา ไดแก ความสงสัยในพระพุทธเจาเปนตน. ผูศึกษา
พึงทราบความพิสดารของวิจิกิจฉานั้น โดยนัยมีอาทิวา ยอมสงสัยคือแคลงใจ
ไดแกไมนอมใจเชื่อ หมายความวา ไมเลื่อมใสในพระศาสดาดังนี้ และโดยนัย
มีอาทิวา บรรดานิวรณเหลานั้น วิจิกจิ ฉาคืออะไร ? คือ ความกังขา ความ
กินแหนง ภาวะของผูกินแหนง ความเคลือบแคลง ความแคลงใจ ความ
สองเงื่อน ทางสองแพรง ความสงสัย ความยึดถือหลายอยาง ความสับสน.
ความกระเสือกกระสน ความยึดถือไมรอบคอบ ความหวาดสะดุงแหงจิต
รอยขีดเขียนในใจ ดังนี้.
และในที่นี้ พระองคทรงประสงคเอาการขมอภิชฌา และพยาบาท
เปนตนเหลานั้นเทานั้น ดวยอํานาจแหงการพรากออกไป และดวยอํานาจแหง
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การละอภิชฌาและพยาบาทเปนตน ซึ่งพระองคตรัสหมายเอาวา เธอละความโลภคืออภิชฌาแลว มีจิตปราศจากอภิชฌาอยู ชื่อวา ชําระจิตใหผองใสจาก
อภิชฌา ละความประทุษรายคือพยาบาทแลว เปนผูมีจิตไมพยาบาทอยู ชือ่ วา
ชําระจิตใหผองใสจากความประทุษรายคือพยาบาท ละถีนมิทธะแลว เปนผู
ปราศจากถิ่นมิทธะ มีอาโลกสัญญา (หมายรูแสงสวาง) มีสติสัมปชัญญะอยู
ชื่อวา ชําระจิตใหผองใสจากถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะไดไมฟุงซาน มีจิต
สงบอยูในภายใน ชื่อวา ชําระจิตใหผองใสจากอุทธัจจกุกกุจจะ ละความสงสัย
ไดแลว เปนผูขามความสงสัยได เปนผูหายสงสัย ไมสงสัยในกุศลธรรม
ทั้งหลาย ชือ่ วา ชําระจิตใหผองใสจากความสงสัย. บรรดาการละและการเกิด
ขึ้นนั้น การละนิวรณมีอยูโดยวิธีใด ควรทราบวิธีนั้น (ตอไป).
ก็การละนิวรณเหลานั้น มีอยางไร ? การละกามฉันท มีโดยการทํา
ไวในใจโดยแยบคายในอสุภนิมิต. สวนการเกิดขึ้น (แหงกามฉันท) มีโดยการ
ทําไวในใจโดยไมแยบคายในสุภนิมิต ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สุภนิมิตมีอยู การทําใหมากซึ่งอโยนิโสมนสิการ
ในสุภนิมิตนั้น เปนเหตุนําผลมาให (อาหารปจจัย) เพื่อกามฉันทที่ยังไมเกิด
ไดเกิดขึ้นบาง เพื่อความเจริญยิ่งขึ้น เพื่อความไพบูลยแหงกามฉันทที่เกิดขึ้น
แลวบาง. การละกามฉันทที่เกิดขึ้นโดยอโยนิโสมนสิการ ในสุภนิมิตอยางนี้
มีอยูโดยโยนิโสมนสิการในอสุภนิมิต โดยตรงกันขามกับอโยนิโสมนสิการ ใน
สุภนิมิตนั้น. บรรดานิมิตทั้ง ๒ อยางนั้น อสุภบาง อสุภารมณบาง ชื่อวา
อสุภนิมิต. การมนสิการโดยอุบาย คือมนสิการในทาง ไดแกมนสิการวา
ไมเที่ยงในสิ่งที่ไมเที่ยงบาง วาเปนทุกขในสิ่งที่เปนทุกขบาง วาเปนอนัตตา
ในสิ่งที่เปนอนัตตาบาง วาไมงามในสิ่งที่ไมงามบาง ชื่อวา โยนิโสมนสิการ.
เมื่อใหมนสิการนั้นเปนไปมากครั้งในนิมิตนั้น ยอมละกามฉันทได. ดวยเหตุนั้น

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 712

พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสไววา มีอยู ภิกษุทั้งหลาย อสุภนิมิต การทําใหมาก
ซึ่งโยนิโสมนสิการ ในอสุภนิมิตนั้น นี้เปนเหตุนําผลมา (อาหารปจจัย) เพื่อ
ความไมเกิดขึ้นแหงกามฉันทที่ยังไมเกิดบาง เพื่อละกามฉันทที่เกิดขึ้นแลวบาง.

ธรรมสําหรับละกามฉันท ๖ ขอ
อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๖ ประการ ยอมเปนไปเพื่อละกามฉันท คือ
๑. การเรียนเอาอสุภนิมิต
๒. การประกอบความเพียรเนือง ๆ ในอสุภภาวนา
๓. ความเปนผูมีทวารอันคุมครองแลว ในอินทรียทั้งหลาย
๔. ความเปนผูรูประมาณในโภชนะ
๕. ความเปนผูมีกัลยาณมิตร
๖. ถอยคําที่เปนสัปปายะ.
อธิบายวา ผูกําลังเรียนอสุภนิมิต ๑๐ อยางอยู ยอมละกามฉันทได
ผูกําลังเจริญอสุภนิมิตอยู ก็ละกามฉันทได ผูปด ทวารในอินทรียทั้งหลาย
แลวก็ละได ผูรูประมาณในการฉันอาหาร เพราะความเปนผูมีปกติยังอัตภาพ
ใหเปนไปไดโดยดื่มน้ํา (กอน) ทั้ง ๆ ที่ยังมีโอกาส (ฉันไดอีก) ๔-๕ คํา
ก็ละกามฉันทได. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสไววา
ควรงดฉันขาว ๔-๕ คําไวแลวดื่มน้ํา
เพียงพอเพื่อจะอยูอยางสบายสําหรับภิกษุ
ผูมใี จเด็ดเดี่ยว.
ผูกําลังคบหากัลยาณมิตร เชนกับพระติสสเถระ. ผูเจริญอสุภกรรมฐาน
ละกามฉันทไดก็มี. ละไดดวยกถาที่เปนสัปปายะอาศัยอสุภ ๑๐ ในสถานที่ยืน
และที่นั่งเปนตน ก็มี. ดวยเหตุนั้น พระผูนี้พระภาคเจาจึงไดตรัสไววา
ธรรม ๖ อยาง ยอมเปนไปเพื่อละกามฉันท.
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การเกิดขึ้นแหงพยาบาท มีโดยอโยนิโสมนสิการ ในปฏิฆนิมิต.
ปฏิฆะ ชื่อวา ปฏิฆนิมิต ในคําวา ปฏิฆนิมิตฺเต อโยนิโสมนสิกาเรน
นั้น แมปฏิฆารมณก็คือปฏิฆนิมิต. อโยนิโสมนสิการ (การทําไวในใจโดยไมแยบคาย) ในปฏิฆนิมิตนั้น มีลักษณะเดียวกันในที่ทุกแหงทีเดียว พยาบาท
ยอมเกิดขึ้น แกผูใหอโยนิโสมนสิการเปนไปมากครั้งในนิมิตนั้น . ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจา จึงไดตรัสไววา มีอยูภิกษุทั้งหลาย ปฏิฆนิมิต
การทําใหมากซึ่งอโยนิโสมนสิการ ในปฏิฆนิมิตนั้น เปนอาหารปจจัย (เหตุนํามา) เพื่อการเกิดขึ้นแหงพยาบาทที่ยังไมเกิดขึ้นบาง เพื่อความเจริญยิ่งขึ้น
เพื่อความไพบูลยแหงพยาบาท ที่เกิดขึ้นแลวบาง.
สวนผูท ําไวในใจโดยแยบคาย ซึ่งเมตตาเจโตวิมุตติ จะมีการละ
(พยาบาท) ได. บรรดาคําวา เมตตา และเจโตวิมุตตินั้น เมื่อกลาวคําวา
เมตตาก็ใชได (หมายถึง) ทั้งอัปปนาทั้งอุปจาร แตเมื่อกลาววา เจโตวิมุตติ
ก็ใชได (หมายถึง) เฉพาะอัปปนาเทานั้น. โยนิโสมนสิการ มีลักษณะดังที่
กลาวมาแลวนั่นเอง. เมือ่ ใหโยนิโสมนสิการนั้นเปนไปมากครั้งในเมตตานั้น
ก็ละพยาบาทได. ดวยเหตุนั้น พระผูม ีพระภาคเจาจึงไดตรัสไววา มีอยูภิกษุทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุตติ การทําไวในใจใหมาก โดยอุบายอันแยบคายใน
เมตตาเจโตวิมุตตินั้น นีเ้ ปนอาหารปจจัย (เหตุนํามา) เพื่อการไมเกิดขึ้นแหง
พยาบาท ที่ยังไมเกิดขึ้นบาง เพื่อการละพยาบาทที่เกิดขึ้นแลวบาง.
ธรรมสําหรับละพยาบาท ๖ ขอ
อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๖ ประการ เปนไปเพื่อละพยาบาท คือ
๑. การเรียนเมตตานิมิต
๒. การเจริญเมตตา
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๓. การพิจารณาความที่สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของตน
๔. ความเปนผูมากไปดวยการพิจารณา
๕. ความมีกัลยาณมิตร
๖. การกลาวคําที่เปนสัปปายะ.
อธิบายวา ผูกําลังเรียนเมตตาดวยสามารถแหงการแผไปทั่วทิศทั้งโดย
เจาะจง ทั้งโดยไมเจาะจง อยางใดอยางหนึ่ง ยอมละพยาบาทได. แมผูกําลังเจริญ
เมตตาดวยสามารถแหงการแผไปทั่วทิศโดยเจาะจง โดยไมเจาะจง ก็ละพยาบาท
ได. ผูกําลังพิจารณาถึงความมีกรรมเปนของตน ของคนทั้ง ๒ คือของตนเอง
และของผูอื่นอยางนี้วา ตัวเจาโกรธคน ๆ นั้นแลว จักทําอะไร (เขา) ได
จักสามารถใหคุณธรรมทั้งหลายมีศีลเปนตน ของเขาพินาศไปไดหรือ ? ตัวเจา
มาแลวตามกรรมของตน ก็จักไปตามกรรมของตนมิใชหรือ ? ธรรมดาความโกรธผูอื่น ก็เหมือนกับความประสงค จะหยิบถานไฟที่ปราศจากเปลว ทอน
เหล็กแดงและอุจจาระแลว ขวางคนอื่น ถึงคนนั่นโกรธเจาก็จักทําอะไร (เจา)
ได เขาจักสามารถใหธรรมทั้งหลายมีศีลเปนตน ของเจาพินาศไปไดหรือ ?
คนนั่นเขามาตามกรรมของคน ก็จักไปตามกรรมของตนนั่นแหละดังนี้ ยอมละ
พยาบาทได พิจารณาแลว ยืนอยูที่ ๆ พิจารณายอมละพยาบาทได คบหากัลยาณมิตรผูยินดีในเมตตาภาวนา ยอมละพยาบาทได. ยอมละพยาบาทไดแมดวย
กถาที่เปนสัปปายะอาศัยเมตตาในที่ ๆ ยืน และที่ ๆ นั่งเปนตน. ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสไววา ธรรม ๖ ประการเปนไปเพื่อละพยาบาท.
การเกิดขึ้นแหงถีนมิทธะ โดยอโยนิโสมนสิการในอกุศลธรรมมีอรติ
เปนตน. ความเอือมระอา ชื่อวา อรติ. ความเกียจครานทางกาย ชื่อวา
ตันทิ. การบิดครานกาย ชื่อวา วิชัมภิกา. ความมึนงงเพราะภัต คือ ความอึดอัด
เพราะภัต ชือ่ วา ภัตตสัมมทะ (ความเมาอาหาร). อาการที่จิตหอเหี่ยว ชื่อวา
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ความหดหูจิต. เมื่อยังอโยนิโสมนสิการใหเปนไปมากครั้งในอกุศลธรรมเหลานี้
ถีนมิทธะ ยอมเกิดขึ้น. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงไคตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีอยู อรติ (ความเอือมระอา) ตันทิ (ความครานกาย)
วิชัมภิกา (ความบิดครานกาย) ความหดหูใจ การทําใหมากซึ่งอโยนิโสมนสิการ
ในอรติเปนตนเหลานั้น นี้ เปนเหตุนําผลมาให (อาหารปจจัย) เพื่อการ
เกิดขึ้นแหงถีนมิทธะที่ยังไมเกิดขึ้นบาง เพื่อความเจริญยิ่ง เพื่อความไพบูลย
แหงถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแลวบาง. สวนการละถีนมิทธะ มีโดยโยนิโสมนสิการ
ในอารัมภธาตุเปนตน. ความเพียรที่เริ่มตน ชื่อวา อารัมภธาตุ. ความเพียร
ที่มีกําลังมากกวานั้น เพราะออกไปแลวจากความเกียจคราน ชื่อวา นิกขมธาตุ.
ความเพียรที่มีกําลังมากกวานั้นในรูป เพราะกาวไปสูสถานที่ขางหนา ชือ่ วา
ปรักกมธาตุ.
ผูยังโยนิโสมนสิการใหเปนไปมากครั้ง ในวิริยะ ๓ ประเภท นี้จะละ
ถีนมิทธะได ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงไดตรัสไววา มีอยู ภิกษุทั้งหลาย อารัมภธาตุ ๑ นิกกมธาตุ ๑ ปรักกมธาตุ ๑ การทําใหมากซึ่ง
โยนิโสมนสิการ ในธาตุเหลานั้น นีเ้ ปนเหตุนําผลมา (อาหารปจจัย) เพื่อ
ความไมเกิดขึ้นแหงถีนมิทธะที่ยังไมเกิดบาง เพื่อละถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแลวบาง.
ธรรมสําหรับละถีนมิทธะ ๖ ขอ
อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๖ ประการเหลานั้น เปนไปเพื่อละถีนมิทธะ คือ
๑. การบริโภคโภชนะที่เหลือเพื่อแตพอประมาณ
๒. การผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ
๓. การมนสิการอาโลกสัญญา
๔. การอยูแตในที่แจง
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๕. ความมีกัลยาณมิตร
๖. การกลาวถอยคําที่เปนสัปปายะ.
อธิบายวา ผูบริโภคโภชนะเยี่ยงอาหารหัตถกพราหมณ ภุตตวัมมิกพราหมณ ตัตถวัฏฏกพราหมณ อลังสาฏกพราหมณ และกากมาสกพราหมณ
แลว นั่ง ณ ที่พักกลางคืนและที่พักกลางวัน ความงวงเหงาหาวนอนจะมาทับ
ถมเหมือนชางใหญมาทับ. แตเมื่อภิกษุเวนระยะไว ๔-๕ คําแลวดื่มน้ําเเลวยัง
อัตภาพใหเปนไปตามปกติ ความงวงเหงาหาวนอนนั้นจะไมมี. ผูรับโภชนะ
ที่เหลือเฟอ แตพอประมาณอยางนี้ ยอมละถีนมิทธะได. ผูเปลี่ยนอิริยาบถอื่น
ไปจากอิริยาบถที่ตนกาวลงสูความงวงเหงาหาวนอนบาง ในเวลากลางคืน
มนสิการถึงแสงพระจันทรแสงประทีปแสงคบเพลิง เวลากลางวันมนสิการถึง
แสงพระอาทิตยบาง อยู ณ ที่กลางแจงบาง คบหาสมาคมกัลยาณมิตร ผูปราศ
จากความงวงเหงาหาวนอน เชนพระมหากัสสปเถระบาง ก็ยอมละถีนมิทธะได.
ยอมละถีนมิทธะได แมดวยกถาที่เปนสัปปายะอาศัยธุดงค ในที่นั่งและที่นอน
เปนตน ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงไดตรัสไววา ธรรม ๖ ประการ
ยอมเปนไปเพื่อละถีนมิทธะ.
อุทธัจกุกกุจจะมีการเกิดขึ้น เพราะมนสิการโดยไมแยบคายในความ
ไมสงบแหงจิต. อาการที่ (จิต) ไมสงบแลว ชื่อวา อวูปสมะ. โดยเนื้อความ
ไดแก อุทธัจจกุกกุจจนั้นนั่นเอง. ผูย ังอโยนิโสมนสิการ ในความไมสงบ
แหงจิต ใหเปนไปมากครั้ง อุทธัจจกุกกุจจะจะเกิดขึ้น. ดวยเหตุนั้น นี้ พระผูม-ี
พระภาคเจา จึงไดตรัสไววา มีอยู ภิกษุทั้งหลาย ความไมสงบแหงจิต
การกระทําใหมากซึ่งอโยนิโสมนสิการ ในความไมสงบแหงจิตนั้น นี้ เปนเหตุ
นําผลมาให (อาหารปจจัย) เพื่อการเกิดขึ้นแหงอุทธัจจกุกกุจจะ ที่ยังไม
เกิดขึ้นบาง เพื่อความเจริญยิ่ง ความไพบูลยแหงอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้น
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แลวบาง. แตเมื่อมนสิการโดยแยบคาย ในความสงบแหงใจ กลาวคือสมาธิ
อยู การละ (อุทธัจจกุกกุจจะ) ก็จะมี ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงได
ตรัสไววา มีอยู ภิกษุทงั้ หลาย ความสงบแหงจิต การการทําใหมาก ซึ่งโยนิโสมนสิการ ในความสงบแหงจิตนั้น นี้เปนเหตุนําผลมาให (อาหารปจจัย)
เพื่อการไมเกิดขึ้นแหงอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิดขึ้นบาง เพื่อละอุทธัจจกุกกุจจะ
ที่เกิดขึ้นแลวบาง.
ธรรมสําหรับละอุทธัจจกุกกุจจะ ๖ ขอ
อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๖ ประการ ยอมเปนไปเพื่อละอุทธัจจกุกกุจจะ
คือ
๑. ความเปนพหูสูต
๒. การสอบถาม
๓. ความรอบรู (ชํานาญ) ในพระวินัย
๔. การคบหาสมาคมผูใหญ
๕. ความเปนผูมีกัลยาณมิตร
๖. การกลาวคําที่เปนสัปปายะ.
(อธิบายวา) ผูเรียน ๑, ๒, ๓, ๔ หรือ ๕ นิกาย ดวยสามารถแหง
บาลี และดวยสามารถแหงเนื้อความ (อรรถกถา) โดยความเปนพหูสูตอยู
ยอมละอุทธัจจกุกกุจจะได. ผูมากไปดวยการสอบถามสิ่งที่เปนกัปปยะและอกัปปยะบาง ผูรอบรู เพราะความเปนผูประพฤติมาจนชํานาญ ในภาระวินัยบัญญัติ
บาง ผูเขาไปหาพระเถระผูเจริญ คือ ผูใหญบาง ผูคบหากัลยาณมิตร ผูทรงพระวินัย เชนกับพระอุบาลีเถระบาง ยอมละอุทธัจจกุกกุจจะได. ยอมละอุทธัจจกุกกุจจะได แมโดยการกลาวถอยคําเปนที่สบาย ที่อาศัยสิ่งที่ควรและไมควร ณ
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ที่ยืนและที่นั่งเปนตน. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงไดตรัสไววา
ธรรม ๖ ประการ ยอมเปนไปเพื่อละอุทธัจจกุกกุจจะ.
วิจิกจิ ฉา มีการเกิดขึ้นโดยอโยนิโสมนสิการ ในธรรมทั้งหลายที่เปน
ที่ตั้งแหงวิจิกิจฉา ความสงสัยนั่นเอง ชื่อวา ธรรมเปนทีต่ ั้งแหงวิจิกิจฉา
เพราะเปนเหตุใหสงสัยบอย ๆ เมื่อใหอโยนิโสมนสิการ ในวิจกิ ิจฉานั้นเปนไป
บอย ๆ วิจิกิจฉาก็เกิดขึ้น ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสไววา
มีอยู ภิกษุทงั้ หลาย ธรรมเปนที่ตั้งแหงความสงสัย การกระทําใหมากซึ่งอโยนิโสมนสิการ ในธรรมเปนที่ตั้งแหงความสงสัยนั้น นี้เปนเหตุนําผลมาให
(อาหารปจจัย) เพื่อการเกิดขึ้นแหงวิจิกิจฉาที่ยังไมเกิด บางเพื่อความเจริญ
ยิ่ง เพื่อความไพบูลยแหงวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแลวบาง. สวนการละวิจิกิจฉามีได
ดวยโยนิโสมนสิการ ในธรรมทั้งหลายมีกุศลเปนตน. ดวยเหตุนั้น พระผูมี
พระภาคเจา จึงไดตรัสไววา มีอยูภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายที่เปนกุศล
และอกุศล ธรรมทั้งหลายที่มีโทษและไมมีโทษ ธรรมทั้งหลายที่ควรเสพ
และไมควรเสพ ธรรมทัง้ หลายที่เปนสวนดําสวนขาว การทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้เปนเหตุนําผลมาให (อาหารปจจัย) เพื่อการ
ไมเกิดขึ้นแหงวิจิกิจฉา ที่ยังไมเกิดขึ้นบาง เพื่อการละวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแลว
บาง.
ธรรมสําหรับละวิจิกิจฉา ๖ ขอ
อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๖ ประการ ยอมไปเพื่อการละวิจิกิจฉา คือ
๑. ความเปนพหูสูต
๒. การซักถาม
๓. ความรอบรูในพระวินัย
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๔. ความเปนผูมากไปดวยอธิโมกข
๕. ความเปนผูมีกัลยาณมิตร
๖. การกลาวถอยคําที่เปนสัปปายะ.
ผูเรียนเอานิกาย ๑ บาง ฯลฯ ๕ นิกายบาง ดวยอํานาจแหงบาลี
และดวยอํานาจแหงเนื้อความ (อรรถกถา) ยอมละวิจิกิจฉาได. ผูสอบถามมาก
ในธรรมทั้งหลาย มีประเภทกุศลเปนตน ปรารภพระไตรรัตนบาง ผูรอบรู
(ชํานาญ) เพราะความเปนผูประพฤติจนชํานาญในพระวินัยบาง ผูมากไป
ดวยอธิโมกข กลาวคือ ความเชื่อที่พึงกําหนดแนในพระรัตนตรัยบาง ผูคบ
หาสมาคมกัลยาณมิตรผูนอมไปในศรัทธา เชนกับพระวักกลิเถระบาง ยอมละ
วิจิกิจฉาได. ยอมละวิจิกิจฉาไดแมโดยการกลาวถอยคําที่เปนสัปปายะ อาศัยคุณ
ของพระรัตนตรัย ณ ที่ยนื และที่นั่งเปนตน. ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจา
จึงไดตรัสไววา ธรรม ๖ ประการ ยอมเปนไปเพื่อละวิจิกิจฉา.
ก็ในอธิการนี้ บรรดานิวรณเหลานี้ ที่ละไดแลวดวยอํานาจการขมไว
ดวยธรรมเหลานั้น ตามที่ไดกลาวมาแลว กามฉันทนิวรณ มีการละไดเด็ดขาด
ดวยอรหัตมรรคกอน. ถิน่ มิทธนิวรณและอุทธัจจนิวรณ ก็อยางนั้น (คือ มีการละไดเด็ดขาดดวยอรหัตมรรค). สวนพยาบาทนิวรณและกุกกุจจนิวรณมี
การละไดเด็ดขาดดวยอนาคามิมรรค. วิจิกิจฉานิวรณมีการละไดเด็ดขาดดวย
โสดาปตติมรรค. เพราะฉะนั้น เพื่อจะทรงแสดงธรรมที่เปนอุปการะแกการ
ละนิวรณเหลานั้น อยางนั้น จึงไดทรงปรารภคํามีอาทิไววา อารทฺธ โหติ
วิริย (วิริยะเปนอันปรารภแลว). อีกอยางหนึ่ง การละนิวรณมีอภิชฌาเปนตน
ตามที่ไดกลาวมาแลว ก็คือวิริยะที่ไดปรารภแลวนี้นั่นเอง. เพราะเหตุที่แตไหน
แตไรมาแลว ผูชื่อวาเกียจครานแลว เพราะปราศจากความเพียร ชื่อวา มี
๑

๑. แปลตามเชิงอรรถ
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สติหลงลืมแลว เพราะไมเขาไปตั้งสติไว ชื่อวา มีกายมีความกระวนกระวาย
เพราะวาระงับความกระวนกระวายยังไมได ชื่อวา มีจิตฟุงซาน เพราะวามี
จิตยังไมไดตั้งมั่นแลว ไมอาจจะยังธรรมเหลานั้นใหเกิดขึ้นได จะปวยกลาว
ไปไย ถึงจะยังธรรมนอกจากนี้ใหเกิดขึ้นได ฉะนั้น เพื่อจะทรงแสดงถึงวิธี
ที่การไปปราศ คือ การละอภิชฌาเปนตนนั้น จะสําเร็จแกผูปฏิบัติได จึงได
ทรงปรารภคํามีอาทิไววา อารทฺธ โหติ วิริย (วิรยิ ะเปนอันไดปรารภแลว).
คํานั้นมีเนื้อความวา ความเพียรเปนอันเธอปรารภแลว คือประคอง
ไวแลว มีอธิบายวา เปนไปแลวโดยไมยอหยอน เพื่อละนิวรณเหลานั้นคือ
เพื่อประโยชนแกการตัดขาดสังกิเลสธรรมแมทั้งหมด. และความเพียร ชื่อวา
เปนอันไมหลบหลีกแลว เพราะไมถึงความหดหูในระหวาง เหตุที่ปรารภแลว
นั่นเอง. บทวา อุปฏิตา สติ อปฺปมุฏา ความวา ไมใชเพียงความ
เพียรอยางเดียวเทานั้น (ที่ปรารภแลว) ถึงสติก็เปนอันเขาไปตั้งไวแลว เพราะ
ความมุงหนาตออารมณ อนึ่งชื่อวา ไมหลงลืมแลว เพราะเขาไปตั้งไวแลว
นั่นเอง และเพราะความสามารถระลึกถึงเรื่องที่ทํา คําที่พูดไวนานแลวได.
บทวา ปสฺสทฺโธ ความวา แมกายของเธอก็เปนอันสงบระงับแลว เพราะ
ระงับความกระวนกระวายกายและจิตได. เพราะเหตุที่บรรดานามกายและรูปกายทั้ง ๒ อยางนั้น เมื่อนามกายสงบแลว แมรูปกายก็เปนอันสงบไปดวย
ทีเดียว ฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสไววา ปสฺสทฺโธ กาโย
(กายระงับ) โดยไมใหแปลกไปวา นามกาโย รูปกาโย. บทวา อสารทฺโธ
ความวา และผูนั้นชื่อวา ไมระส่ําระสายแลว เพราะเปนผูสงบแลวนั่นเอง.
มีอธิบายไววา เปนผูมีความกระวนกระวายปราศไปแลว. บทวา สมาหิต
จิตฺต เอกคฺค ความวา แมจิตของเธอ เปนเสมือนตั้งมั่นแลวโดยชอบ คือ
เสมือนตั้งไวแลว ดวยดี ไดแก เปนเสมือนแนบแนนแลว และเพราะตั้งมั่น
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แลวนั่นเอง จึงมีอารมณเลิศเปนอันเดียว คือไมหวั่นไหว ไดแก ไมดิ้นรน
หมายความวา ไมเอนเอียง. ดวยคําเพียงเทานี้ เปนอันพระองคตรัสถึงปฏิปทา
อันเปนเบื้องตนแหงฌานและมรรค. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงได
ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเปนอยางนี้ถึงกําลังเดินไป เราตถาคต
ก็กลาววา เปนผูมีความเพียร มีโอตตัปปะ ปรารภความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว
เปนไปเนืองนิจติดตอกันไป. เนื้อความแหงพระพุทธพจนนั้น ไดกลาวไวใน
หนหลังนั่นแลว.
พึงทราบวินิจฉัย ในคาถาทั้งหลายตอไป. บทวา ยต จเร ความวา
ภิกษุพึงเดินไปเพียรไป. อธิบายวา แมกําลังสําเร็จการเดินดวยสามารถจงกรม
เปนตน คือ เพียรสืบตอพยายามอยู ดวยสามารถแหงความเพียร คือ
สัมมัปปธานดังที่กลาวแลว โดยนัยมีอาทิวา ภิกษุยังฉันทะใหเกิดขึ้นพยายามอยู
เพื่อความไมเกิดขึ้นแหงธรรมที่เปนบาปอกุศลที่ยังไมเกิด ควรสําเร็จการเดินไป
เปนตน โดยวิธีที่จะละอกุศลธรรมทัง้ หลายได กุศลธรรมทั้งหลาย จะถึงความ
บริบูรณดวยภาวนา. แมในบทที่เหลือทั้งหลายก็มีนัยนี้.
สวนอาจารยบางเหลากลาวเนื้อความของบท ยต นี้วาไดแก สยโต
(สํารวมแลว). บทวา ติฏเ ไดแก พึงเดินไป คือ พึงสําเร็จการเดิน.
บทวา อจฺเฉ ไดแก พึงนั่ง. บทวา สเย ไดแก พึงนอน. บทวา ยตเมน
ปสารเย ความวา ภิกษุเพียรคือหมั่นอยู ไดแก เปนผูพรั่งพรอมดวยความ
เพียรตามที่กลาวมาแลว พึงเหยียดออกไปซึ่งมือและเทาเปนตนนั่น ทีค่ วร
เหยียดออกไป. อธิบายวา พึงละทิ้งความประมาทในที่ทุกสถาน.
บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงขอปฏิบัติ ที่ภิกษุเมื่อปฏิบัติอยู ชื่อ วา เปน
ผูเพียร คือ หมั่นอยู จึงไดตรัสคํามีอาทิไววา อุทฺธ. บรรดาบทเหลานั้น
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บทวา อุทฺธ ไดแก เบื้องบน. บทวา ติริย ไดแก ดานขวาง. อธิบายวา
ในทิศาภาครอบดานดวยสามารถแหงทิศตะวันออกเปนตน. บทวา อปาจิน
ไดแก ทิศเบื้องลาง. บทวา ยาวตา ชคตา คติ ความวา
ความเปนไปของสัตวโลก ที่จําแนกออกเปนสัตวและสังขารมีประมาณเทาใด
ในความเปนไปมีประมาณเทานั้น อธิบายวา ในที่ทุกแหงหน. ดวยคํามี
ประมาณเทานี้ พระผูมพี ระภาคเจา ทรงแสดงโดยทรงสงเคราะหเอาอารมณ
ของสัมมสนญาณเขาไว โดยไมมีเหลือ. บทวา สมเวกฺขิตา ความวา ได
พิจารณาแลวโดยชอบ คือ โดยเหตุ ไดแก โดยนัย. มีอธิบายวา เปนผู
พิจารณาเห็นแจง ดวยอํานาจแหงอนิจจลักษณะเปนตน. บทวา ธมฺมาน
ไดแก ขันธทั้งหลายที่สูญจากสัตว. บทวา ขนฺธาน ไดแก ขันธ ๕ มี
รูปเปนตน . บทวา อุทยพฺพย ไดแก ทั้งความเกิดขึ้น ทั้งความเสื่อมไป.
มีคําอธิบายไวดังนี้วา ภิกษุพึงเปนผูพิจารณาเห็น คือ พิจารณาเห็นเนือง ๆ
ซึ่งความเกิด โดยอาการ ๒๕ อยาง และความเสื่อมสิ้นไป โดยอาการ ๒๕
อยาง ดวยอุทยัพพยญาณ ที่บรรลุไดดวยการพิจารณาความไมเที่ยงเปนตน
แหงรูปธรรมและอรูปธรรมทั้งมวล กลาวคือ อุปทานขันธทั้ง ๕ ที่แตกตาง
กันโดยจําแนกออกเปนอดีตเปนตน ในสัตวโลกแมทั้งหมดที่สงเคราะหเปน ๓
คือ เบื้องบน ดานขวาง เบื้องลาง.
บทวา เจโตสมถสามีจึ ไดแก ญาณทัสสนวิสุทธิ ที่เปนปฏิปทา
สมควรแกอริยมรรค กลาวคือ เจโตสมถะ เพราะสงบระงับสังกิเลสแหงจิต
ไดสิ้นเชิง. บทวา สิกฺขมาน ไดแก ปฏิบัติอยู คือ เจริญอยู หมายความ
วา ยังญาณที่สูง ๆ ขึ้นไปใหเกิดขึ้น. บทวา สทา ความวา ตลอดกาลทุก
เมื่อ คือ ทัง้ กลางคืนทั้งกลางวัน. บทวา สต ความวา ผูทําสติ ดวยสติที่
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ประกอบดวยสัมปชัญญะ ๔. บทวา สตต ปหิตตฺโต ความวา พระอริยเจาทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ตรัสแลว คือ ยอมตรัส ไดแก
ยอมบอกซึ่งภิกษุอยางนั้นวา เปนผูมีใจเด็ดเดี่ยว ตลอดกาลทุกเมื่อ คือ
เปนผูสงใจไปสูนิพพาน. คําที่เหลือมีนัยดังที่กลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาสัมปนนสูตรที่ ๑๒

๑๓. โลกสูตร
วาดวยตรัสรูโลกพรอมเหตุเกิดและความดับ
[๒๙๓] จริงอยู พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตตรัสรูโลกแลว พรากแลว
จากโลก ตรัสรูเหตุเกิดโลกแลว ละเหตุเกิดโลกไดแลว ตรัสรูความดับแหง
โลกแลว ทําใหแจงความดับโลกแลว ตรัสรูปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหง
โลกแลว เจริญปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงโลกแลว ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
สิ่งใดที่โลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ที่หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยเห็นแลว ฟงแลว ทราบแลว รูแจงแลว ถึงแลว
แสวงหาแลว ใครครวญแลวดวยใจ เพราะสิ่งนั้นพระตถาคตตรัสรูแลว ฉะนั้น
บัณฑิตจึงกลาววาพระตถาคต ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตยอมตรัสรู
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใด และยอมปรินิพพานดวยอนุปาทิเสส
นิพพานธาตุในราตรีใด ยอมตรัสบอกแสดงซึ่งพุทธพจนอันใดในระหวางนี้
พุทธพจนนั้นทั้งหมด ยอมเปนอยางนั้นนั่นแลไมเปนไปอยางอื่น ฉะนั้น บัณฑิต
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จึงกลาววาเปนพระตถาคต ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตตรัสอยางใด ทํา
อยางนั้น ทําอยางใด ตรัสอยางนั้น เพราะเหตุดังนั้น บัณฑิตจึงกลาววา
พระตถาคต ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตทรงครอบงําโลกพรอมทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลก หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย
อันใคร ๆ ครอบงําไมได ทรงเห็นโดยถองแท ยังอํานาจใหเปนไป เพราะ
เหตุนั้น บัณฑิตจึงกลาววา พระตถาคต.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเนื้อความนี้แลว ในพระสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจา ตรัสคาถาประพันธดังนี้วา
พระพุทธเจาทรงรูโลกทั้งหมด ใน
โลกทั้งปวงดวยพระปญญาอันยิ่ง ตาม
ความเปนจริง ทรงพรากแลวจากโลก
ทั้งหมด ไมมีผูเปรียบในโลกทั้งปวง เปน
นักปราชญ ทรงครอบงํามารทัง้ หมด
สังขารทั้งหมด ทรงปลดเปลื้องกิเลสเครื่อง
รอยรัดไดทั้งหมด ความสงบอยางยวดยิ่ง
คือ นิพพาน ซึ่งไมมีภัยแตไหน ๆ พระพุทธเจาพระองคนี้ทรงถูกตองแลว พระ
พุทธเจาพระองคนี้ทรงมีอาสวะสิ้นแลว
ไมทรงมีทุกข ทรงตัดความสงสัยไดแลว
ทรงถึงความสิ้นไปแหงกรรมทัง้ หมด ทรง
นอมไปแลวในธรรมเปนที่สิ้นไปแหงอุปธิ
พระผูมพี ระภาคเจาพระองคนั้น ชื่อวาเปน
พระพุทธเจา พระผูมีพระภาคเจาพระองค
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นั้น ชื่อวาเปนสีหะผูยอดเยี่ยม ทรงประกาศ
พรหมจักรแกโลกพรอมทั้งเทวโลก เพราะ
เหตุดังนั้น เทวดาและมนุษยทงั้ หลายผูถึง
พระพุทธเจาวาเปนสรณะยอมมาประชุม
กันนอมนมัสการพระพุทธเจาพระองคนั้น
ผูมีพระคุณใหญ ผูป ราศจากความครั่นคราม บรรดาบุคคลผูฝกหัดอยู
พระพุทธเจาผูทรงฝกแลว เปนผูประเสริฐ
สุด บรรดาบุคคลผูสงบอยู พระพุทธเจา
ผูแสวงหาคุณผูสงบแลว เปนผูประเสริฐ
สุด บรรดาบุคคลผูพนอยู พระพุทธเจา
ทรงพนแลวเปนผูเลิศ บรรดาบุคคลผู
ขามอยู พระพุทธเจาผูทรงขามพนแลว
เปนผูประเสริฐ เพราะเหตุนั้นแล เทวดา
และมนุษยทั้งหลายยอมนอบนอมพระพุทธเจาพระองคนี้ ผูมีพระคุณใหญ ผูปราศจาก
ความครั่นครามดวยคิดวา บุคคลผูเปรียบ
ดวยพระองคยอมไมมีในโลกพรอมทั้ง
เทวโลก.
เนื้อความแมนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจา
ไดสดับมาแลว ฉะนั้นแล.
จบโลกสูตรที่ ๑๓
จบจตุกนิบาต
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อรรถกถาโลกสูตร
ในโลกสูตรที่ ๑๓ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :ความหมายของโลก
บทวา โลโก ความวา ชื่อวาโลก เพราะหมายความวายอยยับไป
หักพังไป. โดยเนื้อความไดแกอริยสัจ ๒ ขอตน แตในที่นี้พึงทราบวา ไดแก
ทุกขอริยสัจ. โลกนี้นั้น ไดกลาวไวแลวในหนหลัง ทั้งโดยจําแนกออกไป
และโดยสรุปวา สัตวโลก สังขารโลก และโอกาสโลก.
อีกอยางหนึ่ง โลกมีมากอยาง ดวยสามารถแหงขันธโลกเปนตน.
ถามวา โลกคืออะไร ? คือ ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก วิปตติภวโลก
วิปตติสัมภวโลก สัมปตติภวโลก สัมปตติสัมภวโลก โลก ๑ คือ สัตวทั้งมวล
ดํารงอยูดวยอาหาร โลก ๒ คือ นาม ๑ รูป ๑ โลก ๓ คือ เวทนา ๓ โลก
๔ คือ อาหาร ๔ โลก ๕ คือ อุปาทานขันธ ๕ โลก ๖ คือ อายตนะที่เปนไป
ภายใน ๖ โลก ๗ คือ วิญญาณฐิติ ๗ โลก ๘ คือ โลกธรรม ๘ โลก ๙
คือ สัตตาวาส ๙ โลก ๑๐ คือ อายตนะ ๑๐ โลก ๑๒ คือ อายนะ ๑๒
โลก ๑๘ คือ ธาตุ ๑๘ โลกแมจําแนกออกไปมากอยาง ดังที่พรรณนามานี้
ยอมถึงการสงเคราะห คือการรวมลงในอุปาทานขันธ ๕ เทานั้น. และอุปาทานขันธก็เปนทุกขอริยสัจ คือแมความเกิดก็เปนทุกข ฯลฯ โดยยนยอ
แมอุปาทานขันธ ๕ ก็เปนทุกข ดวยเหตุนั้น ขาพเจาจึงไดกลาวไววา โดย
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เนื้อความไดแกอริยสัจ ๒ อยางขางตน แตในพระสูตรนี้ พึงทราบวา ไดแก
ทุกขอริยสัจ.
ถามวา ก็ความหมายวายอยยับไป หักพังไป ยอมมีอยูในขันธ ๕ โดย
ไมแปลกกัน ไมใชหรือ ? ตอบวา มีอยูจริง แตสิ่งใดที่ยึดถือไววา จะไม
ยอยยับไป สิ่งนั้นหาเปนอยางนั้นไม ยอมยอยยับหักพังไป โดยสวนเดียวเทานั้น
เพราะฉะนั้น สภาพนั้นจึงชื่อวาโลก. โลกศัพท พึงทราบวา กําหนดลงไป
แนนอนแลวในอุปาทานขันธทั้งหลายเทานั้น . เพราะเหตุนั้น คําวา โลก
จึงเปนทุกขสัจเทานั้น. แมผิวา เนื้อความแหงตถาคตศัพท ขาพเจาไดจําแนก
ไวแลว โดยนัยตาง ๆ อยางพิสดาร ในตถาคตสูตร ในเบื้องหลังไซร ถึง
อยางนั้น ในที่นี้ก็จะมีการขยายความใหชัด โดยมุขคือการพรรณนาเนื้อความ
ของพระบาลี ดังตอไปนี้.
บทวา อภิสมฺพุทฺโธ ความวา กอนอื่นโดยไมแปลกกัน ตามการ
จําเเนกที่ไดกลาวไวแลว แตตอนกอนวา อภิฺเยฺยโต (โดยธรรมที่ควรรูยงิ่ )
ปริฺเยฺยโต (โดยธรรมที่ควรกําหนดรู) หรือโดยการจําแนกเปนกุศลและ
อกุศลเปนตน ที่แยกออกเปนอาสยกิเลส อนุสยกิเลส จริยาและอธิมุตติเปนตน
ก็หรือวา โดยแปลกกันทีแ่ ยกเปนประมาณแหงวรรณะ (สี) และสัณฐาน
เปนตน พระผูมีพระภาคเจาทรงรูคือทรงทราบ ไดแกทรงกระทําประโยชน
ที่คนทั้งหลายพึงรูโดยประการใด ๆ ใหประจักษแกพระองค โดยประการนั้นๆ
โดยชอบคือไมผิดพลาด ดวยสยัมภูญาณที่ยิ่งยวด มีอาทิวา ผูนี้มีอาสยะยั่งยืน
(อัธยาศัยเปนสัสตะ) ผูนี้มีอาสยะขาดสูญ (อัธยาศัยเปนอุจเฉทะ) และมีอาทิวา
ปฐวีธาตุ มีลักษณะแขนแข็ง อาโปธาตุ มีลักษณะไหลไป เพราะฉะนั้น จึง
ทรงพระนามวา อภิสัมพุทธะ.
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บทวา โลกสฺมา ความวา จากโลกตามที่กลาวแลว บทวา วิสยุตฺโต
ความวา ไมเกี่ยวของแลว อธิบายวา พนไปจากโลกนั้น เพราะตัดขาด
สังโยชนทั้งหมด ที่เนื่องดวยโลกนั้นออกไปไดโดยชอบทีเดียว.
บทวา โลกสมุทโย ไดแกตัณหา ตามสุตตันตนัย แตตามอภิธรรมนัย
ไดแกกิเลส ๑,๕๐๐ พรอมดวยอภิสังขารทั้งหลาย. บทวา ปหีโน ไดแก
ทรงละกิเลสพรอมทั้งวาสนาได ดวยอํานาจสมุจเฉทปหาน ดวยอรหัตมรรคญาณที่โพธิมณฑล. บทวา โลกนิโรโธ ไดแก พระนิพพาน บทวา สจฺฉิกโต
ไดแก ทําใหประจักษแกพระองคเอง. บทวา โลกนิโรธคามินีปฏิปทา
ไดแกอัษฎางคิกมรรค อันเปนอริยะสงเคราะหลงในขันธ ๓ มีศีลขันธเปนตน.
เพราะวา ทางนั้นไปถึงคือบรรลุถึงพระนิพพานอันเปนที่ดับโลก หรืออัน
พระอริยเจาทั้งหลายดําเนินไปเพื่อพระนิพพานนั้น เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา
โลกนิโรธคามินีปฏิปทา (ขอปฏิบัติใหถึงความดับโลก).
ดวยคําเพียงเทานี้ เปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงเนื้อความ
นี้วา ชื่อวาตถาคต เพราะตรัสรูยิ่ง คือถึงตามความเปนจริง ซึ่งสิ่งที่แทจริง
อธิบายวา อริยสัจ ๔ ชื่อวา ตถา (สิ่งที่แทจริง). ดังที่พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่แทจริง ไมผิดพลาด ไมเปนอยางอื่น
เหลานี้มี ๔ อยาง ๔ อยางคืออะไร ? คือ ภิกษุทงั้ หลาย คําวา นี้ทุกข
นั่นเปนสิ่งที่แทจริง นัน่ เปนสิ่งที่ไมผิดพลาด นั่นเปนสิ่งที่ไมเปนอยางอื่น.
พึงทราบความพิสดารตอไป.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ตถาคต เพราะเสด็จไปเพื่อสิ่งที่แทจริง ชื่อวา
ตถาคต เพราะทรงถึงสิ่งที่แทจริง. อนึ่ง บทวา คโต ไดแกทรงบรรลุแลว
คือทรงผานมาแลว หมายความวา ทรงถึงแลว อธิบายวา ทรงปฏิบัติแลว.
มีคําอธิบายไวดังนี้วา เพราะเหตุที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จถึง คือบรรลุแลว
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ซึ่งสากลโลก ดวยติรณปริญญา ที่เปนความจริง ไมผิดพลาด ฉะนั้น พระองค
จึงทรงพระนามวา ตถาคต เพราะพระตถาคตตรัสรูโลกแลว. ทรงพระนามวา
ตถาคต เพราะเสด็จถึง คือ เสด็จผานโลกสมุทัย (เหตุเกิดโลก) มาแลวดวย
ปหานปริญญา ที่เปนความจริง ไมผิดพลาด ทรงพระนามวา ตถาคต เพราะ
เสด็จถึงคือทรงลุถึงโลกนิโรธ (เหตุดับโลก) ดวยการทําใหแจง ที่เปนความจริง
และทรงพระนามวาตถาคต เพราะทรงถึงคือทรงปฏิบัติ ขอปฏิบัติใหถึงความ
ดับโลก ทีแ่ ทจริงไมผิดพลาด. ผูศกึ ษาพึงทราบเนื้อความแหงพระบาลีนี้
ดวยอํานาจการแสดงถึงความที่พระผูมีพระภาคเจา เปนพระตถาคต ดวย
ประการอยางนี้.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงประกาศความที่พระองคเปนพระตถาคต ดวยอํานาจแหงการตรัสรูอริยสัจ ๔ ดวยประการดังนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะ
ทรงแสดงถึงความที่พระองคเปนพระตถาคตนั้น แมดวยอํานาจแหงการตรัสรู
ธรรมที่พระองคทรงเห็นแลวเปนตน ในสัจจะ ๔ เหลานั้น จึงไดตรัสคํามีอาทิ
ไววา ย ภิกขฺ เว. แตในอรรถกถาอังคุตตรนิกายทานกลาวคํามีอาทิไววา ครั้น
ตรัสความที่พระองคเปนพุทธเพราะสัจจะทั้ง ๔ แลวดังนี้ คํานั้น ทานกลาวไว
เพื่อแสดงวา ศัพทวา ตถาคต และศัพทวา พุทธ โดยเนื้อความแลวไมมีเหตุ
แตกตางกันเลย อนึ่ง ความจริงพระบาลีก็เปนไปแลวอยางนั้นเหมือนกัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิฏ ไดแก อายตนะคือรูป. บทวา
สุต ไดแก อายตนะคือเสียง. บทวา มุต ไดแกอายตนะคือกลิ่น อายตนะ
คือรส และอายตนะคือโผฏฐัพพะ เพราะจะตองประจวบเขา จึงจะรับ
เอาได. บทวา วิฺฺาต ไดแก ธรรมารมณ มีสขุ ทุกขเปนตน. บทวา
ปตฺต ไดแก ที่มาประจวบเขาโดยไดแสวงหาหรือไมไดแสวงหาก็ตาม. บทวา
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ปริเยสิต ไดแกแสวงหาอารมณที่มาประจวบเขาบาง ที่ไมมาประจวบเขาบาง.
บทวา อนุวิจรต มนสา ไดแก อารมณที่ทรงใครครวญดวยใจ. ควรจะ
เชื่อมความวา ถามวา ใครครวญดวยใจของใคร ? ตอบวา ดวยใจของสัตวโลก
พรอมทั้งเทวโลก ฯลฯ พรอมทั้งเทวดาและมนุษย.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา สเทวกสฺส โลกสฺส ตอไป. สัตวโลก
พรอมดวยเทวโลกทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา สเทวโลกะ. แหงสัตวโลก
พรอมทั้งเทวโลกนั้น. แมในบทที่เหลือ ก็มีนัยนั้นเหมือนกัน. ก็ดวยคําวา
สเทวกะ ในพระสูตรนี้ พึงทราบถึงการทรงถือเอาเทวดาชั้นกามาพจร ๕ ชั้น.
ดวยคําวา สมารกะ พึงทราบถึงการทรงถือเอาเทวดาชั้นกามาพจรชั้นที่ ๖.
ดวยคําวา สพรหมกะ พึงทราบถึงการทรงหมายเอาชั้นพรหมมีพรหมกายิกะ
เปนตน. ดวยคําวา สสฺสมณพฺราหฺมณี พึงทราบถึงการทรงถือเอาสมณพราหมณ ผูเปนขาศึกตอพระศาสนา และการทรงถือเอาสมณพราหมณผูระงับ
บาป และลอยบาปไดแลว. ดวยคําวา ปชา พึงทราบถึงการทรงถือเอาสัตวโลก.
ดวยคําวา สเทวมนุสฺส พึงทราบถึงการทรงถือเอาสมมติเทพ และมนุษย
ที่เหลือ เมื่อเปนเชนนี้ สัตวโลกพรอมดวยเทวดามารและพรหม ในพระสูตรนี้
พึงทราบวาทรงถือเอาแลวดวยบททั้ง ๓ สัตวโลกเทานั้น พึงทราบวาทรงถือเอา
แลวดวยบททั้งสอง ดวยอํานาจประชาสัตว. อีกนัยหนึ่งเทวโลกชั้นอรูปาพจร
พระองคถือเอาแลวดวยศัพทวา สเทวกะ. เทวโลกชั้นฉกามาวจร ดวยคําวา
สมารกะ. พรหมโลกชัน้ ที่มีรูป ดวยคําวา สพรหมกะ. สัตวโลกที่เหลือ
พรอมดวยสมมติเทพทั้งหลาย ทรงถือเอาแลวดวยคําวา สัสสมณพราหมณศัพทเปนตน.
ก็อีกอยางหนึ่ง เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ผูทรงมีสัตวโลกทั้งหมด
เปนอารมณ ไดทรงประกาศความเปนผูไดตรัสรูแลว โดยการกําหนดอยาง
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อุกฤษฏ ดวยคําวาสเทวะในพระสูตรนี้ เมื่อเปนเชนนี้ ชนเหลาใดจะพึงมี
ความเขาใจผิดวา ขึ้นชื่อวามาร ชื่อวสวัตดีมีอานุภาพมาก เปนใหญในสวรรค
ชั้นฉกามาพจรมีอยู. แตพระพรหมมีอานุภาพมากแมกวามารนั้นใชนิ้วทั้ง ๑๐
สองแสงสวางไปในหมื่นจักรวาล เสวยสุขอันเกิดจากฌานสมาบัติชั้นสูงมีอยู.
และสมณพราหมณจํานวนมากผูมีฤทธิ์ มีทิพยจักษุ รูจิตใจของผูอื่นมีอานุภาพ
มาก ยังมีอยู ทั้งหมูสัตวนี้ ที่ไมมีที่สิ้นสุด หาประมาณมิไดก็ยังมี อารมณ
ของสัตวเหลานี้ทั้งหมดนั่นแหละ พระผูมีพระภาคเจา ไดทรงรูแลว โดย
ไมมีเหลือเทียวหรือ ? พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงขจัดความเขาใจผิด
ของชนเหลานั้น จึงไดตรัสคํามีอาทิไววา สเทวกสฺส โลกสฺส. สวนโบราณาจารย ไดกลาวไววา บทวา สเทวกสฺส คลุมถึงสัตวโลกไมมีเหลือ
พรอมดวยเทวดาทั้งหลาย บทวา สมารกสฺส คลุมถึงสัตวโลกไมมีเหลือ
พรอมดวยมาร บทวา สพฺรหฺมกสฺส คลุมถึงสัตวโลกไมมีเหลือพรอมดวย
พรหมทั้งหลาย. พระผูม พี ระภาคเจา ครั้นทรงใสสัตวแมทั้งหมดผูเขาถึง
ภพทั้ง ๓ ลงใน ๓ บทอยางนี้แลว เมื่อจะทรงใช ๒ บทคลุมอีก จึงไดตรัสไววา
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย (อันหมูสัตว พรอมทั้ง
สมณพราหมณ พรอมทั้งเทวดาและมนุษย). พระผูม ีพระภาคเจาทรงครอบคลุมสัตวทั้งหมด ที่กําหนดดวยขันธทั้ง ๓ ไว ดวยทั้ง ๕ บทอยางนี้.
ดวยบทวา ยสฺมา ต ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธ (เพราะเหตุที่
อารมณนั้น พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสรูแลว) พระผูมีพระภาคเจา
จึงทรงแสดงคํานี้ไว คือ รูปารมณอันใด มีสีเขียวและสีเหลืองเปนตน มาสูคลอง
ในจักขุทวารของสัตวโลกพรอมทั้งเทวโลก ในโลกธาตุที่หาประมาณมิได
รูปารมณนั้นทั้งหมด พระตถาคตเจาไดทรงรูแลวอยางนี้วา สัตวนี้เห็น
รูปารมณนี้ในขณะนี้แลว ดีใจหรือเสียใจ หรือเกิดมีใจเปนกลาง. สัททารมณ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 732

มีเสียงกลอง เสียงตะโพนเปนตน อันใด ก็เชนนั้นมาสูคลองในโสตทวาร
ของสัตวโลกพรอมทั้งเทวโลก ในโลกธาตุที่หาประมาณมิได คันธารมณมีกลิ่น
เกิดแตรากเหงา และเปลือกเปนตน (อันใด) มาสูคลองในมานทวาร...
รสารมณมีรสเกิดแตรากเหงา และรสเกิดแตลําตนเปนตน (อันใด) มาสูคลอง
ในชิวหาทวาร...โผฏฐัพพารมณแยกออกเปนปฐวีธาตุ เตโชธาตุและวาโยธาตุ
มีแข็งและออนเปนตน (อันใด) มาสูคลองในกายทวาร (ของสัตวโลกพรอมทั้ง
เทวโลกในโลกธาตุที่หาประมาณมิได) พระตถาคตเจาไดทรงทราบโผฏฐัพพารมณอันนั้นทั้งหมดอยางนี้วา สัตวนี้ ถูกตองโผฏฐัพพะชื่อนี้ในขณะนี้แลว
เปนผูดีใจหรือเสียใจ หรือเกิดมีใจเปนกลาง. ธรรมารมณที่แยกออกเปนสุข
เปนตน (อันใด) ก็เชนนั้นมาสูคลอง ในมโนทวารของสัตวโลก พรอมทั้ง
เทวโลกนี้ ในโลกธาตุอันหาประมาณมิได ธรรมารมณนั้นทั้งหมด พระตถาคตเจา ไดตรัสรูแลวอยางนี้วา สัตวนี้รูธรรมารมณชื่อนี้ ในขณะนี้แลว
เปนผูดีใจหรือเสียใจ หรือเกิดมีใจเปนกลาง. เมื่อเปนเชนนี้ สิ่งที่สัตวโลก
พรอมทั้งเทวโลกนี้เห็นแลว ไดยินแลว ไดทราบแลว ไดรูแลว พระตถาคตเจา
จะไมทรงเห็น ไมทรงไดยิน ไมทรงทราบหรือไมทรงรู ยอมไมมี. แตรปู
เปนตน ทีม่ หาชนนี้แสวงหาแลว แตไมไดประสบมีอยูบาง ที่ไมไดแสวงหา
ก็ไมประสบมีอยูบาง ทีแ่ สวงหาแลว ไดประสบมีอยูบาง ที่ไมไดแสวงหา
แตไดประสบมีอยูบาง. รูปเปนตน แมทั้งหมดที่ชื่อวาพระตถาคตเจาไมทรง
ประสบแลว คือไมทรงทําใหแจงดวยญาณแลว ยอมไมมี. เพราะเหตุนั้นนั่นแหละ
ขึ้นชื่อวา รูปารมณอันใด ที่มาสูคลองในจักษุทวาร ของสัตวทั้งหลาย หาประมาณมิได ในโลกธาตุทั้งหลายหาประมาณมิได มีอยู รูปารมณนั้นพระผูมีพระภาคเจา ทรงรูทรงเห็นโดยอาการสิ้นเชิง. ก็รูปารมณนั้นอันพระผูมีพระภาคเจา นี้ ผูทรงรูท รงเห็นอยูอยางนี้ เมื่อทรงจําแนกออกไป ตามชือ่
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มากมาย ตามวาระ ๑๓ วาระ ตามนัย ๕๒ นัย โดยนัยมีอาทิวา รูปคืออะไร ?
คือรูปายตนะซึ่งไดแกรูปที่อาศัยมหาภูตรูปทั้ง ๔ แสดงออกเปนสีแสง มีสีเขียว
สีเหลือง (เปนตน ) มีการกระทบได ดังนี้ ดวยสามารถอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณเปนตน หรือดวยสามารถแหงบทที่ไดอยู ในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน
กลิ่น รส และโผฏฐัพพะที่ไดทราบ และธรรมารมณที่ไดรูแลว ก็เปนอยางนั้น
นั่นเอง ไมมีผิดไปจากนั้น. ในเสียงเปนตน ที่มาสูคลอง แมในโสตทวาร
เปนตน ก็มนี ัยนี้.
บทวา ตสฺมา ตถาคโตติ วุจฺจติ ความวา พระพุทธเจา
บัณฑิตเรียกวา ตถาคต เพราะสิ่งที่ชาวโลกกลาวแลวโดยประการใด ก็ตรัส
แลวโดยประการนั้นเหมือนกัน. สวนคําใดที่ตรัสไวในพระบาลีวา อภิสมฺพุทฺธ
(ตรัสรูแลว) คํานั้นมีความหมายเทากับตถาคตศัพท. ดวยคําวา ตถาคโต นี้
เปนอันทรงแสดงเนื้อความนี้ไววา ชือ่ วา ตถาคต เพราะความเปนผูทรงแสดง
อยางนั้นเปนปกติ. สมจริงตามที่ทานพระธรรมเสนาบดี (สารีบุตร) ไดกลาว
ไวแลววา
ไมมีอะไรในโลกนี้ ที่พระตถาคตเจาพระองคนั้นไมทรงเห็น และที่ควรรู
แตไมทรงรู พระองคทรงรูยิ่งทุกสิ่งที่ควร
แนะนํา เพราะเหตุนั้น พระองคจึงทรง
เปนผูมพี ระจักษุรอบดาน (สมันตจักขุ).
ถึงในพระสูตร พระผูมีพระภาคเจา ก็ไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราตถาคตรูสิ่งที่ชาวโลกพรอมทั้งเทวโลก ฯลฯ พรอมทั้งเทวดา
และมนุษย ไดเห็น ไดยิน ไดทราบไดรู ไดประสบ ไดแสวงหา ไดใครครวญ
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แลวดวยใจ เราตถาคต ไดรูสิ่งนั้นแลว ตถาคตไดทราบสิ่งนั้นแลว สิ่งนั้น
ไดปรากฏแกตถาคตแลว.
บทวา ยฺจ ภิกขฺ เว รตฺตึ ตถาคโต อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ
อภิสมฺพุชฺฌติ (ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตเจา ไดตรัสรู อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในราตรีใด) ความวา ก็ในราตรีที่มีพระจันทรเพ็ญใน
วิสาขมาสใด พระผูมีพระภาคเจา ผูทรงพระนามวา ตถาคต เพราะหมายความวา เสด็จมาแลวอยางนั้นเปนตน ประทับนั่งบนบัลลังกที่ไมมีใครพิชิตได
ที่ดวงโพธิ์ ทรงทําลายศีรษะของมารทั้ง ๓ แลว ทรงบรรลุสมั มาสัมโพธิญาณ
อันยอดเยี่ยม เพราะไมมีญาณอื่นยิ่งกวา คือ พระสัพพัญุตญาณพรอมดวย
อาสวักขยญาณ. บทวา ยฺจ รตฺตึ อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา
ปรินิพฺพายติ (และในราตรีใด ทรงปรินิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ) ความวา ก็ในราตรีที่มีพระจันทรเพ็ญในวิสาขมาสใดนั่นแหละ พระผูมีพระภาคเจา ไดเสด็จปรินิพพาน ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในระหวาง
นางรังทั้งคู ที่สาลวโนทยานอันเปนสถานที่พักผอนของชาวมัลละ ในเมือง
กุสินารา. บทวา ย เอตสฺมึ อนฺตเร ความวา ในทามกลางระหวาง
สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ และอนุปาทิเสสนิพพานธาตุทั้ง ๒ อยางนี้ คือใน
ปฐมโพธิกาลบาง ในมัชฌิมโพธิกาลบาง ในปจฉิมโพธิกาลบาง ในระยะกาล
ประมาณ ๔๕ ป พระผูม ีพระภาคเจา ไดตรัสพระธรรมไว แยกประเภท
เปนสุตตะ และเคยยะเปนตน ดวยสามารถแหงการทรงชี้แจง คือ ตรัสบอก
ดวยอํานาจแหงการทรงยกขึ้นแสดง ทรงแสดงไขดวยสามารถแหงการทรงจําแนกออกไป. บทวา สพฺพ ต ตเถว โหติ (พระพุทธพจนนั้นทั้งหมด
ยอมเปนอยางนั้นนั่นเอง) ความวา พระพุทธพจนทั้งหมด คือ ที่มีองค ๙
มีสุตตะและเคยยะเปนตนนั้น คือ ทีท่ รงแสดงแลวในระหวางนี้ โดยอรรถและ
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โดยพยัญชนะแลว ไมมที ี่นาตําหนิ ไมบกพรอง ไมเกิน บริบูรณโดยอาการ
ทุกอยาง สรางจากเมา คือ ราคะ ฯลฯ สรางจากเมา คือ โมหะ ไมมีขอ
พลั้งพลาด แมเพียงเทาปลายขนทรายในพระพุทธพจนนั้น เปนอยางนั้น
เทานั้น เหมือนสิ่งที่ประทับดวยดวงตราดวงเดียวกัน เหมือนสิ่งที่ตวงดวย
ทะนานเดียวกัน และเหมือนสิ่งที่ชั่งดวยเครื่องชั่งอยางเดียวกัน ไมเปนอยางอื่น
เพราะตรัสสอนเพื่อประโยชนนแกผูใดก็ยังประโยชนใหสําเร็จแกผูนั้น โดยสวนเดียวนั่นเอง เพราะฉะนั้น พระพุทธพจนนั้น จึงเปนของแท ไมแปรผัน
ไมเปนอยางอื่น. ดวยคําวา ทานแสดงวา ชื่อวาตถาคต เพราะเปนผูมีปกติ
ตรัสอยางนั้น. คตศัพท นี้ มีความหมายเทาคทะ เพราะแปลง ท อักษรเปน
ต อักษร. เพราะฉะนั้น จึงมีอธิบายวา ชื่อวา ตถาคต เพราะตรัสอยางนั้น.
อีกอยางหนึ่ง การกลาว ชื่อวา อาคโท. ความหมายวา การตรัส. การตรัส
อยางนั้น คือ ไมผิดพลาด มีอยูแกพระผูมีพระภาคเจานั้น เหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจา จึงชื่อวา ตถาคต เพราะแปลงอักษร ท. เปนอักษร ต.
ผูศึกษาควรทราบบทสําเร็จรูป ในคําวา ตถาคต นี้ ตามที่พรรณนามานี้เถิด.
บทวา ยถาวาที ตถาการี ความวา พระผูมีพระภาคเจา เมื่อ
ทรงแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น ตรัสธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลานี้เปนอกุศล
มีโทษ วิญูชนตําหนิ ที่บุคคลสมาทานครบถวนแลว ยอมเปนไปเพื่อสิ่งที่
ไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข พระองคทรงละธรรมเหลานั้นไดเอง
โดยสวนเดียวนั่นแหละ. สวนธรรมเหลาใด พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ธรรมเหลานี้เปนกุศล ไมมีโทษ วิญูชนสรรเสริญ ที่บุคคลสมาทานครบ
ถวนแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ธรรมเหลานั้น
พระองคทรงเขาถึงดวยพระองคเองอยูแลว โดยสวนเดียว. เพราะเหตุนั้น
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พระผูมีพระภาคเจา พึงทราบวา ตรัสอยางใดก็ทรงทําไดอยางนั้น. บทวา
ยถาการี ตถาวาที ความวา พระผูมีพระภาคเจา ทรงปฏิบตั ิชอบแลว
ดวยสามารถแหงการยังศีลเปนตนใหบริบูรณ ชื่อวา ทรงทําอยางใดดวยพระ
องคเอง ก็ตรัสอยางนั้น ดวยสามารถแหงการยังผูอื่น ใหดํารงอยูในธรรมมี
ศีลเปนตนเหลานั้น ดวยพระธรรมเทศนา. อธิบายวา พระวรกายของ พระ
ผูมีพระภาคเจา อนุโลมตามพระวาจา แมพระวาจาก็ทรงอนุโลมตามพระกาย.
เพราะเหตุนั้นพระองค จึงชื่อวา เปนผูตรัสอยางใด ก็ทรงทําอยางนั้น และ
ทรงทําอยางใด ก็ตรัสอยางนั้น. อนึง่ อธิบายวา พระผูมีพระภาคเจา
ผูทรงเปนอยางนั้น มีพระวาจาอยางใด แมพระกายก็ไปแลว คือ เปนไป
แลว อยางนั้น และพระกายของพระองคเปนไปแลว (ทรงทํา) อยางใด แม
พระวาจาก็ไปแลว คือเปนไปแลวอยางนั้น.
บทวา อภิภู อนภิภูโต ความวา เบื้องบนจรดภวัคคพรหม เบื้อง
ลางจรดอเวจีนรก เปนที่สุด ดานขวางในโลกธาตุหาประมาณมิได พระผูมี
พระภาคเจา ทรงครอบงําสัตวทั้งมวล ดวยศีลบาง ดวยสมาธิบาง ดวย
ปญญาบาง ดวยวิมุตติบาง ดวยวิมุตติญาณทัสนะบาง พระองคไมมีใครชั่ง
ไมมีประมาณ ไมมีผูเสมอ ไมมีผูสม่ําเสมอ ไมมีผูเสมอเหมือน ไมมีผูเทียม
ไมมีบุคคลเทียม ไมมีผูเทา ไมมีผูเปรียบเทียบ ทรงเปนพระราชาไมมีผูยิ่ง
กวา ทรงเปนเทพเหนือเทพ ทรงเปนทาวสักกะเหนือทาวสักกะ ทรงเปนพระ
พรหมเหนือพระพรหม เพราะเหตุนั้นนั่นเอง จึงไมมีใครครอบงําพระองค
ได เพราะฉะนั้น พระองคจึงทรงพระนามวา อนภิภูโต (ไมมีผูครอบงําได.
ศัพทวา อฺทตฺถุ เปนนิบาต. ใชในความหมายวา โดยสวนเดียว. อธิบายวา
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ชื่อวา เนยยะ (ควรแนะนํา ควรรู) สิ่งนั้นทั้งหมด จะเห็นได

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เลม ๑ ภาค ๔ - หนาที่ 737

เหมือนผลมะขามปอมในอุงมือ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ทสะ (ผูทรงเห็น).
พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระหามวา วสวัตดี เพราะทรงใหสัตวทั้งหลาย
เปนไปในอํานาจ ดวยการทรงทราบอาสยะเปนตน (ของเขา) ไมมีผิดพลาด
และดวยการทรงนําเขาใหเขาไปหาประโยชนเกื้อกูล ทรงใหสังขารทั้งหลายเปน
ไปในอํานาจ ดวยสามารถแหงการนําไปสูความเปนอยางอื่นตามภาวะ (ทรงบังคับพระกายได) ทรงยังสมาบัติและจิตใหเปนไปในอํานาจ เพราะทรง
ประพฤติมาจนชํานาญ โดยอาการทุกอยาง ดวยเหตุเพียงเทานี้ พระผูมพี ระ
ภาคเจา ชื่อวา ทรงแสดงความที่พระองคทรงเปนพระตถาคต เพราะความ
หมายวาทรงครอบงํา. (สัตว).
ในขอนั้น พึงทราบบทสําเร็จรูป ดังตอไปนี้วา พระผูมีพระภาคเจา
ผูทรงเปนเสมือนมียาขนานวิเศษ จึงทรงพระนามวา อคทะ ก็ยาขนานวิเศษ
นั้น ไดแกอะไร ? ไดแก ความงามแหงพระธรรมเทศนา และความหนาแนน
แหงบุญ. อธิบายวา ดวยเหตุนั้นนั่นเอง พระผูมีพระภาคเจา นั่นจึงทรง
มีพุทธานุภาพมาก ทรงครอบงําผูใสรายทุกคนและสัตวโลกพรอมทั้งเทวโลก
ไดเหมือนหมองู ปราบงูดวยยาทิพย ฉะนั้น. ยาขนานวิเศษ คือ ความงาม
แหงพระธรรมเทศนาและความหมายแนนแหงบุญ ที่เปนยาขนานที่แท คือไม
ปลอม ในการทรงครอบงํา (รักษา) สัตวโลกของพระผูมีพระภาคเจานั้นมี
อยู เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจานั้น พึงทราบวา ทรงพระนามวา
ตถาคต โดยแปลงอักษร ท. ใหเปนอักษร ต. ดวยประการดังนี้. ดวยเหตุ
นั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระตถาคต
ครอบงําสัตวโลก พรอมทั้งเทวโลก ฯลฯ ยังอํานาจใหเปนไป เพราะเหตุนั้น
บัณฑิตจึงเรียกวา พระตถาคต.
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พึงทราบวินิจฉัย ในคาถาทั้งหลายตอไป. บทวา โลก อภิฺาย
ความวา ทรงรูขันธเปนที่อยูอาศัยในโลกธาตุทั้ง ๓. บทวา สพฺพโลเก
ยถาตถ ความวา ทรงรูทกุ สิ่งทุกอยางที่ควรรู ในขันธเปนที่อยูอาศัยในโลก
ธาตุทั้ง ๓ นั้น ตามที่เปนจริงคือไมผิด. บทวา สพฺพโลกวิสยุตฺโต
ความวา ทรงพรากไปคือ ทรงพนไปแลวจากโลกแมทั้งหมด ดวยการทรงละ
โยคะ ๔ อยางโดยไมมีเหลือ. บทวา อนูสโย ความวา พระผูมีพระภาคเจา ชื่อวา ไมทรงมีอุสยกิเลส (กิเลสที่หนาแนน) โดยอุสยกิเลส คือ
ตัณหา และทิฏฐิ คือทรงละเวนจากอุสยกิเลสเหลานั้น ในโลกแมทั้งหมด.
บทวา สพฺพาภิภู ความวา ผูทรงครอบงําอารมณทั้งหมด มีรปู เปนตน คือ
สังขารทั้งหมด ไดแก มารแมทั้งหมดแลวดํารงอยู. บทวา ธีโร ไดแก
ผูถึงพรอมดวยปญญา เครื่องทรงจํา. บทวา สพฺพคณฺปฺปโมจโน ความวา
พระผูมีพระภาคเจา ทรงเปลื้องกิเลสมีกายคันถะ คือ อภิชฌาเปนตน
ทั้งหมดเสด็จดํารงอยูแลว ชื่อวา ทรงเปลื้องกิเลส คือ คันถะทั้งหมดออกไปได
เพราะทรงเปลื้องกิเลสเหลานั้นออกจากสันดานของเวไนยสัตว ดวยพระธรรม
เทศนาที่ไพเราะของพระองค. บทวา ผุฏสฺส ตัดบทเปน ผุฏ า อสฺส
(แปลวา อันพระผูมีพระภาคเจาพระองคนี้ทรงสัมผัสแลว). คําวา อสฺส
นี้เปนฉัฏฐีวิภัตติ ใชในความหมายของตติยาวิภัตติ. ความหมายวา อันพระ
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนี้ ทรงสัมผัสแลว. บทวา ปรมา สนฺติ (ความสงบอันยอดยิ่ง) ไดแก พระนิพพาน. เพราะวา พระนิพพานนั้น อันพระ
ผูมีพระภาคเจา ทรงสัมผัสแลว ดวยการสัมผัสดวยญาณนั้น. ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสไววา พระนิพพาน จะมีภัยมาจากไหน.
อีกอยางหนึ่ง. บทวา ปรมา สนฺติ ไดแกความสงบอยางยอดเยี่ยม.
ถามวา ความสงบอยางยอดเยี่ยมนั้น คืออะไร ? ตอบวา คือพระนิพพาน.
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ก็เพราะเหตุที่ในพระนิพพาน จะมีภัยมาแตไหน ฉะนั้น พระนิพพานนั้น
พระองคจึงตรัสวา จะมีภัยมาแตไหน. บทวา อนิโฆ ไดแก ทรงไมมีทุกข.
บทวา สพฺพโลกวิสยุตฺโต ความวา ทรงถึงความสิ้นไป คือ ความสิ้นสุด
ไดแก ความไมมีโดยสวนเดียว แหงกรรมทั้งมวล. บทวา วิมตุ ฺโตอุปธิสขเย
ความวา ทรงหลุดพนแลว ควยผลวิมุตติ ที่มีพระนิพพานนั้นเปนอารมณใน
พระนิพพาน กลาวคือ ธรรมเปนที่สิ้นไปแหงอุปธิ. บทวา เอส โส เทากับ
เอโส โส (แปลวา นั้นนัน่ ). บทวา สีโห อนุตฺตโร ความวา พระ
ตถาคตเจา ทรงพระนามวา เปนยอดสีหะ เพราะความหมายวา ทรงอด
กลั้นอันตรายทั้งหลายได และเพราะความหมายวา ทรงฆากิเลสได. บทวา
พฺรหฺม ความวา ประเสริฐสุด. บทวา จกฺก ไดแก พระธรรมจักร.
บทวา ปวตฺตติ ความวา ทรงหมุน (แสดง) พระธรรมจักรใหได ๓ รอบ
มีอาการ ๑๒. บทวา อิติ ความวา ทราบพระคุณของพระตถาคตอยางนี้
แลว. บทวา สงฺคมฺม ไดแก มาชุมนุมกัน. บทวา ต นมสฺสนฺติ
ความวา เทวดาและมนุษยทั้งหลายเหลานั้น ผูถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ
พากันนมัสการพระตถาคตเจา พระองคนั้น ผูช ื่อวา มีพระคุณใหญ
เพราะทรงประกอบดวยคุณความดี มีศีลเปนตนมากมาย ผูชอื่ วา ทรงปราศ
จากความครั่นคราม เพราะทรงประกอบดวยพระธรรมที่ทําใหทรงแกลวกลา
๔ อยาง.
บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงถึงพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูมีเทวดาและ
มนุษยทั้งหลายเหลานั้น พากันเอยถึงพลาง นมัสการไปพลาง จึงไดตรัสคํามี
อาทิไววา ทนฺโต. คํานั้นมีเนื้อความงายอยูแลวแล.
จบอรรถกถาโลกสูตรที่ ๑๓
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ในจตุกนิบาตนี้ พึงเขาใจวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวัฏฏะไวใน
สูตรที่ ๖ และที่ ๗ ไดตรัสวิวัฏฏะไวในสูตรที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๑ ที่ ๑๒ และ
ที่ ๑๓. ไดตรัสทั้งวัฏฏะทั้งวิวัฏฏะไวในสูตรที่เหลือ ดวยประการดังนี้.
จบอรรถกถาจตุกนิบาต อิติวตุ ตกะ อรรถกถาขุททกนิกาย ชื่อ
ปรมัตถทีปนี ดวยประการดังนี้แล.

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. พราหมณสูตร ๒. จัตตาริสูตร ๓. ชานสูตร ๔. สมณสูตร
๕. ศีลสูตร ๖. ตัณหาสูตร ๗. พรหมสูตร ๘. พหุการสูตร ๙. กุหนาสูตร ๑๐. ปุริสสูตร ๑๑. จรสูตร ๑๒. สัมปนนสูตร ๑๓. โลกสูตร และ
อรรถกถา.
จบอิติวุตตกะ
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อวสานกา
ก็ดวยกถามรรคเพียงเทานี้
พระอริยเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ
ทั้งหลาย ผูเชี่ยวชาญในอภิญญา ๖ ประการ
ผูแตกฉานในปฏิสัมภิทา ผูรับธุระพระศาสนา รอยกรองพระธรรมวินัยไวใน
ปางกอน ไดรวบรวมพระสูตร ๑๑๒ สูตร
ไว ที่พระมเหสี สัมมาสัมพุทธเจาผูทรง
เปนธรรมิสราธิบดีในแผนดิน ทรงเห็นแจง
ทั้งธรรมทั้งโลก ผูทรงทราบวิธีแสดงธรรม
แกเหลาสัตว ผูควรจะรูพระธรรมทั้งหลาย
ผูทรงแสวงหาประโยชนนี้เกื้อกูลแกสตั วโลก
ทั้งมวล ทรงอาศัยเหตุนั้น ๆ แลวทรง
แสดงไว โดยแยกออกไปเปนเอกกนิบาต
เปนตน ตามประเภทธรรมที่กลาวไววา
อิติวุตตกะนั้นใด เพื่อจะประกาศเนื้อความ
แหงอิติวุตตกะนั้น การสังวรรณนา
เนื้อความอันใด ทีข่ าพเจา (พระธรรม
ปาลาจารย) ไดปรารภดีแลว โดยไดอาศัย
นัยแหงอรรถกถาเกา. การสังวรรณนา
อันนั้น โดยชือ่ แลว ชื่อวา ปรมัตถทีปนี
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เปนเครือ่ งประกาศปรมัตถธรรม ในพระสูตรทั้งหลาย ในอิติวุตตกะนั้นตามสมควร
ไมมีการวินิจฉัยคางไว ถึงความสําเร็จ
เสร็จสินลงไปแลว โดยภาณวารแหง
พระบาลี ประมาณ ๓๘ ภาณวาร.
ดวยเหตุดังนี้ ดวยอานุภาพแหงบุญ
ที่ขาพเจา ผูแตงอรรถกถานั้นไดรับแลว
ขอสรรพสัตวจงยังพระศาสนาของพระโลกนาถใหสวางไสวไป ดวยขอปฏิบัติมี
ศีลเปนตนที่บริสุทธิ์ จงเปนผูมีสว นแหง
วิมุตติรส. ขอพระศาสนาของพระสัมมาสัม
พุทธเจา จงสถิตอยูในโลกตลอดจิรกาล.
ขอสรรพสัตวจงมีความเคารพในพระ
ศาสนานั้น ตลอดกาลเนืองนิตย. แมฝน
ก็ขอจงตกตองตามฤดูกาล ขอทานผูเปน
ใหญในแผนดิน ผูย ินดีในพระสัทธรรม
จงทรงปกครองโลก โดยธรรมเทอญ.
อรรถกถาอิติวุตตกะ ที่ขาพเจา พระธรรมปาลาจารย วัดทาพุทรา
แตงไวจบลงแลว ดวยประการดังนี้แล.
๑. ปาฐะวา ปทริติฏวิหารวาสินา แตฉบับพมาเปน พทฺรติฏวิหารวาสินา แปลตามฉบับ
พมา เพราะมีตรงกันหลายแหง.

