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                                 พระสุตตันตปฎก     
 
          มัชฌิมนิกาย   อุปริปณณาสก 
 
                               เลมท่ี  ๓  ภาคที่  ๑ 
 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ 

 
                                เทวทหวรรค 
 
                            ๑.   เทวทหสูตร 
 
วาดวยวาทะของพวกนิครนถและพระตถาคต 
 
           [๑]  ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้ 
           สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่สักยนิคม    อันมีนามวา 
เทวทหะ  ในสักกชนบท  สมัยนั้น  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย 
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระดํารัสแลว. 
           [๒]  พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสดังน้ีวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ม ี
สมณพราหมณพวกหน่ึง   มีวาทะอยางน้ี    มีทฏิฐิอยางนี้วา  บุรษุบุคคลน้ียอม 
เสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง  ไมวาสุข   ทุกข   หรือมิใชทุกขมิใชสุขก็ดี   ขอ 
นั้นทั้งหมดก็เพราะเหตุแหงกรรมที่ตนทําไวแตกอน ดังน้ันเพราะกรรมเกาหมด 
ดวยตบะ    ไมทํากรรมใหม    ก็จักไมมีผลตอไป   เพราะไมมีผลตอไป   กจั็ก 
สิ้นกรรม    เพราะสิ้นกรรม    ก็จักสิ้นทุกข    เพราะส้ินทุกข    ก็จักส้ินเวทนา  
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เพราะสิ้นเวทนา     ทุกขทั้งปวงจักเปนอันไมมีไปเอง     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    
พวกนิครนถมักมีวาทะอยางนี้.  
           [๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราเขาไปหาพวกนิครนถผูมีวาทะอยางนี้  
แลวถามอยางนี้วา   ทานนิครนถ   จรงิหรือท่ีมีขาววา   พวกทานมีวาทะอยางนี้  
มีทิฏฐิอยางนี้วา  บุรุษบุคคลน้ียอมเสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง  แมวาสุขทุกข 
หรือมิใชทุกขมิใชสุข       ขอน้ันทั้งหมดเปนเพราะเหตุแหงกรรมท่ีตนทําไวแต 
กอน   ทั้งน้ีเพราะกรรมเกาหมดดวยตบะ  ไมทํากรรมใหม  ก็จักไมมีผลตอไป 
เพราะไมมีผลตอไป   ก็จักสิ้นกรรม    เพราะสิ้นกรรม   ก็จักสิ้นทุกข   เพราะ 
สิ้นทุกข    กจั็กส้ินเวทนา     เพราะสิ้นเวทนา     ทกุขทั้งปวงจักเปนอันไมมี 
ไปเอง. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พวกนิครนถนั้น    ถูกเราถามอยางนี้แลวก็ยืนยนั 
เราจึงถามอยางนี้วา  ทานนิครนถ   พวกทานทราบละหรือวา   เราทั้งหลายได 
มีแลวในกอน  มิใชไมไดมีแลว. 
           นิครนถเหลาน้ัน ตอบวา  ทานผูมีอายุ   ขอน้ีหามิไดเลย. 
           เรา.  ทานนิครนถ  พวกทานทราบละหรือวา  เราทั้งหลายไดทําบาป 
กรรมไวในกอน  มิใชไมไดทําไว. 
           นิ.    ทานผูมีอายุ   ขอน้ีหามิไดเลย. 
           เรา.  ทานนิครนถ  พวกทานทราบละหรือวา  เราทั้งหลายไดทําบาป 
กรรมอยางนี้บาง ๆ. 
           นิ.    ทานผูมีอายุ  ขอน้ีหามิไดเลย. 
           เรา.  ทานนิครนถผูมีอายุ   พวกทานทราบละหรือวา   ทุกขเทาน้ีเรา 
สลัดไดแลว    หรือวาทุกขเทาน้ี เราตองสละเสีย    หรือวาเมื่อทุกขเทาน้ี เราสลัด 
ไดแลว   ทุกขทั้งหมดก็จักเปนอันไมมีไปเอง.  
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           นิ.    ทานผูมีอายุ   ขอน้ีหามิไดเลย.    
           เรา.  ทานนิครนถ   พวกทานทราบการละอกุศลธรรม   การบําเพ็ญ 
กุศลธรรมในปจจุบันละหรือ. 
           นิ.    ทานผูมีอายุ   ขอน้ีหามิไดเลย. 
           [๔]  เรา. ทานนิครนถ   เทาท่ีพูดกันมานี้เปนอันวา    พวกทานไม 
ทราบวา   เราทั้งหลายไดมีแลวในกอน   มิใชไมไดมีแลว   ไมทราบวา   เราทั้ง 
หลายไดทําบาปกรรมไวในกอน   มิใชไมไดทําไว    ไมทราบวา   เราทั้งหลาย 
ไดทําบาปกรรมอยางนี้บาง ๆ ไมทราบวา   ทุกขเทาน้ี เราสลัดไดแลว   หรือวา 
ทุกขเทาน้ี เราตองสลัดเสีย  หรือวาเมื่อทุกขเทาน้ี เราสลัดไดแลว   ทกุขทั้งหมด 
ก็จักเปนอันไมมีไปเอง  ไมทราบการละอกุศลธรรม   การบําเพ็ญกุศลธรรมใน 
ปจจุบัน  เม่ือเปนเชนนี้   ทานนิครนถไมสมควรจะพยากรณวา  บุรุษบุคคลนี้  
ยอมเสวยเวทนาอยางใดอยางหน่ึง  ไมวาสุข   ทุกข  หรือมิใชทุกขมิใชสุข   ขอ 
นั้นทั้งหมดก็เพราะเหตุแหงกรรมที่ตนทําไวแตกอน ทั้งน้ี  เพราะกรรมเกาหมด 
ดวยตบะ   ไมทํากรรมใหม   ก็จักไมมีผลตอไป   เพราะไมมีผลตอไป   ก็จัก 
สิ้นกรรม    เพราะสิ้นกรรม    ก็จักสิ้นทุกข    เพราะส้ินทุกข    ก็จักส้ินเวทนา 
เพราะสิ้นเวทนา  ทุกขทั้งปวงจักไมมีไปเอง. 
           ทานนิครนถ  ก็ถาพวกทานพึงทราบวา  เราทั้งหลายไดมีแลวแตกอน 
มิใชไมไดมีแลว  พึงทราบวา  เราทั้งหลายไดทําบาปกรรมไวแตกอน  มิใชไม 
ไดทําไว   พึงทราบวา   เราทั้งหลายไดทําบาปกรรมอยางนี้บาง ๆ พึงทราบวา 
ทุกขเทาน้ี เราสลัดไดแลว   หรือวาทุกขเทาน้ี เราตองสลัดเสีย   หรือวาเมื่อทุกข 
เทาน้ี เราสลัดไดแลว  ทกุขทั้งหมดก็เปนอันไมมีไปเอง   พึงทราบการละอกุศล 
ธรรม  การบําเพ็ญกุศลธรรมในปจจุบัน เมื่อเปนเชนนี้   ทานนิครนถ  ควรจะ  
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พยากรณไดวา  บุรุษบุคคลน้ียอมเสวยเวทนาอยางใดอยางหน่ึง ไมวาสุข   ทกุข    
หรือมิใชทุกขมิใชสุข   ขอน้ันทั้งหมดก็เพราะเหตุแหงกรรมท่ีตนทําไวแตกอน 
ทั้งน้ี  เพราะกรรมเกาหมดดวยตบะ ไมทํากรรมใหม ก็จักไมมีผลตอไป เพราะ 
ไมมีผลตอไป    ก็จักสิ้นกรรม    เพราะสิ้นกรรมก็จักสิ้นทุกข    เพราะสิ้นทุกข 
ก็จักสิ้นเวทนา  เพราะสิ้นเวทนา  ทุกขทั้งปวงก็จักเปนอันไมมีไปเอง. 
           [๕]  ทานนิครนถ   เปรียบเหมือนบุรุษถูกยงิดวยลูกศรท่ีมียาพิษอาบ 
ไวอยางหนาแลว    พึงเสวยเวทนาอันเปนทุกขกลา    เจ็บแสบ    เพราะเหตุการ 
เสียดแทงของลูกศร   มิตร   สหาย   ญาติสาโลหิตของเขาพึงใหหมอผาตัดรักษา 
หมอผาตัดใชศัสตราชําแหละปากแผลของเขา     เขาพึงเสวยทุกขเวทนาอันกลา 
เจ็บแสบ   แมเพราะเหตุถูกเครื่องตรวจคนหาลูกศร   หมอผาตัดถอนลูกศรออก 
เขาพึงเสวยทุกขเวทนาอันกลาเจ็บแสบ   แมเพราะเหตุถอนลูกศรออก หมอผา 
ตัดใสยาถอนพิษท่ีปากแผล     เขาพึงเสวยทุกขเวทนาอันกลา    เจ็บแสบ    แม 
เพราะเหตุใสยาถอนพิษท่ีปากแผล   ตอมา   เขามีแผลหาย   มีผิวหนังสนิท   จึง 
ไมมีโรค  มคีวามสุข  เสรี  อยูไดตามลําพัง  ไปไหนไปได จึงมีความคิดอยาง 
นี้วา   เมื่อกอน   เราถูกยิงดวยลูกศรท่ีมียาพิษอาบไวอยางหนา   ไดเสวยทุกข-  
เวทนาอันกลา   เจ็บแสบ   แมเพราะเหตุการเสียดแทงของลูกศร   มิตร   สหาย 
ญาติสาโลหิตของเราใหหมอผาตัดรักษา   หมอผาตัดใชศัสตราชําแหละปากแผล 
เรานั้นไดเสวยทุกขเวทนาอันกลา    เจ็บแสบ   แมเพราะเหตุถูกศัสตราชําแหละ 
ปากแผล  หมอผาตัดใชเครื่องตรวจคนหาลูกศร  เรานั้นไดเสวยทุกขเวทนาอัน 
กลา   เจ็บแสบ   แมเพราะเหตุถูกเครื่องตรวจคนหาลูกศร    หมอผาตัดถอนลูก 
ศรออก  เรานั้นไดเสวยทุกขเวทนาอันกลา   เจ็บแสบ  แมเพราะเหตุถอนลูกศร 
ออก    หมอผาตัดใสยาถอนพิษท่ีปากแผล     เรานั้นไดเสวยทุกขเวทนาอันกลา  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 5 

เจ็บแสบ    แมเพราะเหตุใสยาถอนพิษท่ีปากแผล    เดี๋ยวน้ี     เรานั้นมีแผลหาย        
มีผิวหนังสนิท  จึงไมมีโรค  มีความสุข   เสร ี  อยูไดตามลําพัง  ไปไหนไปได 
ฉันใด. 
           ทานนิครนถ   ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล   ถาพวกทานพึงทราบวา   เรา 
ทั้งหลาย  ไดมีแลวในกอน   มิใชไมไดมีแลว   พึงทราบวา   เราท้ังหลายไดทํา 
บาปกรรมไวในกอน   มิใชไมไดทําไว   พึงทราบวา    เราทั้งหลายไดทําบาป 
กรรมอยางนี้บาง ๆ   พึงทราบวา   ทุกขเทาน้ีเราสลัดไดแลว   หรือวาทุกขเทา 
นี้ เราตองสลัดเสีย     หรือวาเมื่อทุกขเทาน้ีเราสลัดไดแลว     ทกุขทั้งหมดก็เปน 
อันไมมีไปเอง  พึงทราบการละอกุศลธรรม   การบําเพ็ญกุศลธรรมในปจจุบัน 
เมื่อเปนเชนน้ี    พวกนิครนถ   ควรจะพยากรณไดวา   บุรุษบคุคลน้ียอมเสวย 
เวทนาอยางใดอยางหน่ึง ไมวาสุข  ทุกข  หรือมิใชทุกขมิใชสขุ  ขอน้ันทั้งหมด 
ก็เพราะเหตุแหงกรรมท่ีตนทําไวแตกอน      ทั้งน้ีเพราะกรรมเกาหมดดวยตบะ 
ไมทํากรรมใหม      จักไมมีผลตอไป    เพราะไมมีผลตอไป     กจั็กส้ินกรรม 
เพราะสิ้นกรรม  จักสิ้นทกุข  เพราะสิ้นทุกข  จักสิน้เวทนา   เพราะสิ้นเวทนา 
ทุกขทั้งปวงจักเปนอันไมมีไปเอง. 
           ทานนิครนถ    ก็เพราะเหตุที่พวกทานไมทราบวา    เราทั้งหลายไดมี 
แลวในกอน   มิใชไมไดมีแลว    ไมทราบวา    เราทั้งหลายไดทําบาปกรรมไว 
ในกอน  มิใชไมไดทําไว ไมทราบวา  เราทั้งหลายไดทําบาปกรรมอยางน้ีบางๆ 
ไมทราบวา  ทุกขเทาน้ี เราสลัดไดแลว  หรือวาทุกขเทาน้ี เราตองสลัดเสีย  หรือ 
วาเมื่อทุกขเทาน้ี เราสลัดไดแลว    ทุกขทั้งหมดก็เปนอันไมมีไปเอง   ไมทราบ 
การละอกุศลธรรม    การบําเพ็ญกุศลธรรมในปจจุบัน   ฉะน้ัน  ทานนิครนถ 
จึงไมสมควรจะพยากรณวา     บุรุษบุคคลน้ียอมเสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง  
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ไมวาสุข ทุกข  หรือมิใชทุกขมิใชสุข  ขอน้ันทั้งหมดก็เพราะเหตุแหงกรรมท่ีตน      
ทําไวแตกอน  ทั้งนี้   เพราะกรรมเกาหมดดวยตบะ   ไมทํากรรมใหม   จักไม 
มีผลตอไป  เพราะไมมีผลตอไป  จักสิ้นกรรม   เพราะสิ้นกรรม   ก็จักสิ้นทุกข 
เพราะสิ้นทุกข    ก็จักสิ้นเวทนา    เพราะสิ้นเวทนา   ทุกขทั้งปวงก็จักเปนอัน 
ไมมีไปเอง. 
           [๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อเรากลาวอยางนี้      พวกนิครนถนั้น 
ไดกลาวกะเราดังน้ีวา ทานผูมีอายุ  ทานนิครนถนาฏบุตร  เปนผูรูธรรมทั้งปวง 
เปนผูเห็นธรรมทั้งปวง    ยืนยันญาณทัสสนะตลอดทุกสวนวา เมื่อเราเดินก็ดี 
ยืนก็ดี  หลับก็ดี   ต่ืนก็ดี   ญาณทัสสนะไดปรากฏติดตอเสมอไป    ทานกลาว 
อยางนี้วา  ดูกอนพวกนิครนถผูมีอายุ   บาปกรรมท่ีพวกทานทําไวในกอนมีอยู 
พวกทานจงสลัดบาปกรรมน้ันเสีย  ดวยปฏิปทาประกอบดวยการกระทําท่ีทําได 
ยากอันเผ็ดรอนน้ี    ขอท่ีทานท้ังหลายเปนผูสํารวมกาย  สํารวมวาจา  สํารวมใจ 
ในบัดนี้นั้น  เปนการไมทําบาปกรรมตอไป    ทั้งน้ี    เพราะกรรมเกาหมดดวย 
ตบะ   ไมทํากรรมใหม    ก็จักไมมีผลตอไป    เพราะไมมีผลตอไป   ก็จักสิ้น 
กรรม  เพราะสิ้นกรรม  ก็จักส้ินทุกข  เพราะสิ้นทุกข  ก็จักสิ้นเวทนา  เพราะ 
สิ้นเวทนา    ทุกขทั้งหมดก็จักเปนอันไมมีไปเอง   ก็แหละคําน้ันถูกใจและควร 
แกพวกขาพเจา   และเพราะเหตุนั้น   พวกขาพเจาจึงไดชื่นชม.   
           [๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อพวกนิครนถกลาวแลวอยางนี้    เราได 
กลาวกะพวกนิครนถนั้น     ดังน้ีวา    ทานนิครนถ   ธรรม  ๕  ประการน้ีแล 
มีวิบาก ๒ ทางในปจจุบัน  ๕ ประการเปนไฉน    คือความเชื่อ   ความชอบใจ  
การฟงตามเขาวา  ความตรึกตามอาการ ความปกใจดิ่งดวยทิฏฐิ  ทานนิครนถ 
เหลาน้ีแล  ธรรม ๕ ประการ  มีวิบาก  ๒  ทางในปจจุบัน    บรรดาธรรม  ๕  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 7 

ประการนั้น   ทานนิครนถ   มีความเชื่ออยางไร   ชอบใจอยางไร   ร่ําเรียนมา     
อยางไร  ไดยินมาอยางไร   ตรึกตามอาการอยางไร   ปกใจดิ่งดวยทิฏฐิอยางไร 
ในศาสดาผูมีวาทะเปนสวนอดีต    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เรามีวาทะอยางนี้แล 
จึงไมเล็งเห็นการโตตอบวาทะอันชอบดวยเหตุอะไร ๆ ในพวกนิครนถ. 
           [๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรากลาวกะพวกนิครนถนั้นตอไปอีก 
อยางนี้วา    ทานนิครนถ    พวกทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    สมยัใด 
พวกทานมีความพยายามแรงกลา   มคีวามเพียรแรงกลา    สมยันั้น    พวกทาน 
ยอมเสวยทุกขเวทนาอันกลา   เจ็บแสบ   อันเกิดแตความพยายามแรงกลา   แต 
สมัยใด  พวกทานไมมีความพยายามแรงกลา  ไมมีความเพียรแรงกลา  สมยันั้น 
พวกทานยอมไมเสวยทุกขเวทนาอันกลา     เจ็บแสบอันเกิดแตความพยายาม 
แรงกลา. 
           นิครนถรับวา  ทานพระโคดม  สมัยใด  พวกขาพเจามีความพยายาม 
แรงกลา    มคีวามเพียรแรงกลา    สมยันั้น    พวกขาพเจายอมเสวยทุกขเวทนา 
อันกลา   เจ็บแสบ    อันเกดิแตความพยายามแรงกลา    สมัยใด   พวกขาพเจา 
ไมมีความพยายามแรงกลา   ไมมีความเพียรแรงกลา    สมัยนัน้     พวกขาพเจา 
ยอมไมเสวยทุกขเวทนาอันกลา   เจ็บแสบ   อันเกิดแตความพยายามแรงกลา 
           [๙]  พ.  ทานนิครนถ  เทาท่ีพูดกันมานี้ เปนอันวา   สมัยใด  พวก 
ทานมีความพยายามแรงกลา    มีความเพียรแรงกลา   สมัยนั้น   พวกทานยอม 
เสวยทุกขเวทนาอันกลา  เจ็บแสบ  อันเกิดแตความพยายามแรงกลา  แตสมัยใด 
พวกทานไมมีความพยายามแรงกลา ไมมีความเพียรแรงกลา สมัยนั้น  พวกทาน 
ยอมไมเสวยทุกขเวทนาอันกลา     เจ็บแสบ     อันเกิดแตความพยายามแรงกลา 
เมื่อเปนเชนน้ี  ทานนิครนถ  ไมสมควรจะพยากรณวา  บุรุษบุคคลน้ียอมเสวย  
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เวทนาอยางใดอยางหน่ึง   ไมวาสุข   ทกุข   หรือมิใชทุกขมิใชสขุ    ขอน้ันทั้ง    
หมดก็เพราะเหตุแหงกรรมท่ีตนทําไวแตกอน     ทัง้น้ีเพราะกรรมเกาหมดดวย 
ตบะ  ไมทํากรรมใหม  ก็จักไมมีผลตอไป  เพราะไมมีผลตอไป  ก็จักสิ้นกรรม 
เพราะสิ้นกรรม   ก็จักสิ้นทุกข   เพราะสิ้นทุกข   ก็จักสิ้นเวทนา  ทุกขทั้งปวง 
ก็จักเปนอันไมมีไปเอง. 
           ทานนิครนถ  ถาสมัยใด   พวกทานมีความพยายามแรงกลา   มีความ 
เพียรแรงกลา     สมัยนั้น     ทุกขเวทนาอันกลา     เจ็บแสบ     อันเกิดแตความ 
พยายาม    พึงหยุดไดเอง    และสมัยใด    พวกทานไมมีความพยายามแรงกลา  
ไมมีความเพียรแรงกลา   สมัยนั้น    ทกุขเวทนาอันกลา   เจ็บแสบ    อันเกิดแต 
ความพยายามพึงหยุดไดเอง   เมื่อเปนเชนนี้   ทานพวกนิครนถก็ควรพยากรณ 
ไดวา   บุรุษบุคคลน้ียอมเสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง  ไมวาสุข   ทุกข  หรือ 
มิใชทุกขมิใชสุข   ขอน้ัน ทั้งหมดก็เพราะเหตุแหงกรรมที่ตนทําไวแตกอน  ทั้งนี้  
เพราะกรรมเกาหมดดวยตบะ     ไมทาํกรรมใหม   ก็จักไมมีผลตอไป   เพราะ 
ไมมีผลตอไป  ก็จักสิ้นกรรม   เพราะสิ้นกรรม   กจั็กส้ินทุกข    เพราะสิ้นทุกข 
ก็จักสิ้นเวทนา  เพราะสิ้นเวทนาทุกขทั้งปวงก็จักเปนอันไมมีไปเอง. 
           ทานนิครนถ   ก็เพราะเหตุที่   สมัยใด  พวกทานมีความพยายามแรง 
กลา  มีความเพียรแรงกลา  สมัยนั้น  พวกทานจึงเสวยทุกขเวทนาอันกลา  เจ็บ 
แสบ  อันเกดิแตความพยายามแรงกลา  แตสมัยใด  พวกทานไมมีความพยายาม 
แรงกลา   ไมมีความเพียรแรงกลา    สมัยนั้น    พวกทานจึงไมเสวยทุกขเวทนา 
อันกลา    เจ็บแสบ    อันเกิดแตความพยายามแรงกลา   พวกทานน้ันเสวยทุกข-  
เวทนาอันกลา     เจ็บแสบ    อันเกิดแตความเพียรเองทีเดียว     ยอมเชื่อผิดไป 
เพราะอวิชชา    เพราะความไมรู   เพราะความหลงวา   บุรุษบุคคลนี้ยอมเสวย  
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เวทนาอยางใดอยางหน่ึง   ไมวาสุข   ทกุข   หรือมิใชทุกขมิใชสขุ   ขอน้ันทั้ง    
หมดก็เพราะเหตุแหงกรรมท่ีตนทําไวแตกอน     ทัง้น้ีเพราะหมดกรรมเกาดวย 
ตบะ  ไมทํากรรมใหม  ก็จักไมมีผลตอไป  เพราะไมมีผลตอไป  ก็จักสิ้นกรรม 
เพราะสิ้นกรรมก็จักสิ้นทุกข    เพราะส้ินทุกขก็จักสิ้นเวทนา    เพราะสิ้นเวทนา 
ทุกขทั้งปวงก็จักเปนอันไมมีไปเอง    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรามีวาทะแมอยาง 
นี้แล  จึงไมเล็งเห็นการโตตอบวาทะอันชอบดวยเหตุอะไร ๆ ในพวกนิครนถ. 
           [๑๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรากลาวกะพวกนิครนถนั้นตอไปอีกอยาง 
นี้วา   ทานนิครนถ   พวกทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   พวกทานจะพึง 
ปรารถนาไดดังนี้หรือวา   กรรมใดใหผลในปจจุบัน   ขอกรรมน้ันจงใหผลใน 
ชาติหนา    ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด   พวกนิครนถนั้นกลาววา 
ทานผูมีอายุ   ขอน้ีหามิไดเลย. 
           พ.   และพวกทานจะพึงปรารถนาไดดังน้ีหรือวา     กรรมใดใหผลใน 
ชาติหนา    ขอกรรมนั้นจงใหผลในปจจุบัน   ดวยความพยายามหรือดวยความ 
เพียรเถิด. 
           นิ.  ทานผูมีอายุ   ขอน้ีหามิไดเลย. 
           พ.  ทานนิครนถ  พวกทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   พวกทาน 
จะพึงปรารถนาไดดังนี้หรือวา  กรรมใดใหผลเปนสุข     ขอกรรมน้ันจงใหผล 
เปนทุกข   ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด. 
           นิ.  ทานผูมีอายุ   ขอน้ีหามิไดเลย. 
           พ.  และพวกทานจะพึงปรารถนาไดดังน้ีหรือวา    กรรมใดใหผลเปน 
ทุกข   ขอกรรมน้ันจงใหผลเปนสุข   ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด. 
           นิ.  ทานผูมีอายุ  ขอน้ีหามิไดเลย.  
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           พ.  ทานนิครนถ  พวกทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  พวกทาน    
จะพึงปรารถนาไดดังน้ีหรือวา    กรรมใดใหผลเสร็จส้ินแลว    ขอกรรมนั้นจง 
ใหผลอยาเพอเสร็จส้ิน   ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด. 
           นิ.  ทานผูมีอายุ   ขอน้ีหามิไดเลย. 
           พ.  และพวกทานจะพึงปรารถนาไดดังน้ีหรือวา  กรรมใดใหผลยังไม 
เสร็จส้ิน  ขอกรรมนั้นจงใหผลเสร็จส้ิน  ดวยความพยายามหรือดวยความเพียร 
เถิด. 
           นิ.  ทานผูมีอายุ   ขอน้ีหามิไดเลย. 
           พ.  ทานนิครนถ  พวกทานจะสําคัญความขอน้ัน เปนไฉน  พวกทาน 
จะพึงปรารถนาไดดังน้ีหรือวา   กรรมใดใหผลมาก   ขอกรรมนัน้จงใหผลนอย 
ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด. 
           นิ.  ทานผูมีอายุ   ขอน้ีหามิไดเลย. 
           พ.  และพวกทานจะพึงปรารถนาไดดังน้ีหรือวา   กรรมใดใหผลนอย 
ขอกรรมน้ันจงใหผลมาก   ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด. 
           นิ.  ทานผูมีอายุ   ขอน้ีหามิไดเลย. 
           พ.  ทานนิครนถ  พวกทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  พวกทาน 
จะพึงปรารถนาไดดังน้ีหรือวา  กรรมใดใหผล  ขอกรรมนั้นจงอยาใหผล  ดวย 
ความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด. 
           นิ.  ทานผูมีอายุ   ขอน้ีหามิไดเลย. 
           พ.  และพวกทานจะพึงปรารถนาไดดังน้ีหรือวา     กรรมใดไมใหผล 
ขอกรรมนั้นจงใหผล   ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด. 
           นิ.  ทานผูมีอายุ   ขอน้ีหามิไดเลย.  
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           [๑๑]  พ.  ทานนิครนถ  เทาท่ีพูดกันมานี้เปนอันวา  พวกทานจะพึง    
ปรารถนาไมไดดังน้ีวา   กรรมใดใหผลในปจจุบัน   ขอกรรมนัน้จงใหผลใน 
ชาติหนา ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด วากรรมใดใหผลในชาติหนา 
ขอกรรมนั้น จงใหผลในปจจุบัน  ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด  วา 
กรรมใดใหผลเปนสุข   ขอกรรมนั้นจงใหผลเปนทุกข   ดวยความพยายามหรือ 
ดวยความเพียรเถิด    วากรรมใดใหผลเปนทุกข   ขอกรรมนั้นจงใหผลเปนสุข 
ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด   วากรรมใดใหผลเสร็จส้ินแลว   ขอ 
กรรมน้ันจงใหผลอยาเพอเสร็จส้ิน    ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด 
วากรรมใดใหผลยังไมเสร็จสิ้น  ขอกรรมน้ันจงใหผลเสร็จส้ินดวยความพยายาม 
หรือดวยความเพียรเถิด    วากรรมใดใหผลมาก    ขอกรรมนั้นจงใหผลนอย 
ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด   วากรรมใดใหผลนอย  ขอกรรมน้ัน 
จงใหผลมาก   ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด วากรรมใดใหผล  ขอ 
กรรมน้ันจงอยาใหผล   ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด   วากรรมใด 
ไมใหผล    ขอกรรมนั้นจงใหผล    ดวยความพยายามหรือดวยความเพียรเถิด  
เมื่อเปนเชนน้ี ความพยายามของพวกนิครนถก็ไรผล  ความเพียรก็ไรผล. 
           ภิกษุทั้งหลาย    พวกนิครนถมวีาทะอยางนี้     การกลาวกอนและการ 
กลาวตาม๑  ๑๐  ประการอันชอบดวยเหตุของพวกนิครนถ  ผูมีวาทะอยางนี้นา 
ตําหนิ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข เพราะเหตุแหง 
กรรมท่ีตนทําไวแตกอน   พวกนิครนถตองเปนผูทํากรรมชั่วไวกอนแน  ในบัด 
นี้ พวกเขาจึงไดเสวยทุกขเวทนาอันกลาเจ็บแสบเห็นปานน้ี  ถาหมูสัตวยอมเสวย 
สุขและทุกข   เพราะเหตุที่พระผูเปนใหญเนรมิตให   พวกนิครนถตองเปนผู 
๑. คือวาทะของพวกครู   และอนวาทะของศิษยท่ีวาตามกนั  
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ถูกพระผูเปนใหญชั้นเลวเนรมิตมาแน  ในบัดนี ้  พวกเขาจึงไดเสวยทุกขเวทนา    
อันกลาเจ็บแสบเห็นปานน้ี   ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข  เพราะเหตุเคราะห 
กรรม พวกนิครนถตองเปนผูมีเคราะหกรรมชั่วแน ในบัดนี้ พวกเขาจึงไดเสวย 
ทุกขเวทนาอันกลาเจ็บแสบเห็นปานน้ี  ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข  เพราะ 
เหตุอภิชาติ   พวกนิครนถตองเปนผูมีอภิชาติเลวแน   ในบัดนี้   พวกเขาจึงได 
เสวยทุกขเวทนาอันกลาเจ็บแสบเห็นปานนี้      ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข 
เพราะเหตุพยายามในปจจุบัน พวกนิครนถตองเปนผูมีความพยายามในปจจุบัน 
เลวแน      ในบัดนี้     พวกเขาจึงไดเสวยทุกขเวทนาอันกลาเจ็บแสบเห็นปานนี้  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข   เพราะเหตุกรรมท่ีตนทํา 
ไวแตกอน พวกนิครนถกต็องนาตําหนิ ถาหมูสัตวไมใชเสวยสุขและทุกข เพราะ 
เหตุแหงกรรมท่ีตนทําไวแตกอน   พวกนิครนถก็ตองนาตําหนิ  ถาหมูสัตวยอม 
เสวยสุขและทุกข   เพราะเหตุที่พระผูเปนใหญเนรมิตให   พวกนิครนถตองนา 
ตําหนิ   ถาหมูสัตวไมใชเสวยสุขและทุกข   เพราะเหตุที่พระผูเปนใหญเนรมิต 
ให   พวกนิครนถก็ตองนาตําหนิ   ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข   เพราะเหตุ 
เคราะหกรรม พวกนิครนถตองนาตําหนิ ถาหมูสัตวไมใชเสวยสุขและทุกข เพราะ 
เหตุเคราะหกรรม พวกนิครนถก็ตองนาตําหนิ ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข 
เพราะเหตุอภิชาติ พวกนิครนถก็ตองนาตําหนิ  ถาหมูสัตวไมใชเสวยสุขและทุกข 
เพราะเหตุอภิชาติ พวกนิครนถก็ตองนาตําหนิ  ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข 
เพราะเหตุพยายามในปจจุบัน    พวกนิครนถก็ตองนาตําหนิ   ถาหมูสัตวไมใช 
เสวยสุขและทุกข   เพราะเหตุพยายามในปจจุบัน   พวกนิครนถก็ตองนาตําหนิ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พวกนิครนถมีวาทะอยางนี้    วาทะของอาจารยและวาทะ 
ของศิษย  ๑๐  ประการ  อันชอบดวยเหตุของพวกนิครนถผูมีวาทะอยางนี้ นา 
ตําหนิ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความพยายามไรผล  ความเพียรไรผล อยางนี้แล.  
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           [๑๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    กอ็ยางไร    ความพยายามจึงจะมีผล    
ความเพียรจึงจะมีผล   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไมเอาทุกข 
ทับถมตนที่ไมมีทุกขทับถม   ๑  ไมสละความสุขที่เกิดโดยธรรม  ๑  ไมเปนผู 
หมกมุนในความสุขนั้น   ๑   เธอยอมทราบชัดอยางนี้วา   ถึงเราน้ียังมีเหตุแหง 
ทุกข    เมื่อเริ่มต้ังความเพียร   วิราคะยอมมีไดเพราะการต้ังความเพียร    อน่ึง 
ถึงเราน้ียังมีเหตุแหงทุกข   เมื่อวางเฉย    บําเพ็ญอุเบกขาอยู   วิราคะก็ยอมมีได 
เธอพึงเริ่มต้ังความเพียร ในทํานองที่ภิกษุยังมีเหตุแหงทุกข เริ่มต้ังความเพียร 
ยอมมีวิราคะ    เพราะการเริ่มต้ังความเพียรและบําเพ็ญอุเบกขา    ในทํานองที่ 
ภิกษุยังมีเหตุแหงทุกข   วางเฉย    บําเพ็ญอุเบกขาอยู    ยอมมีวิราคะ   เมื่อเธอ 
นั้นยังมีเหตุแหงทุกข    เริม่ต้ังความเพียร    วิราคะยอมมีไดเพราะการต้ังความ 
เพียร   แมอยางนี้    ทุกขนั้นก็เปนอันไมมีไปเอง  เม่ือเธอน้ันยังมีเหตุแหงทุกข 
วางเฉย   บําเพ็ญอุเบกขาอยู    วิราคะยอมมีได   แมอยางนี้    ทกุขนั้นก็เปนอัน 
ไมมีไปเอง. 
           [๑๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนชายผูกําหนัด มีจิตปฏิพัทธ 
พอใจอยางแรงกลา    มุงหมายอยางแรงกลาในหญิง    เขาเห็นหญิงน้ันยืนพูดจา 
กระซิกกระซี้ราเริงอยูกับชายอ่ืน     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     พวกเธอจะสําคัญ 
ความขอน้ันเปนไฉน  ความโศก   ความรําพัน   ความทุกขกาย  ความทุกขใจ 
และความคับแคนใจ     จะพึงเกิดข้ึนแกชายน้ัน     เพราะเห็นหญิงคนโนนยืน 
พูดจากระซิกกระซี้ราเริงอยูกับชายอ่ืนบางหรือไม. 
           พวกภิกษุทูลวา  ตองเปนเชนนั้น    พระพทุธเจาขา. 
           พ.  ขอน้ันเพราะเหตุไร. 
           ภิ.  พระพุทธเจาขา  เพราะชายคนโนนกําหนัด   มีจิตปฏิพัทธพอใจ 
อยางแรงกลา    มุงหมายอยางแรงกลาในหญิงคนโนน     ฉะน้ัน      ความโศก  
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ความรําพัน   ความทุกขกาย   ความทุกขใจและความคับแคนใจ   จึงเกิดข้ึนได   
แกเขา   เพราะเห็นหญิงน้ันยืนพูดจากระซิกกระซี้ราเริงอยูกับชายอ่ืน. 
           พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ตอมาชายคนน้ัน มีความดําริอยางนี้วา   เรา 
กําหนัด   มีจิตปฏิพัทธ   พอใจอยางแรงกลา   มุงหมายอยางแรงกลาในหญิงคน 
โนน ความโศก ความรําพัน ความทุกขกาย  ความทุกขใจและความคับแคนใจ 
จึงเกิดข้ึนแกเราได   เพราะเห็นหญิงคนโนนยืนพูดจากระซิกกระซี้ราเริงอยูกับ 
ชายอ่ืน  อยากระน้ันเลย   เราพึงละความกําหนัด     พอใจในหญิงคนโนนที่เรา 
มีนั้นเสียเถิด   เขาจึงละความกําหนัดพอใจในหญิงคนโนนนั้นเสีย   สมัยตอมา 
เขาเห็นหญิงคนนั้นยืนพูดจากระซิกกระซี้ราเริงอยูกับชายอ่ืน   ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย  พวกเธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   ความโศก   ความรําพัน  ความ 
ทุกขกาย   ความทุกขใจ   และความคับแคนใจ   จะพึงเกิดข้ึนแกชายน้ัน เพราะ 
เห็นหญิงคนโนน ยืนพูดจากระซิกกระชี้ราเริงอยูกับชายอ่ืนบางหรือไม. 
           ภิ.  ขอน้ันหามิได  พระพุทธเจาขา. 
           พ.  ขอน้ันเพราะเหตุอะไร. 
           ภิ.  พระพุทธเจาขา  เพราะชายคนโนน  คลายกําหนัดในหญิงคนโนน 
แลว     ฉะน้ัน     ถึงเห็นหญิงน้ันยืนพูดจากระซิกกระซี้ราเริงอยูกับชายอ่ืน 
ความโศก   ความรําพัน    ความทุกขกาย   ความทุกขใจและความคับแคนใจ  ก ็
ไมเกิดแกเขา. 
           [๑๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ฉันนั้นแล   ภิกษุไมเอาทุกขทับถมตน 
ที่ไมมีทุกขทับถม   ๑   ไมสละความสุขที่เกิดข้ึนโดยธรรม   ๑   ไมเปนผูหมก 
มุนในความสุขนั้น    ๑   เธอยอมทราบชัดอยางนี้วา   ถึงเราน้ียังมีเหตุแหงทุกข 
เมื่อเริ่มต้ังความเพียร    วิราคะยอมมีไดเพราะการต้ังความเพียร    อน่ึง   ถึงเรา  
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นี้ยังมีเหตุแหงทุกข   เมื่อวางเฉย   บําเพ็ญอุเบกขาอยู   วิราคะก็ยอมมีได   เธอ    
จึงเริ่มต้ังความเพียร     ในทํานองที่ภิกษุยังมีเหตุแหงทุกข    เริ่มต้ังความเพียร 
ยอมมีวิราคะ   เพราะการเร่ิมต้ังความเพียร    และบําเพ็ญอุเบกขา    ในทํานองที่ 
ภิกษุยังมีเหตุแหงทุกข    วางเฉย    บําเพ็ญอุเบกขาอยู    ยอมมีวิราคะ   เมื่อเธอ 
นั้นยังมีเหตุแหงทุกข    เริม่ต้ังความเพียร    วิราคะยอมมีไดเพราะการต้ังความ 
เพียร   แมอยางนี้ทุกขนั้นก็เปนอันไมมีไปเอง     เมื่อเธอน้ันยังมีเหตุแหงทุกข 
วางเฉย   บําเพ็ญอุเบกขาอยู    วิราคะยอมมีได   แมอยางนี้    ทกุขนั้นก็เปนอัน 
ไมมี่ ไปเอง   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ความพยายามมีผล    ความเพียรมีผล    แม 
อยางนี้. 
           [๑๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อีกประการหนึ่ง    ภิกษุพิจารณาเห็น 
ดังน้ีวา   เมื่อเราอยูตามสบาย   อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง   กุศลธรรมยอมเสื่อม 
แตเมื่อเราเริ่มต้ังตนเพ่ือความลําบาก    อกุศลธรรมยอมเสื่อม    กุศลธรรมยอม 
เจริญยิ่ง    อยากระน้ันเลย    เราพึงเริ่มต้ังตนเพ่ือความลําบากเถิด    เธอจึงเริ่ม 
ต้ังตนเพ่ือความลําบาก     เมื่อเธอเริ่มต้ังตนเพ่ือความลําบากอยู     อกุศลธรรม 
ยอมเสื่อม   กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง  สมัยตอมา  เธอไมตองเริ่มต้ังตนเพ่ือความ 
ลําบาก   ขอนั้นเพราะเหตุไร   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะภิกษุนั้นเริ่มต้ังตน 
เพ่ือความลําบาก   เพ่ือประโยชนใด   ประโยชนนัน้ของเธอ  เปนอันสําเร็จแลว 
ฉะน้ัน สมัยตอมา เธอจึงไมตองเริ่มต้ังตนเพ่ือความลําบาก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เปรียบเหมือนชางศร   ยางลนลูกศรบนขาไฟ  ๒  อัน   ดัดใหตรงจนใชการได 
เพราะเหตุที่ลูกศรเปนของอันชางศรยางลนบนขาไฟ ๒ อัน    ดดัใหตรงจนใช 
การไดแลว     สมัยตอมา    ชางศรน้ันไมตองยางลนลูกศรน้ันบนขาไฟ ๒ อัน 
ดัดใหตรงจนใชการได  ขอน้ันเพราะเหตุไร  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะชาง 
ศรน้ันพึงยางลนลูกศรบนขาไฟ ๒ อัน ดัดใหตรงจนใชการได เพ่ือประโยชนใด  
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ประโยชนนัน้ของเขาเปนอันสําเร็จแลว   ฉะน้ัน   สมัยตอมา   ชางศรจึงไมตอง    
ยางลนลูกศรบนขาไฟ ๒ อัน    ดัดใหตรงจนใชการได    ฉันใด    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   ฉันนั้นเหมือนกันแล   ภิกษุยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา  เมื่อเราอยูตาม 
สบาย    อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง    กุศลธรรมยอมเสื่อม    แตเมื่อเราเริ่มต้ังตน 
เพ่ือความลําบาก อกุศลธรรมยอมเสื่อม กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง อยากระน้ันเลย 
เราพึงเริ่มต้ังตนเพ่ือความลําบากเถิด   เธอจึงเริ่มต้ังตนเพ่ือความลําบาก    เมื่อ 
เธอเริ่มต้ังตนเพ่ือความลําบากอยู   อกุศลธรรมยอมเส่ือม  กุศลธรรมยอมเจริญ 
ยิ่ง   สมัยตอมา    เธอไมตองเริ่มต้ังตนเพ่ือความลําบาก     ขอน้ันเพราะเหตุไร 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะภิกษุนั้นเริ่มต้ังตนเพ่ือความลําบาก  เพ่ือประโยชน 
ใด   ประโยชนนั้นของเธอ   เปนอันสําเร็จแลว   ฉะน้ัน   สมัยตอมา    เธอจึง 
ไมตองเริ่มต้ังตนเพ่ือความลําบากแล   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ความพยายามมีผล 
ความเพียรมีผล   แมอยางนี้. 
           [๑๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง ตถาคตอุบัติข้ึนในโลกนี้  
เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ  ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ ดําเนินไปดี 
รูแจงโลก  เปนสารถีผูฝกบุรุษท่ีควรฝกอยางหาคนอ่ืนยิ่งกวามิได  เปนครูของ 
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย   เปนผูต่ืนแลว   เปนผูแจกธรรม   ตถาคตนั้นทําให 
แจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลว    สอนโลกน้ีพรอมทั้งเทวโลก   มารโลก   พรหม 
โลก  หมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ  เทวดาและมนุษยใหรูทั่ว    แสดงธรรม 
งามในเบื้องตน    ในทามกลาง  ในท่ีสุด  พรอมท้ังอรรถทั้งพยัญชนะ   ประกาศ 
พรหมจรรยอันบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชงิ  คฤหบดีกด็ี บุตรของคฤหบดี คนเกิด 
ภายหลังในสกุลใดสกลุหนึ่งก็ดี   ยอมฟงธรรมนั้น  ครั้นฟงแลว   ยอมไดความ 
เชื่อในตถาคต    เขาประกอบดวยการไดความเชื่อโดยเฉพาะนั้น     จึงพิจารณา  
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เห็นดังน้ี วา    ฆราวาสคับแคบเปนทางมาแหงธุลี    บรรพชาเปนชองวาง   เรา     
ยังอยูครองเรือน    จะประพฤติพรหมจรรยใหบริสทุธิ์บริบูรณโดยสวนเดียวดุจ 
สังขที่เขาขัดแลวน้ีไมใชทําไดงาย    อยากระน้ันเลย    เราพึงปลงผมและหนวด 
นุงหมผากาสาวพัสตรแลว  ออกจากเรือนบวชเถิด  สมัยตอมา เขาละโภคสมบัติ 
นอยบาง   มากบาง   ละเครือญาติเล็กบาง  ใหญบาง  ปลงผมและหนวด  นุงหม 
ผากาสาวพัสตรแลวออกจากเรือนไมมีเรือนบวช  เขาบวชแลวอยางนี้  ถึงพรอม 
ดวยสิกขาสาชีพของภิกษุทั้งหลาย ละปาณาติบาต เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต 
วางไม   วางมีดแลว    มคีวามละอาย  ถึงความเอ็นดูอนุเคราะหดวยความเกื้อกูล 
ในสรรพสัตวอยู   ละอทินนาทาน   เปนผูเวนขาดจากอทินนาทาน   ถือเอาแต 
ของท่ีเขาให   หวังแตของท่ีเขาให   มีตนเปนคนสะอาด   ไมใชขโมยอยู    ละ 
กรรมอันเปนขาศึกแกพรหมจรรย  เปนผูประพฤติพรหมจรรย   ประพฤติหาง 
ไกล     เวนเมถุนอันเปนเรื่องของชาวบาน    ละมสุาวาท    เปนผูเวนขาดจาก 
มุสาวาท   เปนผูกลาวคําจริงดํารงอยูในคําสัตย  เปนหลักฐานเช่ือถือได ไมพูด 
ลวงโลก  ละวาจาสอเสียด  เปนผูเวนขาดจากวาจาสอเสียด  ไดยินจากฝายนี้แลว 
ไมบอกฝายโนน    เพ่ือทําลายฝายนี้  หรือไดยินจากฝายโนนแลว  ไมบอกฝายนี้ 
เพ่ือทําลายฝายโนน     ทัง้น้ี    เมื่อเขาแตกแยกกันแลว   ก็สมานใหดีกัน   หรือ 
เมื่อเขาดีกันอยูก็สงเสริม     ชอบความพรอมเพรียงกัน     ยินดใีนคนท่ีพรอม 
เพรียงกัน    ชื่นชมในคนที่พรอมเพรียงกัน   เปนผูกลาววาจาสมานสามัคคีกัน 
ละวาจาหยาบ     เปนผูเวนขาดจากวาจาหยาบ      เปนผูกลาววาจาซึ่งไมมีโทษ 
เสนาะหู  ชวนใหรักใคร  จับใจ  เปนภาษาชาวเมือง  อันคนสวนมากปรารถนา 
และชอบใจ   ละการเจรจาเพอเจอ   เปนผูเวนขาดจากการเจรจาเพอเจอ   กลาว 
ถูกกาล    กลาวตามเปนจริง    กลาวอิงอรรถ    กลาวอิงธรรม    กลาวอิงวินัย 
เปนผูกลาววาจามีหลักฐาน     มีที่อาง    มีขอบเขต    ประกอบดวยประโยชน  
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ตามกาล  เธอเปนผูเวนจากการพรากพืชคามและภูตคาม  เปนผูฉันหนเดียว  งด      
การฉันในราตรี เวนขาดจากการฉันในเวลาวิกาล เปนผูเวนขาดจากการฟอนรํา 
ขับรอง    ประโคมดนตรี    และดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล   เปนผูเวนขาด 
จากการทัดทรงและตกแตงดวยดอกไมของหอม และเครื่องประเทืองผิวอันเปน 
ฐานะแหงการแตงตัว   เปนผูเวนขาดจากการน่ังนอนบนที่นั่งท่ีนอนอันสูงใหญ 
เปนผูเวนขาดจากการรับทองและเงิน     เปนผูเวนขาดจากการรับธัญญชาติดิบ 
เปนผูเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ  เปนผูเวนขาดจากการรับหญงิและกุมารี  เปน 
ผูเวนขาดจากการรับทาสีและทาส   เปนผูเวนขาดจากการรับแพะและแกะ  เปน 
ผูเวนขาดจากการรับไกและสุกร   เปนผูเวนขาดจากการรับชาง   โค   มาและลา 
เปนผูเวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน      เปนผูเวนขาดจากการประกอบทูต 
กรรมและการรับใช   เปนผูเวนขาดจากการซ้ือและการขาย   เปนผูเวนขาดจาก 
การโกงดวยตาชั่ง   การโกงดวยของปลอมและการโกงดวยเครื่องตวงวัด    เปนผู 
เวนขาดจากการรับสินบน   การลอลวงและการตลบตะแลง    เปนผูเวนขาดจาก 
การตัด    การฆา    การจองจํา   การตีชิง   การปลนและการกรรโชก    เธอเปน 
ผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย   และบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง 
จะไปท่ีใด ๆ ยอมถือเอาบริขารไปไดหมด   เหมือนนกมีปก   จะบินไปท่ีใด ๆ 
ยอมมีแตปกของตัวเทาน้ันเปนภาระบินไป. 
           [๑๗]   เธอประกอบดวยศีลขันธอันเปนอริยะเชนนี้แลว  ยอมเสวยสุข 
อันปราศจากโทษในภายใน     เห็นรูปดวยจักษุแลว     ยอมไมถือเอาโดยนิมิต 
และโดยอนุพยัญชนะ   ยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรีย   ที่เมือ่ไมสํารวมแลว 
พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก  คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําได   ยอม 
รักษาจักขุนทรีย   ถึงความสํารวมในจักขุนทรีย  ไดยินเสียงดวยโสต..... ไดดม  
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กลิ่นดวยฆานะ...   ไดลิ้มรสดวยชิวหา..   ไดถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย...            
ไดรูแจงธรรมารมณดวยใจแลว     ยอมไมถือเอาโดยนิมิตและโดยอนุพยัญชนะ 
ยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมมนินทรีย    ที่เมื่อไมสํารวมแลว     พึงเปนเหตุใหอกุศล 
ธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษามนินทรีย ถึงความ 
สํารวมในมนินทรีย. 
           [๑๘]  เธอประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะเชนนี้แลว     ยอม 
เสวยสุขอันไมเจือทุกขในภายใน       เปนผูทําความรูสึกในเวลากาวไปและถอย 
กลับ      ในเวลาแลดูและเหลียวดู     ในเวลาคูเขาและเหยียดออก     ในเวลาทรง 
สังฆาฏิ   บาตรและจีวร   ในเวลาฉัน  ดื่ม  เค้ียว  และลิ้ม   ในเวลาถายอุจจาระ 
และปสสาวะ   ในเวลาเดิน   ยืน   นั่ง   นอนหลับ   ต่ืน   พูด   และนิ่ง. 
           [๑๙]  เธอประกอบดวยศีลขันธอันเปนอริยะเชนนี้     ประกอบดวย 
อินทรียสังวรอันเปนอริยะเชนนี้   และประกอบดวยสติสัมปชัญญะอันเปนอริยะ 
เชนนี้แลว   ยอมพอใจเสนาสนะอันสงัด   คือ   ปา   โคนไม   ภูเขา  ถ้ํา  ปาชา 
ปาชัฏ  ที่แจง  และลอมฟาง   เธอกลับจากบิณฑบาต   ภายหลังเวลาอาหารแลว 
นั่งคูบัลลังก   ต้ังกายตรง   ดํารงสติมั่น  เฉพาะหนา    ละอภิชฌาในโลกไดแลว 
มีจิตปราศจากอภิชฌาอยู     ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอภิชฌาได     ละความ 
ประทุษรายคือพยาบาท   เปนผูมีจิตไมพยาบาท   อนุเคราะหดวยความเกื้อกูล 
ในสรรพสัตวอยู      ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษรายคือพยาบาท 
ละถีนมิทธะแลว    เปนผูมีจิตปราศจากถิ่นมิทธะ   มีอาโลกสัญญา   มีสติสมั 
ปชัญญะอยู   ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถิ่นมิทธะได  ละอุทธัจจะกุกกุจจะแลว 
เปนผูไมฟุงซาน    มีจิตสงบภายในอยู    ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจะ- 
กุกกุจจะได  ละวิจิกิจฉาแลว  เปนผูขามความสงสัย   ไมมีปญหาอะไรในกุศล 
ธรรมทั้งหลายอยู   ยอมชาํระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได.  
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           [๒๐]  เธอ   ครั้นละนิวรณ  ๕  ประการอันเปนเครื่องทําใหเศรา   
หมอง   ทําปญญาใหถอยกําลังน้ีไดแลว   จึงสงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรม 
เขาปฐมฌาน  มีวิตก  มีวิจาร  มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
แมอยางนี้ก็ชื่อวาความพยายามมีผล   ความเพียรมีผล.           
           [๒๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ประการอ่ืนยังมีอีก   ภิกษุเขาทุติยฌาน 
มีความผองใสแหงใจภายใน   มีความเปนธรรมเอกผุดข้ึน   เพราะสงบวิตกและ 
วิจาร ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร   มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
แมอยางนี้ก็ชื่อวา   ความพยายามมีผล   ความเพียรมีผล. 
           [๒๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก   ภิกษุเปนผูวางเฉย 
เพราะหนายปติ   มีสติสมัปชัญญะอยู   และเสวยสุขดวยนามกาย   เขาตติยฌาน 
ที่พระอริยะเรียกเธอไดวา  ผูวางเฉย  มีสติ  อยูเปนสุขอยู   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
แมอยางนี้ก็ชื่อวา   ความพยายามมีผล   ความเพียรมีผล. 
           [๒๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก    ภิกษุเขาจตุตถฌาน 
อันไมมีทุกข ไมมีสุข  เพราะละสุข  ละทุกข  และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆได 
มีสติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขาอยู   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แมอยางนี้ก็ชื่อวา  ความ 
พยายามมีผล   ความเพียรมีผล. 
           [๒๔]  เธอ   เมื่อจิตเปนสมาธิ  บริสุทธิ์ผุดผอง    ไมมีกิเลสเครื่อง 
ยียวน    ปราศจากอุปกิเลส    เปนจิตออนโยน   ควรแกการงาน   ต้ังม่ัน    ไม 
หว่ันไหวอยางนี้แลว  ยอมนอมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกถึงขันธ 
ที่อยูอาศัยในชาติกอนไดเปนอเนกประการ   คือ  ระลึกไดชาติหน่ึงบาง  สอง 
ชาติบาง   สามชาติบาง   สี่ชาติบาง   หาชาติบาง   สิบชาติบาง   ยี่สิบชาติบาง 
สามสิบชาติบาง   สี่สิบชาติบาง   หาสิบชาติบาง   รอยชาติบาง   พันชาติบาง 
แสนชาติบาง   หลายสังวัฏกัปบาง   หลายวิวัฏกัปบาง   หลายสังวัฏวิวัฏกัปบาง  
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วาในชาติโนน    เรามีชื่ออยางนี้   มีโคตรอยางนี้   มีผิวพรรณอยางนี้    มีอาหาร    
อยางนี้    เสวยสุขและทุกขอยางนี้    มีกําหนดอายุเทาน้ี     เรานั้นเคลื่อนจากชาติ 
นั้นแลว   บังเกิดในชาติโนน    แมในชาตินั้น  เราก็มีชื่ออยางนี้  มีโคตรอยางนี้ 
มีผิวพรรณอยางนี้    มีอาหารอยางนี้     เสวยสุขและทุกขอยางนี้     มีกําหนดอายุ 
เทาน้ี  เรานั้นเคลื่อนจากชาตินั้นแลว  จึงเขาถึงในชาตินี้   เธอยอมระลึกถึงขันธ 
ที่อยูอาศัยในชาติกอนไดเปนอเนกประการ   พรอมทั้งอาการ   พรอมท้ังอุเทศ 
เชนนี้   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แมอยางนี้ก็ชื่อวา ความพยายามมีผล ความเพียร 
มีผล. 
           [๒๕]   เธอ    เมื่อจิตเปนสมาธิ    บริสุทธิ์ผุดผอง  ไมมีกิเลสเครื่อง 
ยียวน  ปราศจากอุปกิเลส    เปนจิตออนโยน    ควรแกการงาน   ต้ังม่ัน   ไม 
หว่ันไหวอยางนี้แลว     ยอมนอมจิตไปเพ่ือญาณเครื่องรูจุติและอุปบัติของสัตว 
ทั้งหลาย   มองเห็นหมูสัตวกําลังจุติ   กําลังอุปบัติ  เลว  ประณีต  มีผิวพรรณดี 
มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์  ลวงจักษุของมนุษย 
ทราบชัดหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมไดวา  สัตวผูกําลังเปนอยูเหลาน้ี   ประกอบ 
แลวดวยกายทุจริต   วจีทุจริต   มโนทุจริต  ติเตียนพระอริยะ   เปนมิจฉาทิฏฐิ 
เชื่อม่ัน  กรรมดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ     เมื่อตายไป    จึงไดเขาถึงอบาย     ทุคติ 
วินิบาต    นรก    สวนสัตวผูกําลังเปนอยูเหลาน้ี    ประกอบแลวดวยกายสุจริต 
วจีสุจริต  มโนสุจริต  ไมติเตียนพระอริยะ   เปนสัมมาทิฏฐิ  เชือ่ม่ันกรรมดวย 
อํานาจสัมมาทิฏฐิ   เมื่อตายไปจึงไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค  เธอยอมมองเห็นหมู 
สัตวที่กําลังจุติ   กําลังอุปบัติ   เลว  ประณีต   มีผิวพรรณดี  มีผิวพรรณทราม 
ไดดี  ตกยากดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์    ลวงจักษุของมนุษย   ยอมทราบชัดหมู 
สัตวผูเปนไปตามกรรม  เชนนี้   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แมอยางนี้ก็ชื่อวา  ความ 
พยายามมีผล   ความเพียรมีผล.  
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           [๒๖]  เธอ    เมื่อจิตเปนสมาธิ    บริสุทธิ์ผุดผอง    ไมมีกเิลสเครื่อง    
ยียวน   ปราศจากอุปกิเลส   เปนจิตออนโยน   ควรแกการงาน   ต้ังม่ัน   ไม 
หว่ันไหวอยางนี้แลว   ยอมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ   รูชดัตามเปนจริงวา 
นี้ทุกข  นี้เหตุใหเกิดทุกข  นี้ความดับทุกข   นี้ปฏปิทาใหถึงความดับทุกข    รู 
ชัดตามเปนจริงวาเหลาน้ีอาสวะ      นีเ้หตุใหเกิดอาสวะ      นี้ความดับอาสวะ 
นี้ปฏิปทาใหถึงความดับอาสวะ   เมื่อเธอรูอยางนี้    เห็นอยางนี้    จิตก็หลุดพน 
แมจากกามาสวะ      แมจากภวาสะ    แมจากอวิชชาสวะ     เมื่อจิตหลุดพนแลว 
ยอม มีญาณรูวาหลุดพนแลว      รูชัดวาชาติสิ้นแลว       พรหมจรรยอยูจบแลว 
กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว     กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   อยางนี้แล   ความพยายามจึงมีผล   ความเพียรจึงมีผล. 
           [๒๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตถาคตมีวาทะอยางนี้   วาทะ ๑๐ ประการ 
อันชอบดวยเหตุของตถาคตผูมีวาทะอยางนี้    ยอมถึงฐานะควรสรรเสรญิ.  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข  เพราะเหตุแหง 
กรรมท่ีตนทําไวแตกอน   ตถาคตตองเปนผูทํากรรมดีแตกอนแน   ผลในบัดนี้  
จึงเสวยสุขเวทนาอันหาอาสวะมิไดเห็นปานน้ี    ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข  
เพราะเหตุที่พระผูเปนใหญเนรมิตให   ตถาคตตองเปนผูที่พระผูเปนใหญชั้นดี 
เนรมิตแน   ผลในบัดนี้     จึงเสวยสุขเวทนาอันหาอาสวะมิไดเห็นปานน้ี    ถาหมู 
สัตวยอมเสวยสุขและทุกขเพราะเหตุเคราะหกรรม    ตถาคตตองเปนผูมีเคราะห 
กรรมดีแน  ผลในบัดนี้  จึงเสวยสุขเวทนาอันหาอาสวะมิไดเห็นปานน้ี   ถาหมู 
สัตวยอมเสวยสุขและทุกขเพราะเหตุอภิชาติ       ตถาคตตองเปนผูมีอภิชาติดีแน 
ผลในบัดนี้   จึงเสวยสุขเวทนาอันหาอาสวะมิไดเห็นปานน้ี   ถาหมูสัตวยอมเสวย 
สุขและทุกข    เพราะเหตุแหงความพยายามในปจจุบัน  ตถาคตตองเปนผูมีความ  
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พยายามในปจจุบันดีแน   ผลในบัดนี้    จึงเสวยสุขเวทนาอันหาอาสวะมิไดเห็น    
ปานน้ี   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข   เพราะเหตุแหง 
กรรมท่ีตนทําไวแตกอน  ตถาคตตองนาสรรเสริญ   ถาหมูสัตวไมใชเสวยสุขและ 
ทุกข   เพราะเหตุแหงกรรมท่ีตนทําไวแตกอน   ตถาคตก็ตองนาสรรเสริญ    ถา 
หมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข     เพราะเหตุที่อิศวรเนรมิตให     ตถาคตตองนา 
สรรเสริญ      ถาหมูสัตวไมใชเสวยสุขและทุกขเพราะเหตุที่อิศวรเนรมิตให 
ตถาคตก็ตองนาสรรเสริญ    ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข   เพราะเหตุเคราะห 
กรรม    ตถาคตก็ตองนาสรรเสริญ    ถาหมูสัตวไมใชเสวยสุขและทุกข    เพราะ 
เหตุเคราะหกรรม   ตถาคตก็ตองนาสรรเสริญ   ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข 
เพราะเหตุอภิชาติ   ตถาคตตองนาสรรเสริญ   ถาหมูสัตวไมใชเสวยสุขและทุกข 
เพราะเหตุอภิชาติ   ตถาคตตองนาสรรเสริญ     ถาหมูสัตวยอมเสวยสุขและทุกข 
เพราะเหตุแหงความพยายามในปจจุบัน    ตถาคตตองนาสรรเสริญ   ถาหมูสัตว  
ไมใชเสวยสุขและทุกข   เพราะเหตุแหงความพยายามในปจจุบัน   ตถาคตก็ตอง 
นาสรรเสริญ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตถาคตมีวาทะอยางนี้    วาทะ  ๑๐ ประการ 
อันชอบดวยเหตุของตถาคตผูมีวาทะอยางนี้   จึงถึงฐานะควรสรรเสริญ. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตน้ีแลว   ภิกษุเหลาน้ันตางชื่นชม 
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล. 
                                                จบ  เทวหสูตรที่  ๑  
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                                            ปปญจสูทนี   

 
อรรถกถามัชฌิมนิกาย  อปุริปณณาสก 
 
                       อรรถกถาเทวทหวรรค  
 
                  อรรถกถาเทวทหสูตรท่ี  ๑  
 
           เทวทหสูตร  มีคําเริ่มตนวา  ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางน้ี:-  
           พึงทราบวินิจฉัยในเทวทหสูตรนั้นดังตอไปนี้.   พระราชาทั้งหลายเขา 
เรียกวาเทวะ  ในบทวา เทวทห นาม นี้.  ก็ในนิคมน้ัน  พวกเจาศากยะ   ม ี
สระโบกขรณีอันเปนมงคลนาเลื่อมใส  พรั่งพรอมดวยการอารักขา.  สระนั้นเขา 
เรียกวาเทวทหะ   เพราะเปนสระของเจาท้ังหลาย.    อาศัยสระเทวทหะน้ัน  แม 
นิคมน้ันก็เรียกวาเทวทหะเหมือนกัน.     พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยนิคมน้ัน 
ประทับอยูในลุมพินีวัน. บทวา ทั้งหมดน้ันเพราะเหตุที่ทําไวในปางกอน 
ความวา     เพราะกรรมที่ทําไวในปางกอนเปนปจจัย.      ดวยคําน้ีทรงแสดงวา 
พวกนิครนถก็ปฏิเสธการเสวยกรรม  และการเสวยการกระทํา  ยอมรับการเสวย 
วิบากอยางเดียวเทาน้ัน.   ดวยคําวา   ภกิษุทั้งหลาย   พวกนิครนถมีวาทะ 
อยางน้ี   ดังนี้    ทรงกําหนดแสดงพระดํารัสที่ตรัสไมไดกําหนดไว   แตกอน  
บทวา   เราท้ังหลายไดมีแลว      ความวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา 
พวกนิครนถเหลาน้ันไมรูเลย       ทรงประสงคจะตรัสบอกคําสอนอันเปนโทษ 
ลวน ๆ จึงตรัสคําน้ี.      เพราะชนเหลาใดไมรูวาเราทั้งหลายไดมีมาแลว     ชน 
เหลาน้ันจะรูวาทํากรรมไวแลว   หรือไมไดทําไวแลวไดอยางไร.   แมในคําถาม 
ที่สูง ๆ ข้ึนไป  ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  
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           บทวา  เอว  สนฺเต  ในจูฬทุกขักขันธสูตร   ความวา   เมื่อคําของ   
นิครนถผูใหญ   เปนสัจจริงมีอยู.   แตในที่นี้ความวา  เมื่อพวกทานไมรูฐานะ  
มีประมาณเทาน้ีมีอยู.  บทวา  น  กลฺล  แปลวา  ไมควร. 
           บทวา  คาฬฺหูปเลปเนน  แปลวา  ที่อาบยาพิษไวมาก   คือ  อาบ 
ดวยยาพิษบอย ๆ   แตไมใชเหมือนทาดวยแปงเปยก.    บทวา   เอสนิยา  ได 
แก   ชิ้นเครือ่งมือทําแผลของศัลยแพทย    จนชิน้ที่สุดหัว.    บทวา    เอเสยฺย 
ความวา   พึงพิจารณาวา   (แผล)   ลึกหรือต้ืน.   บทวา   อคทงฺคาร  ไดแก 
ผงสมอ   หรอืมะขามปอมเผาไฟ.   บทวา   โอทเหยฺย   แปลวา   พึงใสเขาไป. 
คําวา  อโรโค  เปนตน    ตรัสไวแลวในมาคัณฑิยสูตรน่ันแล.   ในคําวา  เอว- 
เมว   โข  นี ้    เปรียบเทียบขออุปมา   ดังน้ี    เหมือนอยางวา   เวลาท่ีนิครนถ 
เหลาน้ีรูวา   เราไดมีแลวในปางกอนหรือหาไม   เราไดทําบาปกรรมไวหรือไม 
ไดทํา   หรือเราทําบาปเห็นปานน้ีไวแลว   ก็เหมือนเวลาท่ีเวทนาในเวลาที่ลูกศร 
แทง   ปรากฏแกคนที่ลูกศรแทงฉะน้ัน   เวลาท่ีรูวา   ทุกขมีประมาณเทานี้ของ 
เรา    ไมมีแลว   เมื่อทุกขประมาณเทานี้ไมมีแลว   ทุกขทั้งหมดก็จักชื่อวาต้ังอยู 
ในความบริสุทธิ์    ก็เหมือนเวลาที่เวทนาปรากฏในกาล ๔ ครัง้   มีกาลชําแหละ 
ปากแผลเปนตน  ฉะนั้น.   เวลาท่ีจะรูการละอกุศลธรรม   ทํากุศลธรรมใหเกิด 
ข้ึนในปจจุบัน     ก็เหมือนเวลาที่รูความผาสุขในเวลาตอมาภายหลัง    ฉะน้ัน. 
ในเรื่องนี้      ทรงแสดงขอความ ๓ ขอ    ดวยอุปมาขอเดียว   (และ)   แสดงขอ 
ความเรื่องเดียวดวยอุปมา ๔   ขอ   ดวยประการฉะน้ี. 
           ก็พวกนิครนถเหลาน้ัน     ไมรูความ     แมแตขอเดียว     จากขอความ 
ที่กลาวนั้น.     เชื่อเรื่องนั้นทั้งหมดดวยเพียงคําของนิครนถผูใหญอยางเดียว 
เหมือนคนไมถูกลูกศรเลย    เพราะลูกศรพลาดไป    ก็สําคัญวา   เราถูกศรแทง  
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โดยเพียงคําของขาศึกที่พูดวา   ทานถูกลูกศรแทงแลว    ประสบทุกขอยูฉะนั้น     
ถูกพระผูมีพระภาคเจาทรงขมดวยการเปรียบเทียบดวยลูกศรอยางนี้     ก็ไมอาจ 
โตตอบ   ใสวาทะเขาในสมองของนิครนถผูใหญกลาวคําวา  ทานนิครนถ  ดัง 
นี้เปนตน   เหมือนสุนัขที่ออนแอลุกข้ึนไลเนื้อใหว่ิงไปตรงหนาเจาของ   แลว 
ตนเองก็หมดแรงไลฉะนั้น                                                           
           ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงขมนิครนถศิษยเหลาน้ัน 
พรอมท้ังอาจารย    จึงตรัสวา  ธรรม  ๕ ประการนี้แล   ดังน้ีเปนตน. 
บทวา    ตตรายสฺมนตาน    ไดแก ธรรม ๕ ประการ  เหลาน้ัน       ทาน 
ผูมีอายุทั้งหลาย.     ดวยคําวา  กา  อตีตเส  สตฺถริ  สทฺธา  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสถามวา    จะเชื่อถืออะไรในศาสดาผูมีวาทะอันเปนสวนอดีต.    คือ 
ความเชื่อถือในนิครนถผูใหญของพวกทาน      ผูซึ่งเชื่อวาทะอันเปนสวนอดีต 
นั้น  เปนไฉน.  มีประโยชน   ไมมีประโยชน   มีผล  ไมมีผล  อยางไร  แม 
ในบทที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน.   บทวา   สหธมมฺิก   แปลวา   มีเหตุ  คือ 
มีการณ.  บทวา  วาทปฺปฏิหาร  ไดแก  วาทะท่ีสะทอนมา  (โตตอบ)  ดวย 
พระดํารัสเพียงเทาน้ี        ทรงแสดงวาทะท่ีตัดความเชื่อของนิครนถเหลาน้ันวา 
พวกทานจงเอาความเชื่อออกไปใหหมด  ความเชื่อน้ีออน. 
           บทวา  อวิชฺชา  อฺาณา     ไดแก  เพราะอวิชชา  เพราะไมรู. 
บทวา   สมฺโมหา   แปลวา   เพราะงมงาย.   บทวา   วิปจฺเจถ  ไดแกเชื่อโดย 
วิปริต.   อีกอยางหน่ึง  ไดแก  ถือเอาคลาดเคลื่อน. 
           บทวา  ทิฏธฺมมเวทนีย   ความวา    ใหวิบากในอัตภาพน้ีทีเดียว. 
บทวา  อุปกฺกเมน  แปลวา  ดวยความพยายาม.  บทวา  ปธาเนน  แปลวา 
ดวยความเพียร. บทวา   สมฺปรายเวทนีย  ความวา  ใหวิบากในอัตภาพท่ี ๒ 
หรือท่ี ๓. บทวา สุขเวทนีย ความวา กุศลกรรมทีใ่หวิบากอันเปนอิฏฐารมณ.  
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ที่ตรงกันขาม   (อกุศลกรรม)   ใหผลเปนทุกข.   บทวา   ปริปกฺกเวทนีย   
ความวา  ใหผลในอัตภาพท่ีสุกงอมแลว  คือสําเร็จแลว.  บทวา  ปริปกฺกเวทนีย 
นี้  เปนชื่อของกรรมท่ีใหผลในปจจุบัน.  บทวา   อปริปกฺกเวทนีย   ไดแก 
ใหผลในอัตภาพที่ยังไมสุกงอม.  บทวา  อปริปกฺกเวทนีย  นี้เปนชื่อของกรรม  
ที่ใหผลในภายหนา.     แมเมื่อเปนเชนนี้   ใจความท่ีแปลกกันในเรื่องนี้   มดีัง 
ตอไปนี้  
           กรรมใดท่ีทําไวในตอนปฐมวัย   ใหวิบากในปฐมวัย   มชัฌิมวัยหรือ 
ปจฉิมวัย ที่กระทําไวในตอนมัชฌิมวัย ใหวิบากในมัชฌิมวัยหรอืปจฉิมวัย  ที่ 
ทําไวในตอนปจฉิมวัย  ใหวิบากในปจฉิมวัยนั้นเลย   กรรมนัน้ชื่อวาใหผลใน 
ปจจุบัน   สวนกรรมใดท่ีใหวิบากภายใน ๗ วัน  กรรมนั้นชื่อวา  ใหผลเสรจ็ 
แลว   กรรมที่ใหผลเสร็จแลวน้ัน   เปนไดทั้งกุศลและอกุศล.  ในเรื่องกรรมท่ี 
ใหผลภายใน ๗ วัน  นั้นมเีรื่องราวดังตอไปนี้ :- 
 

                              ทฏิฐิธรรมเวทนียกรรม 
           ไดยินวาคนเข็ญใจ  ชื่อ  ปุณณะ   อาศัยทานสุมนเศรษฐีอยูในเมือง 
ราชคฤห.      วันหน่ึงเขาโฆษณาการเลนนักขัตฤกษในเมือง     ทานเศรษฐีจึง 
กลาวกะนายปุณณะน้ันวา   ถาวันนี้เจาจะไถนา  จะไดโค ๒ ตัวกับไถ (ใหม) 
๑   คัน  เจาจะเลนนักขัตฤกษ   หรือจะไถนา.   นกัขัตฤกษจะมีประโยชนอะไร 
แกผม   ผมจักไถนา.   ถาอยางนั้น   เจาจงเลือกเอาโคตัวที่ตองการเอาไปไถนา. 
เขาไปไถนา      ในวันนั้น     พระสารีบุตรเถระออกจากนิโรธสมาบัติรําพึงวา 
เราจะสงเคราะหใคร     เห็นนายปุณณะ     จึงถือบาตรจีวรไปยังท่ีที่เขาไถนา.  
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นายปุณณะวางไถถวายไมชําระฟน      แลวถวายน้ําบวนปากแกพระเถระ     
พระเถรปฏิบติัสรีระแลว      นั่งในท่ีไมไกลเขาซ่ึงกําลังทํางาน     คอยการนํา 
ภัตตาหารมา.   ทันทีนั้นทานเห็นภรรยาของเขากําลังนําอาหารมา   จึงไดแสดง 
ตน (ใหเห็น) ในระหวางทางทันที. 
           นางจึงเอาอาหารท่ีนํามาใหสามี       ใสลงในบาตรของพระเถระแลว 
กลับไปปรุงอาหารใหม    ตอเวลาสายจึงไดไปถึง.    นายปุณณะไถนาคราวแรก 
แลวน่ังลง.   ฝายภรรยาถืออาหารมาแลวกลาววา   นายจา    ฉันนําอาหารมาให 
ทานแตเชาตรู     แตในระหวางทางฉันเห็นพระสารีบุตร     จึงถวายอาหารน้ัน 
แกทาน  แลวไปหุงตมอาหารชุดใหมมา   จึงสาย   โกรธไหมนาย.   นายปุณณะ 
พูดวา   แมมหาจําเริญ   เธอทําดีแลว    ตอนเชาตรู    ฉันก็ไดถวายไมชําระฟน 
และน้ําบวนปากแกพระเถระ.   แมบิณฑบาต   พระเถระนี้ก็ไดฉัน   เพราะการ 
ถวายทานของเรา   วันนี้เรามีสวนแหงสมณธรรมท่ีพระเถระบําเพ็ญแลว    ดงัน้ี  
ไดทําจิตใหเลื่อมใส.  สถานที่ที่เขาไถครั้งแรก  ก็กลายเปนทองคํา   เขาบริโภค 
แลวแลดูสถานที่ที่ไถไว เห็นโชติชวง จึงลุกข้ึนเอาไมเทาเคาะดูรูวาเปนทองคํา 
สีสุกปลั่ง    คิดวาเรายังไมไดทูลพระราชาใหทรงทราบแลว    ไมอาจจะใชสอย 
จึงไปกราบทูลพระราชา    พระราชารบัสั่งใหเอาเกวียนบรรทุกทองคําท้ังหมด 
นั้นมากองท่ีพระลานหลวง  แลวตรัสถามวา  ในพระนครนี้ใครมีทองประมาณ 
เทาน้ีบาง.  และเมื่ออํามาตยกราบทูลวา  ของใคร ๆ ไมมี  จึงประทานตําแหนง 
เศรษฐีแกนายปุณณะน้ัน.   เขาจึงมีชื่อวา  ปุณณะเศรษฐี.  
           อีกเรือ่งหน่ึง  ในพระนครราชคฤหนั้นนั่นแหละ  มีคนเข็ญใจคนหน่ึง 
ชื่อวา กาฬวฬิยะ  ภรรยาของเขาหุงขาวยาคูกับผักดอง.   พระมหากัสสปเถระ 
ออกจากนิโรธสมาบัติแลวรําพึงวา     เราจะทําการสงเคราะหใคร     เห็นภรรยา  
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ของนายกาฬวฬิยะ   จึงไดไปยืนที่ประตูบาน   นางรับบาตรใสขาวยาคูทั้งหมด    
ลงในบาตรน้ันแลว    ถวายพระเถระ.    พระเถระไปยังวิหารแลวนอมถวายแด 
พระศาสดา.     พระศาสดาทรงรับเอาแคพอเปนยาปนมัตตสําหรับพระองค. 
ขาวยาคูที่เหลือเพียงพอสําหรับพระภิกษุ  ๕๐๐  รปู.     แมนายกาฬวฬิยะก็ได 
ตําแหนงจูฬกเศรษฐี.    พระมหากัสสปทูลถามวิบากของนายกาฬวฬิยะกะพระ- 
ศาสดา.  พระศาสดาตรัสวา  ในวันที่  ๗  แตวันนี้ไป   เขาจักไดฉัตรเศรษฐี. 
นายกาฬวฬิยะฟงพระดํารัสนั้นแลวไปบอกภรรยา. 
           ครั้งน้ัน    พระราชาเสด็จเลียบพระนครไดทอดพระเนตรเห็นบุรุษน่ัง 
อยูบนหลาวสําหรับประหารชีวิต  นอกพระนคร.  บุรุษเห็นพระราชาจึงตะโกน 
ทูลวา    ขาแตสมมติเทพ    ขอพระองคไดโปรดสงอาหารท่ีพระองคเสวยมาให 
ขาพระองคเถิดพระเจาขา.   พระราชาตรัสวาจะสงมาให   ครัน้พวกวิเสทเตรียม 
พระกระยาหารตอนเย็น จึงระลึกข้ึนได   ตรัสวา  พวกเจาจงหาคนท่ีสามารถนํา 
อาหารน้ีไป   (ใหเขา).    พวกราชบุรษุเอาหอทรัพยพันหน่ึงเที่ยว    (ปาวรอง 
หาผูสามารถ)    ในพระนคร.    ครั้งท่ี  ๓  ภรรยาของนายกาฬวฬิยะไดรับเอา 
(หอทรัพยพันหน่ึงไป).       พวกราชบรุุษไดกราบทูลเบิกตัวนางแดพระราชา. 
นางปลอมตัวเปนชาย    ผูกสอดอาวุธ  ๕   ประการ    ถือถาดอาหารออกจาก 
พระนครไป.  ยักษ  ชื่อทีฆตาละสิงอยูที่ตนตาลนอกพระนคร เห็นนางเดินไป 
ตามโคนไมจึงกลาววา   หยุด    หยุด     เจาเปนอาหารของเรา    เราไมไดเปน 
อาหารของทาน  เราเปนราชทูต.   จะไปไหน?  ไปสํานักของบุรุษที่นั่งอยูบน 
หลาวสําหรับประหารชีวิต.    เจาสามารถนําขาวของเราไปสักขาวหน่ึงไดไหม? 
ได.   ยักษกลาววา   เจาพึงบอกดังน้ีวา   นางกาฬีธิดาของเจาสุมนเทพ   ผูเปน 
ภริยาของทีฆตาลยักษคลอดบุตรเปนชาย ที่โคนตาลตนนี้  มีขุมทรัพยอยู ๗ ขุม 
เจาจงถือเอาขุมทรัพยนั้นไป.   นางไดไปปาวรองวา  นางกาฬีธิดาของเจาสุมน- 
เทพ  ผูเปนภริยาของทีฆตาลยักษ  คลอดบุตรเปนชาย.  
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           สุมนเทพนั่งอยูในยักขสมาคมไดยินจึงกลาววา   มนุษยคนหน่ึงนําขาว    
อันนายินดีของพวกเรามาปาวรอง   พวกทานจงไปเรียกเขามา   ไดฟงขาวนั้น 
แลว  เลื่อมใสจึงกลาววา ขุมทรัพยในปริมณฑลแหงรมเงาของตนไมนี้แผไปถึง 
เราใหเจา. บุรุษผูนั่งบนหลาวสําหรับประหารชีวิต บริโภคอาหารแลว  ถึงเวลา 
(นางเอาผามา)   เช็ดหนา    ก็รูวาเปนสัมผัสของหญิง   จึงกัดมวยผม   นางจึง 
เอาดาบตัดมวยผมของตน  แลวกลับไปยังสํานักของพระราชาทันที.  พระราชา 
ตรัสวา  ภาวะที่บุรุษคนน้ันไดบริโภคอาหารแลว   จะรูไดอยางไร?  นางทูลวา 
รูไดดวยเครื่องหมายของมวยผม   (ทีถู่กตัดไป)   แลวกราบทูลพระราชาใหขน 
ทรัพยนั้นมา.   พระราชาตรัสถามวา    ชื่อวาทรัพยมีประมาณเทาน้ีของคนอ่ืน 
มีไหม   ตอบวา  ไมมีพระเจาขา.   พระราชาจึงทรงต้ังสามีของนางใหเปนธน- 
เศรษฐีในพระนครนั้น.   แมเรื่องของพระนางมัลลิกาเทวีก็ควร (นํามา) กลาว. 
เรื่องตามท่ีเลามานี้เริ่มดวย  เรื่องท่ีเกี่ยวกับกุศลกรรม  กอน. 
           สวนนันทมาณพ  ปฏิบัติผิดตอพระอุบลวัณณาเถรี.   เมื่อเขาลุกข้ึน 
จากเตียงแลวออกไป     แผนดินใหญไดสูบเขาลงสูมหานรก ณ ที่ตรงนั้นเอง 
แมนายโคฆาตกชื่อ  นันทะ  ทําการฆาโคอยูถึง  ๕๐ ป   วันหนึง่   เขาไมได 
เนื้อในเวลาบริโภคอาหาร  จึงตัดลิ้นโคทั้งเปนตัวหน่ึงใหปงท่ีถานไฟแลว  เริ่ม 
ลงมือเค้ียวกิน.    ทีนั้น    ลิ้นของเขาขาดตรงโคนตกลงในภาชนะอาหารทันที 
เขารอง   (ดังเสียงโค)   ตายไปเกิดในนรก.   แมนันทยักษ  เหาะไป  กับยักษ 
ตนอ่ืน  เห็นพระสารีบุตรเถระมีผมท่ีปลงไวใหม ๆ นั่งอยูกลางแจง    ในเวลา 
กลางคืน   ใครจะตีศีรษะ   จึงบอกแกยักษที่มาดวยกัน    แมจะถูกยักษนั้นหาม 
ปรามก็ตีจนได  พลางรองวา รอนๆ แลวก็จมลงในแผนดินตรงที่นั้นเอง เกิด 
ในมหานรก  เรื่องดังกลาวมานี้  เปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับอกุศลกรรม.  
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           ก็กรรมท่ีบุคคลกระทําแลว      ชั้นที่สุดแมในเวลาใกลจะตายใหผลใน    
ภพอ่ืนได   ทั้งหมดน้ันชื่อวา  กรรมทีใ่หผลในภพตอไป.   ในเรื่องวิบาก 
ของกรรมนั้น    วิบากอันใดของฌานท่ีไมเสื่อม    วิบากอันนั้นทานกลาววา 
วิบากท่ีเกิดแลว   ในที่นี ้   ทานไมไดวิจารณไววา   กรรมท่ีเปนตนเคามูลของ 
วิบากน้ัน  ไมใหผลในปจจุบัน   ไมใหผลในสัมปรายภพ.   ทานไมวิจารณไว 
ก็จริง    แตถงึกระน้ันพึงทราบวา    กรรมนั้นใหผลในสัมปรายภพแนนอน. 
วิบากคือผลสมาบัติอันใดในลําดับแหงการเกิดของปฐมมรรคเปนตน วิบากคือ 
ผลสมาบัติอันนั้น ทานกลาววา  เปนคุณความดีอันเกิดข้ึนแลว  ในท่ีนี.้   ทาน 
กลาวไวอยางนั้นก็จริง   แตถึงกระน้ัน  มรรคกรรม  พึงทราบวาใหผลเสร็จสิ้น 
ไปแลว  เพราะมรรคเจตนาเทานั้น   ใหผลเร็วกวาเขาท้ังหมด   เพราะเปนผลใน 
ลําดับติดตอกันไปแล.                              
           บทวา  พหุเวทนีย  คือ  เขาถึงสัญญภพ.     บทวา  อปฺปเวทนีย 
คือ เขาถึงอสัญญภพ. บทวา  สเวทนีย  คือ กรรมท่ีมีผล.  บทวา อเวทนีย 
คือ  กรรมทีไ่มมีผล.    บทวา  เอว  สนฺเต  ความวา  เมื่อกรรมท่ีใหผลใน 
ปจจุบันเปนตนเหลานี้    ไมไดเหตุแหงความเปนกรรมท่ีใหผลในสัมปรายภพ 
เปนตน   ดวยความพยายามมีอยู.     บทวา  อผโล    คือไรผล  ไรประโยชน 
ดวยพระดํารัสเพียงเทาน้ี   พึงทราบวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา  ความ 
พากเพียรในศาสนาที่ไมเปนเครื่องนําสัตวออกจากทุกขไมมีผล  แลวทรงแสดง 
ถึงวาทะอันเปนเครื่องตัดความเพียร (ที่ไรผล).  บทวา  สหธมมฺิกา วาทานุ- 
วาทา  ไดแก วาทะของนิครนถอาจารย   วาทะของนิครนถศิษยที่มีเหตุกลาว 
ไว.     บทวา   คารยฺหฏาน  อาคจฺฉนติฺ     ไดแก  มาถึงเหตุที่วิญูชน 
ทั้งหลายจะพึงติเตียน.  ปาฐะวา วาทานุปฺปตฺตา  คารยฺหฏานา  ดังนี้ก็มี.  
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ใจความของปาฐะนั้นวา  วาทะ   ของเหลาน้ีครนถที่เปนเหตุเพราะเหตุที่ผูอ่ืน   
กลาว   ทําวาทะที่ตามมาถึงเหือดแหงไป     ยอมมาถึงฐานะท่ีนาตําหนิ   มีเปน  
ผูทํากรรมชั่ว  เปนตน. 
           บทวา   สงฺคติภาวเหตุ   ไดแก  เพราะเหตุแหงศุภเคราะห.   บทวา 
อภิชาติเหตุ   ไดแก   เหตุแหงอภิชาติ  ๖.    บทวา   ปาปสงฺคติกา  ไดแก 
ผูมีบาปเคราะห. 
           พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงวา      ความพยายามของพวก 
นิครนถเปนการไรผลอยางนี้แลว บัดนี้เพ่ือจะทรงแสดงความวา ความพยายาม 
และความเพียรในศาสนาอันเปนเครื่องนําสัตวออกจากทุกข   มีผล   จึงตรัสวา 
กถฺจ ภิกฺขเว ดังน้ีเปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา อนทฺธภูต  คือ 
อันทุกขไมครอบงํา.   อัตภาพของมนุษย ทานเรียกชื่อวา อันทุกขไมทับถม 
อธิบายวา  ทุกขยอมไมทับถม  คือไมครอบงําอัตภาพน้ัน.      บคุคลประกอบ 
อัตภาพแมนั้น   ในการกระทํากิจท่ีทําไดยากมีประการตางๆ ชื่อวา   เอาทุกข 
ทับถม  สวนคนเหลาใดบวชในพระศาสนาแลว   อยูปาหรืออยูโคนไมเปนตน 
ก็ตามที   คนเหลาน้ันไดชื่อวา ไมเอาทุกขทับถม.     เพราะวาความเพียรใน 
พระศาสนาอันเปนเครื่องนําสัตวออกจากทุกข   ชื่อวาเปนสัมมาวายามะ  ความ 
พยายามชอบ. 
           ฝายพระเถระกลาววา    บุคคลใดเกิดในตระกูลที่ยิ่งใหญ     พอมีอายุ 
ครบ ๗ ขวบ  คนใชประดับตกแตงรางกายใหนั่งบนตักของบิดา  เมื่อพระสงฆ 
นั่งฉันภัตตาหารเสร็จแลวกลาวอนุโมทนา    ครั้นทานแสดงสมบัติทั้ง ๓   (คือ 
มนุษยสมบัติ   สวรรคสมบัติ   นิพพานสมบัติ)    แลวประกอบอริยสัจ  ๔  เขา 
บรรลุพระอรหัต.     อีกอยางหน่ึง   ผูถูกบิดามารดาถามวา  จักบวชไหม   ลกู 
กลาววา   จักบวช   บิดามารดาจึงใหอาบน้ําตบแตงรางกายนําไปยังวิหาร    นั่ง  
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รับตจปญจกกรรมฐาน   เมื่อเขากําลังโกนผม   ก็บรรลุพระอรหัต    ในขณะที่      
จรดปลายมีดโกนนั่นแล  ก็หรือวา   ยังเปนผูบวชใหม   มีศรีษะทาน้ํามันผสม 
มโนศิลา วันรุงข้ึน ฉันภัตตาหารท่ีบิดามารดาสงไปใหนั่งอยูในวิหารน่ันแหละ 
บรรลุพระอรหัต   ผูนี้ไมชื่อวา   เอาทุกขทับถมตน.   แตผูนี้เปนผูชื่อวามี 
สักการะอยางสูง.   ผูใดเกดิในทองของนางทาสี   ประดับประดาชั้นที่สุดแมแต 
แหวนเงิน   ไลทาดวยเพียงทอนผาและขาวฟาง   ถกูนําไปโดยพูดวา  จงใหเขา 
บวช  ไดบรรลุพระอรหัตในขณะจรดปลายมีดโกน  หรือในวันรุงข้ึน  แมผูนี้ 
ก็ไมชื่อวา  เอาทุกขทับถมตนท่ียังไมถูกทับถม. 
           สุขอันเกิดแตปจจัย ๔ ที่เกิดจากสงฆ    หรอืคณะ    ชื่อวา   สุขอัน 
ชอบธรรม.  บทวา   อนธมิุจฺฉิโต  ไดแก  ผูไมหมกมุนดวยความหมกมุน 
คือตัณหา.   คือไมพึงทําความอยากไดในสุขนั้น   ดวยความหวังวา   เราจะไม 
สละสุขอันชอบธรรม.    จริงอยู     ภิกษุกําหนดเอาสลากภัตหรือวัสสาวาสิกภัต  
อันเกิดจากสงฆวา     นี้เปนประโยชนอยางหน่ึงแลวบริโภคอยูในระหวางพวก 
ภิกษุ    ในทามกลางสงฆ  ชื่อวายอมเจริญดวยศีล  สมาธิ  วิปสสนา   มรรคและ 
ผล  อุปมาเหมือนดอกบัวเจริญงอกงามอยูในระหวางใบฉะน้ัน.  บทวา  อมิสฺส 
ไดแก  เปนมลูแหงขันธหาอันเปนปจจุบัน.  บทวา  ทุกขฺนิทานสฺส  ไดแก 
ตัณหา.  จริงอยู  ตัณหานั้นเปนเหตุแหงทุกข คือ เบญจขันธ. บทวา สงฺขาร 
ปทหโต  คือ  กระทําความเพียรในการประกอบกจิ.  บทวา  วริาโค  โหติ 
ไดแก  ยอมมีการคลายกิเลสดวยมรรค.  ทานอธิบายวา  เราคลายเหตุแหงทุกข 
นี้   ดวยการเริ่มต้ังความเพียร.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา 
ดวยบทวา   เอว ปชานาติ  นี้.   ตรัสอาการท่ีเปนกลาง ๆ  แหงความเพียรใน 
การประกอบกิจน้ันดวยทุติยวาร.  ในคําวา โส ยสฺส หิ ขฺวาสฺส นี้   มีความ 
ยอดังตอไปนี้.  บุคคลใด  ยอมคลี่คลายเหตุแหงความทุกขดวยการเริ่มต้ังความ  
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เพียร   บุคคลน้ันยอมเริ่มต้ังความเพียรในเหตุแหงทุกขนั้น    ยอมเริ่มต้ังความ    
เพียรดวยความเพียรในมรรค.    สวนบุคคลใดเจริญอุเบกขาโดยเปน    อัชฌุ- 
เบกขา  ยอมคลี่คลายเหตุแหงทุกขได   บุคคลน้ันยอมเจริญอุเบกขา   ในเหตุ 
แหงทุกขนั้น   ยอมเจริญดวยมรรคภาวนา.  บทวา  ตสฺส  ไดแก บุคคลน้ัน. 
           บทวา  ปฏิพทฺธจิตโต ไดแก  มจิีตผูกพันดวยฉันทราคะ.  บทวา 
ติพฺพจฺฉนฺโท    ไดแก  มีฉันทะหนา.     บทวา   ติพฺพาเปกฺโข   ไดแก 
มีความปรารถนาหนาแนน.  บทวา   สนฺติฏนตึ  คือ ยืนอยูดวยกัน.  บทวา 
สฺชคฺฆนฺตึ   คือ   หัวเราะใหญ.   บทวา  สหสนฺตึ  คือ  ทําการย้ิมแยม. 
ในคําวา   เอวเมว   โข   ภิกขฺเว  นี้  จะกลาวใหแจมแจงดวยขออุปมาดังตอ 
ไปน้ี  
           เหมือนอยางวา  บุรุษผูหน่ึงมีความกําหนัดตอหญิงผูหนึ่ง  ใหของกิน 
เครื่องนุงหม   พวงมาลัย   และเครื่องประดับเปนตน     แลวอยูครองเรือนกัน. 
นางประพฤตินอกใจเขาคบหาชายอ่ืน.  เขาคิดวา เราคงไมใหของขวัญอันเหมาะ 
สมแกนางเปนแน   (นางจึงมีชู)   จึงเพิ่มของขวัญให.   นางยิ่งประพฤตินอกใจ 
หนักยิ่งข้ึน.  เขาคิดวา   นางนี่แมเราใหของขวัญ   ก็ยังประพฤตินอกใจอยูนั่น 
แหละ.   ขืนอยูครองเรือนกันก็จะกอกรรมทําเข็ญให  เราจะไลนางไปเสีย   ดังน้ี  
จึงดาเสียจนหนําใจ    ทามกลางประชุมชน.   แลวปลอยไปดวยการกลาวหามวา 
อยาเขามาบานขาอีกตอไป.  นางไมอาจทําความสนิทสนมกับเขาไมวาดวยอุบาย 
ไร ๆ  จึงเที่ยวไปกับพวกนักฟอนรําเปนตน.   เพราะไดเห็นหญิงนั้น    เขาไม 
เกิดความเสียใจเลย   แตกลับเกิดความดีใจ.    พึงทราบความในขอเปรียบเทียบ 
นั้น.  ความอาลัยในอัตภาพของภิกษุนี้     พึงเห็นเหมือนเวลาท่ีชายเกิดกําหนัด 
ในหญิง.  เวลาท่ีประคับประคองอัตภาพ    พึงเหมือนเวลาที่ชายใหของกินและ 
เครื่องนุงหมเปนตน    แลวอยูครองเรือนกัน.    ความท่ีอัตภาพ  อันภิกษุรักษา  
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อยูนั่นแหละ   เกิดอาพาธดวยโรคดีกําเริบเปนตน     พึงเห็นเหมือนเวลาท่ีหญิง    
นั้นประพฤตินอกใจ.  เวลาที่กําหนดไววา  โรคเมื่อไมไดยาจึงเปนอยางนี้   จึง 
กอบยา  พึงเห็นเหมือนชายกําหนดไดวา  (หญิงน้ี)  ไมไดของขวัญ   อัน 
คูควรแกตน  จึงประพฤตินอกใจ   จึงเพิ่มของขวัญให.   ความท่ีเมื่อโรคอยาง 
หน่ึงมีดีกําเริบเปนตน     ที่ภิกษุประกอบยารักษาอยูกลับมีอาพาธดวยโรคอยาง 
อ่ืนกําเริบข้ึน   พึงเห็นเหมือนเมื่อชายเพิ่มของขวัญใหหญิงน้ัน    ก็ยังประพฤติ 
นอกใจอีก.   การถึงความหมดอาลัยในอัตภาพน้ันวา     เดี๋ยวน้ี   เราไมไดเปน 
ทาส   ไมไดเปนกรรมกรของเจา   เราเที่ยวบํารุงเจาถายเดียว   ในสังสารอันหา 
เบื้องตนมิได   เราไมตองการอะไรจากเจา   เจาจงขาดสูญไป    หรือแตกทําลาย 
ไปก็ตามดังน้ี     แลวกระทําความเพียรใหมั่น   ถอนกิเลสดวยมรรค    พึงเห็น 
เหมือนการท่ีชายดาหญิงเสียจนหนําใจในทามกลางประชุมชน  แลวฉุดคราออก 
จากเรือน    เพราะเห็นหญิงนั้นเที่ยวฟอนรํากับพวกนักฟอนรําเปนตน    ความ 
เสียใจยอมไมเกิดแกชายน้ัน   มีแตความดีใจอยางเดียวเกิดข้ึนฉันใด    ภิกษุนี้ก็ 
ฉันนั้นเหมือนกัน  บรรลพุระอรหัตแลว    ความเสียใจยอมไมเกิดข้ึน   เพราะ 
ไดเห็นอัตภาพมีความปวยไขดวยโรคดีกําเริบเปนตน     เกิดความดีใจอยางเดียว 
วาเราจักพนจากทุกข  อันเกิดแตการฆา   การจองจํา   และการบริหารขันธ.  ก ็
อุปมานี้พึงทราบวา    ยกมาเพ่ือทําเนื้อความน้ีใหชัดแจงวา    ชายยอมละความ 
กําหนัดดวยอํานาจความพอใจตอหญิง   เพราะรูวาความเสียใจยอมเกิดแกผูมีจิต 
ปฏิพัทธ  เมอืไมมีจิตปฏิพัทธ  ความเสียใจนั้น  กไ็มมี  ดังนี้   ฉันใด  ภิกษุ 
นี้รูวา    เมื่อเราเริ่มต้ังความเพียรหรืออบรมอุเบกขาอยู     ยอมละเหตุแหงทุกข 
ได   ไมใชละไดโดยประการอ่ืน    ดังน้ี     แลวทําการเริ่มต้ังความเพียร    และ 
อบรมอุเบกขาทั้งสองอยางนั้นใหสมบูรณ    ยอมละเหตุแหงทุกข    (คือตัณหา) 
ได  ฉันนั้น.  
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           บทวา   ยถาสุข   โข  เม   วหิรโต     ความวา    อยูตามความสุข   
ที่เราตองการจะอยู.  บทวา  ปทหนฺตสฺส ไดแก สงไป.  ก็ในคําวา  ยถาสุข 
โข เม วิหรโต นี้    ภิกษุใดมีการปฏิบติัสะดวก (แต)   ไมเปนทีส่บาย  ภิกษุ 
นั้น    ครองจีวรเนื้อละเอียด   อยูในเสนาสนะอันนาเลื่อมใส   จิตยอมฟุงซาน.   
ภิกษุใด  มีการปฏิบัติลําบาก  (แต)  เปนที่สบาย.  ภิกษุนั้นครองจีวรเนื้อหยาบ 
ทั้งขาดท้ังว่ินอยูปาชาและโคนไมเปนตน    จิตมีอารมณเปนหน่ึง  ทรงหมายเอา 
ภิกษุนั้น  จึงตรัสคําน้ี.  ในคําวา เอวเมว โข  นี ้   เทียบเคียงขออุปมา ดังตอ 
ไปน้ี.   ทานผูประกอบความเพียรซึ่งกลัวตอชาติ    ชรา   และมรณะ   พึงเห็น 
เหมือนชางศร  จิตอันคดโกง    พึงเห็นเหมือนลูกศรอันคดโคงและงอ   ความ 
เพียรทางกายและทางจิต   พึงเห็นเหมือนดุนฟนสองดุน.    ศรทัธา    พึงเห็น 
เหมือนยางน้ําขาว    ของชางศรผูดัดลูกศรใหตรง      โลกุตรมรรค   พึงเห็น 
เหมือนทอนไมสําหรับดัด.  การท่ีภิกษุเอาศรัทธาชโลมจิตท่ีคดโกงและงอแลว 
ยาง  ดวยความเพียรทางกายและทางจิต   ทําใหตรงดวยโลกุตรมรรค   พึงเห็น 
เหมือนชางศรเอายางน้ําขาวชโลมลูกศรท่ีคดโคงงอแลวยางในฟน     แลวดัดให 
ตรงดวยไมสําหรับดัด.  การเสวยสุขอันเกิดแตผลสมาบัติ   ของภิกษุผูประกอบ 
ความเพียรนี้      แทงหมูกิเลสดวยจิตทําใหตรงอยางนั้น    มีกําลงัชั้นเยี่ยมดวย 
นิโรธ (อยู)   ในเสนาสนะอันนาเลื่อมใส  พึงเห็นเหมือนชางศรน่ันแลยิงขาศึก 
ดวยลูกศรท่ีดัดใหตรงอยางนั้น แลวไดเสวยสมบัติในท่ีนี้    เพ่ือจะตรัสขอปฏิบัติ 
สําหรับภิกษุผูปฏิบัติสะดวกและรูเร็ว   กับภิกษุผูปฏิบัติลําบากแตรูเร็ว    ทีย่ัง 
ไมไดตรัส  สําหรับภิกษุสองพวกนอกน้ี   พระตถาคตจึงทรงเริ่มเทศนากัณฑนี้. 
เมื่อตรัสขอปฏิบัติทั้งสองเหลาน้ี        (คือ     สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา     และ 
ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา)     แมขอปฏิบัตินอกน้ี      (คือ   ทุกขาปฏิปทาทัน-  
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ธาภิญญา  และสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา)  ก็เปนอันตรัสไวดวย.  สวน  อาคม-    
นียปฏิปทา   ขอปฏิบัติที่ควรบรรลุ   มไิดตรัสไว.   เพ่ือตรัสอาคมนียปฏิปทา 
นั้น  จึงทรงเริ่มเทศนากัณฑนี้.    อีกอยางหน่ึง   ขอปฏิบัติแมเปน  สหาคม- 
นียะ    ขอปฏิบัตติที่ควรบรรลุพรอมกัน   ก็ตรัสไวแลวเหมือนกัน.      แตเพ่ือ 
ทรงแสดงพุทธุปปาทกาล   สมัยอุบัติข้ึนแหงพระพุทธเจา   สมัยหน่ึง  ซึ่งยังไม 
ไดทรงแสดงไว แลวทรงแสดงวาเราจักเปลี่ยนแปลงเทศนาวาดวยเนกขัมมะการ 
ออกไป    (จากกาม)   แกกุลบุตรผูหน่ึง   ดวยพระอรหัต   ดังน้ี    จึงทรงเริ่ม 
เทศนากัณฑนี้.  คําท่ีเหลือในที่ทุกแหงงายท้ังน้ันแล. 
                                 จบ   อรรถกถาเทวทหสูตรที่  ๑.  
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                            ๒.   ปญจัตตยสูตร   
 
                 วาดวยความเห็นผิดตางๆ 
 
           [๒๘]   ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้ :-  
           สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวันอาราม 
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี   สมัยนั้น   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก 
ภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระดํารัสแลว. 
           [๒๙]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังน้ีวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ม ี
สมณพราหมณพวกหน่ึง     กําหนดขันธสวนอนาคต     มีทฏิฐิคลอยตามขันธ 
สวนอนาคต  ยอมปรารภขันธสวนอนาคต    กลาวยืนยันบทแหงความเชื่อม่ัน 
หลายประการ   คือ  พวกหนึ่งกลาวยืนยันอยางนี้วา  อัตตาที่มีสัญญาเปนของ 
ยั่งยืน    เบื้องหนาแตตายไป    พวกหนึ่งกลาวยืนยันอยางนี้วา    อัตตาที่ไมมี 
สัญญาเปนของยั่งยืน    เบื้องหนาแตตายไป     พวกหน่ึงกลาวยืนยันอยางนี้วา 
อัตตาที่มีสัญญาก็มิใชไมมีสัญญาก็มิใชเปนของยั่งยืน       เบื้องหนาแตตายไป 
อีกพวกหนึ่งบัญญัติความขาดสูญ    ความพินาศ    ความไมเกิดของสัตวที่มีอยู 
และอีกพวกหนึ่งกลาวยืนยันนิพพานในปจจุบัน     เปนอันวาสมณพราหมณ 
ทั้งหลาย ยอมบัญญัติอัตตาที่มีอยูวายั่งยืนเบื้องหนาแตตายไปพวกหนึ่ง บัญญัติ 
ความขาดสูญ     ความพินาศ    ความไมเกิดของสัตวที่มีอยูพวกหน่ึง    กลาว 
ยืนยันนิพพานในปจจุบัน    อีกพวกหนึ่ง    รวมบทแหงความเชื่อม่ัน  เหลาน้ี 
เปน ๕ บท   แลวเปน ๓ บท   เปน ๓ ขยายเปน ๕    นี้อุเทศของบทหา ๓ 
หมวด  ของความเชื่อม่ัน.  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 39 

           [๓๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น    ทาน    
สมณพราหมณพวกบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาวายั่งยืน  เบื้องหนาแตตายไป   ยอม 
บัญญัติอัตตาที่มีสัญญา 
           (๑)   ชนิดมีรูป  วายังยืน  เบื้องหนาแตตายไป  ก็ม ี
           (๒)   ชนิดไมมีรูป  วายั่งยืน  เบื้องหนาแตตายไป  ก็ม ี
           (๓)   ชนิดทั้งมีรูปและไมมีรูป   วายั่งยืน   เบื้องหนาแตตายไป  ก็มี 
           (๔)   ชนิดมีรูปก็มใิชไมมีรูปกม็ิใช วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี 
           (๕)   ชนิดมีสัญญาอยางเดียวกัน   วายั่งยืน   เบื้องหนาแตตายไป  ก็มี 
           (๖)   ชนิดมีสัญญาตางกัน  วายั่งยืน  เบื้องหนาแตตายไป  ก็ม ี
           (๗)   ชนิดมีสัญญานอย  วายั่งยืน  เบื้องหนาแตตายไป  ก็มี 
           (๘)   ชนิดมีสัญญาหาประมาณมิได วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี 
           แตยังมีอีกพวกหนึ่ง     กลาวยืนยันวิญญาณกสิณของอัตตามีสัญญา 
ชนิดใดชนิดหน่ึงเหลาน้ี   ที่เปนไปลวงชนิดทั้ง ๗ วา หาประมาณมิได ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ตถาคตยอมทราบเรื่องนี้ดี. 
           ทานสมณพราหมณ  พวกบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาวายั่งยืน  เบื้องหนา 
แตตายไป  ยอมบัญญัติอัตตาที่มีสัญญา 
           (๑)   ชนิดมีรูป   วายั่งยืน   เบื้องหนาแตตายไป   ก็ม ี
           (๒)   ชนิดไมมีรูป   วายั่งยืน  เบือ้งหนาแตตายไป  ก็ม ี
           (๓)   ชนิดทั้งมีรูปและไมมีรูป   วายั่งยืน   เบื้องหนาแตตายไป  ก็มี 
           (๔)   ชนิดมีรูปก็มใิชไมมีรูปกม็ิใช วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี 
           (๕)   ชนิดมีสัญญาอยางเดียวกัน   วายั่งยืน  เบื้องหนาแตตายไป  ก็มี 
           (๖)   ชนิดมีสัญญาตางกัน  วายังยืน  เบื้องหนาแตตายไป  ก็ม ี 
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           (๗)   ชนิดมีสัญญานอย  วายังยืน  เบื้องหนาแตตายไป  ก็มี     
           (๘)   ชนิดมีสัญญาหาประมาณมิได วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี 
           แตยังมีอีกพวกหนึ่ง    กลาวยืนยันอากิญจัญญายตนะวา  หาประมาณ 
มิไดไมหว่ันไหว  ดวยเหตุที่สัญญาอันบัณฑิตกลาววาบริสุทธิ์    เยี่ยมยอดไมมี 
สัญญาอ่ืนยิ่งกวาสัญญาเหลาน้ีทั้งท่ีเปนสัญญาในรูป     ทั้งท่ีเปนสัญญาในอรูป 
ทั้งท่ีเปนสัญญาอยางเดียวกัน  ทั้งที่เปนสัญญาตางกัน ไมมีสักนอยหน่ึง  เรื่อง 
สัญญาดังน้ีนั้น  อันปจจัยปรุงแตง  เปนของหยาบ  และความดับของส่ิงท่ีปจจัย 
ปรุงแตงมีอยู  ตถาคตทราบวาส่ิงน้ียังมีอยู  จึงเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออกจาก 
สิ่งท่ีปจจัยปรุงแตงน้ัน   เปนไปลวงสิ่งท่ีปจจัยปรุงแตงน้ันได  
           [๓๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น    ทาน 
สมณพราหมณพวกบัญญัติอัตตตาที่ไมมีสัญญาวายั่งยืน       เบือ้งหนาแตตายไป 
ยอมบัญญัติอัตตาที่ไมมีสัญญา 
           (๑)   ชนิดมีรูป   วายั่งยืน    เบ้ืองหนาแตตายไป   ก็ม ี
           (๒)   ชนิดไมมีรูป   วายั่งยืน   เบื้องหนาแตตายไป  ก็มี 
           (๓)   ชนิดทั้งมีรูปและไมมีรูป  วายั่งยืน  เบื้องหนาแตตายไป  ก็ม ี
           (๔)   ชนิดมีรูปก็มใิชไมมีรูปกม็ิใช วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาสมณพราหมณเหลาน้ัน   สมณพราหมณ 
พวกบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาวายั่งยืน  เบื้องหนาแตตายไป    ยอมคัดคานสมณ- 
พราหมณพวกอสัญญีวาทะน้ัน  นั่นเพราะเหตุไร  เพราะสัญญาเปนเหมือนโรค 
เปนเหมือนหัวฝ   เปนเหมือนลูกศร   สิ่งดี    ประณีต   นี้คือความไมมีสัญญา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตถาคตยอมทราบเรื่องนี้ดี. 
           ทานสมณพราหมณพวกบัญญัติอัตตาที่ไมมีสัญญาวายั่งยืน เบื้องหนา 
แตตายไป  ยอมบัญญัติอัตตาที่ไมมีสัญญา  
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           (๑)   ชนิดมีรูป   วายั่งยืน    เบ้ืองหนาแตตายไป   ก็มี     
           (๒)   ชนิดไมมีรูป   วายั่งยืน   เบื้องหนาแตตายไป   ก็ม ี
           (๓)   ชนิดทั้งมีรูปและไมมีรูป   วายั่งยืน   เบื้องหนาแตตายไป  ก็มี 
           (๔)   ชนิดมีรูปก็มใิชไมมีรูปกม็ิใช วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็สมณพราหมณผูใดผูหน่ึงพึงกลาวอยางนี้วา 
เราจักบัญญัติการมาเกิด   หรือการไปเกิด   การจุติ   การอุปบัติ    ความเจริญ 
ความงอกงาม   ความไพบูลย  นอกจากรูป   นอกจากเวทนา   นอกจากสัญญา 
นอกจากสังขาร  นอกจากวิญญาณ  คํากลาวดังน้ีของสมณพราหมณนั้น  ไมใช 
ฐานะที่มีได    เรื่องไมมีสัญญาดังน้ีนั้น    อันปจจัยปรุงแตง    เปนของหยาบ 
และความดับของส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงมีอยู      ตถาคตทราบวาส่ิงน้ียังมีอยู      จึง 
เห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออกจากสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงน้ัน  เปนไปลวงสิ่งที่ปจจัย 
ปรุงแตงนั้นเสีย. 
           [๓๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น    ทาน 
สมณพราหมณพวกบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช  ไมมีสัญญาก็มิใช   วายั่งยืน 
เบื้องหนาแตตายไป   ยอมบัญญัติอัตตาท่ีมีสัญญาก็มิใช  ไมมสีัญญาก็มิใช 
           (๑)   ชนิดมีรูป   วายั่งยืน   เบื้องหนาแตตายไป   ก็ม ี
           (๒)   ชนิดไมมีรูป   วายั่งยืน   เบื้องหนาแตตายไป   ก็ม ี
           (๓)   ชนิดทั้งมีรูปและไมมีรูป   วายั่งยืน   เบื้องหนาแตตายไป   ก็ม ี
           (๔)   ชนิดมีรูปก็มใิชไมมีรูปกม็ิใช วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาสมณพราหมณเหลาน้ัน  สมณพราหมณ 
พวกบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาวายั่งยืนเบื้องหนาแตตายไป      ยอมคัดคานสมณ- 
พราหมณพวกเนวสัญญีนาสัญญีวาทะน้ัน     แมทานสมณพราหมณพวกบัญญัติ  
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อัตตาที่ไมมีสัญญาวายั่งยืนเบื้องหนาแตตายไป     ก็ยอมคัดคานสมณพราหมณ 
พวกเนวสัญญีนาสัญญีวาทะน้ัน นั่นเพราะเหตุไร  เพราะสัญญาเปนเหมือนโรค    
เปนเหมือนหัวฝ    เปนเหมือนลูกศร    ความไมมีสัญญาเปนความหลง   สิง่ดี 
ประณีตนี้   คือ  ความมีสัญญาก็มิใช  ไมมีสัญญาก็มิใช   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ตถาคตยอมทราบเรื่องนี้ดี. 
           ทานสมณพราหมณพวกบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช     ไมมีสัญญา 
ก็มิใช    วายั่งยืน    เบื้องหนาแตตายไป    ยอมบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช 
ไมมีสัญญาก็มิใช 
           (๑)   ชนิดมีรูป   วายั่งยืน   เบื้องหนาแตตายไป   ก็ม ี
           (๒)   ชนิดไมมีรูป   วายั่งยืน   เบื้องหนาแตตายไป   ก็ม ี
           (๓)   ชนิดทั้งมีรูปและไมมีรูป   วายั่งยืน   เบื้องหนาแตตายไป   ก็ม ี
           (๔)   ชนิดมีรูปก็มใิชไมมีรูปกม็ิใช วายั่งยืน เบื้องหนาแตตายไป ก็มี 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหน่ึง   บัญญติั 
การเขาอายตนะนี้     ดวยเหตุเพียงสังขารท่ีตนรูแจง    โดยไดเห็นไดยินและได 
ทราบ   การบัญญัติของสมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน   บัณฑิตกลาววา   เปน 
ความพินาศของการเขาอายตนะนี้   เพราะอายตนะนี้   ทานไมกลาววา พึงบรรล ุ
ดวยความถึงพรอมของสังขาร   แตทานกลาววา   พึงบรรลุดวยความถึงพรอม 
ของขันธที่เหลือจากสังขาร   เรื่องเนวสัญญานาสัญญายตนะดังน้ีนั้น   อันปจจัย 
ปรุงแตงเปนของหยาบ      และความดับของส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงมีอยู      ตถาคต 
ทราบวาส่ิงน้ียังมีอยู     จึงเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออกจากสิ่งที่ปจจัยปรุงแตง 
นั้น   เปนไปลวงสิ่งท่ีปจจัยปรุงแตงน้ันเสีย.  
           [๓๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     บรรดาสมณพราหมณที่กําหนดขันธ 
สวนอนาคตน้ัน สมณพราหมณพวกบัญญัติอัตตาท่ีมีสัญญา  วายั่งยืนเบื้องหนาหนา  
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แตตายไป  ยอมคัดคานสมณพราหมณพวกบัญญัติความขาดสูญ   ความพินาศ   
ความไมเกิดของสัตวที่มีอยู       แมทานสมณพราหมณพวกบัญญัติอัตตาที่ไมมี    
สัญญา    วายัง่ยืน    เบื้องหนาแตตายไป      ก็ยอมคัดคานสมณพราหมณพวก 
อุจเฉทวาทะน้ัน     แมทานสมณพราหมณพวกบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช 
ไมมีสัญญาก็มิใช    วายั่งยืนเบื้องหนา แตตายไป   ก็ยอมคัดคานสมณพราหมณ 
พวกอุจเฉทวาทะน้ัน   นัน่เพราะเหตุไร   เพราะทานสมณพราหมณเหลาน้ี แม 
ทั้งหมด   ยอมหมายมั่นกาลขางหนา   กลาวยืนยันความหวังอยางเดียววา    เรา 
ละโลกไปแลว จักเปนเชนนี้ ๆ เปรียบเหมือนพอคาไปคาขายยอมมีความหวังวา 
ผลจากการคาเทาน้ี   จักมีแกเรา    เพราะการคาขายน้ีเราจักไดผลเทาน้ี     ดังน้ี  
ฉันใด    ทานสมณพราหมณพวกน้ี     ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล    ชะรอยจะเห็น 
ปรากฏเหมือนพอคา   จึงหวังวา   เราละโลกไปแลว    จักเปนเชนนี้  ๆ   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ตถาคตยอมทราบเรื่องนี้ดี. 
           ทานสมณพราหมณพวกบัญญัติความขาดสูญ     ความพินาศ     ความ 
ไมเกิดของสัตวที่มีอยู    เปนผูกลัวสักกายะ  เกลียดสักกายะ   แตยังวนเวียนไป 
ตามสักกายะอยูนั่นแล เปรียบเหมือนสุนัขที่เขาผูกโซลามไวที่เสาหรือท่ีหลักมั่น 
ยอมวนเวียนไปตามเสาหรือหลักนั่นเอง    ฉันใด    ทานสมณพราหมณพวกน้ี  
ก็ฉันนั้นเหมือนกันเปนผูกลัวสักกายะ   เกลียดสักกายะ  แตก็ยังวนเวียนไปตาม 
สักกายะอยูนั่นแล    เรื่องสักกายะดังน้ีนั้น    อันปจจัยปรุงแตง    เปนของหยาบ 
และความดับของส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงมีอยู    ตถาคตทราบวาส่ิงนี้ยังมีอยู   จึงเห็น 
อุบายเปนเครื่องสลัดออกจากส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงนั้น       เปนไปลวงสิ่งท่ีปจจัย 
ปรุงแตงนั้นเสีย. 
           [๓๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง กําหนด 
ขันธสวนอนาคต     มีทฏิฐิคลอยตามขันธสวนอนาคต     ยอมปรารภขันธสวน  
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อนาคต    กลาวยืนยันบทแหงความเชื่อม่ันหลายประการ   สมณพราหมณเหลา  
นั้นทั้งหมด    ยอมกลาวยืนยันอายตนะ ๕ นี้ทั้งมวล    หรือเฉพาะอายตนะใด 
อายตนะหน่ึง.   
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มีสมณพราหมณพวกหน่ึง    กําหนดขันธสวน 
อดีต  มีทิฏฐิคลอยตามขันธสวนอดีต   ยอมปรารภขันธสวนอดีต   กลาวยืนยัน 
บทแหงความเชื่อม่ันหลายประการ   คือ 
           พวกหน่ึงกลาวยืนยันอยางนี้วา    อัตตาและโลกเที่ยง     นี้เทาน้ันจริง 
อยางอ่ืนเปลา 
           พวกหน่ึง... วา   อัตตาและโลกไมเที่ยง... 
           พวกหน่ึง... วา   อัตตาและโลกทั้งเที่ยงและไมเที่ยง... 
           พวกหน่ึง... วา   อัตตาและโลกเที่ยงก็มิใช   ไมเที่ยงก็มิใช... 
           พวกหน่ึง... วา   อัตตาและโลกมีที่สุด... 
           พวกหน่ึง... วา   อัตตาและโลกไมมีที่สุด... 
           พวกหน่ึง... วา   อัตตาและโลกทั้งมีที่สุดและไมมีที่สุด... 
           พวกหน่ึง... วา   อัตตาและโลกมีที่สุดก็มิใช  ไมมีที่สุดก็มิใช... 
           พวกหน่ึง... วา   อัตตาและโลกมีสัญญาอยางเดียวกัน... 
           พวกหน่ึง... วา   อัตตาและโลกมีสัญญาตางกัน.... 
           พวกหน่ึง... วา   อัตตาและโลกมีสัญญานอย... 
           พวกหน่ึง... วา  อัตตาและโลกมีสัญญาหาประมาณมิได... 
           พวกหน่ึง... วา   อัตตาและโลกมีสุขโดยสวนเดียว... 
           พวกหน่ึง... วา   อัตตาและโลกมีทุกขโดยสวนเดียว... 
           พวกหน่ึง... วา   อัตตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข...  
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           พวกหน่ึงกลาวยืนยันอยางนี้วา   อัตตาและโลก    มีทกุขก็มิใช   สขุก็   
มิใช   นี้เทาน้ันจริง   อยางอ่ืนเปลา.  
           [๓๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น   สมณ- 
พราหมณพวกใด.   มีวาทะอยางนี้    มทีิฏฐิอยางนี้วา    อัตตาและโลกเที่ยง   นี้  
เทาน้ันจริง   อยางอ่ืนเปลา    ขอท่ีญาณเฉพาะตัวอันบริสุทธิ์ผุดผองของสมณ- 
พราหมณพวกนั้น   จักมีเองได  นอกจากความเชื่อ   ความชอบใจ  การฟงตาม 
เขาวา   ความตรึกตามอาการ   ความปกใจดิ่งดวยทิฏฐิ   นั้นไมใชฐานะที่มีได. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็เม่ือไมมีญาณเฉพาะตัวอันบริสุทธิ์ผุดผอง 
ทานสมณพราหมณพวกน้ัน   ยอมชําระไดเพียงสวนของความรูในญาณน้ันเทา 
นั้น   แมสวนของความรูนั้น  บัณฑิตก็เรียกวา  อุปาทานของทานสมณพราหมณ 
พวกน้ัน   เรือ่งอุปาทานดังน้ีนั้น  อันปจจัยปรุงแตง  เปนของหยาบ   และความ 
ดับของส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงมีอยู     ตถาคตทราบวาส่ิงน้ียังมีอยู        จึงเห็นอุบาย 
เปนเครื่องสลัดออกจากส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงน้ัน     เปนไปลวงสิ่งท่ีปจจัยปรุงแตง 
นั้นเสีย. 
           [๓๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น   สมณ- 
พราหมณพวกใด   มีวาทะอยางนี้    มทีิฏฐิอยางนี้วา  อัตตาและโลกไมเที่ยง   นี ้
เทาน้ันจริง   อยางอ่ืนเปลา... 
           วา   อัตตาและโลกทั้งเที่ยงและไมเท่ียง      นี้เทาน้ันจริง       อยางอ่ืน 
เปลา... 
           วา   อัตตาและโลกเที่ยงก็มิใช   ไมเที่ยงก็มิใช    นี้เทาน้ันจริง    อยาง 
อ่ืนเปลา...                                   
           วา   อัตตาและโลกมีที่สุด   นี้เทาน้ันจริง   อยางอ่ืนเปลา...  
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           วา   อัตตาและโลกไมมีที่สุด   นี้เทาน้ันจริง   อยางอ่ืนเปลา...    
           วา   อัตตาและโลกทั้งมีที่สุดและไมมีที่สุด    นี้เทาน้ันจริง    อยางอ่ืน 
เปลา... 
           วา   อัตตาและโลกมีที่สุดก็มิใช  ไมมีที่สุดกม็ิใช  นี้เทาน้ันจริง  อยาง 
อ่ืนเปลา... 
           วา   อัตตาและโลกมีสัญญาอยางเดียวกัน     นี้เทาน้ันจริง      อยางอ่ืน 
เปลา... 
           วา   อัตตาและโลกมีสัญญาตางกัน   นี้เทาน้ันจริง   อยางอ่ืนเปลา... 
           วา   อัตตาและโลกมีสัญญานอย   นี้เทาน้ันจริง   อยางอ่ืนเปลา... 
           วา   อัตตาและโลกมีสัญญาหาประมาณมิได   นี้เทาน้ันจริง   อยางอ่ืน 
เปลา... 
           วา   อัตตาและโลกมีสุขโดยสวนเดียว นี้เทานั้นจริง   อยางอ่ืนเปลา... 
           วา   อัตตาและโลกมีทุกขโดยสวนเดียว นี้เทาน้ันจริง   อยางอ่ืนเปลา... 
           วา   อัตตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข   นี้เทาน้ันจริง   อยางอ่ืนเปลา... 
           วา   อัตตาและโลก   มีทุกขก็มิใช   สุขก็มิใช   นี้เทาน้ันจริง  อยางอ่ืน 
เปลา  ขอท่ีญาณเฉพาะตัวอันบริสุทธิ์ผุดผองของสมณพราหมณพวกน้ัน ๆ จัก 
มีเองได  นอกจากความเช่ือ   ความชอบใจ  การฟงตามเขาวา  ความตรึกตรอง 
ตามอาการ  ความปกใจดิ่งดวยทิฏฐิ   นั่นไมใชฐานะที่มีได. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็เม่ือไมมีญาณเฉพาะตัวอันบริสุทธิ์ผุดผอง 
ทานสมณพราหมณพวกน้ัน ๆ ยอมใหเพียงสวนของความรูแมใดในญาณนั้น 
แจมแจง     แมสวนของความรูนั้น     บัณฑิตก็เรียกวาอุปาทานของทานสมณ- 
พราหมณพวกนั้น ๆ  เรื่องอุปาทานดังนี้นั้น  อันปจจัยปรุงแตง  เปนของหยาบ  
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และความดับของส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงมีอยู    ตถาคตทราบวาส่ิงนี้ยังมีอยู   จึงเห็น    
อุบายเปนเครื่องสลัดออกจากส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงนั้น   เปนไปลวงสิ่งท่ีปจจัยปรุง 
แตงน้ันเสีย.                                                                                            
           [๓๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี 
เพราะไมต้ังกามสัญโญชนไวโดยประการท้ังปวง     เหตุสลัดทฏิฐิอันคลอยตาม 
ขันธสวนอดีต  และทิฏฐิอันคลอยตามขันธสวนอนาคตเสียได   ยอมเขาถึงปติ 
อันเกิดแตวิเวกอยูดวยสําคัญวา  เรากําลังเขาถึงส่ิงที่ดี  ประณีต   คือปติเกิดแต 
วิเวกอยู    ปติเกิดแตวิเวกนั้นของเธอยอมดับไปได    เพราะปติเกิดแตวิเวกดับ 
ยอมเกิดโทมนัส  เพราะโทมนัสดับ  ยอมเกิดปติเกิดแตวิเวก  เปรียบเหมือนรม 
เงาละที่แหงใด    แดดยอมแผไปยังที่แหงนั้น    แดดละที่แหงใด    รมเงาก็ยอม 
แผไปยังท่ีแหงน้ัน     ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันแล     เพราะปติเกิดแตวิเวกดับ 
ยอมเกิดโทมนัส   เพราะโทมนัสดับ   ยอมเกิดปติเกิดแตวิเวก   ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย    ตถาคตยอมทราบเรื่องนี้ดี. 
           ทานสมณะหรือพราหมณนี้แล     เพราะไมต้ังกามสัญโญชนไวโดย 
ประการทั้งปวง   เหตุสลดัทิฏฐิอันคลอยตามขันธสวนอดีต   และทิฏฐิอันคลอย 
ตามขันธสวนอนาคตเสียได  ยอมเขาถึงปติอันเกิดแตวิเวกอยู  ดวยสําคัญวา เรา 
กําลังเขาถึงส่ิงท่ีดี  ประณีต   คือปติเกิดแตวิเวกอยู   ปติเกิดแตวิเวกน้ันของเธอ 
ยอมดับไปได  เพราะปติเกิดแตวิเวกดับ   ยอมเกิดโทมนัส   เพราะโทมนัสดับ 
ยอมเกิดปติเกิดแตวิเวก   เรื่องปติเกิดแตวิเวกดังน้ีนั้น    อันปจจัยปรุงแตงเปน 
ของหยาบ   และความดับของส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงมีอยู   ตถาคตทราบวาส่ิงนี้ยังมี 
อยู   จึงเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออกจากส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงน้ัน  เปนไปลวงส่ิง 
ที่ปจจัยปรุงแตงน้ันเสีย.  
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           [๓๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แตสมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้      
เพราะไมต้ังกามสัญโญชนไวโดยประการท้ังปวง     เหตุสลัดทฏิฐิอันคลอยตาม 
ขันธสวนอดีต   และทิฏฐิอันคลอยตามขันธสวนอนาคตเสียได   และเพราะกาว 
ลวงปติอันเกิดแตวิเวกได ยอมเขาถึงสุขอันปราศจากอามิสอยู  ดวยสําคัญวา เรา 
กําลังเขาถึงส่ิงท่ีดี   ประณีต   คือนิรามิสสุขอยู     สขุเสมือนปราศจากอามิสนั้น 
ของเธอยอมดับไปได   เพราะสุขเสมือนปราศจากอามิสดับ   ยอมเกิดปติอันเกิด 
แตวิเวก     เพราะปติอันเกิดแตวิเวกดับ       ยอมเกิดสุขเสมือนปราศจากอามิส 
เปรียบเสมือนรมเงาละที่แหงใด   แดดยอมแผไปยังท่ีแหงนั้น  แดดละที่แหงใด 
รมเงาก็ยอมแผไปยังท่ีแหงน้ัน  ฉันใด  ฉันนั้นเหมือนกันแล  เพราะสุขเสมือน 
ปราศจากอามิสดับ   ยอมเกิดปติอันเกิดแตวิเวก    เพราะปติอันเกิดแตวิเวกดับ 
ยอมเกิดสุขเสมือนปราศจากอามิส   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตถาคตยอมทราบเรื่อง 
นี้ดี. 
           ทานสมณะหรือพราหมณนี้แล     เพราะไมต้ังกามสัญโญชนไวโดย 
ประการทั้งปวง   เหตุสลดัทิฏฐิอันคลอยตามขันธสวนอดีต   และทิฏฐิอันคลอย 
ตามขันธสวนอนาคตเสียได  และเพราะกาวลวงปติอันเกิดแตวิเวกได   ยอมเขา 
ถึงสุขเสมือนปราศจากอามิสอยู   ดวยสําคัญวา   เรากําลังเขาถึงส่ิงท่ีดี.   ประณีต 
คือนิรามิสสุขอยู    สุขเสมือนปราศจากอามิสนั้นของเธอยอมดับไปได    เพราะ 
สุขเสมือนปราศจากอามิสดับ   ยอมเกิดปติอันเกิดแตวิเวก   เพราะปติอันเกิดแต 
วิเวกดับ  ยอมเกิดสุขเสมือนปราศจากอามิส  เรื่องสุขเสมือนปราศจากอามิสดังน้ี 
นั้น   อันปจจัยปรุงแตง   เปนของหยาบ    และความดับของสิ่งที่ปจจัยปรุงแตง 
มีอยู      ตถาคตทราบวาส่ิงน้ียังมีอยู    จึงเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออกจากส่ิงท่ี 
ปจจัยปรุงแตงน้ัน    เปนไปลวงสิ่งท่ีปจจัยปรุงแตงนั้นเสีย.  
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           [๓๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกน้ี    
เพราะไมต้ังกามสัญโญชนไวโดยประการท้ังปวง     เหตุสลัดทฏิฐิอันคลอยตาม 
ขันธสวนอดีต   และทิฏฐิอันคลอยตามขันธสวนอนาคตเสียได  และเพราะกาว 
ลวงปติอันเกิดแตวิเวก  กาวลวงสุขเสมือนปราศจากอามิสได   ยอมเขาถึงเวทนา 
อันเปนทุกขก็มิใชสุขก็มใิชอยู   ดวยสําคัญวา   เรากําลังเขาถึงสิ่งท่ีดี   ประณีต  
คืออทุกขมสุขเวทนาอยู    เวทนาอันเปนทุกขก็มิใชสุขก็มิใชนั้นของเธอ   ยอม 
ดับไปได    เพราะเวทนาอันเปนทุกขก็มิใชสุขก็มใิชดับ     ยอมเกิดสุขเสมือน 
ปราศจากอามิส    เพราะสุขเสมือนปราศจากอามิสดับ    ยอมเกิดเวทนาอันเปน 
ทุกขก็มิใชสขุก็มิใช   เปรยีบเสมือนรมเงาละที่แหงใด   แดดยอมแผไปยังที่แหง 
นั้น    แดดละที่แหงใด    รมเงาก็ยอมแผไปยังท่ีแหงน้ัน     ฉันใดฉันนั้นเหมือน 
กันแล   เพราะเวทนาอันเปนทุกขก็มิใชสุขก็มิใชดบั   ยอมเกิดสุขเสมือนปราศ 
จากอามิส    เพราะสุขเสมือนปราศจากอามิสดับ   ยอมเกิดเวทนาอันเปนทุกขก็ 
มิใชสุขก็มิใช  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตถาคตยอมทราบเรื่องนี้ดี. 
           ทานสมณะหรือพราหมณนี้แล     เพราะไมต้ังกามสัญโญชนไวโดย 
ประการทั้งปวง  เหตุสลัดทิฏฐิอันคลอยตามขันธสวนอดีต   และทิฏฐิอันคลอย 
ตามขันธสวนอนาคตเสียได    และเพราะกาวลวงปติอันเกิดแตวิเวก    กาวลวง 
สุขเสมือนปราศจากอามิสได     ยอมเขาถึงเวทนาอันเปนทุกขก็มิใชสุขก็มใิชอยู 
ดวยสําคัญวา  เรากําลังเขาถึงส่ิงท่ีดี  ประณีต    คืออทุกขมสุขเวทนาอยู  เวทนา 
อันเปนทุกขกม็ิใชสุขก็มใิชนั้นของเธอ    ยอมดับไปได    เพราะเวทนาอันเปน 
ทุกขก็มิใชสขุก็มิใชดับ    ยอมเกิดสุขเสมือนปราศจากอามิส    เพราะสุขเสมือน 
ปราศจากอามิสดับยอมเกิดเวทนาอันเปนทุกขก็มิใชสุขก็มิใช     เรื่องเวทนาอัน 
เปนทุกขก็มิใชสุขก็มิใชดังน้ีนั้น   อันปจจัยปรุงแตงเปนของหยาบ และความดับ  
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ของสิ่งท่ีปจจัยปรุงแตงมีอยู  ตถาคตทราบวาส่ิงน้ียังมีอยู  จึงเห็นอุบายเปนเครื่อง    
สลัดออกจากส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงน้ัน    เปนไปลวงสิ่งท่ีปจจัยปรุงแตงน้ันเสีย. 
           [๔๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    แตสมณะหรือพราหมณบางคนในโลก 
นี้    เพราะไมต้ังกามสัญโญชนไวโดยประการท้ังปวง    เหตุสลัดทิฏฐิอันคลอย 
ตามขันธสวนอดีตและทิฏฐิอันคลอยตามขันธสวนอนาคตเสียได    และเพราะ 
กาวลวงปติอันเกิดแตวิเวก   กาวลวงสุขเสมือนปราศจากอามิส   กาวลวงเวทนา 
อันเปนทุกขก็มิใชสุขก็มใิชได   ยอมเล็งเห็นตัวเองวา   เปนผูสงบแลว    เปนผู 
ดับแลว  เปนผูไมมีอุปาทาน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตถาคตยอมทราบเรื่องนี้ดี. 
           ทานสมณะหรือพราหมณนี้แล     เพราะไมต้ังกามสัญโญชนไวโดย 
ประการทั้งปวง   เหตุสลดัทิฏฐิอันคลอยตามขันธสวนอดีต   และทิฏฐิอันคลอย 
ตามขันธสวนอนาคตเสียได     และเพราะกาวลวงปติอันเกิดแตวิเวก    กาวลวง 
สุขเสมือนปราศจากอามิส   กาวลวงเวทนาอันเปนทุกขก็มิใชสุขก็มิใชได  ยอม 
เล็งเห็นตัวเองวา   เปนผูสงบแลว  เปนผูดับแลว  เปนผูไมมีอุปาทาน  ทานผู 
นี้    ยอมกลาวยืนยันปฏิปทาท่ีใหสําเร็จนิพพานอยางเดียวโดยแท  แตก็ทาน 
สมณะหรือพราหมณนี้ เมื่อถือม่ันทิฏฐิอันคลอยตามขันธสวนอดีต  ก็ชื่อวายัง 
ถือม่ันอยู   หรือเมื่อถือม่ันทิฏฐิอันคลอยตามขันธสวนอนาคต  ก็ชื่อวา  ยังถอื 
มั่นอยู    หรอืเมื่อถือม่ันกามสัญโญชน    กช็ื่อวายังถือม่ันอยู    หรือเมื่อถือม่ัน 
ปติอันเกิดแตวิเวก    กช็ือ่วายังถือม่ันอยู     หรือเม่ือถือม่ันสุขเสมือนปราศจาก 
อามิส  ก็ชื่อวา  ยังถือม่ันอยู   หรือเม่ือถือม่ันเวทนาอันเปนทุกขก็มิใชสุขก็มิใช 
ก็ชื่อวายังถือม่ันอยู      และแมขอท่ีทานผูนี้เล็งเห็นตัวเองวา      เปนผูสงบแลว 
เปนผูดับแลว      เปนผูไมมีอุปาทานั้น     บัณฑิตก็เรียกวาอุปาทานของทาน 
สมณพราหมณนี้   เรื่องอุปาทานดังน้ีนั้น   อันปจจัยปรุงแตง    เปนของหยาบ  
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และความดับของส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงมีอยู   ตถาคตทราบวาส่ิงนี้ยังมีอยู    จึงเห็น    
อุบายเปนเครื่องสลัดออกจากส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงนั้น        เปนไปลวงสิ่งท่ีปจจัย 
ปรุงแตงนั้นเสีย. 
           [๔๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กบ็ทอันประเสริฐ   สงบ  ไมมีบทอ่ืนยิ่ง 
กวา   ที่ตถาคตตรัสรูเองดวยปญญาอันยิ่งนี้แล   คือ   ความรูเหตุเกิด    เหตุดับ 
คุณ   โทษ   และอุบายเปนเครื่องออกไปแหงผัสสายตนะท้ัง  ๖ ตามความเปน 
จริง    แลวหลุดพนไดดวยไมถือม่ัน    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บทอันประเสริฐ 
สงบ ไมมีบทอ่ืนยิ่งกวานี้นั้น  คือ ความรูเหตุเกิด เหตุดับ คุณ โทษ และอุบาย 
เปนเครื่องออกไปแหงผัสสายตนะท้ัง  ๖  ตามความเปนจริง      แลวหลุดพนได 
ดวยไมถือม่ัน. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตน้ีแลว   ภิกษุเหลาน้ันตางชื่นชม 
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล. 
                                       จบ  ปญจัตตยสูตรที่   ๒  
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                  อรรถกถาปญจัตตยสูตร    
 
           ปญจัตตยสูตร  เริ่มตนวา  ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางน้ี :-  
           พึงทราบวินิจฉัยในปญจัตตยสูตรนั้นดังตอไปนี้.  บทวา  เอเก ไดแก 
บางพวก.  บทวา  สมณพรฺาหฺมณา  ความวา  ชื่อวา  สมณะ  โดยเปนนัก 
บวช  ชื่อวา  พราหมณ  โดยชาติ.   อีกอยางหน่ึง   ผูที่โลกสมมติไวอยางนี้วา 
สมณะและวาพราหมณ  ดังน้ี.   ชื่อวา   อปรันตกัปปกะ   เพราะกําหนดยึด 
ซึ่งขันธสวนอนาคต.  อีกอยางหนึ่ง  ชือ่วา   อปรันตกัปปกะ   เพราะสมณ- 
พราหมณเหลาน้ันมีการกําหนดยึดขันธสวนอนาคต     ดังน้ีกม็ี       ก็ในคําวา- 
อปรันตกัปปกะ นั้น ในทีน่ี้  สวน  ทานประสงคเอาสวนวา  อนฺต  ดุจใน 
ประโยคเปนตนวา   ผูมีอายุ    สักกายะ   (กายของตน)   แล   เปนสวนอันหน่ึง 
ดังน้ี.  ตัณหาและทิฏฐิ  ชือ่วา  กัปปะ. 
           สมจริงดังท่ีตรัสไววา   โดยอุทานวา   กัปปะ   ดังน้ี    กัปปะ  มี ๒ 
อยาง  คือ  ตัณหากัปปะ  และ  ทฏิฐิกัปปะ  เพราะฉะนั้น   พึงเห็นเนื้อความใน 
คําวา  กัปปะ  นี้อยางนี้วา  ชื่อวา  อปรนัตกัปปกะ  เพราะกําหนด  ซึ่งสวน 
แหงขันธอันเปนอนาคต   โดยตัณหาและทิฏฐิ.        ชื่อวา   อปรนัตานุทิฏฐิ 
เพราะสมณพราหมณเหลาน้ันกําหนดสวนแหงขันธอันเปนอนาคต  ยืนหยัดอยู 
อยางนั้นแลว.      มีความเห็นคลอยตามสวนแหงขันธอันเปนอนาคตน่ันแหละ 
โดยที่เกิดข้ึนบอย ๆ.    สมณพราหมณเหลาน้ันมีความเห็นอยางนั้น     เริ่มพ่ึง 
พาอาศัยสวนแหงขันธอันเปนอนาคตน้ัน      กระทําแมคนอ่ืนใหดําเนินไปตาม 
ทิฏฐิ   กลาวยืนยัน   อธิมตุติบท   (บทคือ   ความนอมใจเชื่อ)   หลายอยาง. 
บทวา  อเนกวิหิตานิ   แปลวา  หลายอยาง.  บทวา   อธิมุตฺติปทานิ   ได  
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แก  บทเรียกชื่อ.  อีกอยางหนึ่ง  ทิฏฐิทั้งหลาย   ทานเรียกวา  อธิมุตติ   (เพราะ    
ครอบงําความท่ีเปนจริง  ไมถือเอาตามเปนจริงปฏิบัติ.       บทแหงอธิมุตติทั้ง 
หลาย  ชื่อวา  อธมิุตติบท  อธิบายวา  คําท่ีแสดงทิฏฐิ.  บทวา  สฺ ี    ไดแก 
พรั่งพรอมดวยสัญญา.  บทวา อโรโค ไดแก เปนของเท่ียง  บทวา อิตฺเถเก 
ตัดบทเปน  อิตฺถ  เอเก  อธิบายวา  พวกหน่ึง (กลาว)   อยางนี้.  ตรัสสัญญ ี
วาทะ  ๑๖  ดวยบทวา   อตฺิเถเก   นี้.   ตรัส    อสัญญีวาทะ ๘ ดวย  บทวา 
อสัญญี  นี้.  ตรัส  เนวสัญญีนาสัญญวีาทะ  ๘  ดวยบทวา  เนวลัญญีนาสัญญี 
นี้.    ตรัสอุจเฉทวาทะ  ๗  ดวยคําน้ีวา   สโต  วา  ปน  สตฺตสฺส.   บรรดา 
บทเหลาน้ัน   บทวา  สโต  แปลวา  มีอยู.  บทวา  อจุเฉท  ไดแก ขาดสูญ. 
บทวา   วินาส  ไดแก ไมเห็น.  บทวา  วิภว  ไดแก  ไปปราศจากภพ. คํา 
เหลาน้ีทั้งหมด    เปนไวพจนของกันและกันทั้งน้ัน.   ตรัสติฏฐธรรมนิพพาน- 
วาทะ ๕  ดวยบทน้ีวา  ทิฏธมมฺนิพฺพาน  วา. 
           ในบทวา   ทิฏธมฺมนิพฺพาน วา   นั้น  ธรรมท่ีเห็นชัด  เรียกวา 
ทิฏฐธรรม.  คําวา  ทิฏฐธรรมนี้เปนชือ่ของอัตภาพท่ีไดมาในภพนั้น ๆ.  นพิ- 
พานในปจจุบัน  ชื่อวา  ทิฏฐธรรมนพิพาน.   อธบิายวา   ความเขาไปสงบ 
ทุกขในอัตภาพน้ันนั่นแหละ.     บทวา   สนฺต  วา   ความวา   สงบแลวดวย 
อาการท้ัง ๓ ดวยคําเปนตนวา มีสัญญา  ดังนี้.    คําวา  ตีณิ  โหนฺติ  หมาย 
ความวา  บทวา   สฺ ี อตฺตา  ดังนี้ เปนตน   เปน ๓ อยางนี้   คือ  เปน ๑ 
เนื่องดวยอัตตา  สงบ  นอกน้ี   อีก ๒ (คือ  ขาดสูญและนิพพานในปจจุบัน). 
           บทวา  รูป   วา  ไดแก มีรูป  ดวยกรัชรูป  หรือ   กสิณรูป.  ผูได 
ในอัตตามีรูปนั้น    ยอมถือเอากสิณรูป  วา    อัตตา    ผูตรึกในกสิณรูป    ยอม 
ถือเอารูปแมทั้งสองทีเดียว.   บทวา  อรูป  ความวา   ทั้งผูไดและผูตรึกทั้งสอง  
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เมื่อบัญญัตินิมิตในอรูปสมาบัติ     หรอือรูปธรรมท่ีเหลือ   เวนสัญญาขันธยอม    
บัญญัติอยางนั้น.   ก็ทฏิฐิที่สาม   เปนไปดวยอํานาจการถือเจือปนกัน  ทฏิฐิที่สี่ 
เปนไปดวยการถือเอาดวยการตรึกเอาเทาน้ัน.    พึงทราบวา     ในจตุกกะที่สอง 
ตรัสทิฏฐิที่หน่ึงดวยวาทะที่ถึงพรอม     ตรัสทฏิฐิที่สองดวยวาทะท่ีไมถึงพรอม 
ตรัสทิฏฐิที่สามดวยอํานาจกสิณบริกรรม    ขนาดกระดง    หรือขนาดขันจอก 
ตรัสทิฏฐิที่  ๔  ดวยอํานาจกสิณท่ีกวางใหญ.     คําวา   เอต  วา   ปเนเตส 
อุปาติวตฺตต  ดังนี้    ตรัสไวโดยสังเขปดวยบทวา   สัญญี   อธิบายวากาวลวง 
สัญญาท้ัง ๗ หมวด.   อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา  ๘  หมวด.   คําท้ังสองน้ัน 
จักมีแจงขางหนา.  สวนในที่นี้    มีเนือ้ความยอดังตอไปนี้.   กค็นบางพวกอาจ 
กาวลวงสัญญา  ๗  หรือ   ๘  นี้ได.    สวนบางพวกไมอาจ.     ในสองพวกนั้น 
บุคคลใดอาจ    บุคคลน้ันเทาน้ัน    ก็ยดึไวได    ก็เม่ือชนเหลาน้ัน   อาจกาว 
ลวงสัญญาแตละชนิด     ชนพวกหนึ่งกลาววา     วิญญาณัญจายตนะ     หา 
ประมาณมิได  ไมหว่ันไหวเหมือนในพวกมนุษยผูขามแมน้ําคงคา ไปถึงแคบึง 
ใหญแลวก็หยุดอยู   สวนอีกคนหน่ึงไปถึงบานใหญขางหนาบึงใหญนั้น      แลว 
หยุดอยู  ฉะนั้น.  บรรดาวิญญาณัญจายตนะ  และอากิญจัญญายตนะน้ัน  เพ่ือ 
แสดงวิญญาณัญจายตนะกอน  จึงตรัสวา   พวกหนึ่ง   (กลาวยืนยัน)   กสิณคือ 
วิญญาณ ดังน้ี.  จักกลาวคําวา พวกหน่ึง (กลาวยืนยัน)  อากิญจัญญายตนะ 
ดังน้ี   ขางหนา. บทวา  ตยิท  ตัดบทเปน  ต อิท  แปลวา ทิฏฐิ   และอารมณ 
ของทิฏฐินี้นั้น.   บทวา   ตถาคโต  อภิชานาติ     ความวา  ยอมรูดวยญาณ 
อันวิเศษยิ่งวา  ทรรศนะชือ่น้ีอันปจจัยนี้ยึดแลว. 
           บัดนี้       พระผูมพีระภาคเจาเมื่อจะทรงทําทรรศนะน้ันนั่นแล      ให 
พิสดารจึงตรัสคํามีอาทิวา เย โข  เต โภนฺโต ดังน้ี.  บทวา ยา วา  ปเนส  
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สฺาน  ความวา  ก็หรือวา  สัญญาใด   (บัณฑิตกลาววายอดเย่ียม)   กวา   
สัญญาท่ีกลาวอยางนี้วา   ถาวา   (ทั้งท่ี)    เปนสัญญาในรูปเหลาน้ัน.   บทวา  
ปริสุทฺธา คือ หมดอุปกิเลส.  บทวา  ปรมา  คือ  สูงสุด.  บทวา  เลิศ  คือ 
ประเสริฐสุด    บทวา   อนุตฺตริยา  อกขฺายติ   ความวา   กลาววาไมมีอะไร 
เหมือน.    ตรัสรูปาวจรสัญญา  ๔  ดวยบทน้ีวา   ยทิ   รูปสฺาน.    ตรัส 
อากาสานัญจายตันสัญญาและวิญญาณัญจายตนสัญญา  ดวยบทนี้วา  ยทิ อรูป- 
สฺาน.       ตรัสสมาปนนกวาระและอสมาปนนกวาระดวยบทท้ังสองกับบท 
นอกน้ี       สญัญาเหลาน้ี จัดเปน  ๘  สวน     อยางท่ีกลาวมาดวยประการดังนี้. 
แตโดยใจความ   สัญญามี  ๗ อยาง.   จริงอยู    สมาปนนกวาระสงเคราะหดวย 
สัญญา ๖ ขางตน เทาน้ัน.  บทวา  ตยทิ  สงฺขต  ความวา  สัญญาแมทั้งหมด 
นี้นั้นกับดวยทิฏฐิอันปจจัยปรุงแตง   คือประมวลมาแลว.   บทวา  โอฬาริก 
ความวา  ชื่อวา  หยาบ  เพราะปจจัยปรุงแตงเทียว.  บทวา  อตฺถิ  โข  ปน 
สงฺขาราน  นโิรโธ     ความวา  ก็ชี่อวานิพพานท่ีนับไดวา  ความดับสังขาร 
ทั้งหลายท่ีทานกลาววา  อันปจจัยปรุงแตง  เหลานั้น  มีอยู.  คําวา  อตฺเถตนฺติ 
อิติ วิทิตฺวา   ความวา   ก็เพราะรูนิพพานนั้นแลอยางน้ีวา  นิพพานน่ันมีอยู. 
คําวา  ตสฺส  นิสฺสรณทสฺสาวี   ความวา   มีปกติเห็นการสลัดออก คือ มี 
ปกติเห็นความดับสิ่งท่ีปจจัยปรุงแตงน้ัน.    บทวา  ตถาคโต   ตทุปาติวตฺโต 
ความวากาวลวง   อธิบายวา   กาวลวงพรอมซ่ึงสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงน้ัน. 
           บทวา  ตตฺร    ไดแก   บรรดา  อสัญญีวาทะ  ๘  ประการเหลาน้ัน. 
คําวา  อรูป  วา  ดังนี้เปนตน  พึงทราบโดยนัยดังกลาวไวในสัญญีวาทะน้ันแล. 
ก็เพราะวาทะนี้เปนอสัญญีวาทะ  ฉะนั้น จึงไมกลาวจตุกกะที่สองนี้ไว. 
           บทวา  ปฏิกฺโกสนฺติ  ไดแกหาม  คือ ปฏิเสธ.  ในบทวา สฺา 
โรโค  เปนตน    ชื่อวา  เปนดังโรค   เพราะอรรถวา   เบียดเบียน.    ชื่อวา  
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เปนเหมือนหัวฝ   เพราะอรรถวามีโทษ.  ชื่อวา  เปนเหมือนลูกศร   เพราะ     
อรรถวา  ตามเขาไป.  ในบทวา  อาคตึ  วา  เปนตน   ชื่อวา  การมาเพราะ 
อํานาจปฏิสนธิ.  ชื่อวา  การไป   เพราะอํานาจคติ     ชื่อวา  จุติ    เพราะ 
อํานาจการเคล่ือนไป.  ชื่อวา  อุปบัติ   เพราะอํานาจการเขาถึง.   ชื่อวา เจริญ 
งอกงามไพบูลย   เพราะอํานาจการเขาถึงบอย ๆ แลวไป ๆ มา ๆ.   ในภพท่ีมี 
ขันธ ๔  แมเวนรูป  ความเปนไปของวิญญาณยอมมีไดโดยแท      แตในภพ 
ที่เหลือ  เวนขันธ ๓ วิญญาณยอมเปนไปไมได.  แตสําหรับปญหานี้ทานกลาว 
ดวยอํานาจภพท่ีมีขันธ ๕ ก็ในภพท่ีมขัีนธ ๕  เวนขันธทั้งหลายประมาณเทาน้ี 
ชื่อวา    ความเปนไปของวิญญาณยอมไมมี    สวนในอธิการน้ี    นักพูดเคาะ 
กลาวในขอน้ีวา  เพราะพระบาลีวา เวนจากรูป  ดงัน้ีเปนตน    แมในอรูปภพ 
ก็มีรูป  และแมในอสัญญีภพก็มีวิญญาณ. 
           สําหรับทานผูเขานิโรธสมาบัติ    ก็มีอยางนั้น     เหมือนกันซิ.    ทาน 
ผูชอบพูดเคาะนั้นจะตองถูกตอวา  หากจะคานความหมายตามรูปของพยัญชนะ 
เพราะพระบาลีวา  อาคตึ   วา  เปนตน     วิญญาณน้ันจะตองกระโดดไปบาง 
เดินไปดวยเทาบาง    เหมือนนกและสัตว ๒ เทา  ๔ เทา    และเลื้อยไปเหมือน 
เถาแตง เปนตน    พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสภพ ๓ ไวในพระสูตรหลายรอยสูตร 
ภพเหลาน้ันก็ตองเปนสองภพเทาน้ัน  เพราะไมมีอรูปภพ  เพราะฉะนั้น     ทาน 
อยาไดกลาวอยางนั้น   จงทรงจําขอความตามที่กลาวมาแลวเถิด. 
           คําวา ตตฺร เปนสัตตมีวิภัตติลงในเนวสัญญีนาสัญญีวาทะ  ๘ ประการ 
แมในท่ีนี้พึงทราบคําวา   รูป   เปนตน    โดยนัยดังกลาวแลวน่ันแล.    บทวา 
อสฺา  อสมฺโมโห   ความวา  ชื่อวา  ความไมมีสัญญาน้ี   เปนที่ต้ังแหง 
ความหลง.    ก็ทานกลาวภพท่ีไมรูอะไร ๆ นั้นวา    นั่นอสัญญภีพ.     บทวา  
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ทิฏสุตมุตวิฺาตพฺพสงฺขารมตฺเตน  ความวา  ดวยสักวาท่ีพึงรูแจงดวย   
การเห็น  ดวยสักวาท่ีพึงรูแจงดวยการฟง  ดวยสักวา  ที่พึงรูแจงดวยการทราบ.  
ก็ในบทวา  ทิฏมตฺเตน   ธรรมชาติใดยอมรู   เหตุนั้น   ธรรมชาตินั้น 
ชื่อวา   วิญญาตัพพะ    พึงรูแจง    โดยอาการสักวารูแจงอารมณที่เห็นไดยิน 
และทราบ   คือดวยเหตุสักวา   ความเปนไปแหงสัญญาทางทวารท้ัง  ๕ ในคําน้ี  
มีความหมายดังกลาวมาน้ี.     บทวา  สงฺขารมตฺเตน   ความวา  ดวยความ 
เปนไปแหงสังขารอยางหยาบ.  บทวา  เอตสฺสายตนสฺส  ไดแกเนวสัญญา- 
นาสัญญายตนะน้ี.  บทวา อุปสมฺปท  ไดแก  การไดเฉพาะ.  บทวา พฺยสน 
เหต   ความวา  นั้น เปนความพินาศ  อธิบายวา  นั้นเปนการออก.    เพราะ 
เนวสัญญานาสัญญายตนฌานน้ัน    เปนไปดวยสัญญาทางทวาร ๕  พึงเขาโดย 
กระทําใหเปนไปดวยสังขารอยางหยาบ     หรือไมใหเปนไป.      ทานแสดงวา 
ก็เพราะเนวสัญญานาสัญญายตนฌานน้ันเปนไป     การออกจากเนวสัญญานา- 
สัญญายตนะน้ันยอมมี. บทวา  สงฺขารสมาปตฺติปตฺตพฺพมกฺขายติ ความวา 
ยอมกลาววา  พึงบรรลุดวยความเปนไปแหงสังขารหยาบ.   บทวา  สงฺขาราว- 
เสสสมาปตฺติปตฺตพฺพ     ความวา   บรรดาสังขารทั้งหลายน่ันแล    สังขาร 
ที่เหลือ      ชือ่วาถึงความเปนสังขารที่ละเอียดกวาสังขารทั้งปวง      ดวยอํานาจ 
ภาวนา    อายตนะน้ันพึงบรรลุดวยความเปนไปแหงสังขารเหลาน้ัน.     เพราะ 
เมื่อสังขารท้ังหลายเห็นปานน้ันเสียไปแลว     อายตนะนั้นยอมชื่อวาเปนอันพึง 
บรรล.ุ  บทวา ตยิท  ความวา เนวสัญญานาสัญญายตนะนี้นั้น   แมเปน 
ของละเอียดก็เปนของท่ีปจจัยปรุงแตง     และเพราะเปนของท่ีปจจัยปรุงแตงจึง 
เปนของหยาบ. 
           บทวา  ตตฺร  เปนสัตตมีวิภัตติ    ลงในความหมายวา   อุจเฉทวาทะ 
(วาทะวาขาดสูญ) ๗ ประการ.   บทวา อุทฺธ ปรามาสนฺติ   ความวา  วาทะ  
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วาสัญญาอันยังไมมาถึง    เรียกวา    กาลขางหนา     พวกสมณพราหมณยอม    
หมายม่ัน  กาลอันยังไมมาถึง   คือ   วาทะวา   สังสาระ   (การเวียนวาย).   บทวา 
อาสตฺตึเยว   อภิวทนฺติ   ความวา   ยอมกลาวการติดอยูอยางเดียว.   บาลีวา 
อาสตฺถึ  ดังนี้ก็มี   อธิบายวา  กลาวถึงความทะยานอยาก. บทวา อิติ เปจฺจ 
ภวิสฺสาม  ความวา เราละไปแลว จักเปนอยางนี้.  ในบทนี้พึงนําเอานัยอยางน้ี 
มาวา  เราจักเปนกษัตริย  จักเปนพราหมณ  ดังนี้.  บทวา วาณิชูปม มฺเ 
ความวา ยอมปรากฏแกเราเหมือนพอคา คือ เชนกับพอคา. บทวา  สกฺกายภยา 
ไดแก  เปนผูกลัวสักกายะะ      ก็สมณพราหมณเหลาน้ัน     เมื่อเกลียดสักกายะ 
กลาวคือ    ธรรมท่ีเปนไปในภูมิสามน้ันนั่นแหละ    ยอมกลัวสักกายะ    ยอม 
เกลียดสักกายะ    เหมือนสัตว ๔ จําพวกเหลาน้ี     ยอมกลัวตอสิ่งท่ีไมควรกลัว 
(ดังมีที่มา)   วา  ขาแตมหาราช   สัตว  ๔  จําพวกแล   ยอมกลัวตอสิ่งท่ีไมควร 
กลัวแล     จําพวกไหนบาง    ขาแตมหาราช    ไสเดือนแล     ยอมไมกินดิน 
เพราะกลัววา    แผนดินจะหมด    ขาแตมหาราช   นกกะเรียนยอมยืนเทาเดียว 
(บนแผนดิน)    เพราะกลวัวาแผนดินจะทรุด    ขาแตมหาราช   นกตอยตีวิด     
นอนหงาย  เพราะกลัววาฟาจะถลม  ขาแตมหาราช  พราหมณผูประพฤติธรรม 
แลยอมไมประพฤติพรหมจรรย    (คือตองมีภรรยา)    เพราะกลัววาโลกจะขาด 
สูญ  ฉะนั้น.  บทวา  สา  คทฺทลพนฺโธ    ความวา  สุนัขที่เขาเอาเชือกลาม 
ผูกไวที่ทอนไม.      นบทวา  เอวเมวีเม   นี ้   พึงเห็นสักกายทิฏฐิ   กลาวคือ 
ธรรมอันเปนไปในภูมิ  ๓ เหมือนหลักแนน และเหมือนเสาเข่ือน บุคคลผูเปน 
ไปตามคติของทิฏฐิเหมือนสุนัข  ทิฏฐิเหมือนทอนไม  ตัณหาเหมือนเชือก พึง 
ทราบการวนเวียนของบุคคลผูเปนไปตามคติของทิฏฐิ ถูกผูกดวยเชือกคือตัณหา 
ที่สอดเขาไปในทอนไม    คือทิฏฐิ   แลวมัดไวที่สักกายะเหมือนการว่ิงวนเวียน 
ของสุนัขที่เขาเอาเชือกหนังลามแลวผูกไวที่เสาหรือเข่ือน   ไมสามารถจะทําให 
ขาดไปไดโดยธรรมดาของตน.  
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           บทวา อิมาเนว ปฺจายตนานิ  ความวา  เหตุ ๕ ประการนี้เทาน้ัน. 
แมเม่ือต้ังแมบทคือหัวขอ   ก็ต้ังไว ๕ ขอ   แมเมื่อสรุปก็สรุปไว ๕ ขอ    แต     
เมื่อแจกออก   แจกออก  ๔  ขอ.   ดังกลาวฉะน้ี    นพิพานในปจจุบันจะจัดเขา 
ในขอไหน.  พึงทราบวา  จัดเขาในบทท้ังสอง     คือ  เอกัตตสัญญา  และ 
นานัตตสัญญา. 
           ก็ครั้นทรงแสดงการกําหนดขันธสวนอนาคต ๔๔ ประการอยางนี้แลว 
เพ่ือจะทรงแสดงการกําหนดขันธสวนอดีต  ๑๘  ประการในบัดนี้    จึงตรัสวา 
สนฺติ  ภิกฺขเว  ดังนี้เปนตน.   ในคําวา  สนฺติ  ภิกขฺเว  ดังนี้ เปนตนนั้น 
ชื่อวา  กําหนดขันธสวนอดีต  เพราะกะกําหนดขันธสวนกอน  กลาวคือ สวน 
อดีตแลวถือเอา.   อีกอยางหน่ึง   ชื่อวากําหนดขันธสวนอดีต  เพราะอรรถวา 
สมณพราหมณเหลาน้ันมีการกําหนดขันธสวนอดีต.   แมในบทท่ีเหลือ  บทซึ่งมี 
ประการดังกลาวในกอนพึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวน่ันแหละ     ดวยประการ 
ดังกลาวแลว    บทวา  สสสฺโต อตฺตา จ โลโก จ   ความวา  ถือเอาอายตนะ 
อยางใดอยางหนึ่ง   ในบรรดาอายตนะท้ังหลายมีรูปเปนตน     วาตนและวาโลก 
แลวกลาวยืนยันวา    เท่ียง   ไมตาย    แนนอน   ยั่งยนื   สมดังตรัสไว   ความ 
พิสดารวา ยอมบัญญัติตนและโลกวา  รูปเปนตนดวย  เปนโลกดวย  เปนความ 
ยั่งยืนดวย.   แมในวาทะวา  อัตตาและโลกไมเที่ยงเปนตน ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
ก็ในบรรดาวาทะเหลาน้ี       กลาววาทะวาเที่ยง  ๔  ประการ     ดวยวาทะแรก. 
กลาววาทะวาขาดสูญ   ดวยวาทะที่สอง.    ถามวา   ก็วาทะเหลาน้ี    มีมาแลวใน 
หนหลังมิใชหรือ   เพราะเหตุไร  จึงเอามาพูดในที่นี้อีก.  ตอบวา ที่เอามาพูด 
ในหนหลัง  เพ่ือแสดงวา  สัตวตายในท่ีนั้นๆ ยอมขาดสูญในที่นั้นๆ นั่นแหละ 
แตในที่นี้ ผูที่ระลึกชาติไดเปนไปตามคติของทิฏฐิ ยอมเห็นอดีตไมเห็นอนาคต 
เขาผูนั้นยอมมีความคิดเห็นอยางนี้วา   ตนท่ีมาจากขันธสวนอดีต    ยอมขาดสูญ  
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ในที่นี้แนนอน  ไมไปตอไปอีก.    เพ่ือจะแสดงเน้ือความดังกลาวนี้   จึงเอามา    
(กลาวอีก).    กลาววาทะวาเที่ยงบางอยาง ๔ ประการดวยวาทะท่ีสาม.    กลาว 
อมราวิกเขปกวาทะ   (คือวาทะท่ีดิ้นไดไมตายตัว) ๔ ประการ  ดวยวาทะที่ ๔. 
บทวา  อนฺตวา   ไดแก  มทีี่สุด   คือมีทางซึ่งกําหนดไว.    สําหรับผูไมได 
เจริญกสิณ   ยอมถือเอากสิณน้ันวา   เปนตนและเปนโลกแลวเปนอยูอยางนั้น. 
วาทะท่ีสองกลาวดวยอํานาจของผูที่เจริญกสิณ   วาทะท่ีสามกลาวสําหรับผูที่ 
เจริญกสิณไปทางขวาง    (คือทางดานขาง)    แตไมเจริญกสิณไปทางเบ้ืองบน 
และเบ้ืองลาง      วาทะท่ีสี่กลาวเน่ืองดวยคนผูใชการตรึก    อนันตรจตุกกะ ( ๔ 
หมวดท่ีติดตอกัน) มีนัยดงักลาวไวในหนหลังน่ันแหละ.    บทวา เอกนฺตสุขี  
ความวา   มสีุขโดยสวนเดียว  คือ มีสขุเปนนิรันดร. ทฏิฐินี้ยอมเกิดข้ึนดวย 
อํานาจแหงผูได  (มี)  ทิฏฐิ  ผูระลึกชาติ  และผูคาดคะเน.   เพราะทิฏฐิอยางนี้  
ยอมเกิดแกผูได    (มีทิฏฐิ)    ผูระลึกชาติของตนซ่ึงมีความสุขโดยสวนเดียวใน 
ตระกูลกษัตริย    เปนตน    ดวยบุพเพนิวาสญาณ    ยอมเกิดแกผูระลึกชาติได 
ผูกําลังเสวยสุขปจจุบัน    ระลึกถึงอัตภาพเชนนั้นน่ันแหละในอดีตชาติ ๗ ชาติ 
ก็เหมือนกัน.    แตสําหรับผูใชการคาดคะเน   (คือนักตรึก)    พรั่งพรอมดวย 
ความสุขในโลกน้ี      ทิฏฐิยอมเกิดข้ึนดวยการคาดคะเนน่ันแลวา     แมในอดีต 
เราก็ไดเปนแลวอยางนี้     ดังน้ี.    บทวา    มีทุกขโดยสวนเดียว   ความวา 
ทิฏฐินี้ยอมไมเกิดแกผูได   (มี)   ทฏิฐิ.     เพราะเขามีความสุขดวยฌานสุขใน 
โลกนีโ้ดยสวนเดียว.   กท็ิฏฐินี้ยอมเกิดข้ึนแกผูใชการคาดคะเนเทาน้ัน   ผูอัน 
ทุกขสัมผัสแลวในโลกนีร้ะลึกชาติไดอยู.     ทิฏฐิที่สามยอมเกิดแกคนเหลานั้น 
แมทั้งหมด   ผูมีทั้งสุขและทุกขปะปนกัน.   ก็ทฏิฐิที่สี่ก็เหมือนกัน    ยอมเกดิ 
แกผูไมมีทุกขไมมีสุข   ดวยอํานาจจตุตถฌานในบัดนี้   ระลึกถงึพรหมโลกอันมี  
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ดวยฌานท่ีสี่เทาน้ัน   แมในกาลกอน.   ทิฏฐินี้ยอมเกิด   ทั้งแกผูระลึกชาติได    
ผูวางตนเปนกลาง    (วางเฉย)   อยูในปจจุบัน   ระลึกถึงฐานะอันเปนกลาง ๆ 
เทาน้ัน     ทัง้แกผูใชการคาดคะเน    ผูวางตนเปนกลางอยูในปจจุบัน   ถือเอา 
อยูดวยการคาดคะเนอยางเดียววา   แมในอดีตก็จักเปนอยางนี้    ดังน้ี    ดวยการ 
กลาวมาเพียงเทาน้ี  ยอมเปนอันกลาวการกําหนดขันธสวนอดีตท้ัง ๑๘ ประการ 
คือ  วาทะวาโลกเที่ยงยั่งยืน ๔ ประการ   วาทะวาโลกเที่ยงยั่งยืน   บางอยาง ๔ 
ประการ    วาทะวาโลกมทีี่สุดและไมมีที่สุด ๔ ประการ     กลาววาทะที่ดิ้นได 
ไมตายตัว ๔ ประการ  กลาววาทะวาเกิดข้ึนเลื่อนลอย ๒ ประการ. 
           บัดนี้   เมื่อจะทรงขยาย   (ความ)  ทฏิฐิ  จึงตรัสคําวา  ตตฺร  ภิกขฺ- 
เว   ดังน้ีเปนตน.    บรรดาบทเหลาน้ัน     ญาณที่ประจักษ   ชือ่วา    ญาณ 
เฉพาะตน.  บทวา ปริสุทฺธึ  คือหมดอุปกิเลส.  บทวา ปริโยทาต  คือประ 
ภัสสร.  ตรัสวิปสสนาญาณอยางเดียวดวยบททุกบท.  เพราะธรรม ๕ ประการ 
มีศรัทธาเปนตน     ยอมมีในลัทธิภายนอก    (สวน)   วิปสสนาญาณมีในพระ- 
พุทธศาสนาเทาน้ัน.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  าณภาคมตฺตเมว   ปร-ิ 
โยทเปนฺติ  ความวา  ยอมยังสวนแหงความรูในญาณนั้นใหหยั่งลงไปอยางน้ี 
วา  สิ่งนี้พวกเรารู  ดังนี้ .  บทวา   อุปาทนมกฺขายติ   ความวา   สวนแหง 
ความรูนั้น   ไมใชญาณ  นั่นเปนชื่อของมิจฉาทัสสนะ  เพราะฉะนั้น  บัณฑิต 
จึงกลาวสวนแหงความรูแมนั้น      วาเปนทิฏุปาทานของทานสมณพราหมณ 
เหลาน้ัน.   แมเม่ือเปนอยางนั้น   ความรูนั้น   เปนเพียงสวนของความรูเทานั้น 
เพราะมีลักษณะเพียงสักวารู.   แมถึงเชนนั้น  กช็ื่อวาเปนอุปาทานเพราะไมพน 
ไปจากวาทะ  เพราะเปนปจจัยแหงอุปทาน.   บทวา เปนไปลวงสิ่งท่ี 
ปจจัยปรุงแตงน้ัน   ไดแกกาวลวงทิฏฐินั้น.   ดวยเหตุเพียงเทานี้    ยอมเปน  
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อันกลาวทิฏฐิแมทั้ง ๖๒ ประการ  ซึ่งมาในพรหมชาลสูตร  คือวาทะวา    อัตตา    
และโลกเที่ยง  ๔ อยาง  วาทะวาเที่ยงเปนบางอยาง ๔ อยาง  วาทะวามีที่สุดและ 
ไมมีที่สุด ๔ อยาง   วาทะด้ินไดไมตายตัว ๔ อยาง   วาทะวาเกิดข้ึนเลื่อนลอย 
๒ อยาง   วาทะวามีสัญญา ๑๖ อยาง   วาทะวาไมมีสัญญา ๘ อยาง   วาทะวา 
มีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช ๘ อยาง  วาทะวาขาดสูญ ๗ อยาง     วาทะ 
วานิพพานในปจจุบัน  ๕ อยาง ก็เม่ือกลาวพรหมชาลสูตรแลว  สูตรนี้ยอมเปน 
อันไมกลาวเลย  เพราะสักกายทิฏฐิอันเกินกวาพรหมชาลสูตรน้ัน  มีมาในสูตร 
นี้   แตเมื่อกลาวสูตรนี้แลวพรหมชาลสูตรยอมเปนอันกลาวแลวทีเดียว. 
           บัดนี้    เพ่ือแสดงวาทิฏฐิ ๖๒ ประการเหลาน้ัน  เมื่อเกิดยอมเกิดข้ึนโดย 
มีสักกายทิฏฐิเปนใหญเปนประธาน     จึงตรัสวา  อิธ   ภิกขเว   เอกจฺโจ 
ดังน้ีเปนตน.     บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา   ปฏนิิสฺสคฺคา   ไดแก 
เพราะบริจาค.   บทวา   กามสฺโชนาน   อนธิฏานา   ไดแก  เพราะ 
สลัดตัณหาในกามคุณ  ๕.   บทวา   ปวิเวก ปตึ  ไดแก ปติแหงฌานทั้งสอง 
ซึ่งมีปติ.  บทวา  นิรุชฌฺติ  ไดแก  ดบัดวยความดับดวยฌาน.   ก็สําหรับผู 
ออกจากสมาบัติ    ปติ   ยอมชื่อวาเปนอันดับแลว.   เหมือนอยางวา   ในคําน้ี 
ที่วา   นิรามิสสุขเกิดเพราะอทุกขมสุขเวทนาดับ      อทุกขมสุขเวทนาเกิดเพราะ 
นิรามิสสุขดับ  ดังนี้   ไมมีความหมายอันนี้วา  เพราะจตุตถฌานดับ  จึงเขาถึง 
ตติยฌานอยู.   ก็ในคําน้ี   มีความหมายนี้วา   ออกจากจตุตถฌานแลว  เขาตติย- 
ฌาน  ออกจากตติยฌานแลวเขาจตุตถฌาน.  ดังน้ี  ฉันใด  พึงทราบขออุปไมย 
นี้ฉันนั้น.     บทวา  อุปปชฺชติ  โทมนสฺส  ไดแก โทมนัสที่ครอบงําฌาน 
อยางตํ่า ๆ กท็านกลาวถึงความคลองตัว    สําหรับทานผูมีจิตออกจากสมาบัติ. 
บทวา   ปติอันเกิดแตวิเวก    ไดแก   ปติในฌานทั้งสองน้ันเอง.      บทวา  
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ย  ฉายา   ชหติ  ไดแก  ย  าน  ฉายา   ชหติ   (แปลวา    รมเงายอมละท้ิง   
ที่ใดไป).    คําน้ีทานอธิบายวา     รมเงามีอยูในที่ใดแสงแดดยอมไมมีในที่นั้น  
แสงแดดมีในที่ใดรมเงายอมไมมีในที่นั้น   ดังน้ี. 
           บทวา  นิรามิส  สขุ  ไดแก  สขุในตติยฌาน. 
           บทวา  อทฺกขฺมสุข  ไดแก เวทนาในจตุตถฌาณ. 
           บทวา   อนุปาทาโนหมสฺม ิ  ความวา  เราเปนผูไมยืดถือ.  บทวา 
นิพฺพานสปฺปาย ความวา เปนสัปปายะ คือ  เปนอุปการะแกพระนิพพาน. ก็ 
ธรรมดาการเห็นมรรคยอมเกิดข้ึนในเมื่อความใครในสิ่งท้ังปวงถูกทําใหแหงหาย 
ไปมิใชหรือ ?    ความเห็นนั้น  ชื่อวา  เปนขอปฏิบัติอันเปนอุปการะแกนิพพาน 
ไดอยางไร ?   ชื่อวา   เปนขอปฏิบัติอันเปนอุปการะได   ดวยอํานาจไมถือม่ัน 
คือดวยอํานาจการไมยึดถือในสิ่งท้ังปวง.  บทวา  อภิวทติ  ไดแก กลาวดวย 
มานะจัด   บทวา  ปุพฺพนฺตานุทิฏ ึ.   ไดแก ทิฏฐิคลอยตามขันธ  สวนอดีต 
ทั้ง ๑๘ อยาง.     บทวา   อปรนฺตานุทิฏ ึ    ไดแก   ทิฏฐิคลอยตามขันธ 
สวนอนาคตท้ัง ๔๔ อยาง.     บทวา    อุปาทานมกฺขายติ    ความวา   ยอม 
เรียกวา  ทิฏุปาทาน  เพราะการถือวาเรามี   เปนการถือท่ีนับเนื่องในสักกายะ- 
ทิฏฐิ   บทวา   สนฺต  วร ปท   ไดแกบทอันสูงสุด   ชื่อวา   สงบ   เพราะ 
เปนบทสงบระงับกิเลส. 
           บทวา  ฉนฺน  ผสฺสายตนาน  ความวา  ในบาลีนี้ที่วา อายตนะอัน 
บุคคลควรรูไว   คือ   จักษุดับ ณ ที่ใด   รูปสัญญาก็สิ้นไป ณ ทีน่ั้น   ดังน้ี  
เปนตน    ทรงแสดงนิพพานดวยการปฏิเสธอายตนะ ๒  ในพระบาลีนี้ที่วา 
                             น้ํา  ดิน  ไฟ  ลม  ยอมไมต้ังอยูใน 
              ที่ใด  ภพหนา  (สงสาร)    ยอมกลับแตทีน่ี้ 
              โทษ  (วฏัฏ)  ยอมกลับในท่ีนี้  นามรูปยอม 
              ดับหมดในท่ีนี้  ดังน้ีเปนตน.  
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           ทรงแสดงนิพพานดวยการปฏิเสธสังขาร  ในบาลีนั้นที่วา   
                             อาโปฐาตุ   ปฐวีธาตุ    เตโชธาตุ และ 
              วาโยธาตุ  ยอมไมต้ังอยูในท่ีใด  อุปาทายรูป 
              ที่ยาว  สั้น   ละเอยีด  หยาบ  งาม   และไม  
              งาม  ยอมไมต้ังอยูในท่ีนั้น   (ใด)    นามรูป 
              ยอมดับหมดในท่ีนั้น  ดังน้ีเปนตน. 
           มีไวยากรณ (คือขอความเปนรอยแกว) วา ในพระบาลีนี้ที่วา วิญญาณ 
มองเห็นไมได หาที่สุดไมได ผองใสโดยประการท้ังปวง ดังน้ีเปนตน  ทรงแสดง 
นิพพานโดยการปฏิเสธสังขารในท่ีทุกแหง.      แตในสูตรนี้ทรงแสดงโดยการ 
ปฏิเสธอายตนะ  ๖.  ก็ในสูตรอ่ืนทรงแสดงเฉพาะนิพพานเทานั้นดวยบทวา 
อนุปาทา วิโมกฺโข  ไดแก  การหลุดพนโดยไมถือมั่น.  แตในสูตรนี้  ทรง 
แสดงอรหัตผลสมาบัติ.    คําท่ีเหลือในที่ทุกแหง   งายทั้งน้ันแล. 
                          จบ  อรรถกถาปญจัตตยสูตรที่  ๒  
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                                       ๓.  กินติสูตร    
 
                   พระพุทโธวาทเรื่องสามัคคี  
 
           [๔๒]   ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้ :- 
           สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในปาชัฏ      สถานที่บวง 
สรวงพลีกรรม ณ กรุงกุสนิารา    สมยันั้น  พระผูมพีระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุ 
ทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระดํารสัแลว. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังน้ีวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอมี 
ความดําริในเราบางหรือวา   สมณโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุจีวร   หรือเพราะ 
เหตุบิณฑบาตหรือเพราะเหตุเสนาสนะ    หรือเพราะเหตุหวังสุขในภพนอยภพ 
ใหญดวยอาการน้ี. 
           ภิกษุเหลาน้ันทูลวา     ชาแตพระองคผูเจริญ     พวกขาพระองคไมมี 
ความดําริในพระผูมีพระภาคเจาอยางน้ีเลยวา   พระสมณโคดมทรงแสดงธรรม 
เพราะเหตุจีวรหรือเพราะเหตุบิณฑบาต     หรือเพราะเหตุเสนาสนะหรือเพราะ 
เหตุหวังสุขในภพนอยภพใหญดวยอาการน้ี. 
           [๔๓]  พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เปนอันวา  พวกเธอไมมีความดําริ 
ในเราอยางนี้เลยวา  พระสมณโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุจีวร  หรือเพราะเหตุ 
บิณฑบาตหรือเพราะเหตุเสนาสนะ    หรือเพราะเหตุหวังสุขในภพนอยภพใหญ 
ดวยอาการน้ี   ถาเชนนั้น   พวกเธอมีความดําริในเราอยางไรเลา. 
           ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ     พวกขาพระองคมีความดําริในพระผูมี  
พระภาคเจาอยางนี้วา      พระผูมีพระภาคเจาผูทรงอนุเคราะห      ทรงแสวงหา 
ประโยชนเกือ้กูล   ทรงอาศัยความอนุเคราะหแสดงธรรม.  
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           [๔๔]  พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เปนอันวาพวกเธอมีความดําริใน    
เราอยางนี้วา  พระผูมีพระภาคเจาผูอนุเคราะห   แสวงหาประโยชนเกื้อกูลอาศัย 
ความอนุเคราะหแสดงธรรม   เพราะฉะนั้น     ธรรมเหลาใด    อันเราแสดงแลว 
แกเธอทั้งหลายดวยความรูยิ่ง  คือ  สติปฏฐาน ๔  สัมมัปปธาน  ๔  อิทธิบาท  ๔ 
อินทรีย ๕   พละ ๕   โพชฌงค ๗   อริยมรรคมีองค  ๘   เธอทั้งปวงพึงเปนผู 
พรอมเพรียงกัน  ยินดีตอกัน  ไมวิวาทกัน   ศึกษาอยู    ในธรรมเหลาน้ัน  ดู  
กอนภิกษุทั้งหลาย  ก็เม่ือพวกเธอน้ันพรอมเพรียงกันยินดีตอกัน  ไมวิวาทกัน 
ศึกษาอยู   จะพึงมีภิกษุผูกลาวตางกันในธรรมอันยิ่ง  เปนสองรูป. 
           [๔๕]  ถาพวกเธอมีความเห็นในภิกษุสองรูปนั้นอยางนี้วา    ทานทั้ง 
สองนี้  มีวาทะตางกันโดยอรรถและโดยพยัญชนะ  พวกเธอสําคัญภิกษุรูปใดใน 
สองรูปนั้นวา   วางายกวากัน   พึงเขาไปหาภิกษุรูปนั้น   แลวกลาวแกเธออยาง 
นี้วา ทานท้ังสอง มีวาทะตางกันโดยอรรถและโดยพยัญชนะ ขอทานโปรดทราบ 
ความตางกันน้ัน     แมโดยอาการท่ีตางกันโดยอรรถและโดยพยัญชนะ    ทาน 
ทั้งสอง   อยาถึงตองวิวาทกันเลย   ตอน้ัน  พวกเธอสําคัญภิกษุอ่ืน ๆ   ที่เปน 
ฝายเดียวกันรูปใดวา  วางายกวากัน  พึงเขาไปหารูปนั้น  แลวกลาวแกเธออยาง 
นี้วา   ทานท้ังสอง   มีวาทะตางกันโดยอรรถและโดยพยัญชนะ   ขอทานโปรด 
ทราบความตางกันนี้นั้น   แมโดยอาการที่ตางกัน   โดยอรรถและโดยพยัญชนะ 
ทานท้ังสองอยาถึงตองวิวาทกันเลย       ดวยประการน้ี       พวกเธอตองจําขอท่ี 
ภิกษุทั้งสองน้ันถือผิด    โดยเปนขอผิดไว   ครั้นจําไดแลว     ขอใดเปนธรรม 
เปนวินัย  พึงกลาวขอนั้น. 
           [๔๖]  ถาพวกเธอมีความเห็นในภิกษุสองรูปนั้นอยางนี้วา    ทานทั้ง 
สองนี้แล  มวีาทะตางกันแตโดยอรรถ   ยอมลงกันไดโดยพยัญชนะ    พวกเธอ  
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สําคัญภิกษุรูปใดในสองรูปนั้นวา  วางายกวากัน  พึงเขาไปหาภิกษุรูปนั้น  แลว    
กลาวแกเธออยางนี้วา   ทานท้ังสอง   มีวาทะตางกันโดยอรรถยอมลงกันไดโดย 
พยัญชนะ  ขอทานโปรดทราบความตางกันนี้นั้น  แมโดยอาการที่ลงกันไดโดย 
พยัญชนะ  ทานท้ังสอง   อยาถึงตองวิวาทกันเลย  ตอน้ัน พวกเธอสําคัญภิกษุ 
อ่ืน ๆ   ที่เปนฝายเดียวกันรูปใดวา   วางายกวา  พึงเขาไปหารูปนั้น   แลวกลาว 
แกเธออยางน้ีวา  ทานทั้งสอง   มีวาทะตางกัน  แตโดยอรรถ  ยอมลงกันไดโดย 
พยัญชนะ  ขอทานโปรดทราบความตางกันนี้นั้น     แมโดยอาการที่ลงกันไดโดย 
พยัญชนะ  ทานท้ังสอง  อยาถึงตองวิวาทกันเลย  ดวยประการนี้  พวกเธอตอง 
จําขอท่ีภิกษุทั้งสองน้ันถือผิด  โดยเปนขอผิด และจําขอท่ีภิกษุทั้งสองน้ันถือถูก 
โดยเปนขอถูกไว  ครั้นจําไดแลว  ขอใดเปนธรรม  เปนวินัย  พึงกลาวขอนั้น. 
           [๔๗]  ถาพวกเธอมีความเห็นในภิกษุสองรูปนั้นอยางนี้วา    ทานทั้ง 
สองนี้แล    มีวาทะลงกันไดโดยอรรถ    ยังตางกันแตโดยพยัญชนะ    พวกเธอ 
สําคัญภิกษุรูปใดในสองรูปนั้นวา     วางายกวากัน     พึงเขาไปหาภิกษุรูปนั้น 
แลวกลาวแกเธออยางนี้วา    ทานท้ังสอง    มีวาทะลงกันไดโดยอรรถ   ตางกัน 
แตโดยพยัญชนะ  ขอทานโปรดทราบความตางกันนี้นั้น  แมโดยอาการท่ีลงกัน 
ไดโดยอรรถ   ตางกันแตโดยพยัญชนะ   ก็เรื่องพยญัชนะนี้เปนเรื่องเล็กนอย 
ทานท้ังสองอยาถึงตองวิวาทกันในเรื่องเล็กนอยเลย    ตอน้ัน    พวกเธอสําคัญ 
ภิกษุอ่ืน ๆ  ที่เปนฝายเดียวกันรูปใดวา   วางายกวา   พึงเขาไปหารูปนั้น 
แลวกลาวแกเธออยางนี้วา   ทานท้ังสอง  มีวาทะลงกันไดโดยอรรถ   ตางกันแต 
โดยพยัญชนะ  ขอทานโปรดทราบความตางกันนี้นั้น   แมโดยอาการท่ีลงกันได 
โดยอรรถ   ตางกันแตโดยพยัญชนะ   ก็เรื่องพยัญชนะนี้เปนเรื่องเล็กนอย  ทาน 
ทั้งสอง    อยาถึงตองวิวาทกันในเรื่องเล็กนอยเลย    ดวยประการน้ี     พวกเธอ 
ตองจําขอท่ีภิกษุทั้งสองน้ัน  ถือถูกโดยเปนขอถูก   และจําขอท่ีภิกษุทั้งสองน้ัน  
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ถือผิด   โดยเปนขอผิดไว   ครั้นจําไดแลว   ขอใดเปนธรรมเปนวินัย  พึงกลาว    
ขอน้ัน. 
           [๔๘]  ถาพวกเธอมีความเห็นในภิกษุสองรูปนั้นอยางนี้วา    ทานทั้ง 
สองนี้แล   มวีาทะสมกันลงกันทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะ   พวกเธอสําคัญ 
ภิกษุรูปใดในสองรูปนั้นวา   วางายกวากัน  พึงเขาไปหาภิกษุรูปนั้น  แลวกลาว 
แกเธออยางน้ีวา ทานท้ังสอง มีวาทะสมกันลงกันทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะ 
ขอทานโปรดทราบคําท่ีตางกันนี้นั้น       แมโดยอาการท่ีสมกันลงกันไดทั้งโดย 
อรรถและโดยพยัญชนะ   ทานผูมีอายุทั้งสอง   อยาถึงตองวิวาทกันเลย    ตอน้ัน 
พวกเธอสําคัญภิกษุอ่ืน ๆ  ที่เปนฝายเดียวกัน    รูปใดวา     วางายกวา     พึง 
เขาไปหารูปน้ันแลวกลาวแกเธออยางน้ีวา    ทานทัง้สอง    มีวาทะสมกันลงกัน 
ทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะ    ขอทานโปรดทราบคําท่ีตางกันนี้นั้น   แมโดย 
อาการท่ีสมกันลงกันไดทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะ  ทานทัง้สอง  อยาถึงตอง 
วิวาทกันเลย  ดวยประการนี้   พวกเธอตองจําขอท่ีภิกษุทั้งสองน้ันถือถูก  โดย 
เปนขอถูกไว  ครั้นจําไดแลว  ขอใดเปนธรรม   เปนวินัย   พึงกลาวขอนั้น. 
           [๔๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็เมื่อพวกเธอน้ันพรอมเพรียงกัน  ยินด ี
ตอกันไมวิวาทกัน  ศึกษาอยู   ภิกษุรูปหน่ึงพึงมีอาบัติ  มีวีติกกมโทษ   พวก 
เธออยาเพอโจทภิกษุรูปนั้นดวยขอโจท พึงสอนสวนบุคคลกอนวา ดวยอาการน้ี 
ความไมลําบากจักมีแกเรา และความไมขัดใจจักมีแกบุคคลผูตองอาบัติ   เพราะ 
บุคคลผูตองอาบัติเปนคนไมมักโกรธ   ไมผูกโกรธ   ไมมีทิฏฐิมั่น   ยอมสละ 
คืนไดงายและเราอาจจะใหเขาออกจากอกุศล    ดํารงอยูในกุศลได  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ถาพวกเธอมีความเห็นอยางนี้  ก็ควรพูด.                    
           อน่ึง   ถาพวกเธอมีความเห็นอยางนี้วา  ความลําบากจักมีแกเรา  และ 
ความขัดใจจักมีแกบุคคลผูตองอาบัติ เพราะบุคคลผูตองอาบัติ เปนคนมักโกรธ  
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มีความผูกโกรธ   มีทิฏฐิมัน่   แตยอมสละคืนไดงาย    และเราอาจจะใหเขาออก    
จากอกุศล  ดาํรงอยูในกุศลได  ก็เรื่องความลําบากของเรา   และความขัดใจของ 
บุคคลผูตองอาบัตินี้     เปนเรื่องเล็กนอย    สวนเรื่องที่เราอาจจะใหเขาออกจาก 
อกุศล   ดํารงอยูในกุศลนั่นแล  เปนเรื่องใหญกวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาพวก 
เธอมีความเห็นอยางนี้    ก็ควรพูด. 
           อน่ึง    ถาพวกเธอมีความเห็นอยางนี้วา     ความลําบากจักมีแกเราและ 
ความไมขัดใจจักมีแกบุคคลผูตองอาบัติ       เพราะบุคคลผูตองอาบัติเปนคนไม 
มักโกรธ   ไมผูกโกรธ    แตมีทิฏฐิมั่น    ยอมสละคืนไดงาย    และเราอาจจะให 
เขาออกจากอกุศล    ดํารงอยูในกุศลได    ก็เรื่องความลําบากของเรา    เปนเรื่อง 
เล็กนอย     สวนเรื่องที่เราอาจจะใหเขาออกจากอกุศล     ดํารงอยูในกุศลไดนั่น 
แล    เปนเรือ่งใหญกวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถาพวกเธอมีความเห็นอยางนี้ 
ก็ควรพูด. 
           ถาพวกเธอมีความเห็นอยางนี้วา    ความลําบากจักมีแกเราและความขัด 
ใจจักมีแกบุคคลผูตองอาบัติ  เพราะบุคคลผูตองอาบัติเปนคนมักโกรธ   มีความ 
ผูกโกรธ   มทีิฏฐิมั่น   สละคืนไดยาก   แตเราอาจจะใหเขาออกจากอกุศล   ดํารง 
อยูในกุศลได    ก็เรื่องความลําบากของเราและความขัดใจของบุคคลผูตองอาบัติ 
นี้เปนเรื่องเล็กนอย     สวนเรื่องที่เราอาจจะใหเขาออกจากอกุศล     ดํารงอยูใน 
กุศลไดนั่นแล    เปนเรื่องใหญกวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ถาพวกเธอมีความ 
เห็นอยางนี้    ก็ควรพูด. 
           แตถาพวกเธอมีความเห็นอยางนี้วา   ความลําบากจักมีแกเราและความ 
ขัดใจจักมีแกบุคคลผูตองอาบัติ     เพราะบุคคลผูตองอาบัติเปนคนมักโกรธ   ม ี
ความผูกโกรธ    มีทฏิฐิมั่น    สละคืนไดยาก    ทั้งเราก็ไมอาจะใหเขาออกจาก 
อกุศล   ดํารงอยูในกุศลได   พวกเธอก็ตองไมละเลยอุเบกขาในบุคคลเชนนี้.  
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           [๕๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    กพ็วกเธอนั้นท่ีพรอมเพรียงกัน    ยินดี    
ตอกัน    ไมวิวาทกัน    ศกึษาอยู    พึงเกิดการพูดยุแหย    ตีเสมอกันดวยทิฏฐิ 
ผูกใจเจ็บกัน ไมเชื่อถือกนั  ไมยินดีตอกันข้ึน  บรรดาภิกษุที่เปนฝายเดียวกัน 
ในที่นั้นหมายสําคัญเฉพาะรูปใดวาเปนผูวางาย   เธอพึงเขาไปหารูปนั้น    แลว 
กลาวแกเธออยางนี้วา  ทานผูมีอายุ  เรื่องที่พวกเราพรอมเพรียงกัน ยินดีตอกัน 
ไมวิวาทกัน     ศึกษาอยู     เกิดการพูดยุแหยกัน     ตีเสมอกัน    ดวยทิฏฐิกัน 
ไมเชื่อถือกัน  ไมยินดีตอกันข้ึนนั้น  พระสมณะเม่ือทรงทราบจะพึงทรงติเตียน 
ได   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อภิกษุจะชี้แจงโดยชอบ  พึงชี้แจงอยางนี้วา  ทาน 
ผูมีอายุ   เรี่องที่พวกเราพรอมเพรียงกัน   ยินดีตอกัน  ไมวิวาทกัน   ศึกษาอยู 
เกิดการยุแหย  ตีเสมอกันดวยทิฏฐิ  ผูกใจเจ็บกัน  ไมเชื่อถือกัน  ไมยินดีตอกัน 
ข้ึนนั้น    พระสมณะเมื่อทรงทราบจะพึงทรงติเตียนได  ก็ภิกษุอ่ืน ๆ จะพึงถาม 
เธอวา   ทานผูมีอายุ   ภิกษุไมละธรรมนี้แลว   จะพึงทํานิพพานใหแจงไดหรือ 
ภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุเมื่อจะพยากรณโดยชอบ   พึงพยากรณอยางนี้วา  ทานผูมี 
อายุ   ภิกษุไมละธรรมนีแ้ลว  จะพึงทํานิพพานใหแจงไมได  ตอน้ัน  พวกเธอ 
สําคัญในเหลาภิกษุอ่ืน ๆ ที่เปนฝายเดียวกันเฉพาะรูปใดวา   เปนผูวางาย   พึง 
เขาไปหารูปน้ัน     แลวกลาวแกเธออยางนี้วา     ทานผูมีอายุ     เรื่องที่พวกเรา 
พรอมเพรียงกัน   ยินดีตอกัน   ไมวิวาทกัน   ศึกษาอยู    เกิดการพูดยุแหยกัน 
ตีเสมอกัน    ดวยทิฏฐิ   ผูกใจเจ็บกัน    ไมเชื่อถือกนั    ไมยินดตีอกันข้ึนนั้น 
พระสมณะเม่ือทรงทราบจะพึงทรงติเตียนได  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อจะ 
ชี้แจงโดยชอบ  พึงชี้แจงอยางนี้วา  ทานผูมีอายุ เรื่องที่พวกเราพรอมเพรียงกัน 
ยินดีตอกัน  ไมวิวาทกัน   ศึกษาอยู    เกิดการพูดยุแหย   ตีเสมอกันดวยทิฏฐิ 
ผูกใจเจ็บกัน  ไมเชื่อถือกนั  ไมยินดีตอกันข้ึนนั้น   พระสมณะเม่ือทรงทราบ 
จะพึงติเตียนได  ก็ภิกษุอ่ืน ๆ จะพึงถามเธอวา ทานผูมีอายุ  ภิกษุไมละธรรมนี้  
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แลว       จะพึงทํานิพพานใหแจงไดหรือ     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุเมื่อจะ   
พยากรณโดยชอบพึงพยากรณอยางนี้วา   ทานผูมีอายุ   ภิกษุไมละธรรมนีแ้ลว 
จะพึงทํานิพพานใหแจงไมได.  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถาภิกษุอ่ืน ๆ พึงถามเธออยางนี้วา    ทานให 
ภิกษุเหลาน้ีของพวกเรา   ออกจากอกุศล   ดํารงอยูในกุศลแลวหรือ    ภิกษุเมื่อ 
จะพยากรณโดยชอบ   พึงพยากรณอยางนี้วา  ทานผูมีอายุ   ในเรื่องนี้   ขาพเจา 
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลว    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมแกขาพเจา 
ขาพเจาพึงธรรมของพระองคแลว     ไดกลาวแกภิกษุเหลาน้ัน    ภิกษุเหลาน้ัน 
ฟงธรรมแลว   ออกจากอกุศล  และดํารงอยูในกุศลไดแลว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุเมื่อพยากรณอยางนี้แล   ชื่อวาไมยกตน   ไมขมคนอ่ืน    พยากรณธรรม 
สมควรแกธรรมดวย     ทั้งวาทะของศิษยอะไร ๆ อันชอบดวยเหตุ     ยอมไม 
ประสบขอนาตําหนิดวย. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสภาษิตน้ีแลว  ภิกษุเหลาน้ันตางชื่นชมยินด ี
ภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล. 
                                             จบ  กินติสูตรที่  ๓  
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                         อรรถกถากินติสูตร     
 
           กินติสูตร  เริ่มตนวา  ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางน้ี. 
           พึงทราบวินิจฉัยในกินติสูตรนั้น   ดังตอไปนี้.    บทวา  กุสินาราย 
ไดแกในมณฑลประเทศที่มีชี่ออยางนี้  บทวา พลหิรเณ  ความวา ชนทั้งหลาย 
นําพลีมาเซนสรวงภูตทั้งหลายในไพรสณฑนั้น       เพราะฉะนั้นไพรสณฑนั้น 
จึงเรียกวา  เปนที่นําพลีมาเซนสรวง.  บทวา  จีวรเหตุ   แปลวา   เพราะ 
เหตุจีวร   อธิบายวา   หวังไดจีวร.    บทวา   อิติ   ภวาภวเหตุ    ความวา 
พวกเธอไดมีความคิดอยางนี้หรือวา   พระสมณโคดมแสดงธรรมดวยความหวัง 
วา   เราจักอาศัยบุญกิริยาวัตถุอันสําเร็จดวยการแสดงธรรมแลว   จักไดเสวยสุข 
ในภพน้ัน ๆดวยประการอยางนี้. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ มีวาสติปฏฐาน 
๔   ดังน้ีเปนตน   ทั้งโลกิยะและโลกุตระทีเดียว.     บทวา   ตตฺถ  ไดแก   ใน 
ธรรม ๓๗ ประการน้ัน.  บทวา  สิยุ   แปลวา พึงเปน.   บทวา อภิธมฺเม  ได 
แก   ในธรรมอันวิเศษยิ่ง.  อธิบายวา ในโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการเหลาน้ี 
บทวา  ตตฺร   เจ    แมนี ้    เปนสัตตมีวิภัตติลงในอรรถวา  โพธปิกขิยธรรม 
ทั้งหลายเทานั้น.  ในคําน้ีที่วา  อตฺถโต  เจว  นาน  พฺยฺชนโต  จ  นาน 
ดังน้ี  เมื่อกลาววา   กายสติปฏฐาน  เวทนาสติปฏฐาน   เปนการตางกันโดยอรรถ 
แตเมื่อกลาววา    (กาย   เวทนา)   ในสติปฏฐาน   ดังน้ี    ยอมชือ่วาตางกันโดย 
พยัญชนะ.    บทวา  ตทิมินาป    ความวา   พึงเทียบอรรถและพยัญชนะแลว 
ชี้ถึงความท่ีอรรถถือเอาความเปนอยางอ่ืน    และพยัญชนะท่ีลงไวผิดวา    ทาน  
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ทั้งหลายจงทราบ   (ความตางกัน)   นั้น    ดวยเหตุแมนี้    อรรถและพยัญชนะ     
เปนเหตุใหเขาใจความน่ันแล   เปนธรรมและวินัย   ในคําวา   โย   ธมฺโม  โย 
วินโย  นี้. 
           ในคําวา  อตฺถโต  หิ  โข  สเมติ  นี้    ทานถือเอาวาสตินั่นแล  เปน 
สติปฏฐาน.  บทวา ตางกันโดยพยัญชนะ ความวา พยัญชนะอยางเดียวเทาน้ัน 
ลงไวผิดวา  สติปฏฐาโน หรือ สติปฏฐานา  ดังน้ี.  บทวา  อปฺปมตฺตก   โข 
ความวา  ครั้นพอถึงพระสูตร  พยัญชนะยอมชื่อวาไมเปนประมาณเลย  แมใน 
การยกพยัญชนะท่ีมีเสียงเบา     ทําใหมีเสียงหนัก     (คือพยัญชนะท่ีเปนธนิต) 
อาจกลายเปนพยัญชนะดับได.  ในขอน้ี   มีเรื่องตอไปนี้เปนตัวอยาง 
           ไดฟงมาวา  พระเถระขีณาสพรูปหน่ึง  อยูในวิชยารามวิหาร  เมื่อนํา 
เอาพระสูตรมาบอกกรรมฐานแกพระภิกษุ   ๒  รปู     กลาวใหมีเสียงหนักไปวา 
" ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับยอมกลาววา สมุทธะ สมุทธะ ดังน้ี.  ภิกษุ 
รูปหน่ึงกลาววา  อะไร ชือ่สมุทธะขอรับ.  พระเถระกลาววา  ผูมีอายุเมื่อกลาว 
วา   สมุทธะก็ดี   กลาววา   สมุทธะก็ดี   พวกเราก็ยอมรูวา   (หมายถึง)   ทะเล 
น้ําเค็มนั่นแหละ.  ก็พวกเธอไมคนหาเน้ือความ  คนหาแตพยัญชนะ  พวกเธอ 
จงไปพิสูจนพยัญชนะ    ในสํานักของภิกษุผูชํานาญเรื่องพยัญชนะในมหาวิหาร 
เถิด   ดังน้ีแลว   ไมบอกกรรมฐานเลย   ลุกไปเสีย.   ครั้นตอมาทานพระเถระ 
ขีณาสพองคนั้น   ใหตีกลองในมหาวิหาร  (เปนสัญญาณใหมาประชุมกัน)  แลว 
กลาวปญหาในมรรค  ๔  แกหมูภิกษุแลวก็นิพพาน.  พอถึงพระสูตร  พยัญชนะ 
ชื่อวาไมเปนประมาณอยางนี้. 
           แตพอถึงพระวินัย    จะชื่อวาไมเปนประมาณไมได.    เพราะแมการ 
บวชเปนสามเณรตองบริสุทธิ์ ๒ อยาง  (คืออรรถและพยัญชนะ)  จึงจะควร. 
แมกรรมมีการอุปสมบทเปนตน      กย็อมกําเริบได     ดวยเหตุเพียงทําเสียงเบา  
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ใหเปนเสียงหนักเปนตน.     แตในทีน่ี้ทานกลาวคํานี้โดยหมายถึงพยัญชนะใน   
พระสูตร.  
           ถามวา      เมื่อเปนเชนนั้น     ในจตุตถวาร    กลาวแยงกันเพราะเหตุ 
ไร ?   ตอบวา    กลาวแยงกันเพราะสัญญาวา   เรายอมกลาวสตินั่นแหละวาสติ- 
ปฏฐาน  ทานผูนี้กลาววา  กายสติปฏฐาน.  แมในพยัญชนะก็มนีัยนี้เหมือนกัน. 
           บทวา  น  โจทนาย  โจทิตพฺพ  ไดแก อยาเพงโจทดวยความตอง 
การโจท     เพราะบุคคลบางคนถูกเขาพูดทักวา   มีตอมเทาเมล็ดผักกาดที่หนา 
ผาก   (ของทาน)   ก็กลาววา   ทานเห็นตอมเทาเมล็ดผักกาดที่หนาผากของเรา 
(แต)  ไมเห็นหัวฝใหญเทาลูกตาลสุกทีห่นาผากของตัว   ดังน้ี.   เพราะฉะนั้น 
ตัวบุคคลควร   (จะตอง)   สอบสวน.  บทวา   ไมมทีิฏฐิมั่น    คือไมมีทิฏฐิใน 
การยึดถือ   คือไมถือม่ัน    เหมือนใสจระเขไวในหัวใจ. 
           บทวา   อุปฆาโต   ความวา กอความทุกข   เพราะความเปนคนดุ 
เหมือนถูกเสียดสีที่แผล.  บทวา  สุปฏินิสฺสคฺคี  สละคืนไดงาย   ความวา 
แมกลาวหน่ึงวาระสองวาระวา   ผมตองอาบัติชื่อไร   ตองเม่ือไร   ดังน้ี    หรือ 
วา   ทานตองอาบัติแลว   อุปชฌายของทานตองอาบัติแลว    ดังน้ี     แลวเตือน 
ใหระลึกวา ทานขอรับ  ทานตองอาบัติชื่อโนน   ในวันชื่อโนน   ทานจงคอยๆ 
นึกเถิด   ดังน้ี   จักสละไดเพียงนั้นทีเดียว.   บทวา   วิเหสา   ความลําบาก 
ไดแก ความลําบากกายและใจ  ของบุคคลผูชักเอาความและเหตุเปนอันมากมา. 
บทวา  สกฺโกมิ  ความวา  ก็บุคคลเห็นปานนี้ไดโอกาสแลว  เมือ่ใครกลาววา 
ทานตองอาบัติแลวขอรับ   จะกลาววาตองเมื่อไร   ในเรื่องอะไร   เมื่อเขากลาว  
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วา  ในวันโนน  ในเรื่องโนน    จะกลาววา   ผมนึกไมไดดอกคุณ.   แตนั้นอัน   
คนอ่ืนกลาวมากมายใหระลึกวา  ทานจงคอย ๆ นกึเถิดขอรับ  ดังน้ี   พอระลึก 
ไดก็ยอมสละเสีย    (คือปลงอาบัติ).   เหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
สกฺโกมิ  ดังนี ้ พึงทราบเน้ือความในทุก ๆ บทโดยนัยนี้.  
           บทวา   อุเปกขา   นาติมฺ ิตพฺพา   ไมพึงละเลย   อุเบกขา 
ความวา   ไมพึงลวงเลยอุเบกขา   อธิบายวา   พึงทํา    พึงใหอุเบกขาเกิดข้ึน. 
ก็บุคคลใดแมเห็นบุคคลปานนี้    ยืนถายปสสาวะก็พูดวา   ควรน่ังมิใชหรอืคุณ 
ดังน้ี  บุคคลน้ัน  ชื่อวา  ลวงเลยอุเบกขา. 
           บทวา   วจีสงฺขาโร   แปลวา   พูดยุแหย   อธิบายวา   ชักนําคําท่ีคน 
พวกน้ีกลาวในระหวางคนพวกโนน     ชักนําคําท่ีคนพวกโนนกลาวในระหวาง 
คนพวกน้ีวา  ทานท้ังหลายถูกคนพวกน้ีกลาวอยางนี้  ๆ.   ตรัสภาวะท่ีจิตไมยิน 
ดีดวยบทท้ังหลาย   มีอาทิวา   ทิฏ ิปลาโส  ดังนี้.  บทวา  ต  ชานมาโน 
สมาโน   ครเหยฺย ความวา  พระบรมศาสดาเม่ือทรงทราบเรื่องนั้นพึงทรง 
ตําหนิพวกเรา.  บทวา   เอต   ปนาวุโส    ธมมฺ   ไดแก  ธรรม  คือความ 
ทะเลาะเบาะแวงกันนั้น.   บทวา   ตฺเจ  ไดแก  ภิกษุผูกระทําสัญญัติ   (การ 
ประกาศใหรู)  รูปนั้น.   บทวา   เอว  พฺยากเรยฺย   ความวา   เมื่อจะแสดง 
เหตุที่ภิกษุกระทําสัญญัติ   ไมพูดวาภิกษุเหลาน้ัน  เราใหต้ังอยูในความบริสุทธิ์  
แลวดังน้ี   นัน่แหละ  พึงพยากรณอยางนี้.   สาราณียธรรมทานหมายวา  ธรรม 
ในคําท่ีนี้วา ตสฺสาห  ธมมฺ สุตฺวา ดังนี้. ก็ในบทมอีาทิวา น เจ อตฺตาน 
ดังน้ี     ภิกษุผูกลาววา   ไฟประมาณเทาพรหมโลกน้ี    ต้ังข้ึนแลว   เวนเราเสีย 
ใครจะสามารถใหไฟนั้นดับได   ดังนี ้  ชื่อวา    ยกตน.   ภิกษุผูพูดวา   คน  
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ประมาณเทานี้เทียวพูดกันไปก็ไมไดโอกาส      ชือ่วาผูสามารถจะยังเรื่องราว    
ประมาณเทานี้ใหดับลง   ยอมไมมีแมสักคนเดียว   ดังน้ี    ชื่อวา    ขมคนอ่ืน 
ภิกษุนี้ยอมไมทําแมทั้งสองอยาง.    กก็ารพยากรณของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ชื่อวา ธรรม  ในที่นี้.  การกระทําสัญญติัของภิกษุเหลาน้ัน    ชื่อวา   ธรรม 
อันสมควร.  ภิกษุนี้ชื่อวา  พยากรณ  ธรรมอันสมควรแกธรรมน้ัน    คําวา 
น จ  โกจิ  สหธมมฺิโก   ความวา   การกลาวของอาจารยหรือการกลาวตาม 
ของศิษยไร ๆ อ่ืนอันสมแกเหตุที่ภิกษุนั้นกลาวดวยบทท้ังหลาย   ไมนาจะตอง 
ตําหนิ   บทที่เหลือในที่ทุกแหงงายท้ังน้ันแล. 
                                     จบ  อรรถกถากินติสูตรที่ ๓  
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                                  ๔.  สามคามสูตร          
            
วาดวยนครนถแตกเปน  ๒  พวกเพราะการตายของนิครนถนาฏบุตร 
 
           [๕๑]   ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้ :-  
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่หมูบานสามคามสักกชนบท 
ก็สมัยนั้น   นิครนถนาฏบุตรตายลงใหม ๆ   ที่เมืองปาวา   เพราะการตายของ 
นิครนถนาฏบุตรนั้น    พวกนิครนถแตกกันเปน ๒ พวก     เกดิขัดใจทะเลาะ 
วิวาทกัน   เสียดสีกันและกนัดวยฝปากอยูวา   ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้   เรา 
รูทั่วถึงธรรมวินัยนี้    ไฉนทานจักรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้    ทานปฏิบัติผิด    เรา 
ปฏิบัติถูก    ของเรามีประโยชน    ของทานไมมีประโยชน    คําท่ีควรพูดกอน 
ทานพูดทีหลัง   คําท่ีควรพูดทีหลัง  ทานพูดกอน  ขอปฏิบัติที่เคยชินอยางดียิ่ง 
ของทานกลายเปนผิด  แมวาทะของทาน  ที่ยกข้ึนมา  เราก็ขมได  ทานจงเท่ียวแก 
คําพูดหรือจงถอนคําพูดเสียถาสามารถ   นิครนถเหลาน้ันทะเลาะกันแลว  ความ 
ตายประการเดียวเทาน้ีนั้นเปนสําคัญเปนไปในพวกนิครนถศิษยนิครนถนาฏบุตร 
แมสาวกของนิครนถนาฏบุตรฝายคฤหัสถ   ผูนุงขาวหมขาว   ก็เปนผูเบื่อหนาย 
คลายยินดี  มใีจถอยกลับในพวกนิครนถศิษยนิครนถนาฏบุตร ดจุวาเบ่ือหนาย 
คลายยินดี   มีใจถอยกลบั   ในธรรมวินัยที่นิครนถนาฏบุตรกลาวผิด   ใหรูผิด 
ไมใชนําออกจากทุกข   ไมเปนไปเพ่ือความสงบ   มิใชธรรมวินัยที่พระสัมมา- 
สัมพุทธเจาใหรูทั่ว   เปนสถูปที่แตกไมเปนที่พ่ึงอาศัยได. 
           [๕๒]   ครั้งน้ันแล   สมณุทเทสจุนทะ   จําพรรษาที่เมืองปาวาแลวเขา 
ไปยังบานสามคามหาทานพระอานนท    กราบทานพระอานนทแลวน่ัง  ณ  ที่  
ควรสวนขางหนึ่ง    พอนัง่เรียบรอยแลว    ไดกลาวกะทานพระอานนทดังนี้วา 
ขาแตทานผูเจริญ   นิครนถนาฏบุตรตายลงใหม  ๆ ที่เมืองปาวา  เพราะการตาย  
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ของนิครนถนาฏบุตรนั้น    พวกนิครนถจึงแตกกันเปน ๒ พวก     เกิดขัดใจ    
ทะเลาะวิวาทกันเสียดสีกันดวยฝปากอยูวา  ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้  เรารูทั่ว 
ถึงธรรมวินัยนี้  ไฉนทานจักรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้   ทานปฏิบัติผิด  เราปฏิบัติถกู 
ของเรามีประโยชน  ของทานไมมีประโยชน  คําท่ีควรพูดกอน  ทานพูดทีหลัง 
คําท่ีควรพูดทีหลัง   ทานพูดกอน    ขอปฏิบัติที่เคยชินอยางดียิ่งของทานกลาย 
เปนผิด      แมวาทะของทานท่ียกข้ึนมา     เราก็ขมได     ทานจงเท่ียวแกคําพูด 
หรือจงถอนคําพูดเสีย  ถาสามารถ   นคิรนถเหลาน้ันทะเลาะกันแลว    ความตาย 
ประการเดียวเทาน้ันเปนสําคัญ    เปนไปในพวกนิครนถศิษยนิครนถนาฎบุตร 
แมสาวกของนิครนถนาฏบุตร    ฝายคฤหัสถ    ผูนุงขาวหมขาว     ก็เปนผูเบื่อ 
หนาย   คลายยินดี   มีใจถอยกลับในพวกนิครนถศิษยนิครนถนาฏบุตร  ดจุวา 
เบื่อหนาย   คลายยินดี  มใีจถอยกลับ  ในธรรมวินัยที่นิครนถนาฏบุตรกลาวผิด 
ใหรูผิด   ไมใชนําออกจากทุกข   ไมเปนไปเพ่ือความสงบ   มิใชธรรมวินัยที่ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาใหรูทั่ว      เปนสถูปที่แตกไมเปนที่พ่ึงอาศัยได      เมือ่ 
สมณุทเทสจุนทะกลาวอยางนี้แลว     ทานพระอานนทจึงกลาวดังน้ีวา     ทาน 
จุนทะ    เรื่องน้ี     มีเคาพอจะเฝาพระผูมีพระภาคเจาได    มาเถิด    เราทั้งสอง 
จักเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา          แลวกราบทูลเรื่องนี้แดพระผูมีพระภาคเจา 
สมณุทเทสจุนทะรับคําทานพระอานนทแลว. 
           [๕๓]  ครั้งน้ัน   ทานพระอานนทและสมณุทเทสจุนทะ    เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจา  ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา   นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขาง 
หน่ึง.   ทานพระอานนทพอนั่งเรียบรอยแลว   ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา 
ดังน้ี วา   ขาแตพระองคผูเจริญ  สมณุทเทสจุนทะนี้กลาวอยางนี้วา  ทานผูเจริญ 
นิครนถนาฏบุตรตายลงใหม ๆ ที่เมืองปาวา เพราะการตายของนิครนถนาฏบุตร 
นั้น   พวกนิครนถจึงแตกกันเปน ๒ พวก   เกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกันเสียดสีกัน 
ดวยฝปากอยูวา     ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้     เรารูทั่วถึงธรรมวินัยนี้  ฯลฯ  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 79 

แมสาวกของนิครนถนาฏบุตรฝายคฤหัสถ   ผูนุงขาวหมขาว   ก็เปนผูเบื่อหนาย    
คลายยินดี  มใีจถอยกลับในพวกนิครนถศิษยนิครนถนาฏบุตร  ดุจวาเบ่ือหนาย 
คลายยินดี   มีใจถอยกลบั    ในธรรมวินัยที่นิครนถนาฏบุตรกลาวผิด  ใหรูผิด 
ไมใชนําออกจากทุกข    ไมเปนไปเพ่ือความสงบ    มิใชธรรมวินัยที่พระสัมมา- 
สัมพุทธเจาใหรูทั่ว  เปนสถูปที่แตกไมเปนที่พ่ึงอาศัยได   ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพระองคมีความดําริอยางนี้วา   สมัยเมื่อพระผูมีพระภาคเจาลวงลับไป  ความ 
วิวาทอยาไดเกิดข้ึนในสงฆเลย      ความวิวาทน้ันมีแตเพ่ือไมเกื้อกูลแกชนมาก 
ไมใชสุขของชนมาก   ไมใชประโยชนของชนมาก   เพ่ือไมเกื้อกูล   เพ่ือความ 
ทุกขแกเทวดาและมนุษย. 
           [๕๔]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดูกอนอานนท     เธอจะสําคัญ 
ความขอน้ันเปนไฉน  ธรรมเหลาใด  อันเราแสดงแลวแกเธอทั้งหลายดวยความ 
รูยิ่ง  คือ  สติปฏฐาน  ๔  สัมมัปปธาน  ๔  อิทธิบาท  ๔  อินทรยี  ๕  พละ  ๕ 
โพชฌงค  ๗  อริยมรรคมีองค  ๘    ดกูอนอานนท   เธอจะยังเห็นภิกษุของเรา 
แมสองรูป   มีวาทะตางกันไดในธรรมเหลาน้ีหรือ 
           ทานพระอานนททูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ธรรมเหลาใด   อัน 
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว  แกขาพระองคทั้งหลายดวยความรูยิ่ง    คือ 
สติปฏฐาน  ๔ สัมมัปปธาน  ๔  อิทธบิาท  ๔   อินทรีย  ๕  พละ  ๕  โพชฌงค ๗ 
อริยมรรคมีองค  ๘    ขาพระองคยังไมเห็นภิกษุแมสองรูป    มีวาทะตางกันใน 
ธรรมเหลาน้ี     ขาแตพระองคผูเจริญ    มีไดแลท่ีบคุคลท้ังหลายผูอาศัยพระผูมี 
พระภาคเจาอยูนั้น    พอสมัยพระผูมีพระภาคเจาลวงลับไป    จะพึงกอวิวาทให 
เกิดในสงฆได    เพราะเหตุอาชีวะอันยิ่งหรือปาติโมกขอันยิ่ง    ความวิวาทนั้น 
มีแคเพ่ือไมเกื้อกูลแกชนมาก ไมใชสขุของชนมาก ไมใชประโยชนของชนมาก 
เพ่ือไมเกื้อกูล   เพ่ือความทุกขแกเทวดาและมนุษย.  
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           พ.  ดกูอนอานนท    ความวิวาทที่เกิดเพราะเหตุอาชีวะอันยิ่งหรือ   
ปาติโมกขอันยิ่งนั้นเล็กนอย     สวนความวิวาทอันเกิดในสงฆ     ที่เกิดเพราะ 
เหตุมรรคหรือปฏิปทา  ความวิวาทนั้นมีแตเพ่ือไมเกื้อกูลแกชนมาก  ไมใชสุข 
ของชนมาก   ไมใชประโยชนของชนมาก   เพ่ือไมเกื้อกูล   เพ่ือความทุกขแก 
เทวดาและมนุษย. 
 
          มูลเหตุแหงความวิวาท ๖  อยาง 
 
           [๕๕]   ดูกอนอานนท   มูลเหตุแหงความวิวาทนี้มี ๖ อยาง   ๖ อยาง 
เปนไฉน  ดูกอนอานนท 
           (๑)   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนผูมักโกรธ  มีความผูกโกรธ   ภิกษุที ่
เปนผูมักโกรธ   มีความผูกโกรธนั้น   ยอมไมมีความเคารพ   ไมมีความยําเกรง 
แมในพระศาสดา    แมในพระธรรม    แมในพระสงฆอยู     ทั้งไมเปนผูทําให 
บริบูรณในสกิขา  ภิกษุที่ไมมีความเคารพ  ไมมีความยําเกรง  แมในพระศาสดา 
แมในพระธรรม    แมในพระสงฆอยู     ทั้งไมเปนผูทําใหบริบูรณในสิกขานั้น 
ยอมกอความวิวาทใหเกิดในสงฆซึ่งเปนความวิวาท มีเพ่ือไมเกื้อกูลแกชนมาก 
ไมใชสุขของชนมาก   ไมใชประโยชนของชนมาก   เพ่ือไมเกื้อกูล   เพ่ือความ 
ทุกขแกเทวดาและมนุษย  ดูกอนอานนท  ถาหากพวกเธอพิจารณาเห็นมูลเหตุ 
แหงความวิวาทเชนนี้ในภายในหรือในภายนอก   พวกเธอพึงพยายามละมูลเหตุ 
แหงความวิวาทอันลามกน้ันเสียในที่นั้น       ถาพวกเธอพิจารณาไมเห็นมูลเหตุ 
แหงความวิวาทเชนนี้ในภายในหรือในภายนอก พวกเธอพึงปฏิบัติไมใหมูลเหตุ 
แหงความวิวาทอันลามกน้ันแล  ลุกลามตอไปในท่ีนั้น  การละมูลเหตุแหงความ 
วิวาทอันลามกนี้   ยอมมีไดดวยอาการเชนนี้    ความไมลุกลามตอไปของมูลเหตุ 
แหงความวิวาทอันลามกน้ี    ยอมมีไดดวยอาการเชนนี้. 
           [๕๖]  ดูกอนอานนท  ประการอ่ืนยังมีอีก  
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           (๒)  ภิกษุเปนผูมีความลบหลู   มีความตีเสมอ....    
           (๓)   ภิกษุเปนผูมีความริษยา  มีความตระหน่ี.... 
           (๘)   ภิกษุเปนผูโออวด  เปนผูมีมายา.... 
           (๕)   ภิกษุเปนผูมีความปรารถนาลามก  มีความเห็นผิด.... 
           (๖)   ภิกษุเปนผูถือความเห็นเอาเอง  มีความเชื่อถือผิวเผิน   มีความ 
ถือรั้น  สละคืนไดยาก  ภิกษุที่เปนผูมีความเห็นเอาเอง  มีความเชื่อถือผิวเผิน 
มีความถือรั้น   สละคืนไดยากน้ัน     ยอมไมมีความเคารพ    ไมมีความยําเกรง 
แมในพระศาสดา    แมในพระธรรม    แมในพระสงฆอยู    ทั้งไมเปนผูทําให 
บริบูรณในสกิขา  ภิกษุที่ไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรง แมในพระศาสดา 
แมในพระธรรม    แมในพระสงฆอยู    ทั้งไมเปนผูทําใหบริบูรณในสิกขานั้น 
ยอมกอความวิวาทใหเกิดในสงฆ  ซึ่งเปนความวิวาทมีเพ่ือไมเกื้อกูลแกชนมาก 
ไมใชสุขของชนมาก   ไมใชประโยชนของชนมาก   เพ่ือไมเกื้อกูล   เพ่ือความ 
ทุกขแกเทวดาและมนุษย  ดูกอนอานนท  ถาพวกเธอพิจารณาเห็นมูลเหตุแหง 
ความวิวาทเชนนี้ในภายในหรือในภายนอก  พวกเธอพึงพยายามละมูลเหตุแหง 
ความวิวาทอันลามกน้ันเสียในที่นั้น     ถาพวกเธอพิจารณาไมเห็นมูลเหตุแหง 
ความวิวาทเชนนี้ในภายในหรือในภายนอก      พวกเธอพึงปฏิบัติไมใหมูลเหตุ 
แหงความวิวาทอันลามกน้ันแล  ลุกลามตอไปในท่ีนั้น  การละมูลเหตุแหงความ 
วิวาทอันลามกนี้    ยอมมีไดดวยอาการเชนนี้   ความไมลุกลามตอไปของมูลเหตุ 
แหงความวิวาทอันลามกน้ี   ยอมมีไดดวยอาการเชนนี้    ดูกอนอานนท  เหลาน้ี 
แล   มูลเหตุแหงความวิวาท  ๖ อยาง. 
 
                                อธิกรณ  ๔  อยาง 
 
           [๕๗]  ดูกอนอานนท  อธิกรณนี้มี ๔ อยาง   อยางเปนไฉน    คือ  
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วิวาทาธิกรณ  อนุวาทาธิกรณ   อาปตตาธิกรณ   กิจจาธิกรณ   ดกูอนอานนท   
เหลาน้ีแล   อธิกรณ ๔ อยาง. 
  
                     อธิกรณสมถะ  ๗ อยาง 
 
           ดูกอนอานนท  กอ็ธิกรณสมถะนี้มี ๗ อยาง  คือ   เพ่ือระงับอธิกรณ 
อันเกิดแลวเกิดเลา   สงฆพึงใชสัมมุขาวินัย   เยภุยยสิกา   สติวินัย   อมูฬหวินัย 
ปฏิญญาตกรณะ  ตัสสปาปยสิกา  ติณวัตถารกะ. 
           [๕๘]  ดูกอนอานนท  ก็สัมมุขาวินัยเปนอยางไร  คือ  พวกภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้  ยอมโตเถียงกัน   วาธรรมหรือมิใชธรรม   วาวินัยหรือมิใชวินยั 
ดูกอนอานนท    ภิกษุเหลาน้ันทั้งหมด     พึงพรอมเพรียงกันประชุมพิจารณา 
แบบแผนธรรม   ครั้นพิจารณาแลว   พึงใหอธิกรณนั้นระงับโดยอาการท่ีเรื่อง 
ลงกันไดในแบบแผนธรรมน้ัน   ดูกอนอานนท   อยางนี้แล   เปนสัมมุขาวินัย 
ก็แหละความระงับอธิกรณบางอยางในธรรมวินัยนี้    ยอมมีไดดวยสัมมุขาวินัย 
อยางนี้. 
           [๕๙]  ดูกอนอานนท  ก็เยภุยยสิกาเปนอยางไร   คือ   ภิกษุเหลาน้ัน 
ไมอาจระงับอธิกรณนั้นในอาวาสน้ันได  พึงพากันไปยังอาวาสที่มีภิกษุมากกวา 
ภิกษุทั้งหมดพึงพรอมเพรียงกันประชุมในอาวาสน้ัน     ครั้นแลวพึงพิจารณา 
แบบแผนธรรม  ครั้นพิจารณาแลว  พึงใหอธิกรณนั้นระงับโดยอาการท่ีเรื่องลง 
กันไดในแบบแผนธรรมน้ัน ดูกอนอานนท อยางนี้แล เปนเยภุยยสิกา ก็แหละ 
ความระงับอธิกรณบางอยางในธรรมวินัยนี้   ยอมมีไดดวยเยภุยยสิกาอยางนี้. 
           [๖๐]  ดูกอนอานนท  ก็สติวินยัเปนอยางไร  คือ  พวกภิกษุในธรรม 
วินัยนี้   โจทภิกษุดวยอาบัติหนักเห็นปานน้ี     คือ    ปาราชิก    หรือใกลเคียง 
ปาราชิกวา    ทานผูมีอายุระลึกไดหรอืไมวา     ทานตองอาบัติหนักเห็นปานนี้  
คือ   ปาราชกิหรือใกลเคียงปาราชิกแลว    ภิกษุนัน้ตอบอยางน้ีวา   ทานผูมีอายุ 
ทั้งหลาย   ขาพเจาระลึกไมไดเลยวา   ขาพเจาตองอาบัติหนักเห็นปานน้ี    คือ  
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ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิก     เมื่อเปนเชนนี้      สงฆตองใหสติวินัยแกภิกษุ   
นั้นแล  ดกูอนอานนท  อยางนี้แล   เปนสติวินัย    ก็แหละความระงับอธิกรณ 
บางอยางในธรรมวินัยนี้   ยอมมีไดดวยสติวินัยอยางนี้   
           [๖๑]  ดูกอนอานนท    ก็อมูฬหวินัยเปนอยางไร  คือ  พวกภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้  โจทภิกษุดวยอาบัติหนักเห็นปานน้ี    คือ  ปาราชิกหรือใกลเคียง 
ปาราชิกวา  ทานผูมีอายุ  จงระลึกดูเถิดวาทานตองอาบัติหนักเห็นปานน้ี   คือ 
ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิกแลว ภิกษุนั้นตอบอยางนี้วา ทานผูมีอายุทั้งหลาย 
ขาพเจาระลึกไมไดเลยวา  ขาพเจาตองอาบัติหนักเห็นปานน้ี   คือ  ปาราชิกหรือ 
ใกลเคียงปาราชิก   ภิกษุผูโจทน้ันปลอบโยนเธอผูกําลังทําลายอยูนี้วา   เอาเถอะ 
ทานผูมีอายุ  จงรูตัวใหดีเถิด  เผ่ือจะระลึกไดวาตองอาบัติหนักเห็นปานน้ี  คือ 
ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิกแลว      ภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา      ทานผูมีอายุ 
ทั้งหลาย   ขาพเจาเปนบา    ใจฟุงซานแลว    กรรมอันไมสมควรแกสมณะเปน 
อันมาก   ขาพเจาผูเปนบาไดประพฤติลวง   และไดพูดพลามไป   ขาพเจาระลึก 
มันไมไดวา    ขาพเจาผูหลงทํากรรมน้ีไปแลว    เมือ่เปนเชนนี้    สงฆตองให 
อมฬูหวินัยแกภิกษุนั้นแล  ดูกอนอานนท  อยางนี้แล เปนอมูฬหวินัย  ก็แหละ 
ความระงับอธิกรณบางอยางในธรรมวินัยนี้   ยอมมีไดดวยอมูฬหวินัยอยางนี้. 
           [๖๒]  ดูกอนอานนท  ก็ปฏิญญาตกรณะเปนอยางไร   คือ  ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้     ถูกโจทหรอืไมถูกโจทก็ตาม     ยอมระลึกและเปดเผยอาบัติได 
เธอพึงเขาไปหาภิกษุผูแกกวา    หมจีวรเฉวียงบาขางหน่ึง    แลวไหวเทา    นัง่ 
กระหยงประคองอัญชลี  กลาวแกภิกษุนั้นอยางนี้วา  ขาแตทานผูเจริญ  ขาพเจา 
ตองอาบัติชื่อนี้แลว    ขอแสดงคืนอาบัตินั้น    ภิกษุผูแกกวานั้นกลาวอยางนี้วา 
ทานเห็นหรือ   เธอตอบวา    ขาพเจาเห็น   ภิกษุผูแกกวาน้ันกลาววา  ทานพึง 
ถึงความสํารวมตอไปเถิด    เธอกลาววา    ขาพเจาจักถึงความสํารวม    ดูกอน  
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อานนท  อยางนี้แล  เปนปฏิญญาตกรณะ  ก็แหละความระงับอธิกรณบางอยาง    
ในธรรมวินัยนี้  ยอมมีไดดวยปฏิญญาตกรณะอยางนี้. 
           [๖๓]  ดูกอนอานนท   ก็ตัสสปาปยสิกาเปนอยางไร   คือ  พวกภิกษุ  
ในธรรมวินัยนี้    โจทภิกษุดวยอาบัติหนักเห็นปานนี้    คือ   ปาราชิกหรือใกล 
เคียงปาราชิกวา  ทานผูมีอายุระลึกไดหรือไมวา  ทานตองอาบัติหนักเห็นปานนี้  
คือ   ปาราชกิหรือใกลเคียงปาราชิกแลว   ภิกษุนัน้ตอบอยางน้ีวา   ทานผูมีอายุ 
ทั้งหลาย    ขาพเจาระลึกไมไดเลยวา     ขาพเจาตองอาบัติหนักเห็นปานน้ี   คือ 
ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิก ภิกษุผูโจทกนั้นปลอบโยนเธอผูกําลังทําลายอยูนี้  
วา  เอาเถอะ  ทานผูมีอายุจงรูตัวใหดีเถิด   เผ่ือจะระลึกไดวาตองอาบัติหนักเห็น 
ปานน้ีคือ ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิกแลว  ภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา  ทานผู 
มีอายุทั้งหลาย    ขาพเจาระลึกไมไดเลยวา     ขาพเจาตองอาบัติหนักเห็นปานนี้ 
คือปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิก   แตขาพเจาระลึกไดวา  ขาพเจาตองอาบัติชื่อ 
นี้เพียงเล็กนอย   ภิกษุผูโจทกนั้นปลอบโยนเธอผูกําลังทําลายอยูนี้วา   เอาเถอะ 
ทานผูมีอายุ  จงรูตัวใหดีเถิด  เผ่ือจะระลึกไดวาตองอาบัติหนักเห็นปานน้ี   คือ 
ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิกแลว     ภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา    ทานผูมีอายุทั้ง 
หลาย  อันทีจ่ริง  ขาพเจาตองอาบัติ   ชื่อน้ีเพียงเล็กนอย  ไมถกูใครถามยังรับ 
ไฉนขาพเจาตองอาบัติหนักเห็นปานน้ี  คือ ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิกแลว 
ถูกถาม   จักไมรับเลา  ภิกษุผูโจทกนั้นกลาวอยางนี้วา  ทานผูมีอายุ  ก็ทานตอง 
อาบัติชื่อน้ีเพียงเล็กนอยไมถูกถามยังไมรับ  ไฉนทานตองอาบติหนัก  เห็นปาน 
นี้  คือ  ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิกแลว  ไมถูกถามจักรับเลา   เอาเถอะทาน 
ผูมีอายุ     จงรูตัวใหดีเถิด    เผ่ือจะระลึกไดวาตองอาบัติหนักเห็นปานนี้  คือ 
ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิกแลว     ภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา    ทานผูมีอายุทั้ง 
หลาย  ขาพเจากําลังระลึกได  ขาพเจาตองอาบัติหนักเห็นปานน้ี  คือ  ปาราชิก  
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หรือใกลเคียงปาราชิกแลว    คําท่ีวา   ขาพเจาระลึกไมไดวา   ขาพเจาตองอาบัติ  
หนักเห็นปานนี้  คือ  ปาราชิกหรือใกลเคียงปาราชิกนี้  ขาพเจาพูดพลั้งพูดพลาด 
ไป    ดูกอนอานนท    อยางนี้แล     เปนตัสสปาปยสิกา     ก็แหละความระงับ 
อธิกรณบางอยางในธรรมวินัยนี้   ยอมมีไดดวยทัสสปาปยสิกาอยางนี้.  
           [๖๔]  ดูกอนอานนท   ก็ติณวัตถารกะเปนอยางไร    คือ   พวกภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้     เกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกันอยู      ไดพระพฤติลวงและไดพูด 
ละเมิดกรรมอันไมสมควรแกสมณะเปนอันมาก  ภิกษุเหลาน้ันทั้งหมดพึงพรอม 
เพรียงกันประชุม    ครั้นแลว     ภิกษุผูฉลาดในบรรดาภิกษุที่เปนฝายเดียวกัน 
พึงลุกจากอาสนะ    หมจีวรเฉวียงบาขางหน่ึง    ประนมอัญชลปีระกาศใหสงฆ 
จงพึงขาพเจา   เราทั้งหลายในที่นี้    เกดิขัดใจทะเลาะวิวาทกันอยู    ไดประพฤติ 
ลวงกรรมอันไมสมควรแกสมณะเปนอันมาก   และไดพูดพลาม  ถาสงฆมีความ 
พรั่งพรอมถึงท่ีแลว    ขาพเจาพึงแสดงอาบัติของทานผูมีอายุเหลาน้ีและของตน 
ยกเวนอาบัติที่มีโทษหยาบและอาบัติที่พัวพันกับคฤหัสถ  ดวยวินัยเพียงดังกลบ 
ไวดวยหญา   ในทามกลางสงฆ   เพ่ือประโยชนแกทานผูมีอายุเหลาน้ีและแกตน 
ตอแตนั้นภิกษุผูฉลาดในบรรดาภิกษุที่เปนฝายเดียวกันอีกฝายหนึ่ง  พึงลุกจาก 
อาสนะ   หมจีวรเฉวียงบาขางหน่ึง   ประนมอัญชล ี  ประกาศใหสงฆทราบวา 
ขาแตสงฆผูเจริญ  ขอสงฆจงฟงขาพเจา   เราทั้งหลายในที่นี้    เกิดขัดใจทะเลาะ 
วิวาทกันอยู    ไดประพฤติลวงกรรมอันไมสมควรแกสมณะเปนอันมาก    และ 
ไดพูดพลาม    ถาสงฆมีความพรั่งพรอมถึงที่แลว    ขาพเจาพึงแสดงอาบัติของ 
ทานผูมีอายุเหลาน้ีและของตน    ยกเวนอาบัติที่มีโทษหยาบและอาบัติที่พัวพัน 
กับคฤหัสถ    ดวยวินัยเพียงดังวากลบไวดวยหญา     ในทามกลางสงฆ    เพ่ือ  
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ประโยชนแกทานผูมีอายุเหลาน้ีและแกตน    ดูกอนอานนท    อยางนี้แล    เปน   
ติณวัตถารกะ  ก็แหละ  ความระงับอธิกรณบางอยางในธรรมวินัยนี้  ยอมมีได 
ดวยติณวัตถารกะอยางนี้. 
 
สาราณียธรรม   ธรรมเปนที่ต้ังแหงความระลึกถึงกัน  ๖ อยาง 
 
           [๖๕]   ดูกอนอานนท  ธรรมเปนที่ต้ังแหงความระลึกถึงกัน  ทําความ 
รัก   ทําความเคารพ    เปนไปเพ่ือสงเคราะหกัน   เพ่ือไมวิวาทกัน   เพ่ือความ 
พรอมเพรียงกัน   เพ่ือเปนอันหน่ึงอันเดียวกันนี้มี ๖ อยาง ๖ อยางเปนไฉน 
           (๑)  ดกูอนอานนท   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   มกีายกรรมประกอบดวย 
เมตตา ปรากฏในเพ่ือนรวมพระพฤติพรหมจรรย  ทัง้ในท่ีแจง  ทั้งในท่ีลับ  นี ้
คือธรรมเปนที่ต้ังแหงความระลึกถึงกนั   ทําความรัก   ทําความเคารพ   เปนไป 
เพ่ือสงเคราะหกนั   เพ่ือไมวิวาทกัน   เพ่ือความพรอมเพรียงกัน   เพ่ือเปนอัน 
หน่ึงอันเดียวกัน  ประการหนึ่ง. 
           (๒)  ดูกอนอานนท ประการอ่ืนยังมีอีก ภิกษุมีวจีกรรมประกอบดวย 
เมตตา   ปรากฏในเพ่ือนรวมประพฤติพรหมจรรย   ทั้งในท่ีแจง   ทั้งในท่ีลับ 
นี้ก็ธรรมเปนที่ต้ังแหงความระลึกถึงกัน   ทําความรัก   ทําความเคารพ  เปนไป 
เพ่ือสงเคราะหกัน   เพ่ือไมวิวาทกัน   เพ่ือความพรอมเพรียงกัน   เพ่ือเปนอัน 
หน่ึงอันเดียวกัน. 
           (๓)  ดูกอนอานนท   ประการอ่ืนยังมีอีก   ภิกษุมีมโนกรรมประกอบ 
ดวยเมตตา  ปรากฏในเพ่ือนรวมประพฤติพรหมจรรย   ทั้งในที่แจง   ทั้งในท่ี  
ลับ     นี้ก็ธรรมเปนที่ต้ังแหงความระลึกถึงกัน   ทําความรัก    ทาํความเคารพ 
เปนไปเพ่ือสงเคราะหกัน     เพ่ือความพรอมเพรียงกัน     เพ่ือเปนอันหน่ึงอัน 
เดียวกัน.  
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           (๔)  ดูกอนอานนท   ประการอ่ืนยังมีอีก   ภิกษุมีลาภใด ๆ เกิดโดย    
ธรรม    ไดโดยธรรม    ทีสุ่ดแมเพียงอาหารติดบาตร    เปนผูไมแยงกันเอาลาภ 
เห็นปานน้ัน  ไวบริโภคแตเฉพาะผูเดียว    ยอมเปนผูบริโภคเฉลี่ยทั่วไปกับเพ่ือน 
รวมพระพฤติพรหมจรรยผูมีศีล   นี้กธ็รรมเปนที่ต้ังแหงความระลึกถึงกัน   ทํา 
ความรัก   ทาํความเคารพ   เปนไปเพ่ือสงเคราะหกัน   เพ่ือไมวิวาทกัน   เพ่ือ 
ความพรอมเพรียงกัน   เพ่ือเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน. 
           (๕)   ดูกอนอานนท    ประการอ่ืนยังมีอีก   ภิกษุถึงความเปนผูเสมอ 
กันโดยศีล  ในศีลทั้งหลาย  ที่ไมขาด  ไมทะลุ   ไมดาง   ไมพรอย   เปนไท 
อันวิญูชนสรรเสริญ  อันตัณหาและทิฏฐิไมแตะตอง  เปนไปพรอมเพ่ือสมาธิ 
เห็นปานน้ัน  กับเพ่ือนรวมประพฤติพรหมจรรยอยู   ทั้งในท่ีแจง   ทั้งในท่ีลบั 
นี้ก็ธรรมเปนที่ต้ังแหงความระลึกถึงกัน    ทําความรัก    ทําความเคารพ    เปน 
ไปเพ่ือสงเคราะหกัน    เพ่ือไมวิวาทกัน     เพ่ือความพรอมเพรียงกัน   เพ่ือเปน 
อันหน่ึงอันเดียวกัน. 
           (๖)  ดูกอนอานนท   ประการอ่ืนยังมีอีก    ภิกษุถึงความเปนผูเสมอ 
กันโดยทิฏฐิ  ในทิฏฐิที่เปนของพระอริยะ   อันนําออก  ชกันําผูกระทําตามเพื่อ 
ความส้ินทุกขโดยชอบ    เห็นปานน้ัน    กับเพ่ือนรวมประพฤติพรหมจรรยอยู 
ทั้งในท่ีแจง   ทั้งในท่ีลับ    นี่ก็ธรรมเปนที่ต้ังแหงความระลึกถึงกัน   ทําความ 
รัก    ทําความเคารพ   เปนไปเพ่ือสงเคราะหกัน   เพ่ือไมวิวาทกัน   เพ่ือความ 
พรอมเพรียงกัน    เพ่ือเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน. 
           ดูกอนอานนท  นี้แล   ธรรม ๖ อยาง  เปนที่ต้ังแหงความระลึกถึงกัน 
ทําความรัก  ทําความเคารพ  เปนไปเพ่ือสงเคราะหกัน   เพ่ือไมวิวาทกัน  เพ่ือ 
ความพรอมเพรียงกัน  เพ่ือเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน.  
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           [๖๖]  ดูกอนอานนท    ถาพวกเธอพึงสมาทานสาราณียธรรมท้ัง   ๖    
อยางนี้     ประพฤติอยู     พวกเธอจะยังเห็นทางวากลาวพวกเราได   นอยกต็าม 
มากก็ตาม  ซึ่งจะอดกลั้นไวไมไดละหรือ. 
           ทานพระอานนทกราบทูลวา  ขอน้ีหามิไดเลย  พระพุทธเจาขา. 
           พ.  ดกูอนอานนท   เพราะฉะนั้นแล   พวกเธอพึงสมาทานสาราณีย- 
ธรรมทั้ง ๖ อยางนี้   ประพฤติเถิด   ขอน้ันจักเปนไปเพ่ือประโยชน  เพ่ือความ- 
สุขแกพวกเธอตลอดกาลนาน. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสภาษิตน้ีแลว    ทานพระอานนทชื่นชมยินด ี
พระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล. 
                                      จบ  สามคามสูตรที่   ๔  
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                 อรรถกถาสูตรสามคามสูตร    
 
          สามคามสูตร มีคําเริ่มตนวา ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางน้ี ดังน้ี. 
           ในสามคามสูตรนั้น    มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.  บทวา  สามคามเก   ได 
แก  ในบานอัน ไดชื่ออยางนี้    เพราะชาวบานสามกะมีหนาแนน.  บทวา  อธุ- 
นา กาลกโต  คือ  กระทํากาละบัดเด๋ียวนี้เอง.  บทวา  เทฺวฬหกชาตาเกิด 
เปนสองพวก  คือ  เกิด  (แตกกัน)  เปนสองฝาย.  บรรดาการขัดใจกัน  เปนตน 
การทะเลาะกันในเบ้ืองตน    ชื่อวา   ภัณฑนะ   การบาดหมาง   การทะเลาะ 
กันที่ขยายออกไปดวยการถือไมเปนตน     และดวยอํานาจการละเมิดพระบัญญัติ 
ชื่อวา   กลหะ   การทะเลาะ.   การพูดขัดแยงกันเปนตนวา   ทานไมรูธรรม 
วินัยขอน้ี   ดงัน้ี   ชื่อวา  ววิาทโตเถียงกัน.  บทวา  วตุิทนฺตา  คือทิ่มแทง 
กัน    (ดวยปาก).  บทวา  สหิตมฺเม  คือ   คําของเราประกอบดวยประโยชน. 
คําวา  อธิจิณณฺ   เต   วิปราวตฺต  ความวา   ขอปฏิบติัที่เคยชินยิ่งของทาน 
ซึ่งเปนของคลองแคลวโดยเปนระยะกาลนานน้ัน มาถึงวาทะของเราเขาก็เปลี่ยน 
แปลงไป.     คําวา     อาโรปโต    เต    วาโท   ความวา     เรายกโทษข้ึน 
เหนือทานแลว.      บทวา  จร   วาทปฺปโมกขาย   ความวา  ทานจงถือหอ 
ขาวเขาไปหาคนน้ัน ๆ เที่ยวหาใหยิ่งข้ึน      เพ่ือตองการแกวาทะนั้น.       บท 
วา  นิพฺเพเธหิ  ความวา   จงปลดเปลื้องตนเสียจากวาทะที่เรายกข้ึน.   บทวา 
สเจ  ปโหสิ  แปลวา  ถาทานอาจ.  บทวา  วโธเยว  คือ  ความตายเทานั้น. 
บทวา    นาฏปุตฺติเยสุ    ไดแก   ในพวกอันเตวาสิกของนาฏบุตร.    บทวา 
นิพฺพินฺนรูปา  คือ   มีความระอาเปนสภาวะ   ไมกระทําแมแตการกราบไหว 
เปนตน.  บทวา  วิรตฺตรูปา  คือ  เปนผูปราศจากความรัก. บทวา  ปฏิวาน-  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 90 

รูปา คือ มีสภาวะหวนกลับจากการกระทํานบนอบพวกนิครนถเหลาน้ัน. บทวา   
ยถาต  ไดแก  พึงเปนดุจเบื่อหนาย   คลายยินดี  มีใจทอถอยในธรรมวินัยอัน 
มีสภาวะที่กลาวไวไมดีเปนตน.   บทวา ทุรกฺขาเต   แปลวา  กลาวชั่ว.  บทวา 
ทุปฺปเวทิเต   แปลวา  ใหเขาใจผิด.  บทวา  อนฺปสมสวตฺตนิเก  คือ  ไม 
สามารถกระทําความสงบระงับกิเลสมีราคะเปนตน.   บทวา  ภินนฺถูเป   คือ  
เปนที่พ่ึงที่แตก.   เพราะในลัทธินี้นาฏบุตรเทาน้ันเปนดุจสถูป เพราะเปนที่พ่ึง 
อาศัยของนิครนถเหลาน้ัน     ก็นาฏบุตรนั้นแตก    ตายแลว.    เพราะเหตุนั้นจึง 
ตรัสวา  เปน  สถูปท่ีแตก.   บทวา   อปฺปฏิสฺสรเณ   คือ  ปราศจากท่ีพ่ึง 
พาอาศัย   เพราะไมมีนาฏบุตรนั้นนั่นเอง. 
           ถามวา   ก็นาฏบุตรนี้   เปนชาวนาลันทามิใชหรือ   เพราะเหตุไร  เขา 
จึงไปตายท่ีปาวา.  ตอบวา   ไดยินวา   เขาไดฟงอุบาลีคฤหบดีผูแทงตลอดสัจจะ 
กลาวพระพุทธคุณ   ๑๐  คาถา  ถึงสํารอกโลหิตอุน ๆ   (รากเลอืด).    ครั้งน้ัน 
พวกศิษยไดนําเขาผูกําลังไมสบาย   ไปยังเมืองปาวา.   เขาไดตาย ณ เมืองปาวา 
นั้น แตเมื่อจะตายเขาคิดตกลงใจวา ลัทธิของเรา ไมเปนนิยยานิกธรรมไรสาระ 
เราฉิบหายกอน     คนที่เหลืออยาไดแออัดในอบายเลย     ก็หากเราจักบอกวา 
คําสอนของเราไมมีนิยยานิกธรรม  (นาํออกจากทุกขไมได)   พวกเขาจักไมเชื่อ 
ถากระไรเราจะไมใหคนแม ๒ คนเรียนลัทธิโดยวิธีเดียวกัน     ตอเราลวงลับไป 
พวกเขาจักวิวาทกัน   พระศาสดาจักทรงอาศัยวาทะนั้นแลว   จักตรัสธรรมกถา 
เรื่องหน่ึง   จากน้ัน   พวกเขาจักรูความท่ีศาสนาเปนเรื่องใหญ  ดงันี้.   ครั้งน้ัน 
ศิษยคนหน่ึงเขาไปหานาฏบุตรนั้นแลวกลาววา   ทานผูเจริญ   ทานมีกําลังออน 
เปลี้ย      ขอโปรดบอกสาระในธรรมน้ีแกขาพเจาเทา ๆ กับทานอาจารยเถิด. 
ผูมีอายุ   ตอเมื่อเราลวงลับไปแลว  เธอจงถือวา "เที่ยง"  (ยั่งยืน)  (สัสสตทิฏฐิ) 
ศิษยอีกคนก็เขาไปหา    เขาก็ใหศิษยคนนั้นถือเอาการขาดสูญ    (อุจเฉททิฏฐิ)  
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เขาไมกระทําศิษยแมทั้งสองคนใหมีลัทธิอยางเดียวกัน    ไดใหเรียนเอามากวิธี   
ดวยอาการอยางน้ี    แลวก็ตายไป.    ศิษยเหลาน้ันกระทําฌาปนกิจอาจารยแลว  
ประชุมกัน   ตางถามกันวา   ผูมีอายุ   อาจารยบอกสาระแกใคร.   ศิษยคนหน่ึง 
ลุกข้ึนพูดวา   บอกแกขาพเจา.   บอกอยางไร ?   บอกวา  เที่ยงยั่งยืน.   ศิษยอีก 
คนหน่ึงหามศิษยคนนั้น  แลวกลาววา  บอกสาระแกขาพเจา  เมื่อเปนอยางนั้น 
ศิษยทั้งหมดก็ขยายการวิวาทกันและกัน     โดยกลาววา     อาจารยบอกสาระแก 
ขาพเจา    ขาพเจาเปนหัวหนา    ดังนี้     แลวก็ลกุลามเปนการดา    การบริภาษ 
และการประหารกันดวยมือและเทาเปนตน     ๒  คนมา (ดวยกัน) ตามทางสาย 
เดียวกัน  (ตางก็)  แยกกันไปคนละทิศ   ศิษยบางพวกก็เปนคฤหัสถไป.   ก็แม 
ในเวลาท่ีพระผูมีพระภาคเจายังทรงพระชนมอยู     การวิวาทยังไมเกิดข้ึนในหมู 
ภิกษุ.  เพราะพระศาสดา  เมื่อกรณีวิวาทกัน  พอเกดิข้ึนแกภิกษุเหลาน้ันเทานั้น 
ก็เสด็จไปเอง     ตรัสเรียกภิกษุเหลานั้นแหละมา     ตรัสเหตุอยางหน่ึงในธรรม 
คือ   ขันติ   เมตตา  การพิจารณา   การไมเบียดเบียนและธรรมที่ใหระลึกถงึกัน 
ทรงระงับการวิวาทเสีย.  เมื่อเปนอยางน้ี   พระผูมีพระภาคเจา  แมทรงพระชนม 
อยู     ก็ไดทรงเปนที่พ่ึงอาศัยของพระสงฆ     แมเม่ือจะเสด็จปรินิพพานก็ทรง 
กระทําเหตุแหงการไมวิวาทกันไว  เสด็จปรินิพพาน.  เปนความจริง  มหาปเทส 
๔     ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวในพระสูตร   เปนที่พ่ึงและเปนที่อาศัยแก 
ภิกษุทั้งหลาย   มาจนตราบเทาทุกวันน้ี.  มหาปเทส ๔ ที่ทรงแสดงไวในขันธกะ 
และปญหาพยากรณ  ๔  ขอท่ีตรัสไวในพระสูตร    เปนที่พ่ึงอาศัยของภิกษุ 
ทั้งหลายไดเหมือนอยางนั้น     เพราะเหตุนั้นแหละ   จึงตรัสวา "อานนท  ธรรม 
และวินัยอันใดที่เราตถาคตแสดงแลว   บญัญัติแลว   แกเธอทั้งหลาย    เมื่อเรา 
ตถาคตลวงไป   ธรรมและวินัยอันนั้น   จะเปนศาสดาของพวกเธอ"   ดังน้ี.  
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           บทวา  อถ  โข  จุนโฺท   สมณฺทฺเทโส  ความวา  พระเถระรปูนี้    
เปนนองชายคนเล็กของพระธรรมเสนาบดี.   ในเวลายังเปนอนุปสัมบัน   (สาม  
เณร)  ภิกษุทัง้หลายเรียกทานวา  จุนทะ   สมณฺทเทส   แมในเวลาทานเปน 
พระเถระก็ยังคงเรียกอยางนั้นอยู.    เพราะเหตุนั้น     ทานจึงกลาววา    จุนทะ 
สมฌุทเทส ดังน้ี.  บทวา  อุปสงฺกมิ  ถามวา  เขาไปหาเพราะเหตุไร ไดยิน 
วา     เมื่อนาฏบุตรตายแลว     พวกมนุษยในชมพูทวีปก็ยังประกาศถอยคําใน 
ที่นั้น ๆ วา   นิครนถนาฏบุตร   ปรากฏวาเปนศาสดาเอก.    เพราะทานกระทํา 
กาละ  เหลาสาวกก็เกิดการโตแยงกัน   เห็นปานน้ี  สวนพระสมณโคดมปรากฏวา 
เปนดุจพระจันทร   และพระอาทิตย   ในชมพูทวีป    เมื่อพระสมณโคดมปริ- 
นิพพานแลว    เหลาสาวกจักวิวาทโตแยงกันเชนไรหนอ   ดังน้ี.     พระเถระได 
สดับถอยคําน้ันแลว    คิดวา    เราจักถือเอาถอยคําน้ีไปกราบทูลแกพระทศพล 
พระศาสดาจักทรงกระทําเรื่องนั้นใหเปนอัตถุปปตติ    เหตุเกิดข้ึนแหงเรื่องราว 
แลวจักตรัสเทศนาอยางหน่ึง.     ทานจึงออกไปแลวเขาไปหาทานพระอานนทที่ 
สามคาม    ทานยังไมไปสํานักของพระผูมีพระภาคเจาโดยตรง    เขาไปหาทาน 
พระอานนทผูเปนอุปชฌาย.  ไดยินวาทานมีความคิดอยางนี้  อุปชฌายของเรา 
มีปญญามาก  ทานจักกราบทูลขาวนี้แดพระศาสดา  ทีนั้น  พระศาสดาจักทรง 
แสดงธรรมอันเหมาะสมกับวาทะ   (ที่เกิดข้ึน). 
           บทวา  กถาปาภฏ  แปลวา  ถอยคําอันเปนตนเรื่อง  จริงอยู  ตนทุน 
ทานเรียกวา   ปาภฏะ.   สมดังท่ีตรัสไววา 
                   อปฺปเกนป  เมธาวี     ปาภเฏน  วิจกขฺโณ 
              สมฏุาเปติ  อตฺตาน   อณุ  อคฺคึว  สนฺธม.  
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                             ผูมีปญญาเห็นประจักษ    ยอมต้ังตนไดดวย   
              ทรพัย อันเปนตนทุน แมมีประมาณนอย เหมือน  
              คนกอกองไฟกองนอยใหเปนกองใหญ     ฉะนั้น 
              ดังนี้. 
           บทวา   ทสฺสนาย     คือ   เพ่ือประโยชนแกการเขาเฝา.   ถามวา   ก ็
พระจุนทะไมเคยเฝาพระผูมีพระภาคเจาหรือ ?     ตอบวา    ไมใชไมเคยเฝา. 
ก็ทานผูนี้ไปเฉพาะท่ีปรนนิบัติวันหน่ึง ๑๘ ครั้ง  คือ   กลางวัน ๙ ครั้ง  กลาง 
คืน ๙ ครั้ง.   แตวันหน่ึงประสงคจะไปรอยพันครั้งก็ได  ( ทาน )  จะไปเพราะ 
ไมมีเหตุก็หามิได  ทานถอืเอาปญหาสําคัญอยางหน่ึงเทาน้ันจึงจะไป.   วันนั้น 
ทานประสงคจะไปดวยเรื่องนั้น  จึงกลาวอยางนั้น.   บทวา  อหติาย  ทุกฺขาย 
เทวมนุสฺสาน    ความวา  ความวิวาทเกิดข้ึนทามกลางสงฆในวิหารแหงหนึ่ง 
ยอมเปนไปเพ่ือไมเกื้อกูล    เพ่ือทุกข     แกเทวดาและมนุษยทั้งหลายอยางไร. 
ก็เม่ือภิกษุสองรูปวิวาทกัน   ศิษยของภิกษุเหลาน้ันในวิหารน้ันก็ยอมวิวาทกัน 
เหมือนในโกสัมพิกขันธกะ  ภิกษุณีสงฆผูรับโอวาทของภิกษุเหลาน้ัน  ก็วิวาท 
กัน.  แตนั้น  อุปฏฐากของภิกษุเหลาน้ันก็วิวาทกัน.  ลําดับนั้น อารักขเทวดา 
ของพวกมนุษยยอมเปนสองฝาย.  ในสองฝายนั้น อารักขเทวดาของพวกท่ีเปน 
ธรรมวาที  ยอมเปนธรรมวาที.   ของพวกท่ีเปนอธรรมวาที  ก็เปนอธรรมวาที. 
ตอจากนั้น  ภุมมเทวดาผูเปนมิตรของอารักขเทวดา  ยอมแตกกัน.   เทวดาและ 
มนุษยทั้งหมด   ยกเวนพระอริยสาวกยอมเปนสองพวก    ตอ ๆ กันไปอยางนี้ 
จนถึงพรหมโลก. ก็พวกอธรรมวาทียอมมากกวาพวกธรรมวาที. ตอแตนั้นยอม 
ถือเอาส่ิงท่ีคนมากถือ  พวกท่ีมากกวานั้นแล   สละธรรมเสีย  ถอืเอาแตอธรรม 
พวกท่ีถืออธรรมเหลานั้น  ก็ทําอธรรมใหบริบูรณอยู    ก็จะพากันไปบังเกิดใน 
อบาย.     ความวิวาทกันเกิดข้ึนทามกลางสงฆในวิหารหน่ึง    ยอมมีเพ่ือส่ิงไม 
เกื้อกูล  เพ่ือทุกขแกชนเปนอันมาก  ดวยประการฉะน้ี.  
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           บทวา   อภิฺา   เทสิตา   ความวา   (เรา)   นั่งท่ีโคนไมมหาโพธิ์    
กระทําใหประจักษแลวประกาศใหรู.     บทวา  ปฏสิฺสยมานรูปา  วิหรนฺติ 
คือ   เขาไปอาศัยอยู.  ดวยคําวา  ภควโต  อจฺจเยน   ดังน้ี   ทานพระอานนท 
กลาววา    บดันี้   ภิกษุทั้งหลาย   กระทําพระผูมีพระภาคเจาใหเปนเชษฐบุคคล 
มีความเคารพอยู.    ขาแตพระองคผูเจริญ    เพราะพระองคเปนผูมีพระเดชกลา 
เพราะทรงเปนผูที่ใคร ๆ เขาเฝาไดยาก ภิกษุทั้งหลาย ยอมไมอาจกอความวิวาท 
ใหเกิดข้ึน   แตเมื่อพระผูมีพระภาคเจาลวงไปแลว    พึงกอวิวาทนั้นใหเกิดข้ึน. 
เมื่อจะทรงแสดงเหตุที่ทําความวิวาทนั้นใหเกิด     จึงตรัสวา   อชฺฌาชีเว   วา 
อธิปาฏิโมกฺเข  วา.  ในบทเหลาน้ัน    บทวา  อชฺฌาชีเว   ไดแก  เพราะ 
เหตุแหงอาชีวะ  หรือ  เพราะเหตุแหงการเลี้ยงชีพ.   สิกขาบท ๖ ที่ทรงบัญญัติ 
ไวในคัมภีรปริวารโดยนยัมีอาทิวา    ภิกษุกลาวอวดอุตตริมนุสสธรรม    ตอง 
อาบัติปาราชิก   ดังน้ี  เวนสิกขาบท ๖ เหลาน้ันเสีย   สิกขาบทท้ังมวลท่ีเหลือชื่อ 
วาปาติโมกขอันยิ่ง.  บทวา  อปฺปมตฺตโก โส อานนฺท ความวา ธรรมดาวา 
ความวิวาทที่เกิดข้ึน   เพราะปรารภอาชีวะอันยิ่ง  และปาติโมกขอันยิ่ง  ก็เพราะ 
เหตุที่เปนของละไดงาย  เพราะกําหนดดวยถอยคําของคนอ่ืนบาง  ดวยธรรมดา 
ของตนบาง  ฉะน้ันจึงตรัสวา  เล็กนอย.     ในบทวา   เล็กนอยน้ัน  มีนัยดัง 
ตอไปนี้. ภิกษุบางรูปในพระศาสนาน้ีคิดเปนตนวา ผูไมอวดอุตตริมนุสสธรรม 
ไมอาจไดอะไร ๆ ดังน้ี    เพราะเหตุอาชีวะ     เพราะการเลี้ยงชีพ     จึงพูดอวด 
อุตตริมนุสสธรรมบาง   เที่ยวชักสื่อบาง   ทําการพูดเลียบเคียงโดยนัยเปนตนวา 
ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน    ภิกษุนั้นเปนพระอรหันต  ดังนี้บาง  ไมเปนไข 
ขอบิณฑบาตอันประณีต   เพ่ือประโยชนตนมาบริโภคบาง   กห็รือวา  ภิกษุณี 
ขอบิณฑบาตอันประณีตเหลาน้ัน     ยอมตองอาบัติปาฏิเทสนียะ   ภิกษุรูปใดรูป 
หน่ึง   ทําการขอแกงและขาวสุกอยางใดอยางหน่ึง  อันเปนวัตถุแหงอาบัติทุกกฏ  
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บาง      ก็หรอืวาทําการลวงละเมิดพระบัญญัติอยางใดอยางหน่ึง      เพ่ือนรวม   
พรหมจรรย    จําเธอไดอยางนี้วา    ประโยชนอะไรของภิกษุนี้    ดวยลาภที่ได 
นี้    ผูใดบวชในพระศาสนาแลวเลี้ยงชีพดวยมิจฉาอาชีวะ   ผูนั้นชื่อวา    กระทํา  
การลวงละเมิดพระบัญญัติ.    เธอยอมมีความคิดอยางนี้      แมโดยธรรมดาของ 
ตน.  ภิกษุกําหนดวา  ประโยชนอะไรของเราดวยลาภนี้   เราบวชในธรรมวินัย 
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลวอยางนี้      เลี้ยงชีพดวยมิจฉาชีพน้ัน        ยอม 
กระทําการลวงละเมิดพระบัญญัติ   ดงัน้ี   แลวงดเวนจากการกระทําน้ัน.  ความ 
วิวาทยอมเปนอันละไดงาย    เพราะกําหนดไดดวยถอยคําของคนอ่ืนบาง    ดวย 
ประการอยางนี้    เพราะเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจา    จึงตรัสกะพระอานนท 
นั้นวาเล็กนอย  ดังนี้. 
           คําวา  มคฺเค  วา  ห ิ อานนฺท  ปฏิปทาย  วา  ความวา  ชื่อวา 
ความวิวาท   พอถึงโลกุตรมรรคยอมระงับไป   โดยประการท้ังปวง  ความวิวาท 
ยอมไมมีแกทานผูบรรลมุรรคท้ังหลาย      คําน้ีตรัสหมายถึงมรรคอันเปนสวน 
เบื้องตน     และปฏิปทาอันเปนสวนเบื้องตน.   ในคําน้ันมีนัยดังตอไปนี้.    คน 
ทั้งหลายยอมยกยองภิกษุรูปนั้นไวในโลกุตรธรรม.     ภิกษุนัน้ถามสัทธิวิหาริก 
เปนตน     ผูมาไหวแลวยืนอยูวา   พวกเธอมาทําไม.   มาเพ่ือจะถามกรรมฐานที่ 
ควรทําไวในใจ  ขอรับ.   ภิกษุนั้นกลาววา พวกเธอจงนั่งลง  ฉันจักบอกกรรม 
ฐานท่ีสามารถใหบรรลุพระอหัตทันทีทันใดไดอยางไร  แลวกลาววา  ภิกษุใน 
พระศาสนาน้ี    เขาไปในท่ีอยูของตน    แลวน่ังกระทําไวในใจถึงมูลกรรมฐาน 
เมื่อเธอทําไวในใจถึงซึ่งกรรมฐานน้ัน    โอภาสยอมเกิดข้ึน   นีช้ื่อวาปฐมมรรค. 
เธอทําญาณในโอภาสท่ีสองใหเกิดข้ึน.    ทุติยมรรคยอมเปนอันบรรลุแลว  ทํา 
ญาณในโอภาสท่ีสามและท่ีสี่ใหเกิดข้ึนดวยวิธีอยางนี้    ยอมเปนอันบรรลุมรรค 
และผล     ดวยเหตุเพียงเทาน้ี     ดังน้ี.    ทีนั้น     ภิกษุเหลาน้ัน     ตกลงใจวา  
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ธรรมดาผูมิใชพระขีณาสพ   ยอมไมอาจบอกกรรมฐานขอหน่ึงได  ทานผูนี้เปน   
พระขีณาสพแน  ดังนี้.  สมัยตอมาทานบอกกรรมฐานแลว  มรณภาพ. มนุษย 
ทั้งหลายในบานท่ีเที่ยวภิกขาจารโดยรอบมาถามวา  ทานขอรับ  ใคร ๆไดถาม   
ปญหากะพระเถระหรือเปลา.   ภิกษุทั้งหลายกลาววา   อุบาสกอุบาสิกาท้ังหลาย 
ก็ในกาลกอนพระเถระไดบอกปญหาแกพวกอาตมาไว.   พวกเขาจัดแจงมณฑป 
ดอกไม   เรือนยอดไม   สรางเครื่องปดตาและเครื่องปดหนาดวยทองคํา   บูชา 
ดวยเครื่องหอมและระเบียบดอกไมเปนตน   เลนสาธุกีฬาตลอด ๗ วัน   แลวทํา 
ฌาปนกิจ  ถอืเอาอัฐิไปทําเจดีย  (บรรจุไว).   พระอื่นที่จรมา   มายังวิหาร  ลาง 
เทาแลว   คิดวาจักเย่ียมพระมหาเถระ    จึงไปถามวา    ทานผูมอีายุ    พระมหา- 
เถระไปไหน.  ปรินิพพานนานแลวขอรับ.   ทานผูมีอายุ   พระเถระผูทํามรรค 
และผลใหเกิด   กระทําส่ิงท่ีทําไดยาก   ทานผูมีอายุ   พวกทานไดถามปญหาไว 
หรือ.   ทานผูเจริญ   พระเถระเม่ือบอกกรรมฐานแกภิกษุทั้งหลาย    บอกแลว 
โดยทํานองน้ี.   ผูมีอายุ   นั่นไมใชมรรค นั่นชื่อวาวิปสสนูปกิเลส พวกทานไม 
รู  ทานผูมีอายุ  พระเถระเปนปุถุชน.  ภิกษุเหลาน้ันทําการทะเลาะกัน ลุกลาม 
ข้ึนวา ภิกษุทั้งหลายในวิหารทั้งส้ิน และมนุษยทั้งหลายในบานที่เที่ยวภิกขาจาร 
ยอมไมรู   พวกทานเทาน้ันรู   พวกทานมาโดยหนทางไหน   พวกทานไมเห็น 
เจดียที่ประตูวิหารหรือ.    ก็ภิกษุผูมีวาทะอยางนี้    จะเปนรอยรูปพันรูปก็ตาม 
ตราบใดยังไมละลัทธินั้น    สวรรคก็ดี   มรรคก็ด ี  ก็ถูกหามอยูตราบน้ัน.   คน 
อ่ืน ๆ  เปนเชนนั้นเหมือนกัน   เมื่อจะบอกกรรมฐานยอมบอกอยางนี้วา   พึง 
เอาจิตน่ันแหละ   ยกกระเบ้ือง ๓  แผนข้ึนวางบนเตา ๓  เตา   แลวกอไฟขางใต 
เอาจิตน่ันแหละ     เบิกอาการ  ๓๒  ของตนใสลงบนกระเบื้อง     พึงเอาจิตน่ัน 
แหละใชทอนไมใหพลิกไปพลิกมา      แลวพึงยาง๑       เมื่ออาการ   ๓๒   ถกู 
ไฟเผา     เถาท่ีมี   (เหลือ)   อยูนั้น       พึงใชลมปากเปาใหปลิวไป    ดวยวิธ ี
๑.  ม.  ภชฺชิตพฺพ.  
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การเทาน้ี    สมณะนี้ยอมชื่อวามีบาปอันขจัดแลว.   คําท่ีเหลือพึงใหพิสดารโดย   
นัยกอนน่ันแล.   อาจารยอ่ืนอีกยอมบอกอยางนี้วา   เอาจิตนั่นแหละวางภาชนะ  
ใหญแลวประกอบเนยเหลว     เอาจิตน่ันแหละเบิกอาการ ๓๒ ของตนใสลงใน 
ภาชนะใหญนั้น  ใสเนยเหลวลงแลวกวน อาการ ๓๒ ที่ถูกกวนยอมเหลว.  เมื่อ 
เหลว   ฟองก็ยอมผุดข้ึนขางบน.   ฟองนั้นพึงบริโภคได.   ดวยการทําเพียงเทา 
นี้  อมตะจักชื่อวาเปนอันทานท้ังหลายบริโภคแลว.   เบื้องหนาแตนี้ไป  คําท้ัง 
หมดมีคําวา  ครั้งน้ัน  ภิกษุเหลาน้ัน  ดังนี้ เปนตน  พึงใหพิสดารโดยนัยกอน 
เหมือนกัน. 
           บัดนี้ เมื่อทรงแสดงมูลแหงวิวาทที่จะพึงเกิดข้ึนอยางนั้น   จึงตรัสคําวา 
ฉยิมานิ  ดังน้ีเปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อคารโว  ไดแก  เวน 
จากความเคารพ.  บทวา  อปฺปติสฺโส  คือ  ไมยําเกรง   ไดแก ไมประพฤติ 
ถอมตน.   กใ็นอธิการน้ีพึงทราบความดังน้ี    ภิกษุใด   เมื่อพระศาสดายังทรง 
พระชนมอยูไมไปปรนนิบัติ ๓  เวลา.     เมื่อพระศาสดาไมมีฉลองพระบาท 
เสด็จจงกรม    สวมรองเทาจงกรม    เม่ือเสด็จจงกรมอยูในที่จงกรมตํ่า   (ตัว) 
อยูในที่สูง.   ในที่ที่แลเห็นพระศาสดา  คลุมไหลทั้งสองขาง  กั้นรม  สวมรอง 
เทา    ถายอุจจาระปสสาวะ  ณ  ที่ทาอาบน้ํา.    หรอืวา    เม่ือพระศาสดาเสด็จ 
ปรินิพพานแลว    ไมไปไหวพระเจดีย  กระทํากิจท้ังปวงดังกลาว  ในท่ีที่พระ 
เจดียปรากฏและในที่ที่แลเห็นพระศาสดา.      และเม่ือภิกษุทั้งหลายอ่ืนกลาววา 
เพราะเหตุไรทานจึงทําอยางนี้    การกระทํานี้ไมควร ธรรมดาละอายพระสัมมา- 
สัมพุทธเจายอมควร  ดังนี้    กลับกลาววา  ทานจงน่ิงเสียเถิด  ทานพูดอะไรวา 
พระพุทธเจา ๆ ดังน้ี   นี้ชือ่วา   ไมมีความเคารพในพระศาสดา.   สวน 
ภิกษุใด  เมื่อเขาปาวรองการฟงธรรม ไมไปโดยเคารพ  ไมฟงธรรมโดยเคารพ 
หลับเสีย  หรอืน่ังเจรจาอยู   ไมเรียน   ไมสอนโดยเคารพ.    เมื่อกลาววา  ทํา  
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ไมทานไมทําความเคารพใน  พระธรรม   ก็กลาววา   ทานจงเปนผูนิ่งเสีย   ทาน    
รองวา    ธรรม ๆ   อะไรชื่อวาธรรม    นีช้ื่อวา     ไมเคารพในพระธรรม. 
สวนภิกษุใดอันพระเถระไมเธอเชิญแสดงธรรม   กลาวถามปญหา   เดิน   ยืน 
นั่ง   เบียดเสียดพระผูใหญ   เอาผารัดเขา    หรือ    เอามือรัดเขา   คลุมไหลทัง้ 
สองขาง   ทามกลางสงฆ   กั้นรม    สวมรองเทา    เม่ือภิกษุทั้งหลายแมจะพูดวา 
ควรละอายภิกษุสงฆ ก็กลาวคําเปนตนวา  ทานจงน่ิงเสียเถิด  ทานรองวาสงฆ ๆ 
อะไรเปนสงฆ เนื้อสงฆ แพะสงฆหรือ นี้ชื่อวา ไมเคารพในพระสงฆ. ก็เมื่อ 
ทําความไมเคารพแมในภิกษุรูปหน่ึง      ยอมเปนอันทําความไมเคารพในสงฆ 
ดวย.   ก็เม่ือไมทําสิกขา ๓ ใหบริบูรณนั่นแล   ชือ่วา   ไมเคารพในสิกขา.  
บทวา  อชฺฌตฺต  วา  คือ  ในตนและบริษัทของตน.  บทวา    พหิทฺธา วา 
คือ  ในคนอ่ืน  หรือในบริษัทของคนอ่ืน. 
           บัดนี้    วิวาทท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยฐานะ ๖ ประการนี้   ขยายตัว   ยอม 
ตองอธิกรณใด   เพ่ือจะทรงแสดงอธิกรณนั้น  จึงตรัสวา  จตฺตารีมานิ  ดังนี้  
เปนตน.  ก็ในพระดํารัสนั้น   ชื่อวา   อธิกรณ   เพราะตองกระทําใหยิ่งดวย 
สมถะทั้งหลายท่ีดําเนินอยู     เพ่ือตองการระงับ.   วิวาทดวย   อธิกรณนั้นดวย 
ชื่อวา  วิวาทาธิกรณ.  แมในอธิกรณนอกน้ี  ก็นัยนีแ้หละ.  บัดนี ้ วิวาท  แม 
นั้นเมื่อเปนอธิกรณ  ๔  แมเหลาน้ีแลวก็ยังขยายเพ่ิมข้ึน      ยอมระงับไดดวย 
สมถะทั้งหลายเหลาใด    เพ่ือจะทรงแสดงสมถะเหลาน้ัน    จึงตรัสคําวา   สตฺต 
โข   ปนีเม  ดงัน้ี  เปนตน.   ในพระดํารสันั้น ที่ชื่อวา อธิกรณสมถะ  เพราะ 
อธิกรณสงบระงับ.   บทวา  อุปฺปนฺนุปฺปนฺนาน    แปลวา   เกิดข้ึนแลวเกิด 
ข้ึนเลา.   บทวา  อธิกรณาน  ไดแก อธิกรณ ๔ มีวิวาทาธิกรณเปนตนเหลา 
นั้น.   บทวา   สมถาย   วปูสมาย   แปลวา   เพ่ือสงบและเพ่ือระงับ.   พึงให 
อธิกรณสมถะ  ๗  ประการเหลาน้ี    คือ   พึงใหสัมมุขาวินัย  ฯลฯ     ติณวัต-  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 99 

ถารกะ.  ในอธิกรณสมถะนั้น  มีวินิจฉัยกถาดังตอไปนี้.  พึงทราบวินิจฉัยใน   
อธิกรณกอน      วิวาทอันใดของภิกษุทั้งหลายผูวิวาทกันอยูดวยเรื่อง   ๑๘  เรื่อง  
(มีเรื่อง)   วาธรรมหรือไมใชธรรม   นี้ชื่อวา   วิวาทาธิกรณ.   การโจท   คือ 
การวากลาวและการทักทวงของภิกษุทั้งหลาย      ผูโจทดวยความวิบัติแหงศีล 
หรือความวิบัติแหงอาจาระ   ทิฏฐิ    และอาชีวะ      นีช้ื่อวา   อนุวาทาธิกรณ. 
กองอาบัติ ๗ กอง   คือ   ที่มาในมาติกา  ๕  กอง    ในวิภังค ๒ กอง    ชื่อวา 
อาปตตาธิกรณ.  การทําสังฆกรรม ๔ อยาง   มีอปโลกนกรรมเปนตน  นี้ชื่อ 
วา   กิจจาธิกรณ.   ในอธิกรณ ๔ นั้น   วิวาทาธิกรณ    ยอมระงับไดดวย 
สมถะ ๒ คือ   สัมมุขาวินัย   และเยภุยยสิกา.   อธิกรณที่สงบระงับดวยสัมมุขา- 
วินัยนั่นแหละ   เกิดข้ึนในวิหารใด   มอบใหสงฆในวิหารน้ัน  นั่นแหละ  หรือไป 
ในที่ใด    มอบใหแกสงฆในท่ีนั้นนั่นแหละหรือในระหวางทาง    สําหรับพวก 
ภิกษุผูไปเพ่ือระงับ  (อธิกรณ)  ในทีอ่ื่น  สงฆหรือคณะในท่ีนั้นไมอาจระงับ 
ได   ก็สมมติดวยอุพพาหิกาญัตติ    ยกเลิกเสีย    หรอือันบุคคลท้ังหลายตัดสิน 
ในที่นั้น ยอมระงับได.  ก็ความพรอมหนาสงฆ  ความพรอมหนาธรรม  ความ 
พรอมหนาวินัย    ความพรอมหนาบุคคล    ในอธิกรณที่ระงับดวยอาการอยาง 
นี้   นี้ชื่อวา  สัมมขุาวินัย.  ก็บรรดาความพรอมหนาน้ัน   ความท่ีการกสงฆ 
พรอมหนาดวยอํานาจสังฆสามัคคี   ชือ่วา   ความพรอมหนาสงฆ.   ความท่ี 
เรื่องอันจะพึงระงับมี   ชือ่วา.    ความพรอมหนาธรรม.   การระงับโดยวิธีที่ 
อธิกรณจะพึงระงับได  ชื่อวา   ความพรอมหนาวินัย.  การท่ีมผูีวิวาทกับมี 
เรื่องวิวาทเกิดพรอมหนาคูวิวาท  ผูมีประโยชนขัดกัน  ชื่อวา    ความพรอม 
หนาบุคคล.  แตเพราะอธิกรณระงับดวย อุพพาหิกาญัตติ ความพรอมหนา 
สงฆในท่ีนี้ก็ยอมเสียไป.   กอนอ่ืน   อธิกรณยอมระงับดวยสัมมุขาวินัยเทานั้น 
อยางนี้   ก็หากวา  แมอยางนั้น  อธิกรณก็ไมระงับ  เมื่อเปนเชนนั้น   ภิกษุที่  
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สมมติดวยอุพพาหิกาญัตติ   พึงมอบอธิกรณนั้นแกสงฆเทาน้ันวา  พวกกระผม    
ไมอาจระงับได.   แตนั้น   สงฆสมมติภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ ใหเปนผูแจก 
สลาก     ภิกษุผูไดรับสมมตินั้น      ใหจับสลากดวยอํานาจการจับสลากอยางใด 
อยางหน่ึง     ในบรรดาการจับสลาก ๓ อยาง   มีอยางลับ   อยางเปดเผย   และ 
อยางกระซิบที่หูของตน    เพราะธรรมวาทีบุคคลในบริษัทที่มาประชุมกันมมีาก 
กวา ธรรมวาทีบุคคลยอมกลาวโดยประการใด  อธกิรณที่ระงับโดยประการน้ัน 
ยอมเปนอันสงบระงับดวย สัมมขุาวินัย และ  เยภุยยสิกา.  บรรดาอธิกรณ- 
สมถะเหลาน้ัน   สัมมุขาวินัยมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล.   ก็การกระทํากรรมโดยมี 
พวกมากอยางนี้    ชื่อวา  เยภุยยสิกา. 
           วิวาทาธิกรณยอมระงับดวยสมถะ ๒ อยาง   อนุวาทาธิกรณยอมระงับ 
ดวยสมถะ  ๔ อยาง     คือ  ดวย   สมัมุขาวินัย   สติวินัย   อมฬูหวินัย 
และตัสสปาปยสิกา.    เมือ่ระงับดวยสัมมุขาวินัยนั่นแล    วินัยธรฟงคําของ 
ผูเปนโจทกและจําเลยเหลาน้ันแลว     วินิจฉัยอยางนี้วา     ถาอาบัติไร ๆ ไมมี 
ใหทั้งสองฝายขอขมาโทษ  ถามี  ในเรื่องนี้ก็เปนอาบัติชื่อน้ี   ดงัน้ี  (อธิกรณ) 
ยอมระงับ.  ในอธิกรณสมถะเหลาน้ัน  ลักษณะของสัมมุขาวินัย   มีนัยดังกลาว 
แลวน่ันแล     ก็ในกาลใด     ภิกษุขีณาสพถูกกําจัดดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล 
ขอสติวินัย  สงฆใหสติวินัยดวยญัตติจตุตถกรรม   ในกาลน้ันอธิกรณยอมเปน 
อันระงับดวยสัมมุขาวินัย   และสติวินัย.    ก็เม่ือใหสติวินัยแลว     ใคร ๆ ยอม 
โจทไมข้ึนในบุคคลน้ันอีก.     ในกาลใด   ภิกษุเปนบา   เมื่อกระทําอัชฌาจาร 
อันมิใชของสมณะ       ดวยอํานาจของความเปนบา   ถูกภิกษุทั้งหลายกลาววา 
ทานผูมีอายุ  จงระลึกอาบัติเห็นปานน้ี  ดังน้ี   แมกลาววา  ทานผูมีอายุ  ผมเปน 
บา  กระทํากรรมน้ัน    ผมระลึกขอน้ันไมได  จึงถูกภิกษุทั้งหลายโจทเอา ยอม 
ขออมูฬหวินัย    เพ่ือตองการมิใหโจทอีก    แมสงฆก็ยอมใหอมูฬหวินัยแกเธอ  
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ดวยญัตติจตุตถกรรม ในกาลน้ันอธิกรณยอมเปนอันระงับดวยสัมมุขาวินัย และ   
อมูฬหวินัย.      แตเมื่อใหอมูฬหวินัยแลว     แตเพราะความบาน้ันเปนปจจัย  
ใคร ๆ  กโ็จทไมข้ึนในบุคคลน้ันอีก.    ก็ในกาลใด    เมื่อบุคคลถูกโจทดวย 
ปาราชิกหรือเฉียด  (ฉายา)  ปาราชิก   ใหการกลับไปกลับมา  เปนคนเลวเพราะ 
เปนผูมีความชั่วมาก  สงฆสําคัญอยูวา  ถาผูนี้จักไมเปนมูลเฉท   (คือ ขาดจาก 
พระ) ประพฤติชอบแลว จักไดการเรียกเขาหมู  ถาเปนมูลเฉท ก็จักมีแตนาสนะ 
(คือการกําจัดออกไป) แกเธอนี้เทาน้ันดังนี้  กระทําตัสสปาปยสิกาดวย  ญัตติ- 
จตุตถกรรม.   ในกาลน้ัน   อธิกรณยอมเปนอันระงับดวยสัมมุขาวินัย   และ 
ตัสสปาปยสิกา.   อนุวาทาธิกรณยอมระงับดวยสมถะ ๔ ประการอยางนี้   ดวย 
ประการฉะน้ี.  อาปตตาธิกรณ  ยอมระงับดวยสมถะ ๓  คือ  สัมมขุาวินัย 
ปฏิญญาตกรณะ   และติณวัตถารกะ.  อาปตตาธิกรณนั้น    ยอมไมมีการ 
ระงับดวยสัมมุขาวินัยอยางเดียว.    ก็ในกาลใด    ภิกษุแสดงอาบัติเบาในสํานัก 
ภิกษุรูปหน่ึง   หรือในทามกลางสงฆ   ในกาลน้ัน    อาปตตาธิกรณยอมระงับ 
ดวยสัมมุขาวินัย  และปฏิญญาตกรณะ.  ในสมถะ ๒ อยางนั้น  จะวาโดยสัมมุขา- 
วินัยกอน   ความพรอมหนาของผูแสดงและผูรับแสดงน้ัน    ชือ่วา  ความพรอม 
หนาบุคคล.  ที่เหลือมีนัยดังกลาวนั่นแล. 
             ในเวลาแสดงแกบุคคล  และแกคณะ  ความพรอมหนาสงฆยอมเสียไป 
ก็ในท่ีนี้    การกระทํา  (แสดงอาบัติ)  วา  ทานพึงสํารวมตอไป  ดังนี้.   ตาม 
การปฏิญญาวา  ทานขอรับ  ผมตองอาบัติชื่อนี้   ดังน้ี   และวา  ขอรับ  ผมเห็น 
ดังน้ี   ชื่อวา  ปฏิญญาตกรณะ.    การขออยูปริวาสเปนตน  ในอาบัติสังฆา- 
ทิเสส  และการใหปริวาสเปนตน    ตามปฏิญญา   ชื่อวา   ปฏิญญาตกรณะ. 
สวนภิกษุผูกระทําความบาดหมางกันเกิดเปนสองฝาย   ประพฤติลวงอัชฌาจาร 
อันมิใชของสมณะเปนอันมาก เมื่อกลับเกิดลัชชีธรรมข้ึนใหม  เห็นโทษในการ  
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ที่จะใหกันและกันกระทาํ   (คืน)   อาบัติวา   ถาพวกเราจักใหกันและกันกระทํา   
(คืน)  จากอาบัติเหลาน้ี   บางทีอธิกรณนั้นก็จะพึงเปนไปเพ่ือความเปนอธิกรณ  
ที่รุนแรงดังนี้แลว  กระทํา  ติณวัตถารกะ  การประนีประนอม  ดังกลบดวยหญา 
ในกาลใด   ในกาลน้ัน    อธิกรณยอมระงับดวยสัมมขุาวินัย   และดวยติณ- 
วัตถารกะ.  ก็ในเรื่องติณวัตถารกะนั้น ภิกษุผูอยูในหัตถบาสมีประมาณเทาไร 
ไมทําความเห็นแยงออกไปอยางนี้วา กรรมน้ันไมชอบใจขาพเจาแลว ไมรื้อฟน 
วา    กรรมทําไมดี     กรรมตองทําใหม     เปนผูกลับอาบัติทั้งปวง     แมของ 
ภิกษุทั้งปวง    ยกเวนอาบัติมีโทษหยาบ     และอาบัติที่เกี่ยวกับคฤหัสถ    ยอม 
ออกไป.    อาปตตาธิกรณยอมระงับดวยสมถะ ๓ ดวยประการอยางนี้.    กจิจา 
ธิกรณระงับดวยสมถะเดียว    คือ  สมัมุขาวินัย   เทาน้ัน.   อธิกรณ  ๔  นี ้
ยอมระงับดวยสมถะ ๗ อยางนี้   ตามควร.   เพราะเหตุนั้น    จึงตรัสวา    พึงให 
สัมมุขาวินัย  ฯลฯ   ติณวัตถารกะ  เพ่ือสงบ   เพ่ือระงับอธิกรณทั้งหลายท่ีเกิด 
ข้ึนแลวเกิดข้ึนเลา  ดังนี้.    นัยแหงการวินิจฉัยในเรื่องอธิกรณสมถะนี้    เพียง 
เทาน้ี.  สวนความพิสดารมาในสมถขันธกะ  นั้นแล.   แมการวินิจฉัยอธิกรณ 
นั้น  ก็ไดกลาวไวแลวในสมันตปาสาทิกา. 
           ก็ในพระสูตรนี้  ความพิสดารมีเปนตน วา อิธานนฺท ภิกขู วิวทนฺติ 
ดังน้ี   ซึ่งไดกลาวไวแลวน้ัน   พึงทราบวา   ตรัสไวโดยนัยนั้น   โดยสังเขปแท. 
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา    ธรรม    เปนตน    ในพระบาลีนั้นโดยปริยายแหง 
พระสูตรกอน.  กุศลกรรมบถ  ๑๐   ชือ่วา  ธรรม  อกุศลกรรมบถ  ๑๐ ชื่อวา 
อธรรม.  โพธิปกขิยธรรม  ๓๗  ประการ  ซึ่งมาในหนหลังวา  สติปฏฐาน ๔ 
เปนตน  ก็ชือ่วา  ธรรม   เหมือนกัน.  สภาวธรรมนี้คือ   สติปฏฐาน  ๓   สมั- 
มัปปธาน  ๓  อิทธิบาท ๓  อินทรีย  ๖  พละ  ๖ โพชฌงค  ๘  และ มรรคมีองค ๙ 
และสังกิลิฏฐธรรม  มีอาทิวา  อุปาทาน  ๔   นิวรณ  ๕  ดังนี้   ชื่อวา  อธรรม  
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ในบรรดาธรรมและอธรรมนั้น     ภิกษุถือเอาสวนแหงอธรรมสวนหนึ่งอยางใด    
อยางหน่ึงแลวปรึกษากันวา    พวกเราจักกระทําอธรรมน้ีวา   ธรรม    เมื่อเปน 
อยางนี้   ตระกูลอาจารยของพวกเราจักเปนตระกูลนําออก (จากทุกข) และพวก 
เราจักเปนผูปรากฏในโลก  ดังนี้   แลวกลาวอธรรมนั้นวา   นี้เปนธรรม   ดงัน้ี  
ยอมโตแยงกันวา    ธรรม.    ถือเอาสวนแหงธรรมสวนหนึ่งในบรรดาสวนแหง 
ธรรมทั้งหลาย   เหมือนอยางนั้นแหละ    แลวกลาววา    นี้เปนอธรรม   โตแยง 
กันวา   อธรรม.   แตเมื่อวาโดยปริยายพระวินัย    กรรมท่ีทักทวงใหระลึกดวย 
เรื่องที่เปนจริง   แลวกระทําตามปฏิญญา   ชื่อวา  ธรรม.   สวนกรรมท่ีทักทวง 
ใหระลึกดวยเรื่องที่ไมเปนจริงแลวทําตามปฏิญญา ชื่อวา อธรรม.  แมในธรรม 
และอธรรมน้ัน กลาวอธรรมวา นี้ธรรม  ชื่อวา ววิาทกันเรื่องธรรม.   กลาว 
ธรรม   วา   นี้อธรรม   ชือ่วา  วิวาทกันเรื่องอธรรม.   แตเมื่อวาโดยปริยาย 
พระสูตร   สภาวะน้ี  คือการกําจัดราคะ  โทสะ  และโมหะใหพินาศ  การสํารวม 
การละ   การพิจารณา    ชือ่วา   วินัย.   สภาวะอันนี้     คือ   การไมกําจัดราคะ 
เปนตนใหพินาศ  การไมสํารวม   การไมละ  การไมพิจารณา  ชื่อวา อวินยั. 
วาโดยปริยายพระวินัย  สภาวะนี้  คือ วัตถุสมบัติ  ญัตติสมบัติ อนุสาวน- 
สมบัติ  สีมาสมบัติ  ปริสสมบัติ   ชื่อวา  วินัย.  สภาวะน้ีคือ  วัตถุวิบัติ 
ฯลฯ   ปริสวิบัติ   ชื่อวา   อวินัย.   แมในวินัยและอวินัยเหลาน้ัน   กลาวอวินัย 
อยางใดอยางหนึ่งวา    นี้วินัย    ชื่อวา   วิวาทกันเรื่องวินัย.    กลาววินัยวา 
อวินัย ชื่อวา วิวาทกันเรื่องอวินัย.  บทวา ธมฺมเนตฺติ  สมนมุชฺชติพฺพา 
ความวา    สายเชือกคือธรรม   พึงพิจารณา    คือ   พึงขัดสีสอบสวนดวยญาณ 
ก็แบบธรรมน้ีนั้น   ทานกลาววา มาแลวในมหาวัจฉโคตตสูตรอยางนี้วา   วัจฉะ 
ดังน้ันแล  ธรรม ๑๐ ประการนี้เปนอกุศลธรรม ๑๐ ประการนี้เปนกุศล ดังน้ี. 
แบบธรรมน้ัน  จะเปนอยาง (ที่ตรัสไวในพระสูตร) นี้  หรือเปนธรรมและวนิัย 
ที่ตรัสไวในท่ีนี้ก็ได.  บทวา  ยถา ตตฺถ  สเมติ  ความวา  ยอมลงกันในแบบ  
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แหงธรรมนั้น  ดวยประการใด  คือธรรมยอมเปนธรรม อธรรมยอมเปนอธรรม   
วินัยยอมเปนวินัย   และอวินัยยอมเปนอวินัย.   ในบทวา ตถา ต นี้  ความวา 
อธิกรณนั้น  พึงระงับโดยประการน้ัน.  ในบทวา เอกจฺจาน  อธิกรณาน ดังน้ี 
ในที่นี้ทรงแสดงเฉพาะวิวาทาธิกรณไวอยางเดียว    สวนสัมมุขาวินัยยอมไมได 
ในอธิกรณไร ๆ หามิได.  
           ก็วิวาทาธิกรณนี้นั้น     เพราะเหตุที่ระงับดวยสมถะ  ๒  อยาง    คือ 
สัมมุขาวินัยและเยภุยยสิกา   ฉะน้ัน  ในบัดนี้    แมเมื่อถึงวาระของสติวินัย  ตาม 
ลําดับหัวขอที่วางไวในหนหลัง    พระผูมีพระภาคเจาก็จะไมตรัสถึงสติวินัยนั้น 
เมื่อจะทรงแสดงสมถะที่สองของวิวาทาธิกรณนั้นแหละกอน  จึงตรัสวา  กถฺ- 
จานนฺท เยภฺยยสิกา ดังน้ีเปนตน.  ในพระดํารัสนั้น  บทวา พหุตรา คือ 
อยางตํ่าเกินกวา  ๒, ๓ สมถะ.   คําท่ีเหลือในที่นี้   พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลว 
ในหนหลัง. 
           บัดนี้    เพ่ือจะตรัสสมถะที่เหลือจากสมถะที่พิสดารแลว  ใหพิสดารไป 
ตามลําดับ ต้ังแตสติวินัยที่ยังมิไดตรัสใหพิสดารเปนตนไป จึงตรัสพระดํารัสวา 
กถฺจนนิท  สติวินโย   ดงัน้ีเปนตน.    บรรดาบทเหลาน้ัน    ในบทวา 
ปาราชิกสามนฺเตน ความวาใกลเคียงมี ๒ คือ ใกลเคียงขันธะ (กองอาบัติ) ๑ 
ใกลเคียงตัวอาบัติ ๑    บรรดาใกลเคียง  ๒  อยางนั้น    ใกลเคียงสวนหลังของ 
กองอาบัติสวนหนาอยางน้ี      คือ  ปาราชิกาปตติขันธ  สังฆาทิเสสาปตติขันธ 
ถุลลัจจัย  ปาจิตตีย   ปาฏิเทสนียะ   ทุกกฎ   และทุพภาสิตาปตติขันธ  ชื่อวา 
ใกลเคียงขันธ.     ใกลเคียงอันนี้     คือ    ในสวนเบื้องแรกของปฐมปาราชิก 
เปนทุกกฎ  สําหรับที่เหลือเปน ถุลลจัจัย  ชื่อวา   ใกลเคียงอาบัติ.   ในบรรดา 
ใกลเคียงนั้น    ชื่อวา  ครุกาบัติ    ยอมมีในใกลเคียงขันธ   หรือในใกลเคียง 
ปาราชิก.  บทวา   สรตายสฺมา  ตัดบทเปน  สรตุ  อายสฺมา  (แปลวาทาน  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 105 

ผูมีอายุจงระลึก).     ในบทวา   เอกจฺจาน   อธิกรณาน   ทรงแสดงเฉพาะ   
อนุวาทาธิกรณเทาน้ัน.  
           บทวา   ภาสิตปริกนฺต   ไดแก  พูดดวยวาจา   และพยายามดวยกาย 
อธิบายวา   ทํารอบดาน.     ในบทวา   เอกจฺจาน   นี้ก็ทรงประสงคเอาเฉพาะ 
อนุวาทาธิกรณเทาน้ัน.  ในปฏิญญาตกรณะ  ทรงแสดงอาปตตาธิกรณดวยคําวา 
"  เอกจฺจาน  " 
           บทวา  ทวา  แปลวา   ผลุนผลัน.   บทวา  รวา  (พลั้งพลาด)  ไดแก 
ตองการพูดอยางหน่ึง   แตกลับพูดไปเสียอีกอยางหน่ึง. 
           คําวา เอว โข อานนฺท  ตสฺสปาปยสิกา โหติ ิ  ความวา  ความที่ 
บุคคลน้ันเปนผูมีบาปหนา   ทรงแสดงวัตถุแหงกรรมดวยความเปนคนมีบาป 
หนานี้.  เพราะตองทํากรรม (คือสมถะ) อันนั้น แกบุคคลเห็นปานนั้น  เพราะ 
อธิกรณ   ยอมระงับดวยกรรม    มิใชระงับดวยความเปนบาปหนาของบุคคล. 
อีกอยางหนึ่ง  อนุวาทาธิกรณนั่นแหละ  พึงทราบวา   อธิกรณ   ในท่ีนี้  
           ในคําวา  กถฺจานนฺท  ติณวตฺถารโก ดังนี้   ทานกลาวกรรมนี้วา 
ชื่อวา  ติณวัตถารกะ เพราะเปนเสมือนกลบไวดวยหญา.  เปรยีบเทียบเหมือน 
คูถหรือมูตร    บุคคลกระทบเขายอมโชยกลิ่น    เพราะเปนของเหม็น   แตเมือ่ 
มันถูกปกปดกลบไวดวยหญา   กลิ่นนั้นยอมไมโชยไป   ฉันใด   อธิกรณทีถ่ึง 
มูลเหตุนอยใหญอันชั่วหยาบ    ยังไมสงบ     ยอมเปนไปเพ่ือความแตกสามัคคี 
เพราะหยาบราย   เมื่อสงบระงับดวยกรรมนี้   ยอมเปนอันระงับดุจคูถที่ถูกกลบ 
ปดไวดวยหญา     ฉันนัน้เหมือนกันแล.    ดวยคําวา    อธิานนฺท   ภิกฺขูน 
ภณฺฑนชาตาน    ดังน้ี เปนตน      ทรงแสดงเพียงอาการอธิกรณนั้นเทาน้ัน. 
สวนกรรมวาจาที่มาในขันธกะเทาน้ัน     เปนประมาณในท่ีนี้.     ก็ในคําน้ีวา 
เปตฺวา   ถุลฺลวชฺช   เปตฺวา   คิหิปฏยิุตฺต   ดังน้ี    อาบัติปาราชิกและ  
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อาบัติสังฆาทิเสสอันมีโทษชั่วหยาบ   ชื่อวามีโทษชั่วหยาบ     อาบัติที่ตอง   
เพราะขู   ตะเพิด  และรับคําอันชอบธรรมดวยถอยคําอันเลวตอคฤหัสถทั้งหลาย 
ชื่อวา  อาบัติที่เก่ียวของกับคฤหัสถ.  ในบทวา  อธกิรณ  นี้    พึงทราบ 
เฉพาะอาปตตาธิกรณเทานั้น.  ก็ในท่ีนี้  ไมตรัสคําอะไร ๆ  ดวยอํานาจกิจจา. 
ธิกรณ.    แมไมตรัสไวกจ็ริง   ถึงอยางนั้น   พึงทราบการระงับกิจจาธิกรณนั้น  
ก็ดวยสัมมุขาวินัยเทานั้น.  
           ในคําวา ฉยิเม อานนฺท  ธมฺมา สาราณียา ดังน้ี   ทรงเริ่มพระสูตร 
เนื่องดวยการทะเลาะกันในหนหลัง    สาราณียธรรมก็มาแลวขางหนา    ดังนั้น 
เทศนายอมเปนอันมาแลวตามอนุสนธิ   ก็ในโกสัมพิยสูตรหนหลัง   ตรัสสมัมา 
ทิฏฐิในโสดาปตติมรรค   ในพระสูตรนี้พึงทราบวา    ตรัสสัมมาทิฏฐิในโสดา- 
ปตติผล.  บทวา  อณุ   คือ   มโีทษนอย.  บทวา  ถูล.  คือมีโทษมาก.  คําท่ี 
เหลือในที่ทุกแหงมีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
                                 จบ   อรรถกถาสามคามสูตรที่  ๔  
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                            ๕.   สุนกัขัตตสูตร    
 
                 วาดวยภาวะแหงอรหัตผล 
 
           [๖๗]   ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้ :-   
           สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่กูฏาคารศาลา   ในปามหา- 
วัน   กรุงเวสาลี    ก็สมัยนัน้    ภิกษุมากรูปทูลพยากรณอรหัตผลในสํานักของ 
พระผูมีพระภาคเจาวา   พวกขาพระองครูชัดวา   ชาติสิ้นแลว   พรหมจรรยอยู 
จบแลว   กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว   กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
           [๖๘]  พระสุนักขัตตะ  ลิจฉวีบุตร  ไดทราบวา   ภิกษุมากรูปไดทูล 
พยากรณอรหัตผล  ในสาํนักของพระผูมีพระภาคเจาวา  พวกขาพระองครูชัดวา 
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว  กจิท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพ่ือความ 
เปนอยางนี้มิไดมี    จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   แลวถวายอภิวาทพระผูมี 
พระภาคเจา  นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา 
ดังน้ีวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคไดทราบขาวดังน้ีวา   ภิกษุมากรูป 
ไดทูลพยากรณอรหัตผลในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาวา     พวกขาพระองค 
รูชัดวา    ชาติสิ้นแลว    พรหมจรรยอยูจบแลวกิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว    กิจ 
อ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี   ขาแตพระองคผูเจริญ  พวกภิกษุที่ทูลพยากรณ 
อรหัตผลในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาดังน้ัน    ไดทูลพยากรณอรหัตผล 
โดยชอบหรอื    หรือวาภิกษุบางเหลาในพวกนี้ไดทูลพยากรณอรหัตผล    ดวย 
ความสําคัญวาตนไดบรรลุ. 
           [๖๙]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนสุนักขัตตะ    พวกภิกษุที่ 
พยากรณอรหัตผลในสํานักของเราวา     พวกขาพระองครูชัดวา    ชาติสิ้นแลว 
พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว   กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยาง  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 108 

นี้มิไดมีนั้น     มีบางเหลาในพวกนี้ไดพยากรณอรหัตผลโดยชอบแท      แตก็มี   
ภิกษุบางเหลาในท่ีนี้ไดพยากรณอรหัตผล    ดวยความสําคัญวา    ตนไดบรรล ุ
ดูกอนสุนักขัตตะ     ในภิกษุเหลาน้ันภิกษุพวกท่ีพยากรณอรหัตผลโดยชอบแท  
นั้น     ยอมมีอรหัตผลจริงทีเดียว     สวนในภิกษุพวกท่ีพยากรณอรหัตผลดวย 
ความสําคัญวาตนไดบรรลุนั้น   ตถาคตมีความดําริอยางนี้วา   จักแสดงธรรมแก 
เธอ    ดกูอนสุนักขัตตะ     ในเรื่องนี้ตถาคตมีความดําริวาจักแสดงธรรมแกภิกษุ 
เหลาน้ันดวยประการฉะนี้     แตถาในธรรมวินัยนี้    มีโมฆบรุุษบางพวกคิดแตง 
ปญหาเขามาถามตถาคต   ขอท่ีตถาคตมีความดําริในภิกษุเหลานั้นอยางนี้วา  จัก 
แสดงธรรมแกเธอนั้น   กจ็ะเปลี่ยนเปนอยางอ่ืนไป. 
           พระสุนักขัตตะทูลวา     ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูสุคต    ขณะนี้เปน 
กาลสมควรแลว  ๆ  ี่พระผูมีพระภาคเจาจะทรงแสดงธรรม   ภิกษุทั้งหลายได 
ฟงพระผูมีพระภาคเจาแลว   จักทรงจําไว. 
           พ.   ดกูอนสุนักขัตตะ   ถาเชนนั้น   เธอจงฟง   จงใสใจใหดี    เราจัก 
กลาวตอไป. 
           พระสุนักขัตตะ  ลิจฉวีบุตร   ทูลรับพระดํารัสแลว. 
           [๗๐] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังน้ีวา  ดูกอนสุนักขัตตะ  กามคุณ 
นี้มี  ๕  อยางแล  ๕  อยางเปนไฉน   คือ 
           (๑) รปูที่รูดวยจักษุ  อันนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  เปน 
ที่รัก  ประกอบดวยกาม  เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด 
           (๒) เสียงที่รูดวยโสตะ  อันนาปรารถนา นาใคร  นาพอใจ  เปน 
ที่รัก  ประกอบดวยกาม  เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด 
           (๓) กลิ่นที่รูดวยฆานะ  อันนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  เปน 
ที่รัก  ประกอบดวยกาม  เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด  
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           (๔)  รสท่ีรูไดดวยชิวหา   อันนาปรารถนา   นาใคร  นาพอใจ  เปน   
ที่รัก   ประกอบดวยกาม   เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด   
           (๕)  โผฏฐัพพะท่ีรูไดดวยกาย   อันนาปรารถนา  นาใคร   นาพอใจ 
เปนที่รัก   ประกอบดวยกาม   เปนทีต้ั่งแหงความกําหนัด 
           ดูกอนสุนักขัตตะ   นี้แลกามคุณ ๕ อยาง. 
           [๗๑]  ดูกอนสุนักขัตตะ  ขอท่ีบุรุษบุคคลบางคนในโลกน้ี   พึงเปนผู 
นอมใจไปในโลกามิส  นั้นเปนฐานะที่มีไดแล  บุรุษบุคคลผูนอมใจไปในโลกา 
มิส   ถนัดแตเรื่องที่เหมาะแกโลกามิสเทานั้น    ยอมตรึก    ยอมตรองธรรมอัน 
ควรแกโลกามิส    คบแตคนชนิดเดียวกัน    และใฝใจกับคนเชนนั้น   แตเมื่อมี 
ใครพูดเรื่องเก่ียวกับอาเนญชสมาบัติ   ยอมไมสนใจฟง  ไมเง่ียโสตสดับ  ไมต้ัง 
จิตรับรู ไมคบคนชนิดนั้น และไมใฝใจกับคนชนิดนั้น เปรียบเหมือนคนท่ีจาก 
บานหรือนิคมของตนไปนาน     พบบุรุษใดคนหน่ึงผูจากบานหรือนิคมน้ันไป 
ใหม ๆ  ตองถามบุรุษนั้นถึงเรื่องที่บานหรือนิคมน้ันมีความเกษม  ทํามาหากิน 
ดี   และมีโรคภัยไขเจ็บนอย   บรุุษนั้นพึงบอกเรื่องที่บานหรือนิคมน้ันมีความ 
เกษม   ทํามาหากินดี   และมีโรคภัยไขเจ็บนอยแกเขา   ดูกอนสุนักขัตตะ   เธอ 
จะสําคัญความขอน้ัน เปนไฉน   เขาจะพึงสนใจฟงบุรุษน้ัน   เง่ียโสตสดับ   ต้ัง 
จิตรับรู  คบบุรุษน้ันและใฝใจกับบุรุษน้ันบางไหมหนอ. 
           สุ.  แนนอน   พระพุทธเจาขา. 
           พ.  ดกูอนสุนักขัตตะ   ฉันนั้นเหมือนกันแล   ขอท่ีบุรุษบุคคลบางคน 
ในโลกน้ี    พึงเปนผูนอมใจไปในโลกามิส   นั่นเปนฐานะที่มีไดแล  บรุุษบุคคล 
ผูนอมใจไปในโลกามิส  ถนัดแตเรื่องที่เหมาะแกโลกามิสเทานั้นยอมตรึก  ยอม 
ครองธรรมอันควรแกโลกามิส   คบแตคนชนิดเดียวกัน    และใฝใจกับคนเชน  
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นั้น แตเมื่อมีใครพูดเรื่องเก่ียวกับอาเนญชสมาบัติ ยอมไมสนใจฟง ไมเง่ียโสต-   
สดับ  ไมต้ังจิตรับรู  ไมคบคนชนิดนั้น   และไมใฝใจกับคนชนิดนั้น   บุคคล 
ที่เปนอยางนี้นั้น  พึงทราบเถิดวา   เปนบุรุษบุคคลผูนอมใจไปในโลกามิส. 
           [๗๒]  ดูกอนสุนักขัตตะ   ขอท่ีบุรุษบุคคลบางคนในโลกน้ี   พึงเปน 
ผูนอมใจไปในอาเนญชสมาบัติ   นั่นเปนฐานะที่มีไดแล   บุรษุบุคคลผูนอมใจ 
ไปในอาเนญชสมาบัติ     ถนัดแตเรื่องที่เหมาะแกอาเนญชสมาบัติเทาน้ัน  ยอม 
ตรึก ยอมตรองธรรมอันควรแกอาเนญชสมาบัติ   คบแตคนชนิดเดียวกัน  และ 
ใฝใจกับคนเชนนั้น     แตเมื่อมีใครพูดเรื่องเกี่ยวกับโลกามิส    ยอมไมสนใจฟง 
ไมเง่ียโสตสดับ  ไมต้ังจิตรับรู  ไมคบคนชนิดนั้น  และไมใฝใจกับคนชนิดนั้น 
เปรียบเสมือนใบไมเหลือง   หลุดจากข้ัวแลว   ไมอาจเปนของเขียวสดได   ฉัน 
ใด   ดูกอนสุนักขัตตะ   ฉันนั้นเหมือนกันแล   เมื่อความเกี่ยวของในโลกามิส 
ของบุรุษบุคคลผูนอมใจไปในอาเนญชสมาบัติหลุดไปแลว  บคุคลท่ีเปนอยางนี้ 
พึงทราบเถิดวา  เปนบุรุษบุคคลผูนอมใจไปในอาเนญชสมาบัติ  พรากแลวจาก 
ความเกี่ยวของในโลกามิส. 
           [๗๓]  ดูกอนสุนักขัตตะ  ขอท่ีบุรุษบุคคลบางคนในโลกน้ี  พึงเปนผู 
นอมใจไปในอากิญจัญญายตนสมาบัติ    นั่นเปนฐานะที่มีไดแล   บุรุษบุคคลผู 
นอมใจไปในอากิญจัญญายตนสมาบัติ ถนัดแตเรื่องที่เหมาะแกอากิญจัญญายตน- 
สมาบัติเทาน้ัน  ยอมตรึก  ยอมตรอง  ธรรมอันควรแกอากิญจัญญายตนสมาบัติ 
คบแตคนชนิดเดียวกัน    และใฝใจกับคนเชนนั้น    แตเมื่อมีใครพูดเรื่องเกี่ยว 
กับอาเนญชสมาบัติ  ยอมไมสนใจฟง   ไมเง่ียโสตสดับ    ไมต้ังจิตรับรู  ไมคบ 
คนชนิดนั้น  และไมใฝใจกับคนชนิดนั้น   เปรียบเหมือนศิลากอน   แตกออก 
เปน ๒ ซีกแลว   ยอมเชื่อมกันใหสนิทไมได   ฉันใด  ดูกอนสุนกัขัตตะ  ฉัน 
นั้นเหมือนกันแล  เมื่อความเกี่ยวของในอาเนญชสมาบัติ  ของบุรุษบุคคลผูนอม  
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ใจไปในอากิญจัญญายตนสมาบัติแตกไปแลว      บคุคลท่ีเปนอยางนี้นั้น     พึง   
ทราบเถิดวา    เปนบุรุษบุคคลผูนอมใจไปในอากิญจัญญายตนสมาบัติ    พราก  
แลวจากความเกี่ยวของในอาเนญชสมาบัติ. 
           [๗๔]  ดูกอนสุนักขัตตะ   ขอท่ีบุรุษบุคคลบางคนในโลกน้ี    พึงเปน 
ผูนอมใจไปในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ   นั่นเปนฐานะที่มีไดแล   บุรุษ 
บุคคลผูนอมใจไปในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ   ถนัดแตเรื่องที่เหมาะแก 
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ   ยอมตรึก   ยอมตรอง   ธรรมอันควรแกเนว- 
สัญญานาสัญญายตนสมาบัติ  คบแตคนเชนเดียวกัน และใฝใจกับคนเชนน้ัน แต 
เมื่อมีใครพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอากิญจัญญายตนสมาบัติ  ยอมไมสนใจฟง  ไมเง่ีย 
โสตสดับ  ไมต้ังจิตรับรู  ไมคบคนชนิดนั้น และไมใฝใจกับคนชนิดนั้น เปรยีบ 
เหมือนคนบริโภคโภชนะที่ถูกอ่ิมหนําแลวพึงทิ้งเสีย  ดูกอนสุนักขัตตะ   เธอจะ 
สําคัญความขอน้ันเปนไฉน     เขาจะพึงมีความปรารถนาในโภชนะน้ันอยูหรือ 
หนอ. 
           สุ.  ขอน้ีหามิไดเลย   พระพุทธเจาขา 
           พ.  นัน่เพราะเหตุไร. 
           สุ.  เพราะวาโภชนะโนน    ตนเองรูสึกวา    เปนของปฏิกูลเสียแลว. 
           พ.  ดกูอนสุนักขัตตะ   ฉันนั้นเหมือนกันแล   เมื่อความเกี่ยวของใน 
อากิญจัญญายตนสมาบัติ  อันบุรุษบุคคลผูนอมใจไปในเนวสัญญานาสัญญายตน- 
สมาบัติคายเสียแลว  บุคคลที่เปนอยางนี้นั้น  พึงทราบเถิดวา  เปนบุรุษบุคคล 
ผูนอมใจไปในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ     พรากแลวจากความเกี่ยวของ 
ในอากิญจัญญายตนสมาบัติ.  
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           [๗๕]  ดูกอนสุนักขัตตะ    ขอที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกน่ี    เปนผู   
นอมใจไปในนิพพานโดยชอบ     นั่นเปนฐานะที่มีไดแล     บรุุษบุคคลผูนอม   
ใจไปในนิพพานโดยชอบ      ถนัดแตเรื่องที่เหมาะแกนิพพานโดยชอบเทานั้น 
ยอมตรึก   ยอมตรองธรรมอันควรแกนิพพานโดยชอบ   คบแตคนเชนเดียวกัน 
ใฝใจกับคนเชนนั้น   แตเมื่อมีใครพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเนวสัญญานาสัญญายตน 
สมาบัติ   ยอมไมสนใจฟง  ไมเง่ียโสตสดับ  ไมต้ังจิตรับรู  ไมคบคนชนิดนั้น 
และไมใฝใจกับคนชนิดนั้น     เปรียบเหมือนตาลยอดดวนไมอาจงอกงามไดอีก 
ฉันใด   ดกูอนสุนักขัตตะ   ฉันนั้นเหมือนกันแล   เม่ือความเกี่ยวของในเนว- 
สัญญานาสัญญายตนสมาบัติ   อันบุรษุบุคคลผูนอมใจไปในนิพพานโดยชอบตัด 
ขาดแลว   ถอนรากข้ึนแลว   ไมมีเหตุทั้งอยูไดดังตนตาล   เปนไปไมไดแลว  ม ี
ความไมเกิดตอไปเปนธรรมดา   บุคคลท่ีเปนอยางนี้นั้น   พึงทราบเถิดวาเปน 
บุรุษบุคคลผูนอมใจไปในนิพพานโดยชอบ      พรากแลวจากความเกี่ยวของใน 
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ. 
           [๗๖]  ดูกอนสุนักขัตตะ  ขอท่ีภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  พึงมีความ 
ดําริอยางนี้วา  พระสมณะตรัสลูกศรคือตัณหาไวแล  โทษอันเปนพิษคืออวิชชา 
ยอมกําเริบดวยฉันทราคะและพยาบาท  เราละลูกศรคือตัณหาน้ันไดแลว  กําจัด 
โทษอันเปนพิษคืออวิชชาไดแลว จึงเปนผูมีใจนอมไปในนิพพานโดยชอบ  นั่น 
เปนฐานะที่มีไดแล    สิ่งท่ีเปนผลเบ้ืองตนพึงมีไดอยางนี้     คือ    เธอประกอบ 
เนือง ๆ ซึ่งอารมณอันไมเปนที่สบายของใจอันนอมไปในนิพพานโดยชอบ  ได 
แกประกอบเนือง ๆ ซึ่งการเห็นรูปอันไมเปนที่สบายดวยจักษุ   ประกอบเนือง ๆ 
ซึ่งเสียงอันไมเปนที่สบายดวยโสตะ   ประกอบเนืองๆ  ซึ่งกลิน่อันไมเปนท่ีสบาย 
ดวยฆานะ ประกอบเนืองๆ ซึ่งรสอัน ไมเปนที่สบายดวยชิวหา  ประกอบเนือง ๆ 
ซึ่งโผฏฐัพพะอันไมเปนท่ีสบายดวยกาย  ประกอบเนือง ๆ ซึ่งธรรมารมณอันไม 
เปนที่สบายดวยมโน      เมื่อเธอประกอบเนือง ๆ ซึ่งการเห็นรูปอันไมเปนท่ี  
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สบายดวยจักษุ     ซึ่งเสียงอันไมเปนที่สบายดวยโสตะ      ซึ่งกลิน่อันไม   
เปนที่สบายดวยฆานะ     ซึ่งรสอันไมเปนที่สบายดวยชิวหา     ซึ่งโผฏฐัพพะ 
อันไมเปนที่สบายดวยกาย      ซึ่งธรรมารมณอัน ไมเปนที่สบายดวยมโนแลว 
ราคะพึงตามกําจัดจิต   เธอมีจิตถูกราคะตามกําจัดแลว    พึงตาย   หรือทุกขปาง  
ตาย    เปรียบเหมือนบุรุษถูกลูกศรท่ีมียาพิษอาบไวอยางหนาแลว    มิตรสหาย 
ญาติสาโลหิตของเขาใหหมอผาตัดรักษา  หมอผาตัดใชศัสตราแหละปากแผล 
ของเขา    ครัน้แลวใชเครือ่งตรวจคนหาลูกศรแลวถอนลูกศรออก    กําจัดโทษ 
คือพิษท่ียังมีเชื้อเหลือติดอยู   จนรูวาไมมีเชื้อเหลือติดอยู  จึงบอกอยางนี้วา 
พออมหาจําเริญ   เราถอนลูกศรใหทานเสร็จแลว   โทษคือพิษเราก็กําจัดจนไมมี 
เชื้อเหลือติดอยูแลว   ทานหมดอันตราย   และพึงบริโภคโภชนะที่สบายได    เมื่อ       
ทานบริโภคโภชนะที่แสลง   ก็อยาใหแผลตอกําเริบและทานตองชะแผลตาม  
เวลา   ทายาสมานปากแผลตามเวลา    เมื่อทานชะแผลตามเวลา    ทายาสมาน 
ปากแผลตามเวลา   อยาใหน้ําเหลืองและเลือดรัดปากแผลได    และทานอยาเท่ียว 
ตากลมตากแดดไปเนือง ๆ  เมื่อทานเท่ียวตากลมไปเนือง ๆ แลวก็อยาใหละออง 
และของสกปรกติดตามทําลายปากแผลได   พอมหาจําเริญ     ทานตองคอยรักษา 
แผลอยูจนกวาแผลจะประสานกัน   บรุุษนั้นมีความคิดอยางนี้วา     หมอถอนลูกศร 
ใหเราเสร็จแลว  โทษคือพิษ   หมอกก็ําจัดจนไมมีเชื้อเหลือติดอยูแลว   เราหมด 
อันตราย   เขาจึงบริโภคโภชนะที่แสลง    เมื่อบริโภคโภชนะที่แสลงอยู   แผลก็      
กําเริบ   และไมชะแผลตามเวลา     ไมทายาสมานปากแผลตามเวลา     เมื่อเขาไม 
ชะแผลตามเวลา   ไมทายาสมานปากแผลตามเวลา    น้ําเหลืองและเลือดก็รัด 
ปากแผล   และเขาเท่ียวตากลม     ตากแดด    ไปเนือง  ๆ   เมื่อเขาเที่ยวตากลม 
ตากแดดไปเนือง  ๆ  แลว    ปลอยใหละอองและของสกปรกติดตามทําลายปาก 
แผลได   ไมคอยรักษาแผลอยู    จนแผลประสานกันไมได    เพราเขาทําส่ิงที่      
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แสลงน้ีแล   แผลจึงถึงความบวมไดดวยเหตุ  ๒  ประการ   คือ   ไมกําจัดของไม   
สะอาดและโทษคือพิษอันยังมีเชื้อเหลือติดอยู   เขามีแผลถึงความบวมแลว    พึง  
เขาถึงความตาย    หรือทุกขปางตายได    ฉันใด    ดูกอนสุนักขัตตะ    ฉันนัน้ 
เหมือนกันแล      ขอท่ีภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้    พึงมีความดําริอยางนี้วา 
พระสมณะตรัสลูกศรคือตัณหาไวแล  โทษอันเปนพิษคืออวิชชายอมงอกงามได 
ดวยฉันทราคะและพยาบาท    เราละลูกศรคือตัณหานั้นไดแลว    กําจัดโทษอัน 
เปนพิษคืออวิชชาไดแลว    จึงเปนผูมีใจนอมไปในนิพพานโดยชอบ  นั่นเปน 
ฐานะที่มีได   สิ่งท่ีเปนแผลเบื้องตันพึงมีไดอยางนี้  คือ เธอประกอบเนือง ๆ ซึ่ง 
อารมณไมเปนที่สบายของใจอันนอมไปในนิพพานโดยชอบ     ไดแกประกอบ 
เนือง ๆ  ซึ่งการเห็นรูปอันไมเปนที่สบายดวยจักษุ    ประกอบเนอืง ๆ  ซึ่งเสียง 
อันไมเปนที่สบายดวยโสตะ    ประกอบเนือง ๆ  ซึง่กลิ่นอันไมเปนที่สบายดวย 
ฆานะ  ประกอบเนือง ๆ  ซึ่งรสอันไมเปนที่สบายดวยชิวหา   ประกอบเนือง ๆ 
ซึ่งโผฏฐัพพะอันไมเปนท่ีสบายดวยกาย     ประกอบเนือง ๆ ซึ่งธรรมารมณอัน 
ไมเปนที่สบายดวยมโน     เมื่อเธอประกอบเนือง ๆ  ซึ่งกาวะเห็นรูปอันไมเปน 
ที่สบายดวยจักษุ    ซึ่งเสยีงอันไมเปนท่ีสบายดวยโสตะ     ซึ่งกลิ่นอันไมเปนที่ 
สบายดวยฆานะ   ซึ่งรสอันไมเปนที่สบายดวยชิวหา    ซึ่งโผฏฐัพพะอันไมเปน 
ที่สบายดวยกาย   ซึ่งธรรมารมณอันไมเปนที่สบายดวยมโนแลว   ราคะพึงตาม 
กําจัดจิต   เธอมีจิตถูกราคะตามกําจัดแลว    พึงเขาถึงความตาย   หรือทุกขปาง 
ตาย. 
           ดูกอนสุนักขัตตะ   ก็ความตายน้ันวินัยของพระอริยะ   ไดแกลักษณะ 
ที่ภิกษุบอกคืนสิกขาแลวเวียนมาเพ่ือหีนเพศ  สวนทุกขปางตายนี้  ไดแกลกัษณะ 
ที่ภิกษุตองอาบัติมัวหมองขอใดขอหนึ่ง.  
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           [๗๗]  ดูกอนสุนักขัตตะ  ขอท่ีภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  พึงมีความ    
ดําริอยางนี้วา  พระสมณะตรัสลูกศรคือตัณหาไวแล  โทษอันเปนพิษคืออวิชชา 
ยอมงอกงามไดดวยฉันทราคะและพยาบาท      เราละลูกศรคือตัณหานั้นไดแลว 
กําจัดโทษอันเปนพิษคืออวิชชาไดแลว จึงเปนผูมีใจนอมไปในนิพพานโดยชอบ 
นั่นเปนฐานะที่มีไดแล     เมื่อใจนอมไปในนิพพานโดยชอบนัน่แล     เธอไม 
ประกอบเนืองๆ  ซึ่งอารมณอันไมเปนที่สบายของใจอันนอมไปในนิพพานโดย 
ชอบแลว  ไดแกไมประกอบเนืองๆ ซึ่งการเห็นรูปอันไมเปนท่ีสบายดวยจักษุ 
ไมประกอบเนือง ๆ ซึ่งเสียงอันไมเปนท่ีสบายดวยโสตะไมประกอบเนือง ๆ ซึ่ง 
กลิ่นอันไมเปนที่สบายดวยฆานะ    ไมประกอบเนือง ๆ ซึ่งรสอันไมเปนท่ีสบาย 
ดวยชิวหา    ไมประกอบเนือง ๆ ซึ่งโผฏฐัพพะอันไมเปนที่สบายดวยกาย    ไม 
ประกอบเนือง ๆ ซึ่งธรรมารมณอันไมเปนที่สบายดวยมโน  เมื่อเธอไมประกอบ 
เนือง ๆ  ซึ่งการเห็นรูปอันไมเปนที่สบายดวยจักษุ   ซึ่งเสียงอันไมเปนที่สบาย 
ดวยโสตะ   ซึ่งกลิ่นอันไมเปนที่สบายดวยฆานะ    ซึ่งรสอันไมเปนที่สบายดวย 
ชิวหา    ซึ่งโผฏฐัพพะอันไมเปนที่สบายดวยกาย    ซึ่งธรรมารมณอันไมเปนท่ี 
สบายดวยมโน     ราคะก็ไมตามกําจัดจิต      เธอมีจิตไมถูกราคะตามกําจัดแลว 
ไมพึงเขาถึงความตาย  หรือทุกขปางตาย   เปรียบเหมือนบุรุษถูกลูกศรมียาพิษ 
อาบไวอยางหนาแลว  มติร  อํามาตย  ญาติสาโลหิตของเขาใหหมอผาตัดรักษา 
หมอผาตัดใชศัสตราชําแหละปากแผลของเขา     ครั้นแลวใชเครื่องตรวจคนหา 
ลูกศร   แลวถอนลูกศรออก   กําจัดโทษคือพิษที่ยังมีเธอเหลือติดอยู    จนรูวา 
ไมมีเธอเหลืออยู    จึงบอกอยางนี้วา    พอมหาจําเริญ    เราถอนลูกศรใหทาน 
เสร็จแลว  โทษคือพิษเราก็กําจัดจนไมมีเธอเหลือติดอยู   แลวทานหมดอันตราย 
และพึงบริโภค. โภชนะที่สบายได  เมื่อทานจะบริโภคโภชนะที่แสลงก็อยาใหแผล  
ตองกําเริบ   และทานตองชะแผลตามเวลา   ทายาสมานปากแผลตามเวลา   เมื่อ  
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ทานชะแผลตามเวลา   ทายาสมานปากแผลตามเวลา  อยาใหน้าํเหลืองและเลือด   
รัดปากแผลได      และทานอยาเที่ยวตากลมตากแดดไปเนือง ๆ   เมื่อทานเที่ยว  
ตากลมตากแดดไปเนือง ๆ แลว    ก็อยาใหละอองและของโสโครกติดตามทําลาย 
ปากแผลได   พอมหาจําเริญ   ทานตองคอยรักษาแผลอยูจนกวาแผลจะประสาน 
กัน    บรุุษน้ันมีความคิดอยางนี้    หมอถอนลูกศรใหเราเสร็จแลว   โทษคือพิษ 
หมอก็กําจัดจนไมมีเชื้อติดอยูแลว     เราหมดอันตราย    เขาจึงบริโภคโภชนะที่ 
สบาย   เมื่อบริโภคโภชนะที่สบายอยู     แผลก็ไมกําเริบ     และชะแผลทุกเวลา 
ทายาสมานปากแผลทุกเวลา    เมื่อเขาชะแผลทุกเวลา    ทายาสมานปากแผลทุก 
เวลา   น้ําเหลืองและเลือดก็ไมรัดปากแผล    และเขาไมเที่ยวตากลมตากแดดไป 
เนืองๆ  เมื่อเขาไมเที่ยวตากลมตากแดดไปเนือง ๆ  ละอองและของสกปรกก็ไม 
ติดตามทําอันตรายปากแผล     เขาคอยรักษาแผลอยู     จนแผลหายประสานกัน 
เพราะเขาทําสิ่งท่ีสบายน้ีแล   แผลจึงหายไดดวย  ๒ ประการคือ   กําจัดของไม 
สะอาด   และโทษคือพิษจนไมมีเชื้อเหลือติดอยูแลว    เขามีแผลหาย    ผิวหนัง 
สนิทแลว จึงไมพึงเขาถึงความตาย  หรือทุกขปางตาย  ฉันใด  ดูกอนสุนักขัตตะ 
ฉันนั้นเหมือนกันแล  ขอท่ีภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  พึงมีความดําริอยางนี้วา 
พระสมณะตรัสลูกศรคือตัณหาไวแล   โทษอันเปนพิษคืออวิชชา   ยอมกําเริบ 
ดวยฉันทราคะและพยาบาท  เราละลูกศรคือตัณหาไดแลว   กําจัดโทษอันเปน 
พิษคืออวิชชาไดแลว   จึงเปนผูมีใจนอมไปในนิพพานโดยชอบ  นั่นเปนฐานะ 
ที่มิได   เมื่อใจนอมไปในนิพพานโดยชอบอยูนั่นแล    เธอไมประกอบเนือง ๆ 
ซึ่งอารมณอันไมเปนที่สบายของใจ  อันนอมไปในนิพพานโดยชอบแลว  ไดแก 
ไมประกอบเนือง ๆ  ซึ่งการเห็นรูปอันไมเปนที่สบายดวยจักษุ      ไมประกอบ 
เนืองๆ   ซึ่งเสียงอันไมเปนที่สบายดวยโสตะ    ไมประกอบเนือง ๆ   ซึ่ง 
กลิ่นอันไมเปนที่สบายดวยฆานะ   ไมประกอบเนือง ๆ ซึ่งรสอันไมเปนท่ีสบาย  
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ดวยชิวหา    ไมประกอบเนือง ๆ ซึ่งโผฏฐัพพะอันไมเปนที่สบายดวยกาย    ไม   
ประกอบเนือง ๆ ซึ่งธรรมารมณอันไมเปนที่สบายดวยมโน  เมื่อเธอไมประกอบ 
เนือง ๆ  ซึ่งการเห็นรูปอันไมเปนที่สบายดวยจักษุ     ซึ่งเสียงอันไมเปนที่ 
สบายดวยโสตะ      ซึ่งกลิน่อันไมเปนท่ีสบายดวยฆานะ      ซึ่งรสอันไมเปนที่ 
สบายดวยชิวหา   ซึ่งโผฏฐัพพะอันไมเปนที่สบายดวยกาย    ซึง่ธรรมารมณอัน  
ไมเปนที่สบายดวยมโนแลว     ราคะก็ไมตามกําจัดจิต   เธอมีจิตไมถูกราคะตาม 
กําจัดแลว   ไมพึงเขาถึงความตาย   หรือทุกขปางตาย. 
           ดูกอนสุนักขัตตะ  เราอุปมาเปรียบเทียบดังน้ี    เพ่ือใหรูเนื้อความใน 
อุปมานี้   คําวาแผล    เปนชื่อของอายตนะภายใน     โทษคือพิษ  เปนชื่อของ 
ตัณหา    เครือ่งตรวจเปนชื่อของสติ    ศัสตราเปนชื่อของปญญาของพระอริยะ 
หมอผาตัดเปนชื่อของตถาคตผูไกลจากกิเลส    ตรสัรูเองโดยชอบแลว   ดูกอน 
สุนักขัตตะ   ขอท่ีภิกษุนั้นทําความสํารวมในอายตนะอันเปนที่กระทบ ๖ อยาง 
รูดังนี้วา  อุปธิเปนรากเหงาแหงทุกข  จึงเปนผูปราศจากอุปธิ   พนวิเศษแลวใน 
ธรรมเปนที่สิ้นอุปธิ  จักนอมกายหรือปลอยจิตไปในอุปธิ  นัน่ไมใชฐานะที่มีได 
เปรียบเหมือนภาชนะมีน้ําด่ืมเต็มเปยม  ถึงพรอมดวยสี  ดวยกลิ่น  ดวยรสแต 
ระคนดวยยาพิษ  เมื่อบุรุษผูรักชีวิต    ยังไมอยากตาย    ปรารถนาสุข  เกลียด 
ทุกข  พึงมาพบเขา   ดูกอนสุนักขัตตะ  เธอสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  บุรษุ 
นั้นจะพึงด่ืมนํ้าท่ีเต็มเปยมภาชนะนั้นท้ัง ๆ ที่รูวา    ดื่มแลวจะเขาถึงความตาย 
หรือทุกขปางตาย  บางไหมหนอ. 
           สุ.  ขอนี้หามิไดเลย  พระพุทธเจาขา. 
           [๗๘]  พ. ดูกอนสุนักขัตตะ  ฉันนั้นเหมือนกันแล  ขอท่ีภิกษุนั้นทํา 
ความสํารวมในอายตนะอันเปนที่กระทบ  ๖   อยาง    รูดังนี้วา   อุปธิเปนรากเหงา  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 118 

แหงทุกข    จึงเปนผูปราศจากอุปธิ    พนวิเศษแลวในธรรมเปนที่สิ้นอุปธิ  จัก    
นอมกายหรือปลอยจิตไปในอุปธิ    นั่นไมใชฐานะที่มีได    ดูกอนสุนักขัตตะ 
เปรียบเหมือนงูพิษ  มีพิษรายแรง เมื่อบุรุษผูรักชีวิต ยังไมอยากตาย  ปรารถนา 
สุข   เกลยีดทุกข   พึงมาพบเขา   ดูกอนสุนักขัตตะ   เธอจะสําคัญความขอนั้น 
เปนไฉน  บุรุษน้ันจะพึงยื่นมือหรือหัวแมมือใหแกงูพิษ    ที่มพิีษรายแรงนั้น 
ทั้ง ๆ ที่รูวา ถูกงูกัดแลว  จะถึงตาย  หรือทุกขปางตาย  บางไหมหนอ. 
           สุ.  ขอน้ีหามิไดเลย   พระพุทธเจาขา. 
           [๗๙]  พ. ดกูอนสุนักขัตตะ  ฉันนั้นเหมือนกันแล  ขอท่ีภิกษุนั้นทํา 
ความสํารวมในอายตนะเปนที่กระทบ ๖ อยาง    รูดังน้ีวา    อุปธิเปนรากเหงา 
แหงทุกข   จึงเปนผูปราศจากอุปธิ   พนวิเศษแลวในธรรมเปนที่สิ้นอุปธิ  จัก 
นอมกายหรือปลอยจิตไปในอุปธิ  นัน่ไมใชฐานะที่มีได. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสภาษิตน้ีแลว   พระสุนักขัตตะ   ลิจฉวีบุตร 
ชื่นชมยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล. 
                                        จบ    สุนักขัตตสูตรที่   ๕  
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                   อรรถกถาสุนักขัตตสูตร    
 
           สุนักขัตตสูตร    มีคําเริ่มตนวา    ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางน้ี 
ดังน้ี. 
           พึงทราบวินิจฉัยในสุนักขัตตสูตรนั้นดังตอไปนี้.    พระอรหัตชื่อวา 
อัญญา.   บทวา  พฺยากตา  ความวา  อัญญา คือ  พระอรหัต  ทานกลาวดวยบท 
ทั้ง  ๔  มีอาทิวา  อธิมาเนน  ความวา   เปนผูมีความสําคัญธรรมที่ตนยังไมถึง 
วาถึงแลว   มคีวามสําคัญผิดวา   พวกเราไดบรรลุแลวดังน้ี. 
           บทวา  เอว   เอตฺก    สุนกฺขตฺต    ตถาคตสฺส   โหติ  ความวา  ดูกอน 
สุนักขัตตะ ในการท่ีพวกภิกษุเหลาน้ี  พยากรณพระอรหัตน้ี   ตถาคตมีความดําริ 
อยางนี้วา   ฐานะนี้ยังไมแจมแจง     ยังมืดอยูสําหรับภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน   ดวย 
เหตุ     ภิกษุเหลาน้ันจึงเปนผูมีความสําคัญในธรรมที่ตนยังไมไดบรรลุวาบรรล ุ
แลว  เอาเถิด  เราตถาคตแสดงธรรมแกภิกษุเหลานั้น ทําใหบรสิุทธิ์ใหปรากฏ. 
บทวา  อถ   จ   ปนีเธกจฺเจ  ฯปฯ  ตสฺส   โหติ   อฺถตฺต  ความวา พระผูมี- 
พระภาคเจา  ทรงแสดงธรรมแกพวกภิกษุผูปฏิบัติในเรื่องที่มีโมฆบุรุษบางพวก 
ต้ังอยูในอิจฉาจาร   พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงเห็นวาโมฆบุรุษเหลาน้ันเรียนปญ- 
หานี้แลว  ไมรูเลย  ก็ทําเหมือนรู  เมื่อยังไมถึงก็สําคัญวาถึง  จักเท่ียวโพนทนา 
คุณวิเศษไปในตามนิคมเปนตน  ขอน้ันก็จักไมเปนประโยชน   จักเปนทุกขแก 
โมฆบุรุษเหลาน้ันตลอดกาลนาน.   พระดําริที่เกิดข้ึนแตพระตถาคตวา  เราจัก 
แสดงธรรมเพื่อประโยชนแกผูปฏิบัติ  ยอมจะเปลี่ยนแปลงไป เพราะเหตุที่พวก 
โมฆบุรุษต้ังอยูในอิจฉาจารดวยอาการอยางน้ี   ทรงหมายเอาขอความน้ันจึงได 
ตรัสคําน้ี.  
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          บทวา  โลกามิสาธมิุตฺโต   ความวา   นอมไป  คือโนมไป   โอนไป   
เง้ือมไป  ในกามคุณ ๕ อันเปนเหยื่อลอของวัฏฏะ    เปนเหยื่อลอของกามและ  
เปนเหยื่อลอของโลก.  บทวา  ตปฺปฏิรูป  ไดแกมกีามคุณเปนสภาวะ.  บทวา 
อาเนฺชปฏิสยุตฺตาย    แปลวา  เกี่ยวกับอาเนญชสมาบัติ.  บทวา   สเสยฺย 
แปลวา พึงกลาว.    บทวา  อาเนญิชสโยชนน  หิ  โข  วิสยุตฺโต       ไดแก 
ไมคลุกคลีดวยการเกี่ยวของในอาเนญชสมาบัติ.  บทวา  โลกามสิาธิมุตฺโต 
ความวา  ก็พระเถระเห็นปานน้ี   ครองจีวรปอน ๆ  ถือบาตรดินไปยังปจจันต- 
ชนบทกับพระที่เหมือนกับคน ๒-๓ รูป   ในเวลาเขาบานไปบิณฑบาต พวก 
มนุษยเห็นแลว  พากันกลาววา  ทานผูถือมหาบังสุกุลมาแลว   ตางก็ตระเตรียม 
ขาวตมและขาวสวยเปนตน    ถวายทานโดยเคารพ.  เมื่อทานฉันเสร็จ   ไดฟง 
อนุโมทนาแลวกลาววา    ทานเจาขา    ถึงวันพรุงน้ีก็ขอนิมนตทานเขามา 
บิณฑบาตในท่ีนี้แหละ.  พระเถระกลาววา อยาเลย อุบาสกท้ังหลาย   แมวันนี้  
ทานก็ถวายมากแลว.   ชนท้ังหลายกลาววา   ทานเจาขา   ถาอยางนั้นขอทานทั้ง 
หลายพึงอยูในท่ีนี้ตลอดพรรษา ดังนี้   ใหพระเถระรับนิมนตแลวถามทางไปยัง 
วิหาร.   ภิกษุทั้งหลายถือเสนาสนะในวิหารน้ันแลว    เก็บบาตรและจีวร.  ใน 
เวลาเย็น  ภิกษุเจาถิ่นรูปหน่ึงไดถามภิกษุเหลาน้ันวา  พวกทานเที่ยวบิณฑบาต 
ที่ไหน  ?   พระอาคันตุกะ   ตอบวา  ในบานโนน.    ถามวา   ภิกษาสมบูรณ 
หรือ   ตอบวา   สมบูรณขอรับ    มนุษยทั้งหลายมีศรัทธาเห็นปานนี้ยังมีอยู. 
ถามวา   คนเหลาน้ันจะเปนเชนนี้    เฉพาะวันนี้หรือหนอ ?    หรือเปนเชนนี้ 
เปนนิจเลย  ?  ตอบวา มนุษยเหลาน้ันมีศรัทธาเชนนี้เปนนิจ    วิหารน้ีอาศัยคน 
เหลาน้ันเทานั้นจึงเจริญดังน้ี   ตอแตนั้น  พวกภิกษุผูถือปงสุกูลิกจีวรกังคธุดงค 
เหลาน้ัน     กลาวสรรเสริญคุณของคนเหลาน้ันบอย ๆ  กลาวตลอดหมดท้ังวัน 
แมกลางคืนก็กลาว.   ดวยเหตุมีประมาณเพียงนี้    ศีรษะของผูต้ังอยูในอิจฉาจาร  
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ก็หลุดไป  ตองก็แตก.    พึงทราบบุคคลผูนอมใจไปในโลกามสิ   ดวยประการ    
ฉะน้ี. 
           บัดนี้    เมื่อจะทรงแสดงบุคคลผูไดอาเนญชสมาบัติ   ผูสําคัญผิด   จึง 
ตรัสวา  าน  โข  ปน  ดังน้ีเปนตน.  บทวา   อาเนฺชาธิมุตฺตสฺส  ความ 
วา  ผูนอมไป  คือโนมไป  โอนไป     เง้ือมไปในสมาบัติ  ๖ มใีนเบื้องตํ่าอัน 
เวนจากเครื่องหวั่นไหว  คือกิเลสะ  บทวา  เส  ปวตฺุเต   แปลวา  นั้นหลุดไป 
แลว.   เพราะอามิส  คือ   กามคุณ  ๕ ยอมปรากฏแกผูไดสมาบัติ  ๖ ผูสําคัญผิด 
เหมือนใบไมเหลืองหลุดจากข้ัวฉะน้ัน.  ดวยเหตุนี้จึงตรัสคํานั้น. 
           บัดนี้     เพ่ือจะทรงแสดงถึงความลําบาก    ของผูไดอากิญจัญญายตน- 
สมาบัติซึ่งสําคัญผิด   จึงตรัสคําวา   าน   โข  ปน   ดังน้ี เปนตน.   บรรดา 
บทเหลาน้ัน  บทวา   เทวธฺา   ภินฺนา   (แตก ๒ ซีก)   ไดแก แตกตรงกลาง 
(หักกลาง).  บทวา  อปฺปฏิสนฺธิกา  ความวา  หินกอนเล็ก  ขนาดหลังแผน 
หินอาจยาตอใหติดกันดวยชันหรือยางเหนียว.     แตทานหมายเอาหินกอนใหญ 
ขนาดเทาเรือนยอด  จึงกลาวคําน้ี .  บทวา  เส  ภินฺนา  ไดแก  ภินนฺ   แปล 
วา  มันแตกแลว   เบื้องตํ่ายอมเปนเหมือนหินแตกออก  ๒  ซีก   (หัก ๒ ทอน) 
สําหรับผูไดสมาบัติสูงข้ึนไป.   ยอมไมเกิดความคิดวา   เราจักเขาสมาบัตินั้นดัง 
นี้   ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสคําน้ัน .  บทวา  อาเนฺชสฺโชเนหิ    วิสยุตฺโต 
ความวา  คลุกคลีดวยการประกอบในอาเนญชสมาบัติ. 
           บัดนี้   เมื่อจะทรงแสดงถึงความลําบากของทานผูไดเนวสัญญานาสัญ- 
ญายตนสมาบัติผูสําคัญผิด   จึงตรัสวา   าน   โข  ปน  ดังนี้เปนตน.    ใน 
บทเหลาน้ัน  บทวา  เส  วนฺเต   ไดแก  ความเกี่ยวของในอากิญจัญญายตนะ 
นั้น   อันผูไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติตายแลว  เกิดข้ึน  จริงอยู  สมาบัติ 
เบื้องตํ่า   ยอมปรากฏเปนเหมือนตายแลว    สําหรับผูไดสมาบัติ  ๘  ยอมไมเกิด  
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ความคิดวา   เราจักเขาสมาบัติอีก   ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสคํา   (วา   เส  วนฺเต)   
นั้น.  
           บัดนี้     เมื่อจะทรงแสดงความลําบากของพระขีณาสพ       จึงตรัสวา 
าน   โข  ปน  ดังนี้เปนตน    บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  เส  อุจฺฉินฺเน 
ไดแก  ความเกี่ยวของในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัตินั้นอันผูนอมใจไปใน 
พระนิพพานโดยชอบ  ตัดขาดแลว.  เพราะสมาบัติเบื้องตํ่า  ยอมปรากฏเหมือน 
ตาลรากขาด.    สําหรับผูไดสมาบัติเบื้องสูง    ยอมไมเกิดความคิดที่วา    เราจัก 
เขาสมาบัตินั้น     ดังน้ี    ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสคําน้ี.  
           คําวา   าน   โข   ปเนต   จ   ดงัน้ี    เปนอนุสนธิอันหน่ึง   จริงอยู 
พ ระผูมีพระภาคเจาตรัสความลําบากของทานผูไดสมาบัติ     ทั้งท่ีสําคัญผิดท้ังท่ี 
เปนพระขีณาสพไวในหนหลัง.  แตสาํหรับทานท่ีเปนสุกขวิปสสก  ทั้งท่ีสําคัญผิด 
ทั้งท่ีเปนพระขีณาสพ   มไิดตรัสไว.   เพ่ือทรงแสดงความลําบาก    แหงทานแม 
ทั้งสอง   (คือผูไดสมาบัติและสุกขวิปสสก)   เหลาน้ันจึงทรงเริ่มเทศนาน้ี   ก็คํา 
นี้นั้นทานคัดคาน  เพราะเม่ือกลาวความลําบากของทานผูไดสมาบัติ  ที่สําคัญผิด 
ยอมเปนอันกลาว   สําหรับทานท่ีเปนสุกขวิปสสก   ทั้งทานท่ีสําคัญผิด   และ 
เมื่อกลาวความลําบากของทานผูไดสมาบัติที่เปนพระขีณาสพ      ก็เปนอันกลาว 
สําหรับทานที่เปนสิกขวิปสสกแมที่เปนพระขีณาสพดวย.           แตเพ่ือจะตรัส 
สัปปายะและอสัปปายะของภิกษุทั้งสองเหลาน้ัน   จึงทรงเริ่มเทศนานี้.     ในขอ 
นั้น  พึงมีอธิบายดังตอไปน้ี.   สําหรับปุถุชน  อารมณยังไมเปนสัปปายะ  ก็ชาง 
เถอะ   แตสําหรับพระขีณาสพอยางไรจึงไมเปนสัปปายะเลา  ?   ไมเปนสัปปายะ 
แกปุถุชนดวยอารมณใด      ก็ไมเปนสปัปายะเลยแมแกพระขีณาสพ      แมดวย 
อารมณนั้น. ข้ึนชื่อวายาพิษ  รูแลวกินก็ตาม   ก็คงเปนยาพิษอยูนั่นเอง.  อัน 
พระขีณาสพจะพึงเปนผูไมสังวร   เพราะคิดวาเราเปนพระขีณาสพ  ดังนี้    ก็หา 
ไม   แมพระขีณาสพก็ควรจะเปนผูขะมักเขมนจึงจะควร.  
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           ในบทเหลาน้ัน   บทวา     สมเณน    ไดแก  พุทธสมณะ.   บทวา    
ฉนฺทราคพฺยาปาเทน  ความวา   โทษอันเปนพิษ   คือ   อวิชชานั้น     ยอม 
แปรปรวน   ยอมกําเริบดวยฉันทราคะ   และพยาบาท.  บทวา   อสปฺปายานิ 
ไดแก อารมณที่ไมเจริญใจ.   บทวา   อนุทธเสยฺย   ไดแก  พึงทาํใหรวงโรย 
คือใหเห่ียวแหง.   บทวา   สอุปาทิเสส  ไดแก  สิ่งทีย่ึดถือเปนสวนเหลือ   ก ็
สิ่งท่ีพึงยึดมั่น    คือส่ิงท่ียึดถือน้ีทานเรียกวา   อุปาทิ.   บทวา   อล   จ   เต 
อนฺตภยาย   ความวาไมสามารถทําอันตรายแกชีวิตของทาน.   ธลุีและละออง 
มีละอองขาวเปลือกเปนตน  ชื่อวา   รโชสุก.  บทวา  อสุจิวิสโทโส  ไดแก 
โทษอันเปนพิษน้ันดวย.    บทวา    ตทุภเยน   ไดแก  ดวยกริิยาอันไมเปน 
สัปปายะ   และโทษอันเปนพิษท้ังสองน้ัน.   บทวา   ปุถุตฺต  ไดแก   ความ 
เปนแผลใหญ. 
           ในคําวา  เอวเมว  โข  นี ้  พึงเห็นโทษอันมีพิษ  คือ  อวิชชาที่ยัง 
ละไมได   เหมือนการถอนลูกศรอันมเีชื้อ    พึงเห็นเวลาที่ไมสํารวมในทวารทั้ง 
๖  เหมือนภาวะคือการทรงอยู    แหงกริิยาอันไมสบาย    การบอกคืนสิกขาแลว 
เวียนมาเพ่ือความเปนคนเลว   เหมือนการตาย    เพราะแผลบวมข้ึนดวยเหตุ ๒ 
ประการนั้น  พึงเห็นการตองอาบัติหนัก  เศราหมองอยางใดอยางหน่ึง  เหมือน 
ทุกขปางตาย.   แมในฝายขาว.    พึงทราบการเปรียบเทียบดวยความอุปมา   โดย 
นัยนี้แหละ. 
           สติในคําวา   สติยา  เอต   อธวิจน  นี้มีคติเหมือนปญญา.  โลกิย- 
ปญญา  ยอมมีไดดวยปญญาอันเปนโลกิยะ  โลกุตรปญญายอมมีไดดวยปญญา 
อันเปนโลกตุระ   บทวา   อริยาเยต  ปฺาย  ไดแก  วิปสสนาปญญา  อัน 
บริสุทธิ์.  
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           บัดนี้    เมื่อจะทรงแสดงกําลังของพระขีณาสพ  จึงตรัสคําวา   โส   วต    
ดังน้ีเปนตน.  ในบทเหลาน้ัน  บทวา สวุตการี  ไดแก ผูมีปกติปด.   บทวา 
อิติ  วิทิตฺวา   นิรุปธิ   ความวา   เพราะรูอยางนี้แลวละอุปธิคือกิเลส   ยอมเปน 
ผูไมมีอุปธิ  อธิบายวา  ยอมเปนผูไมมีอุปาทาน.  บทวา อุปธิสงฺขเย    วมิุตฺโต 
ความวา     นอมไปแลวโดยอารมณในพระนิพพานอันเปนที่สิ้นไปแหงอุปธิทั้ง 
หลาย.  บทวา อุปธิสฺมึ   ไดแก ในอุปธคืิอกาม.  บทวา กาย   อุปสหริสฺสติ 
ความวา   จักยังกายใหติดอยู.    ทานอธิบายวา    ขอท่ีพระขีณาสพพนแลวดวย 
อารมณในนิพพานอันเปนที่สิ้นตัณหา    จักนอมกายเขาไปหรือจักยังจิตใหเกิด 
ข้ึน   เพ่ือเสพกามคุณ ๕ นั่น   มิใชฐานะที่จะมีได.   คําท่ีเหลือในทุกแหงงาย 
ทั้งน้ันแล. 
                               จบ   อรรถกถาสุนักขัตตสูตรที่  ๕  
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                      ๖   อาเนญชสัปปายสูตร    
 
   วาดวยปฏิปทาสวนโลกิยะและโลกุตระ  
 
           [๘๐]   ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้ :-  
           สมัยหนึ่ง     พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่นิคมชื่อกัมมาสธรรมของ 
ชาวกุรุ   ในแควนกุรุ.   สมัยนั้น   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุเหลาน้ัน  ทูลรับพระดํารัสแลว. 
           [๘๑]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังน้ีวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กาม 
ไมเที่ยง      เปนของวางเปลา      เลือนหายไปเปนธรรมดา     ลักษณะของกาม 
ดังน้ี   ไดทําความลอลวงเปนที่บนถึงของคนพาล   กามท้ังท่ีมีในภพน้ี    ทั้งท่ีมี 
ในภพภายหนา    และกามสัญญาท้ังท่ีมีในภพน้ี     ทั้งท่ีมีในภพภายหนาทั้งสอง 
อยางนี้     เปนแกงแหงมาร    เปนวิสัยแหงมาร    เปนเหยื่อแหงมาร   เปนโคจร 
ของมาร   บาปอกุศลทางใจเหลาน้ี    คือ   อภิชฌาบาง   พยาบาทบาง   สารัมภะ 
บาง   เปนอยูในกามนี้   กามน่ันเอง  ยอมเปนอันตรายแกอริยสาวก  ผูตามศึกษา 
อยูในธรรมวินัยนี้. 
           [๘๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นในเรื่องกาม 
นั้นดังน้ีวา  กามท้ังที่มีในภพนี้   ทั้งที่มีในภพภายหนา   และกามสัญญาท้ังท่ีมี 
ในภพน้ี    ทัง้ท่ีมีในภพภายหนา   ทั้งสองอยางนี้    เปนแกงแหงมาร   เปนวิสัย 
แหงมาร     เปนเหยื่อแหงมาร     เปนโคจรของมาร     บาปอกุศลทางใจเหลาน้ี  
คืออภิชฌาบาง   พยาบาทบาง  สารัมภะบาง   เปนไปอยูในกามนี้   กามน่ันเอง 
ยอมเปนอันตรายแกอริยสาวกผูตามศึกษาอยูในธรรมวินัยนี้   ถากระไรเราพึงมี 
จิตเปนมหัคคตะอยางไพบูลย  อธิษฐานใจครอบโลกอยู   เพราะเม่ือเรามีจิตเปน  
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มหัคคตะอยางไพบูลย  อธิษฐานใจครอบโลกอยู  บาปอกุศลทางใจ  คืออภิชฌา    
ก็ดี   พยาบาทก็ดี   สารัมภะก็ดี   นั้นจักไมมี    เพราะละอกุศลเหลาน้ันได   จิต 
ของเราท่ีไมเปนกามาวจรนั่นแหละ    จักกลายเปนจิตหาประมาณมิได    อันเรา 
อบรมดีแลว    เมื่ออริยสาวกน้ันปฏิบัติแลวอยางนี้     เปนผูมากดวยปฏิปทาน้ัน 
อยู   จิตยอมผองใสในอายตนะ   เมื่อมีความผองใสก็จะเขาถึงอาเนญชสมาบัติ 
หรือจะนอมใจไปในปญญาไดในปจจุบัน  เมื่อตายไป   ขอท่ีวิญญาณอันจะเปน 
ไปในภพน้ัน ๆ   พึงเปนวิญญาณเขาถึงสภาพหาความหว่ันไหวมิได   นั่นเปน 
ฐานะที่มีได  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เราเรียกวา  ปฏิปทามีอาเนญชสมาบัติเปน 
ที่สบายขอท่ี  ๑. 
           [๘๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ยังมีอีกขอหนึ่ง   อริยสาวกพิจารณาเห็น 
ดังน้ี   ซึ่งกามท้ังที่มีในภพน้ี   ทั้งที่มีในภพภายหนา   และกามสัญญาท้ังท่ีมีใน 
ภพนี้    ทั้งท่ีมีในภพภายหนา   ซึ่งรูปบางชนิดและรูปทั้งหมด   คือ   มหาภูต ๔ 
และรูปอาศัยมหาภูตท้ัง ๔ เมื่ออริยสาวกน้ันปฏิบัติแลวอยางนี้     ดวยประการนี้ 
เปนผูมากดวยปฏิปทาน้ันอยู  จิตยอมผองใสในอายตนะ  เมื่อมีความผองใสก็จะ 
เขาถึงอาเนญชสมาบัติหรือจะนอมใจไปในปญญาไดในปจจุบัน  เมื่อตายไป ขอ 
ที่วิญญาณอันจะเปนไปในภพนั้น ๆ    พึงเปนวิญญาณเขาถึงสภาพหาความ 
หว่ันไหวมิได  นั่นเปนฐานะที่มีได  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เราเรียกวา  ปฏิปทา 
มีอาเนญชสมาบัติเปนที่สบายขอท่ี ๒. 
           [๘๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ยังมีอีกขอหนึ่ง   อริยสาวกยอมพิจารณา 
เห็นดังน้ีวา  กามท้ังที่มีในภพนี้  ทั้งที่มีในภพภายหนา  และกามสัญญาท้ังท่ีมีใน 
ภพนี้  ทั้งที่มีในภพภายหนา.  รูปทั้งท่ีมีในภพน้ี   ทั้งท่ีมีในภพภายหนา  และรูป 
สัญญาท้ังท่ีมีในภพน้ี   ทั้งทีมีในภพภายหนา   ทั้งสองอยางนี้    เปนของไมเที่ยง 
สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้น ไมควรยินดี   ไมควรบนถึง  ไมควรติดใจ  เมื่ออริยสาวก  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 127 

นั้นปฏิบัติแลวอยางนี้   เปนผูมากดวยปฏิปทาน้ันอยู  จิตยอมผองใสในอายตนะ    
เมื่อมีความผองใสก็จะเขาถึงอาเนญชสมาบัติ   หรอืจะนอมใจไปในปญญาไดใน 
ปจจุบัน  เมื่อตายไป  ขอท่ีวิญญาณอันจะเปนไปในภาพน้ัน ๆ พึงเปนวิญญาณ 
เขาถึงสภาพหาความหว่ันไหวมิได   นั่นเปนฐานะที่มีได   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
นี้เราเรียกวา   ปฏิปทามีอาเนญชสมาบัติเปนที่สบายขอท่ี  ๓. 
           [๘๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ยังมีอีกขอหนึ่ง   อริยสาวกยอมพิจารณา 
เห็นดังน้ีวา  กามท้ังที่มีในภพนี้   ทั้งที่มีในภพภายหนา    และกามสัญญาท้ังท่ีมี 
ในภพน้ี   ทั้งที่มีในภพภายหนา   รูปทัง้ท่ีมีในภพน้ี   ทั้งท่ีมีในภพภายหนาและ 
รูปสัญญาท้ังท่ีมีในภพน้ี   ทั้งท่ีมีในภพภายหนา   และอาเนญชสัญญาท้ังหมดน้ี  
ยอมดับไมมีเหลือในที่ใด  ที่นั้นคืออากิญจัญญายตนะอันดีประณีต    เมื่ออริย- 
สาวกปฏิบัติแลวอยางนี้    เปนผูมากดวยปฏิปทาน้ันอยู     จิตยอมผองใสในอาย- 
ตนะ   เมื่อมีความผองใสก็จะเขาถึงอากิญจัญญายตนะ  หรือจะนอมใจไปใน 
ปญญาไดในปจจุบัน   เม่ือตายไป   ขอที่วิญญาณอันจะเปนไปในภพนั้น ๆ พึง 
เปนวิญญาณเขาถึงภพอากิญจัญญายตนะ  นั่นเปนฐานะที่มีได  ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย  นี้เราเรียกวา  ปฏิปทามีอากิญจัญญายตนสมาบัติเปนที่สบายขอท่ี ๑. 
           [๘๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ยังมีอีกขอหนึ่ง    อริยสาวกอยูในปาก็ดี 
อยูที่โคนไมก็ดี   อยูในเรอืนวางก็ดี    ยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา    สิ่งน้ีวางเปลา 
จากตนหรือจากความเปนของตน  เมื่ออริยสาวกน้ันปฏิบัติแลวอยางนี้  เปนผูมาก 
ดวยปฏิปทาน้ันอยู     จิตยอมผองใสในอายตนะ    เมื่อมีความผองใสก็จะเขาถึง 
อากิญจัญญายตนะ  หรือจะนอมใจไปในปญญาไดในปจจุบัน  เมื่อตายไป  ขอที่ 
วิญญาณอันจะเปนไปในภพนั้น ๆ  พึงเปนวิญญาณเขาถึงภพอากิญจัญญายตนะ 
นั่นเปนฐานะที่มีได  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เราเรยีกวา    ปฏิปทามีอากิญจัญ- 
ญายตนสมาบัติเปนที่สบายขอท่ี ๒.  
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           [๘๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ยังมีอีกขอหนึ่ง  อริยสาวกยอมพิจารณา    
เห็นดังน้ีวา   เราไมมีในที่ไหนๆ สิ่งนอยหน่ึงของใคร ๆ หามีในเรานั้นไม  และ 
สิ่งนอยหน่ึงของเราก็หามีในที่ไหน ๆ ไม    ในใคร ๆ ยอมไมมีสิ่งนอยหน่ึงเลย 
เมื่ออริยสาวกน้ัน ปฏิบัติแลวอยางนี้   เปนผูมากดวยปฏิปทาน้ันอยู   จิตยอมผอง 
ใสในอายตนะ   เมื่อมีความผองใส   กจ็ะเขาถึงอากิญจัญญายตนะ  หรือจะนอม 
ใจไปในปญญาไดในปจจุบัน  เมื่อตายไป   ขอท่ีวิญญาณอันจะเปนไปในภพ 
นั้นๆ   พึงเปนวิญญาณเขาถึงภพอากิญจัญญายตนะ   นั่นเปนฐานะที่มีได   ดู 
กอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เราเรียกวา  ปฏิปทามีอากิญจัญญายตนะ    สมาบัติเปนท่ี 
สบายขอท่ี ๓. 
           [๘๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ยังมีอีกขอหนึ่ง  อริยสาวกยอมพิจารณา 
เห็นดังน้ีวา   กามท้ังท่ีมีในภพนี้  ทั้งที่มีในภพภายหนา  และกามสัญญา  ทั้งท่ีมี 
ในภพน้ี  ทั้งที่มีในภพหนา.   รูปทั้งที่มีในภพน้ี  ทั้งท่ีมีในภพภายหนาอยู  และรูป 
สัญญาท้ังท่ีมีในภพน้ี  ทั้งที่มีในภพภายหนา  และอาเนญชสัญญา  อากิญจัญญาย- 
ตนสัญญา  สญัญาท้ังหมดน้ี    ยอมดับไมมีเหลือในที่ใด   ที่นั่นคือเนวสัญญานา- 
สัญญายตนะอันดี  ประณตี  เมื่ออริยสาวกปฏิบัติแลวอยางนี้  เปนผูมากดวยปฏ-ิ 
ปทาน้ันอยู   จิตยอมผองใสในอายตนะ  เมื่อมีความผองใสก็จะเขาถึงเนวสัญญา 
นาสัญญายตนะ   หรือจะนอมใจไปในปญญาไดในปจจุบัน   เม่ือตายไป   ขอที่ 
วิญญาณอันจะเปนไปในภพนั้น  ๆ   พึงเปนวิญญาณเขาถึงภพเนวสัญญานาสัญ- 
ญายตนะ   นัน่เปนฐานะท่ีมีได   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   นี้เราเรียกวา   ปฏิปทามี 
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเปนท่ีสบาย. 
           [๙๘]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางนี้     ทานพระอานนทได 
ทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา   ขาแตพระองคผูเจริญภิกษุในธรรมวินัยนี้เปน 
ผูปฏิบัติแลวอยางนี้    ยอมไดอุเบกขาโดยเฉพาะ  ดวยคิดวา  สิ่งที่ไมมีก็ไมพึงมี 
แกเรา   และจักไมมีแกเรา     เราจะละส่ิงที่กําลังมีอยู      และมีมาแลวน้ัน ๆ  เสีย  
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ขาแตพระองคผูเจริญ   ภิกษุนั้นพึงปรินิพพานหรือหนอ      หรอืวาไมพึงปริ-   
นิพพาน.  
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนอานนท  ภิกษุบางรูปพึงปรินิพพาน 
ในอัตภาพนี้ก็มี  บางรูปไมพึงปรินิพพานในอัตภาพน้ีก็มี. 
           อา.   ขาแตพระองคผูเจริญ   อะไรหนอแล   เปนเหตุ   เปนปจจัยให 
ภิกษุบางรูปปรินิพพานในอัตภาพนี้ก็มี   บางรูปไมปรินิพพานในอัตภาพนี้ก็มี. 
           [๙๐]  พ. ดูกอนอานนท    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    เปนผูปฏิบัติแลว 
อยางนี้   ยอมไดอุเบกขาโดยเฉพาะดวยคิดวา    สิง่ท่ีไมมีก็ไมพึงมีแกเรา   และ 
จักไมมีแกเรา     เราจะละส่ิงที่กําลังมีอยู     และมีมาแลวน้ัน ๆ เสีย      เธอยนิดี 
บนถึง   ติดใจอุเบกขานั้นอยู    เมื่อเธอยินดี   บนถึง    ติดใจอุเบกขานั้นอยู 
วิญญาณยอมเปนอันอาศัยอุเบกขานั้น  ยึดมั่น  อุเบกขานั้น  ดูกอนอานนท  ภิกษุ 
ผูมีความยึดม่ันอยู   ยอมปรินิพพานไมได. 
           อา.   ขาแตพระองคผูเจริญ    กภิ็กษุนั้นเมื่อเขาถือเอา    จะเขาถือเอา 
ที่ไหน. 
           พ.  ดกูอนอานนท   ยอมเขาถือเอาเนวสัญญานาสัญญายตนภพ. 
           อา.   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคขอทราบวา  ภิกษุนั้นเมื่อเขา 
ถือเอา   ชื่อวายอมเขาถือเอาแดนอันประเสริฐสุดที่ควรเขาถือเอาหรือ. 
           พ.   ดกูอนอานนท   ภิกษุนั้นเมื่อเขาถือเอา    ยอมเขาถือเอาแดนอัน 
ประเสริฐสุดที่ควรเขาถือเอาได    ก็แดนอันประเสริฐสุดที่ควรเขาถือเอาไดนี้  
คือ เนวสัญญานาสัญญายตนะ. 
           [๙๑]  ดูกอนอานนท  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนผูปฏิบัติแลวอยางนี้  
ยอมไดเฉพาะอุเบกขาดวยคิดวา     สิ่งท่ีไมมีก็ไมพึงมีแกเรา      และจักไมมีแก 
เรา    เราจะละส่ิงที่กําลังมีอยู    และมีมาแลวน้ัน ๆ เสีย     เธอไมยินดี    ไมบน 
ถึง  ไมติดใจอุเบกขานั้นอยู   เมื่อเธอไมยินดี   ไมบนถึง  ไมติดใจอุเบกขานั้น  
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อยู  วิญญาณก็ไมเปนอันอาศัยอุเบกขานั้น     และไมยึดมั่น อุเบกขานั้น  ดูกอน 
อานนท  ภิกษุผูไมมีความยึดมั่น  ยอมปรินิพพานได.                      
           อา.  นาอัศจรรยจริง  พระพุทธเจาขา   ไมนาเปนไปได   พระพุทธ- 
เจาขา   อาศัยเหตุนี้     เปนอันวา    พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอกปฏิปทาเครื่อง 
ขามพนโอฆะแกพวกขาพระองคแลว   ขาแตพระองคผูเจริญ    วิโมกขของพระ 
อริยะเปนไฉน. 
           [๙๒]  พ.  ดูกอนอานนท  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   ยอมพิจารณา 
เห็นดังน้ี  ซึ่งกามท้ังที่มีในภพนี้   ทั้งที่มีในภพภายหนา   และกามสัญญาท้ังท่ีมี 
ในภพน้ี    ทัง้ท่ีมีในภพภายหนา    ซึ่งรูปทั้งท่ีมีในภพน้ี  ทั้งที่มีในภพภายหนา 
และรูปสัญญาทั้งท่ีมีในภพนี้  ทั้งที่มีในภพภายหนา  ซึ่งอาเนญชสัญญาซ่ึงอากิญ- 
จัญญายตนสัญญา  ซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา    ซึ่งสักกายะเทาท่ีมีอยูนี้ 
ซึ่งอมตะ  คือความหลุดพนแหงจิตเพราะไมถือม่ัน  ดูกอนอานนท  ดวยประ- 
การน้ีแล   เราแสดงปฏิปทามีอาเนญชสมาบัติเปนท่ีสบายแลว  เราแสดงปฏิปทา 
มีอากิญจัญญายตนสมาบัติเปนที่สบายแลว     เราแสดงปฏิปทามีเนวสัญญานา- 
สัญญายตนสมาบัติเปนท่ีสบายแลว อาศัยเหตุนี้  เปนอันเราแสดงปฏิปทาเครื่อง 
ขามพนโอฆะ  คือวิโมกขของพระอริยะแลว   ดกูอนอานนท   กจิใดอันศาสดา 
ผูแสวงหาประโยชนเกื้อกูลผูอนุเคราะห   อาศัยความอนุเคราะหพึงทําแกสาวก 
ทั้งหลาย  กิจน้ันเราทําแลวแกพวกเธอ  ดูกอนอานนท  นั่นโคนไม  นั่นเรือน 
วางเธอท้ังหลายจงเพงฌาน   อยาประมาท   อยาไดเปนผูเดือดรอนในภายหลัง 
นี้เปนคําพร่ําสอนของเราแกพวกเธอ. 
          พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสสุภาษิตน้ีแลว     ทานพระอานนท  ชื่นชม 
ยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล. 
                                    จบ  อาเนญชสัปปายสูตรที่  ๖  
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             อรรถกถาอาเนญชสัปปายสูตร     
 
           อาเนญชสัปปายสูตร  มีคําเริ่มตนวา ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางน้ี :- 
           พึงทราบวินิจฉัยในพระสูตรนั้น  ดังตอไปนี้.   บทวา  อนิจฺจา  คือ 
ชื่อวาไมเทียง   เพราะอรรถวามีแลวกลับไมมี.   บทวา   กามา    หมายถึงวัตถ ุ
กามบาง  กิเลสกามบาง.   บทวา  ตุจฉฺา  คือ ชื่อวาวางเปลา  เพราะเวนจากแกน 
สาร    คือ  ความเท่ียง       ความยั่งยืน     และความเปนตัวตน    แตไมควรถือวา 
ไมมี   ทานอธิบายวา   เพราะเมื่อพูดวา   กํามือเปลา    ชื่อวากํามือไมมี    หา 
มิได.  ก็สภาวะอันใด   ไมมีอะไร ๆ ในภายใน    สภาวะอันนั้นเรียกวา    วาง 
เปลา.   บทวา   มุสา   แปลวา   หายไป.   บทวา  โมสธมมฺา   ความวา  มีการ 
หายไปเปนสภาวะ   คือ   ไมปรากฏ   เหมือนนา   เหมือนสวน  และเหมือนเงิน 
ทอง  ที่หายไป  ไมปรากฏเหมือนเห็นในฝน  ๒ - ๓ วันก็หายไป  ดวยเหตุนั้น  จึง 
ตรัสวา  มีการหายไปเปนธรรมดา.    บทวา  มายากตเมต    ความวา  ยอม 
ปรากฏ    เหมือนทาน้ําใหเห็นเปนแกวมณี    ทําใบพุทราใหเห็นเปนกหาปณะ 
ก็หรือส่ิงอ่ืนๆ  เมื่อคนยืนใกล ๆ มองดสูิ่งเห็นปานน้ัน   ของก็จะปรากฏเหมือน 
อยางนั้น   แตเมื่อเลยที่ใกลไป   สิ่งน้ัน  ๆ ก็ปรากฏเปนปกติอยางเดิม.   แมกาม 
ทั้งหลายก็อยางนั้นเหมือนกัน    ทานกลาววา    ทาํความลวง     เพราะอรรถวา 
ปรากฏเปนอีกอยางหนึ่ง.   อีกอยางหนึ่ง   นักเลนกล   เอานํ้าเปนตน    มาแสดง 
ลวงโดยทําใหเห็นเปนแกวมณีเปนตน     ฉันใด    แมกามท้ังหลายก็ฉันนั้น 
แสดงลวงสภาวะท่ีไมเที่ยงเปนตน   โดยใหเห็นวา เที่ยง เปนตน   เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา ทําการลวง  เพราะอรรถวา  เปนตัวลวง.  บทวา  พาลลาปน 
ความวา    ชือ่วาเปนที่บนถึงของคนพาลเพราะทําใหคนพาลบนถึงอยางนี้วา  
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บุตรของเรา  ธิดาของเรา  เงินของเรา ทองของเรา ดังน้ี. บทวา  ทิฏธมมฺิกา    
กามา  ไดแก  กามคุณ  ๕ อัน เปนของมนุษย.  บทวา  สมฺปรายกิา  ไดแก 
กามท่ีเหลือเวน  กามคุณ ๕.    บทวา    ทิฏธมฺมิกา    กามสฺา    ไดแก 
สัญญาอันปรารภกามของมนุษยเกิดข้ึน.     บทวา    อุภยเมต   มารเธยฺย 
ความวา   กามดวย   กามสัญญาดวย   เหลาน้ัน     แมทั้งสองนั้นก็เปนบวงแหง 
มาร.   เพราะวามารยอมใชอํานาจอยูเหนือชนทั้งหลายผูยึดถือกามและสัญญาท้ัง 
สองนั้น.   คําวา  อุภยเมต  มารเธยฺย  ดังน้ี    ตรัสหมายเอาอํานาจของมารน้ัน. 
          ชนเหลาใด   ยึดถอืกามเหลาน้ัน    มารยอมใชอํานาจเหนือชนเหลาน้ัน 
ทรงหมายเอาอํานาจของมารนั้นจึงตรัสวา   นั่นเปนวิสัยของมาร.   แมในบาลีวา 
มารสฺเลส   วสิโย   เปนตน   เหมือนอยางวิสัยของโจฬะ   ก็เรียกวาโจฬวิสัย 
วิสัยของปณฑะ  ก็เรียกวา ปณฑวิสัย  วิสัยของสังวรท้ังหลายก็เรียกวา  สังวรวิสัย 
ฉะน้ัน     มารก็ยอมโปรยกามคุณ ๕ ประดุจพืชผักไว     กช็นเหลาใดยึดถือเอา 
กามคุณ ๕ นั้น   มารยอมใชอํานาจเหนือชนเหลาน้ัน  เพราะเหตุนั้น   จึงตรัส 
วานั่นเปนเหย่ือของมาร ดังน้ี.  เหมือนอยางวา  สัตวทั้งหลายมีชาง  เปนตน 
ยอมใชอํานาจเหนือภูมิประเทศใด   ภูมิประเทศน้ัน   เรียกวา   ถิ่นชาง   ถิ่นมา 
ถิ่นแพะ   ฉันใด    ชนเหลาใดยึดถือกามคุณ ๕ เหลาน้ัน     มารยอมใชอํานาจ 
เหนือชนเหลาน้ัน    เพราะเหตุนั้น   จึงตรัสวาน่ัน  เปนโคจร (ถิน่) ของมารดังน้ี 
ฉันนั้น.   บทวา  เอตฺถ  ไดแกในกามเหลาน้ัน.  บทวา   มานสา  คือ   เกิด 
ในจิต. 
           ในขอน้ัน    พึงมีคําถามวา   อภิชฌามีลักษณะเพง  ปรารภกามท้ังสอง 
อยาง   และสารัมภะ   มีลกัษณะแขงดีเกินกวาเหตุ    จะเกิดข้ึนก็ชางเถิด   สวน 
พยาบาทเกิดข้ึนอยางไร ? พึงตอบวา   ยอมเกิดข้ึนไดอยางนี้   คือ   เมื่อของเรา  
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แมถูกชิงไปก็เศราโศก    แมขาดไปก็เศราโศก.    แมมีความสําคัญวาถูกชิงไปก็    
เศราโศก    ความขุนเคือง     ความขัดแคนของจิตเห็นปานน้ี.    บทวา    เตว  
อริยสาวกสฺส   ไดแก เตว  อริยสาวกสสฺ.   ว อักษร    เปนเพียงอาคมสนธิ 
(การตอโดยลงตัวอักษร).  บทวา   อธิ   มนุสิกขฺโต     ความวา  กิเลสทั้ง ๓ 
เหลาน้ัน   ยอมทําอันตรายแกพระอริยสาวกผูศึกษาอยูในพระศาสนานี้.   บทวา 
อภิภุยฺย   โลก  ไดแก ครอบงําโลก  คือ  กามคุณ.  บทวา อธิฏาย  มนสา 
ไดแก อธิษฐานอารมณของฌานดวยจิต  บทวา อปริตฺต  ไดแก กามาวจรจิต 
ชื่อปริตตะ.   มหัคคตจิต    ชื่อวา    อปริตตะ   เพราะปฏิเสธกามาวจรจิตน้ัน. 
แมคําวา   ปมาณ   ไดแก   กามาวจรจิตน่ันเอง.    รปูาวจรจิต   อรูปาวจรจิต  
ชื่อวา อัปปมาณ.  ก็คําวา  สุภาวิต  นี้  ไมใชชื่อของกามาวจรจิตเปนตน   แต 
เปนชื่อของโลกุตรจิตเทานั้น.    เพราะฉะนั้น     ดวยอํานาจของคําวา    สุภาวิต 
นั้น  คําวา  อปริตฺต  อปฺปมาณ  สภุาวิต  ดังน้ี   ทั้งหมด  ควรเปนชื่อของ 
โลกุตระเทานั้น.  บทวา  ตพฺพหุลวิหาริโน  ความวา  กระทําปฏปิทาน้ันนั่น 
แหละใหมากอยูดวยการหามกามเสียได.  บทวา  อายตเน  จิตฺต ปสีทติ ไดแก 
จิตยอมผองใสในเหตุ. ก็เหตุในคําวา  อายตเน  จิตฺต  ปสีทติ นี้  คืออะไร ? 
คือพระอรหัตหรือวิปสสนาของพระอรหัต     จตุตถฌาน    หรอื    อุปจารของ 
จตุตถฌาน.  ในคําวา  สมฺปสาเท  สติ  นี้     ความผองใสมี ๒ อยาง    คือ 
ความผองใสดวยการนอมใจเชื่อ   และความผองใสดวยการไดมา.   ก็เม่ือมหา- 
ภูตรูปเปนตน    ปรากฏแกพระโยคาวจร   ผูเริ่มต้ังวิปสสนา  เพ่ือพระอรหัตอยู 
มหาภูตรูปเหลาน้ัน    ยอมปรากฏ  อุปาทายรูปยอมปรากฏ   นามรูปยอมปรากฏ 
โดยทํานองใด.   ปจจัยทั้งหลายยอมปรากฏโดยประการท้ังปวง   วิปสสนาอันมี 
ลักษณะของคนเปนอารมณยอมปรากฏโดยทํานองน้ัน.  ความหวังในพระอรหัต 
ที่ยังไมไดนั่นแลวา   เราจักยึดเอาพระอรหัตใหไดในวันนี้   ดงัน้ัน    ยอมต้ังอยู  
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ชื่อวา   ยอมไดความนอมใจเชื่อ    อีกอยางหนึ่ง    พระโยคาวจรทําตติยฌานให   
เปนบาท  ทํากสิณบริกรรมเพ่ือตองการจตุตถฌาน   พิจารณาเห็นการขมนิวรณ 
เปนตน  ยอมขมนิวรณเหลาน้ีได   โดยทํานองใดกิเลสทั้งหลายยอมสงบ   สติ  
ยอมต้ังม่ัน       สังขารปรากฏชัดแจมแจง       เหมือนโลกอ่ืนปรากฏแกทานผูได 
ทิพยจักษุ.  จิตตุปบาทยอมต้ังม่ันดวยอุปจารสมาธิ   เหมือนติดอยู   ทีก่อนปูน 
ฉาบ   ความหวังในฌานท่ียังไมได   วาเราจักทําจตุตถฌานใหเกิด  ในวันนีแ้หละ 
ดังน้ี   ยอมต้ังอยู   ชื่อวา  ไดเฉพาะการนอมใจเชื่อ    โดยทํานองน้ัน   นีช้ื่อวา 
ความผองใส   ดวยการนอมใจเชื่อ.   เม่ือความผองใสนี้มีอยู.   ก็ทานผูใด 
ไดพระอรหัตหรือ  จตุตถฌาน  จิตของทานผูนั้น   ยอมผองใสแท.   ก็ในท่ีนี้  
เพราะพระบาลีวาก็จิตยอมผองใสในอายตนะ   การไดวิปสสนาเพ่ือพระอรหัต 
และอุปจารแหงจตุตถฌาน  พึงทราบวา  ความผองใสดวยการได. 
           จริงอยู   วิปสสนาเปนเหตุแหงการนอมใจเชื่อดวยปญญา  อุปจารเปน 
เหตุแหงการถึงอาเนญชสมาบัติ.   ในคําน้ีที่วาเขาถึงอาเนญชสมาบัติหรือนอม 
ใจเชื่อดวยปญญาในปจจุบัน  ดังน้ี  พึงเปลี่ยนบทนี้  เสีย  (บาง)  วา  นอมใจ 
เชื่อดวยปญญา  หรือ  เขาถึงอาเนญชสมาบัติในปจจุบัน  ดังนี้    แลวพึงทราบ 
เนื้อความ  (ตามน้ัน ).  ทานอธิบายวา   เมื่อความผองใสน้ันมีอยู   ยอมนอมใจ 
เชื่อดวยปญญาในปจจุบัน  อธิบายวา  ทําใหแจงพระอรหัต.  หรือวา   เมื่อยงั 
ไมรูแจงพระอรหัตน้ัน     ยอมเขาถึงอาเนญชสมาบัติ.   อีกอยางหนึ่ง    บทวา 
ปฺาย   อธิมุจฺจติ     ไดแก  ทําอรหัตมรรคใหเกิดข้ึน.   หรอืวาเมื่อยังไม 
รูแจงอรหัตมรรคนั้น     ยอมเขาถึงอาเนญชสมาบัติ.     เมื่อไมอาจทําแมอรหัต- 
มรรคใหเกิด   ยอมทําใหแจงสัจจะ  ๔  ในปจจุบัน    หรือวา   เมือ่ยังไมรูแจง 
สัจจะ ๔ นั้น   ยอมเขาถึงอาเนญชสมาบัติ.  
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           ในขอน้ัน  มีนัยดังตอไปนี้.   ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  ทําตติยฌาน    
ใหเปนบาท  ทํากสิณบริกรรมเพื่อ  (จะได)  จตุตถฌาน   นิวรณทัง้หลายของ 
ภิกษุนั้นยอมสงบ  สติยอมต้ังม่ัน  จิตยอมต้ังม่ัน  โดยอุปจารสมาธิ.  ภิกษุนัน้ 
กําหนดรูปและอรูปเปนอารมณ   กําหนดปจจัยเปนอารมณ    กําหนดวิปสสนา 
อันมีลักษณะของตนเปนอารมณ.  ภิกษุนั้นยอมมีความคิดอยางนี้วา  ฌานของ 
เรา    พึงเปนสวนแหงคุณวิเศษดวยอุปจารสมาธิ     ความท่ีฌานเปนสวนแหง 
คุณวิเศษก็ชางเถอะ         เราจักทําความท่ีฌานอันเปนสวนแหงการแทงตลอด 
(ตรัสรู)   ดังน้ี    เจริญวิปสสนา   ยอมทําใหแจงพระอรหัต.    กจิของภิกษุนั้น 
ยอมชื่อวาเปนอันทําแลว   ดวยเหตุมีประมาณเทาน้ี      แตเมื่อไมสามารถทําให 
แจงพระอรหัต   แตนั้นก็จะมีใจทอถอย    ต้ังอยูในระหวางไมได   ก็เขาจตุตถ- 
ฌาน.    ถามวา  เหมือนอะไร ?    ตอบวา  เหมือนบุรุษคิดวา  จักฆาควายปา 
จึงถือหอกออกตามไป  ถาฆามันได    ก็จะปาวรองแกชาวบานทั้งส้ิน   แตเมื่อ 
ไมอาจฆามันได        ก็ฆาเนื้อตัวเล็ก ๆ มีกระตายและเห้ียเปนตนในกลางทาง 
เต็มหาบแลวก็กลับมาเทานั้นฉันใด  พึงทราบการท่ีภิกษุนี้ทําตติยฌานใหเปน 
บาท     ทําบริกรรมเพื่อจตุตถฌาน    เหมือนบุรุษถือหอกออกติดตามควายปา 
พึงทราบการที่ภิกษุคิดวา   ฌานอันเปนสวนแหงคุณวิเศษจะพึงมีแกผูพิจารณา 
เห็นการขมนิวรณเปนตน      ความท่ีฌานอันเปนสวนแหงคุณวิเศษก็ชางเถอะ 
เราจักกระทําฌานอันเปนสวนแหงการแทงตลอด  (ใหได)   ดังน้ี     แลวเจริญ 
วิปสสนาทําใหแจงพระอรหัต   เหมือนการจะฆาควายปา   พึงทราบการท่ีภิกษุ 
เมื่อไมสามารถทําใหแจงพระอรหัต  แตนั้นก็ถอยมาเขาจตุตถฌาน  เหมือนบุรุษ 
ไมสามารถฆาควาย      ก็ฆาเนื้อเล็ก ๆ มีกระตายและเห้ียเปนตนในกลางทาง 
เต็มหาบแลวจึงไป   ฉันนั้น.   แมในการประกอบความแหงการเจริญมรรคและ 
การทําใหแจงสัจจะ  ๔  กม็ีนัยนี้เหมือนกัน.  
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           บัดนี้   เมื่อจะทรงแสดงสถานท่ีเกิดของภิกษุ    ผูไมอาจทําใหแจงพระ    
อรหัต  จึงตรัสคําวา  กายสฺส  เภทา   ดงัน้ี   เปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน 
บทวา  ย  แปลวา  เหตุใด  อธิบายวา  วิญญาณอันจะเปนไปในภพนั้น ๆ พึงม ี
คือเหตุเครื่องเขาถึงความไมหว่ันไหว   มีอยู.  ก็บทวา  ตสวตฺตนิก  ในคําน้ี  
ไดแก  เปนไปพรอมเพ่ือภิกษุนั้น.   ภิกษุนั้นยอมเปนไป   คือ   บังเกิดดวย 
วิญญาณอันเปนวิบากใด    วิญญาณนั้นพึงเปน     (วิญญาณอันเขาถึงความไม 
หว่ันไหว).   บทวา  อาเนฺชูปคต  ความวา    พึงเปนวิญญาณเขาถึงสภาวะ 
อันไมหว่ันไหวอันเปนกุศล   อธิบายวา   พึงเปนเชนนั้นทีเดียว.   อาจารยบาง 
พวกกลาวถึงวิญญาณที่เปนกุศล.  บทวา  ย  ความวา   กุศลวิญญาณใดอันเปน 
ไปพรอม     คือ  เปนเหตุแหงอุปบัติเพ่ือภิกษุนั้น     พึงเปนวิญญาณเขาถึง 
ความไมหว่ันไหว       วิญญาณนั้นแมในเวลาเปนวิบากก็พึงมีชื่อน้ันนั่นแหละ. 
ก็เน้ือความน้ีนั้นพึงทราบโดยนัยนี้วา   "ก็หากวาบุญปรุงแตงสังขารนั้นวิญญาณ 
ยอมเขาถึงบุญ     หากอกศุลปรุงแตงสังขารนั้นวิญญาณยอมเขาถึงอกุศล   หาก 
อาเนญชะปรุงแตงสังขารนั้นวิญญาณยอมเขาถึงอาเนญชะ"     ดงัน้ี.      บทวา 
อาเนฺชสปฺปายา    ความวา    เปนสปัปายะแกอาเนญชะคือจตุตถฌาน    ก็ 
ปฏิปทาน้ันเปนสัปปายะแกอาเนญชะอยางเดียวก็หาไม  พึงทราบวาเปนสัปปายะ 
และเปนอุปการะแมแกพระอรหัตอันมีในเบื้องบน.    ในอาเนญชะที่หน่ึงนี้ตรัส 
โอสักกนา   การถดถอย   ดวยอํานาจสมาบัติ. 
           บทวา    อิติ    ปฏสิฺจิกฺขติ    ความวา    ถงึจตุตถฌานแลว 
ยอมพิจารณาอยางนี้.     จริงอยู     ภิกษุนี้มีปญญามากกวาภิกษุรูปกอน    จึง 
พิจารณากรรมฐานรวมกัน    สําหรับภิกษุแม ๒ รปู    คือสําหรับภิกษุนั้นดวย 
สําหรับตนดวย.  บทวา   ตพฺพหุลวิหารโน  ความวา  กระทําปฏปิทาน้ันนั่น 
แหละใหมากข้ึนดวยการหามรูปอยู.    บทวา   อาเนฺช   สมาปชฺชติ   ไดแก  
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ยอมเขาอาเนญชสมาบัติ   คือ   อากาสานัญจายตนะ.    คําท่ีเหลือเปนเหมือนคํา   
กอน ๆ  นั่นแหละ.    ก็ในท่ีนี้ฉันใด   ในที่ทุกแหงก็ฉันนั้น   ขาพเจาจักกลาว  
แตที่แปลกกันเทาน้ัน   ดงัน้ี    ในอาเนญชะที่  ๒  นี้    ทานกลาว   โอสักกนา 
การถดถอยดวยอํานาจวิปสสนา. 
           บทวา   ยงฺกิฺจิ   รปู   ความวา  เมื่อจะทรงแสดงวิปสสนาและมรรคจึง 
ตรัสอยางนี้.  บทวา  อิติ   ปฏิสฺจิกฺขติ   ความวา  ถึงอากาสานัญจายตนะ 
แลว   ยอมพิจารณาอยางนี้.  จริงอยู   ภิกษุรูปนี้   มีปญญามากกวาภิกษุ  ๒  รูป 
ขางตน    ยอมพิจารณากรรมฐานรวมกันสําหรับภิกษุแมทั้ง ๓ รูป   คือสําหรับ 
ภิกษุเหลาน้ันดวย  สําหรับตนดวย.   ก็ในคําวา  อุภยเมต   อนจิฺจ   นี้    ตรสั 
วา  " ทั้งสองอยาง "   เพราะยนสวนหน่ึง ๆ  ที่ดีเขาดวยอํานาจภพน้ีและภพภาย 
หนา.   บทวา   นาล   อภินนฺทิตฺ    ความวา   ไมควรเพลิดเพลินดวยอํานาจ 
ตัณหาและทิฏฐิ.      แมใน  ๒  บทที่เหลือก็นัยนี้แหละ.   บทวา    ตพฺพหุล- 
วีหาริโน    ความวา   ทําปฏิปทาน้ันนั่นแหละใหมากดวยการหามกามและหาม 
รูปอยู.   บทวา   อาเนฺซ   สมาปชฺชติ   ไดแก  เขาอาเนญชสมาบัติ   คือ 
วิญญานัญจายตนะ.  ในอาเนญชะที่  ๓ นี้  ตรัสโอสักกนาการถดถอยดวยอํานาจ 
วิปสสนาเทานั้น. 
           บทวา   อิติ  ปฏิสฺจิกฺขติ   ความวา  ถึงวิญญานัญจายตนฌานแลว 
พิจารณาอยูอยางนี้.  จริงอยู  ภิกษุนี้มีปญญามากกวาภิกษุ ๓ รูป  ขางตน  ยอม 
พิจารณากรรมฐานรวมกันสําหรับภิกษุแมทั้ง ๔ รปู  คือ  สําหรับภิกษุเหลาน้ัน 
ดวย  สําหรับตนดวย.  บทวา  ยตฺเถตา  อปริเสสา  นริุชฺฌนฺติ  ความวา 
สัญญา  ทีก่ลาวไวขางตนเหลาน้ี   ถึงอากิญจัญจายตนฌานอันใดแลว   ยอมดับ 
ไป.  บทวา   เอต   สนฺต    เอต   ปณีต   ความวา   อากิญจัญญายตนฌานน้ัน 
ชื่อวา   สงบ   เพราะสงบโดยองค   และสงบโดยอารมณ ชื่อวา   ประณีต  
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เพราะอรรถวาไมเดือดรอน.   บทวา  ตพฺพหุลวิหาริโน   ความวา  ผูกระทํา   
ปฏิปทาน้ันนั่นแหละใหมาก  ดวยการหามสัญญาเหลาน้ันอยู.  ในอากิญจัญญาย-  
ตนฌานท่ี ๑ นี้    ตรัสโอสักกนา   ดวยอํานาจสมาธิ.     บทวา    ปฏิส-ฺ 
จกฺขติ  ความวา  ถึงวิญญาณัญจายตนฌานน่ันแล  พิจารณาอยูอยางนั้น.  ภิกษุ 
นี้มีปญญามากกวาภิกษุ  ๔  รูปขางตน     จึงพิจารณากรรมฐานรวมกันสําหรับ 
ภิกษุทั้ง ๕  รปู    คือ    สําหรับภิกษุเหลาน้ันดวย    สําหรับตนดวย.    บทวา 
อตฺเตน  วา  อตฺตนิเยน  วา   ความวา  สูญ   คือ   วางเปลาจากส่ิงที่จะพึงถือ 
เอาวา  เรา  วา  ของเรา.   ในที่นี้ทรงแสดงสุญญตาไว  ๒  เง่ือนอยางนี้     บทวา 
ตพฺพหุลวิหาริโน  ความวา  ผูกระทําปฏิปทาท่ีกลาวไวขางตน.  และปฏิปทา 
คือ  สุญญตานี้ใหมากอยู.  ในอากิญจัญญายตนฌานท่ี  ๒  นี้ตรัส    โอสักกนา 
ดวยอํานาจวิปสสนา. 
           บทวา    อิติ  ปฏิสฺจิกฺขติ    ความวา    ถึงวิญญานัญจายตนะแลว 
พิจารณาอยางนี้.    ก็ภิกษุนี้มีปญญามากกวาภิกษุ  ๕  รูปขางตน    จึงพิจารณา 
กรรมฐานรวมกันสําหรับภิกษุทั้ง ๖ รปู   คือสําหรับภิกษุเหลานั้นดวย  สําหรับ 
ตนดวย.   ก็ในคําน้ีที่วา   เราไมมีในท่ีไหน ๆ สิ่งนอยหน่ึงของใคร ๆ 
หามีไม   (เราน้ัน)  ไม   และ สิ่งนอยหนึ่งของเราก็หามีในท่ีไหน ๆ 
ไม  ในใคร ๆ ยอมไมมีสิ่งนอยหน่ึงเลย    ดังน้ี    ตรสัสุญญตาอัน 
มี ๔ เง่ือน.  ตรัสไวอยางไร    (ตรัสไววา)   อันภิกษุนี้ยอมไมเห็นตน  ในที ่
ไหน ๆ วา  เราไมมีในที่ไหน ๆ.  ยอมไมเห็นตนของตนท่ีจะพึงนอมเขาไปใน 
ภาวะนอยหน่ึงของคนอ่ืนไร  ๆ  วา   สิ่งนอยหน่ึงของใคร  ๆ  หามีในอะไร  ๆ 
(เรานั้น)    ไม  อธิบายวา   ยอมไมเห็นที่นองชายวา   ควรสําคัญนอมเขามาใน 
ฐานะพ่ีนองชายของตน   สหายในฐานะสหาย   หรือบริขารในฐานะบริขารของ 
ตน.   ในคําวา   และสิ่งนอยหน่ึงของเราก็ตาม ในที่ไหน ๆ  ไม   นี้งด  
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มม  ศัพทไวกอนจะมีใจความวา  ยอมไมเห็นตนของคนอ่ืนในที่ไหน ๆ.  ในที่นี้     
นําเอา   มม    ศัพทมาใสเปนรูป  มม   กิสฺมิฺจิ   กิฺจน   นตฺถิ    ความวา 
ภิกษุนั้นยอมไมเห็นวา     ตนของคนอ่ืนมีอยูในภาวะนอยหน่ึงไร ๆ   ของเรา. 
อธิบายวา   ยอมไมเห็นตนของคนอ่ืนท่ีจะพึงนอมเขามาดวยภาวะนอยหน่ึงนี้ใน 
ฐานะไร  ๆ  วา    พ่ีนองชายในฐานะพ่ีนองชายของตน    สหายในฐานะสหาย 
หรือบริขารในฐานะบริขาร.  ดวยประการอยางนี้   ภิกษุนี้  เหตุที่ไมเห็นตนใน 
อะไร ๆ ไมเห็นตนน้ันวา  จะพึงนําเขาไปในภาวะนอยหน่ึงของคนอ่ืน  ไมเห็น 
ตนของคนอ่ืน      และไมเห็นตนขอคนอ่ืนที่จะพึงนําเขามาโดยภาวะนอยหน่ึง 
ของตน   เพราะฉะนั้น   พึงทราบวา   สุญญตานี้มี  ๔  เง่ือน.   บทวา   ตพฺพ- 
หุลวิหาริโน  ความวา  กระทําปฏิปทาที่กลาวแลวในหนหลัง   และสุญญตา ๔ 
เง่ือนน้ีใหมากอยู.   แมในอากิญจัญญายตนฌานท่ี  ๓  นี ้   ก็ตรสัโอสักกนาดวย 
อํานาจวิปสสนาน่ันเอง. 
           บทวา   อิติ   ปฏิสฺจิกฺขติ   ความวา   ถึงอากิญจัญญายตนฌานแลว 
จารณาอยู    อยางนี้.    กภิ็กษุนี้มีปญญามากกวาภิกษุ ๖ รูป    ขางตน    จึง 
พิจารณากรรมฐานรวมกันสําหรับภิกษุแมทั้ง  ๗  รูป    คือ    สาํหรับภิกษุเหลา 
นั้นดวยสําหรับตนดวย.  บทวา  ยตฺเถตา  อปริเสสา  นิรุชฺฌนฺติ   ความวา 
สัญญาท้ังปวงซ่ึงกลาวแลวในหนหลังเหลาน้ัน  ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานใด 
แลว    ยอมดับไปในที่นี้.   บทวา    ตพฺพหุลวิหารโิน   ความวา   ผูกระทํา 
ปฏิปทาน้ันนั่นแหละใหมาก ดวยการหามสัญญาเหลาน้ันอยู.  ในเนวสัญญานา- 
สัญญายตนฌานน้ี  ตรัสโอสักกนาดวยอํานาจสมาธิ. 
           บทวา   โน   จสฺส   โน   จ  เม  สิยา  ความวา  ถากรรมวัฏ  ๕ อยาง 
ในกาลกอนจะไมพึงประมวลเขามาแกเราไซร    วิปากวัฏ ๕ อยางในปจจุบันนี้  
ของเราน้ัน   ก็จะไมพึงมี   คือ  ไมพึงเปนไปแกเรา.  บทวา  น  เม   ภวิสฺสติ  
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ความวา    ถากรรมฐาน ๕ อยางในปจจุบัน    จักไมประมวลกนัมาไซร    เมื่อ    
กรรมฐานน้ันไมมี  วิปากวัฏ ๕ อยาง  จักไมมีแกเราในอนาคต.   บทวา  ยทตฺถิ 
ย  ภูต  ต   ปชหามิ  ความวา   ขันธปญจกอันใดที่กําลังมีอยู    มมีาแลวเราละ 
ขันธิปญจกน้ันที่มีในบัดนี้เสีย.   บทวา   เอว   อุเปกข   ปฏิลภติ   ความวา 
ภิกษุนั้นยอมไดอุเบกขาในวิปสสนาอยางนี้.   บทวา   ปรินิพฺพาเยยฺย  นุ  โข 
โส  ภนฺเต   ภิกฺขุ  น  วา  ปรินิพฺพาเยยฺย   ความวา   ยอมถามวา  ขาพระ- 
องคยอมถามอยางไร    คือ    ยอมถามวา    ตรัสพระอรหัตบาง    โอสักกนาบาง 
ปฏิปทาบาง    ปฏิสนธิบาง    สําหรับผูกระทําตติยฌานใหเปนบาทแลวดํารงอยู 
ก็เหมือนกัน   (แต)   ไมตรัสอะไร ๆ สําหรับผูกระทําเนวสัญญานาสัญญายตน- 
ฌานใหเปนบาทแลวดํารงอยู     ขาพระองคชื่อถามขอน้ัน.    บทวา    อเปตฺถ 
ตัดบทเปน  อป  เอตฺถ  บทวา  โส  ต  อุเปกฺข   อภนินฺทติ   ความวา 
ภิกษุนั้นยอมเพลิดเพลิน    ซึ่งอุเบกขา    คือวิปสสนานั้นดวยความเพลิดเพลิน 
ดวยตัณหาและทิฏฐิ.   แมใน ๒ บทท่ีเหลือก็มีนัยนี้แหละ.  บทวา  ตนฺนิสฺสิต 
โหติ  วิฺาณ    ความวา   ยอมอาศัยวิปสสนานั้น.    บทวา   ตทุปาทาน 
ความวา วิญญาณนั้น  ชื่อวาถือเอาดวยการยึดมั่นวิปสสนานั้น    บทวา สอุปา- 
ทาโน  ไดแก  มีการยึดถือ.  บทวา   น  ปรินิพฺพายติ  ความวา  ภิกษุผูมี 
อาลัยในวิปสสนา  ยอมไมปรินิพพานในศาสนาของเรา.  ทานแสดงวา   ก็ภิกษุ 
ใดมีอาลัยในวิหาร  บริเวณและอุปฏฐาก  เปนตน  ขอท่ีจะพึงกลาวในภิกษุนั้น 
ยอมไมมี    บทวา  กห  ปน  คือ ในทีไ่หนเลา.    บทวา  อุปาทิยมาโน 
อุปาทิยติ  ไดแก  ยอมถอืเอาปฏิสนธิ.   บทวา   อปุาทานเสฏ   กิร  โส 
ภนฺเต    ความวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   ไดยินวาภิกษุนั้นยอมยึดถือเอาที่ที่ 
จะพึงถือเอา   อันประเสรฐิสุด  คือเปนภพอันสูงสุด    อธิบายวา   ยอมยึดถอื 
ปฏิสนธิในภพอันประเสริฐที่สุด.  ตรสัปฏิสนธิของภิกษุนั้นดวยคําน้ี.  
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           บัดนี้    เพ่ือจะตรัสพระอรหัตของภิกษุนี้   จึงตรัสวา   อธิานนฺท   ดัง   
นี้เปนตน.   บทวา   นิสฺสาย   ไดแก  อาศัยสมาบัตินั้น.   บทวา  โอฆสฺส 
นิตฺถรณา  อกฺขาตา  ทานกลาววา  ตรัสการขามโอฆะ  คือตรัสการขามโอฆะ 
สําหรับภิกษุผูทําตติยฌานใหเปนบาทแลวดํารงอยู     ตรัสการขามโอฆะสําหรับ  
ภิกษุผูทําเนวสัญญานาสัญญายตนฌานใหเปนบาทแลวดํารงอยู.  บทวา กตโม 
ปน  ภนฺเต  อริโย  วิโมกฺโข  ความวา  พระอานนท่ีทูลถามอะไรในอธิการน้ี. 
พระอานนททูลถามวา   ภิกษุทําสมาบัติใหเปนปทัฏฐานกอน   แลวเจริญวิปส- 
สนาไดบรรลุพระอรหัตยอมไมลําบาก    เหมือนบุคคลอาศัยเรือหรือแพเปนตน 
ขามหวงน้ําใหญก็ไปถึงฝงไดฉะน้ัน     สวนพระสกุขวิปสสกผูเจริญวิปสสนา 
ลวน ๆ    พิจารณาปกิณณกสังขาร     แลวไดบรรลพุระอรหัต     ยอมลําบาก 
เหมือนบุคคลฟนฝากระแสนํ้าดวยกําลังแขนไปถึงฝงฉะนั้น    ขาพระองคขอทูล 
พระอรหัตของพระสุกขวิปสสกนี้ดวยประการดังกลาว.     บทวา   อริยสาวโก 
ไดแก  พระอริยสาวกผูเปนสุกขวิปสสก.   จริงอยู  พระสุกขวิปสสกนี้  มีปญญา 
มากกวาภิกษุทั้ง  ๘  รูปขางตน    ยอมพิจารณากรรมฐานรวมกัน   สําหรับภิกษุ 
แมทั้ง ๙ รูป  คือ  สําหรับภิกษุเหลาน้ันดวย   สําหรับตนดวย   บทวา  เอส 
สกฺกาโย  ยาวตา  สกฺกาโย   ความวา   ยอมพิจารณาเห็นวา   ชื่อวา  สักกา- 
ยะกลาวคือ  วัฏฏะอันเปนไปในภูมิ ๓ มี อยูประมาณเทาใด  สักกายะแมทั้งหมด 
ก็มีเทาน้ีเทานั้น   สักกายะท่ียิ่งไปกวานั้นยอมไมมี.  บทวา  เอต  อมต  ยทิท 
อนุปาทา  จิตฺตสฺส  วิโมกฺโข   ความวา   ยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา   ชื่อวา 
ความหลุดพนแหงจิตเพราะความไมถือม่ัน   เปนอมตะ   ไมตาย    เปนสันตะ 
สงบ  เปนปณีตะ    ประณีต   ก็ในท่ีอ่ืน  ทานเรียกพระนิพพานวา  ความหลุด 
พนแหงจิต  เพราะไมถือม่ัน.   แตในพระสูตรนี้    ตรัสพระอรหัตของพระสุกข- 
วิปสสก.  คําท่ีเหลือในที่ทุกแหงงายท้ังน้ัน.  
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           ก็ในพระสูตรนี้     ทั้งหมดพึงทราบวา   ตรสัโอสักกนา    ในฐานะ ๗    
อยาง  ตรัสปฏิสนธิในฐานะ ๘ อยาง  ตรัสพระอรหัตในฐานะ ๙ อยาง.  ตรสั 
อยางไร  ?    ตรัสโอสักกนา    สําหรับภิกษุผูทําตติยฌานใหเปนบาทต้ังอยูกอน 
(ตอไป)  ตรสัปฏิสนธิ  ตรัสพระอรหัต   สําหรับภิกษุผูทําจตุตถฌาน  (และ) 
อากาสานัญจายตนฌานใหเปนบาทต้ังอยูก็เหมือนกัน   (คือตรัสโอสักกนา  ตรัส 
ปฏิสนธิ   และตรัสพระอรหัต)   สวนสําหรับพระภิกษุ  ๓  รปู   ผูทําวิญญาณัญ- 
จายตนฌานใหเปนบาทต้ังอยู   ตรัสโอสักกนา   ตรัสปฏิสนธิ   ตรัสพระอรหัต 
สําหรับภิกษุผูทําอากิญจัญญายตนฌานใหเปนบาทต้ังอยูก็เหมือนกัน.       สวน 
สําหรับภิกษุผูทําเนวสัญญานาสัญญายตนฌานใหเปนบาทต้ังอยู   ไมมีโอสกักนา 
แตตรัสปฏิสนธ ิ  และพระอรหัต   สําหรับพระสุกขวิปสสก    ตรัสเฉพาะพระ- 
อรหัตเทาน้ัน   ดวยประการดังกลาวมานี้    พึงทราบวา  ตรัสโอสักกนาในฐานะ 
๗  อยาง    ตรัสปฏิสนธิในฐานะ ๘ อยาง     ตรัสพระอรหัตในฐานะ  ๙  อยาง. 
ก็อาเนญชสปปายสูตรนี้   ตรัสรวมเอาโอสักกนาในฐานะ  ๗  อยาง    ปฏิสนธิใน 
ฐานะ ๘ อยาง  พระอรหัตในฐานะ ๙ อยาง  ยอมชื่อวา  เปนอันตรัสดีแลวแล. 
                               จบ  อรรถกถาอาเนญชสัปปายสูตรที่  ๖  
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                      ๗.  คณกโมคคัลลานสูตร   
 
วาดวยการศึกษาและการปฏิบัติเปนไปตามลําดับ  
 
           [๙๓]   ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้ :- 
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ปราสาทของอุบาสิกาวิสาขา  
มิคารมารดา    ในพระวิหารบุพพาราม   กรุงสาวัตถี.    ครั้งน้ัน    พราหมณ 
คณกะโมคคัลลานะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    ทักทายปราศรัยกับพระผูมี- 
พระภาคเจา   ตามธรรมเนียมแลว    จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  พอนั่งเรียบ 
รอยแลว    ไคทูลพระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา    ขาแตทานพระโคดม    ตัวอยาง 
เชนปราสาทของมิคารมารดาหลังน้ี     ยอมปรากฏมีการศึกษาโดยลําดับ     การ 
กระทําโดยลาํดับ   การปฏิบัติโดยลําดับ   ถือกระท่ังโครงรางของบันไดชั้นลาง 
แมพวกพราหมณเหลาน้ี   ก็ปรากฏมีการศึกษาโดยลําดับ   การกระทําโดยลาํดับ 
การปฏิบัติโดยลําดับ  คือ  ในเรื่องเลาเรียน   แมพวกนักรบเหลาน้ี    ก็ปรากฏมี 
การศึกษาโดยลําดับ   การกระทําโดยลาํดับ   การปฏิบัติโดยลําดับ  คือ  ในเรื่อง 
ใชอาวุธ  แมพวกขาพระองคผูเปนนักคํานวณมีอาชีพในทางคํานวณก็ปรากฏมี 
การศึกษาโดยลําดับ   การกระทําโดยลาํดับ   การปฏิบัติโดยลําดับ    คือในเรื่อง 
นับจํานวน   เพราะพวกขาพเจาไดศิษยแลว    เริ่มตนใหนับอยางนี้วา     หน่ึง 
หมวดหน่ึง  สอง  หมวดสอง  สาม   หมวดสาม   สี่   หมวดส่ี   หา  หมวดหา 
หก   หมวดหก   เจ็ด    หมวดเจ็ด   แปด    หมวดแปด   เกา    หมวดเกา   สิบ 
หมวดสิบ    ยอมใหนับไปถึงจํานวนรอย   ขาแตทานพระโคดม   พระองคอาจ 
ไหมหนอ    เพ่ือจะบัญญัติการศึกษาโดยลําดับ    การท่ีกระทําโดยลําดับ    การ 
ปฏิบัติโดยลาํดับ   ในธรรมวินัยแมนี้   ใหเหมือนอยางนั้น.  
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           [๙๔]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนพราหมณ   เราอาจบัญญัติ    
การศึกษาโดยลําดับ  การกระทําโดยลาํดับ  การปฏบิัติโดยลําดับ  ในธรรมวินัย 
นี้ได  เปรียบเหมือนคนฝกมาผูฉลาด   ไดมาอาชาไนยตัวงามแลวเริ่มตนทีเดียว 
ใหทําส่ิงควรใหทําในบังเหียน ตอไปจึงใหทําส่ิงท่ีควรใหทําส่ิง ๆ ข้ึนไปฉันใด 
ดูกอนพราหมณ    ฉันนั้นเหมือนกันแล    ตถาคตไดบุรุษท่ีควรฝกแลวเริ่มตน 
ยอมแนะนําอยางนี้วา   ดกูอนภิกษุ    มาเถิด    เธอจงเปนผูมีศีล   สํารวมดวย 
ปาติโมกขสังวร     ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรอยู    จงเปนผูเห็นภัยในโทษ 
เพียงเล็กนอย   สมาทานศึกษาในสิกขาบทท้ังหลายเถิด. 
           [๙๕]  ดูกอนพราหมณ    ในเมื่อภิกษุเปนผูมีศีล    สํารวมดวยปาติ- 
โมกขสังวร   ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรอยู    เปนผูเห็นภัยในโทษเพียงเล็ก 
นอย  สมาทานศึกษาในสิกขาบทท้ังหลายแลว   ตถาคตยอมแนะนําเธอใหยิ่งข้ึน 
ไปวา    ดูกอนภิกษุ    มาเถิด    เธอจงเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย 
เธอเปนรูปดวยจักษุแลวจงอยาถือเอาโดยนิมิต       อยาถือเอาโดยอนุพยัญชนะ 
จงปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรีย  อันมีการเห็นรูปเปนเหตุ  ซึ่งบุคคลผูไมสํารวม 
อยู   พึงถูกอกุศลบาปธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําได  จงรักษาจักขุน- 
ทรีย  ถึงความสํารวมในจักขุนทรียเถิด   เธอไดยินเสียงดวยโสตะแลว. . .  เธอ 
ดมกลิ่นดวยฆานะแลว. . .   เธอลิ้มรสดวยชิวหาแลว . . .  เธอถูกตองโผฏฐัพพะ 
ดวยกายแลว . . . เธอรูแจงธรรมารมณดวยมโนแลว อยาถือเอาโดยนิมิต  อยาถือ 
เอาโดยอนุพยัญชนะ    จงปฏิบัติเพ่ือสํารวมมนินทรีย    อันมีการรูธรรมารมณ 
เปนเหตุ     ซึง่บุคคลผูไมสํารวมอยู      พึงถูกอกุศลบาปธรรมคืออภิชฌาและ 
โทมนัสครอบงําได  จงรักษามนินทรีย  ถึงความสํารวมในมนินทรียเถิด. 
           [๙๖]  ดูกอนพราหมณ    ในเมื่อภิกษุเปนผูคุมครองทวารในอินทรีย 
ทั้งหลายได   ตถาคตยอมแนะนําเธอใหยิ่งข้ึนไปวา   ดูกอนภิกษุ   มาเถิด   เธอ  
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จงเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ  คือ  พึงบริโภคอาหาร  พิจารณาโดยแยบคาย   
วา  เราบริโภคมิใชเพ่ือจะเลน  มิใชเพ่ือจะมัวเมา    มิใชเพ่ือจะประดับ  มิใช 
เพ่ือจะตกแตงรางกายเลย    บริโภคเพียงเพ่ือรางกายดํารงอยู    เพ่ือใหชีวิตเปน  
ไป  เพ่ือบรรเทาความลําบาก   เพ่ืออนุเคราะหพรหมจรรยเทานั้น  ดวยอุบายน้ี  
เราจะปองกันเวทนาเกา   ไมใหเวทนาใหมเกิดข้ึน   และความเปนไปแหงชีวิต 
ความไมมีโทษ   ความอยูสบาย   จักมีแกเรา. 
           [๙๗]  ดูกอนพราหมณ      ในเมือ่ภิกษุเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ 
ได  ตถาคตยอมแนะนําเธอใหยิ่งข้ึนไปวา  ดูกอนภิกษุ    มาเถิด    เธอจงเปน 
ผูประกอบเนืองๆ ซึ่งความเปนผูต่ืนอยู   คือจงชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอาวรณีย- 
ธรรม     ดวยการเดินจงกรมและการนัง่ตลอดวัน    จงชําระจิตใหบริสุทธิ์จาก 
อาวรณียธรรม    ดวยการเดินจงกรมและการน่ังตลอดปฐมยานแหงราตรี    พึง 
เอาเทาซอนเทา   มีสติรูสกึตัว  ทําความสําคัญวา    จะลุกข้ึนไวในใจแลวสําเร็จ 
สีหไสยาโดยขางเบื้องขวาตลอดมัชฌิมยามแหงราตรี จงลุกข้ึนชาํระจิตไหบริสุทธิ์  
จากอาวรณียธรรม      ดวยการเดินจงกรมและการน่ัง     ตลอดปจฉิมยามแหง 
ราตรีเถิด. 
           [๙๘]  ดูกอนพราหมณ    ในเมื่อภิกษุเปนผูประกอบเนืองๆ ซึ่งความ 
เปนผูต่ืนอยูได   ตถาคตยอมแนะนําเธอใหยิ่งข้ึนไปวา   ดูกอนภิกษุ   มาเถดิ 
เธอจงเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ     คือ   ทําความรูสึกตัวในเวลากาวไป 
และถอยกลบั   ในเวลาแลดูและเหลียวดู    ในเวลางอแขนและเหยียดแขน   ใน 
เวลาทรงผาสังฆาฏิ  บาตร และจีวร   ในเวลาฉัน   ดื่ม   เค้ียว   และลิ้มรส   ใน 
เวลาถายอุจจาระและปสสาวะ  ในเวลาเดิน   ยืน  นั่ง   นอนหลับ   ต่ืน  พูด 
และนิ่งเถิด.  
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           [๙๙]  ดูกอนพราหมณ   ในเมื่อภิกษุเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ    
ได   ตถาคตยอมแนะนําเธอใหยิ่งข้ึนไปวา   ดูกอนภิกษุ   มาเถดิ    เธอจงเสพ 
เสนาสนะอันสงัด  คือ  ปา  โคนไม  ภูเขา   ซอกเขา   ถ้ํา  ปาชา   ปาชฏั    ที่ 
แจง   และลอมฟางเถิด    ภิกษุนั้นจึงเสพเสนาสนะอันสงัด   คือ   ปา  โคนไม 
ภูเขา  ซอกเขา  ถ้ํา  ปาชา  ปาชัฏ  ที่แจง  และลอมฟาง  เธอกลับจากบิณฑบาต 
ภายหลังเวลาอาหารแลว   นั่งขัดสมาธิต้ังกายตรง   ดํารงสติมั่นเฉพาะหนา   ละ 
อภิชฌาเพงเล็งในโลกแลว  มีใจปราศจากอภิชฌาอยู   ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์  
จากอภิชฌาได      ละโทษคือพยาบาทปองรายแลว       เปนผูมีจิตไมพยาบาท 
อนุเคราะหดวยความเกื้อกูลในสรรพสัตวและภูตอยู      ยอมชาํระจิตใหบริสุทธิ์ 
จากความชั่วคือพยาบาทได    ละถีนมิทธะงวงเหงาหาวนอนแลว    เปนผูมจิีต 
ปราศจากถีนมิทธะ  มีอาโลกสัญญาสําคัญวาสวาง    มีสติสัมปชญัญะอยู    ยอม 
ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะได  ละอุทธัจจกุกกุจจะความฟุงซานและรําคาญ 
แลว    เปนผูไมฟุงซาน    มีจิตสงบภายในอยู     ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จาก 
อุทธัจจกุกกุจจะได  ละวิจิกิจฉาความสงสัยแลวเปนผูขามวิจิกิจฉา  ไมมีปญหา 
อะไรในกุศลธรรมทั้งหลายอยู   ยอมชาํระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได  
           [๑๐๐]  เธอครั้นละนิวรณ ๕ ประการ    อันเปนเครื่องทําใจใหเศรา 
หมอง  ทําปญญาใหถอยกําลังน้ีไดแลว  จึงสงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรม 
เขาปฐมฌาน    มีวิตก    มวิีจาร   มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู   เขาทุติยฌาน มี 
ความผองใสแหงใจภายใน   มีความเปนธรรมเอกผุดข้ึน     เพราะสงบวิตกและ 
วิจาร  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร   มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู   เปนผูวางเฉยเพราะ 
หนายปติ  มีสติสัมปชัญญะอยู   และเสวยสุขดวยนามกาย  เชาตติยฌานท่ีพระ- 
อริยะเรียกเธอไดวา   ผูวางเฉย   มีสติอยูเปนสุขอยู   เขาจตุตถฌาน   อันไมมี 
ทุกข   ไมมีสขุ   เพราะละสุข   ละทุกข   และดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได  มี  
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สติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู   ดูกอนพราหมณ   ในพวกภิกษุที่ยังเปนเสขะ  ยัง   
ไมบรรลุพระอรหัตมรรค      ยังปรารถนาธรรมท่ีเกษมจากโยคะอยางหาธรรม  
อ่ืนยิ่งกวามิไดอยูนั้น  เรามีคําพร่ําสอนเห็นปานฉะนี้    สวนสําหรับภิกษุพวกที่ 
เปนอรหันตขีณาสพอยูจบพรหมจรรยแลว   ทํากจิท่ีควรทําเสร็จแลว  ปลงภาระ 
ไดแลว   ถึงประโยชนตนแลวตามลําดับ  สิ้นสัญโญชนในภพแลว    พนวิเศษ 
แลวเพราะรูชอบนั้น    ธรรมเหลาน้ียอมเปนไปเพ่ือความอยูสบายในปจจุบัน 
และเพ่ือสติสัมปชัญญะ. 
           [๑๐๑]  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางนี้    พราหมณคณกะ- 
โมคคัลลานะไดทูลพระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา   สาวกของพระโคดมผูเจริญอัน 
ทานพระโคดม  โอวาทสั่งสอนอยูอยางนี้     ยอมสําเร็จนิพพานอันมีความสําเร็จ 
ลวงสวน  ทกุรูปทีเดียวหรือ  หรือวาบางพวกก็ไมสําเร็จ. 
           พ.  ดกูอนพราหมณ   สาวกของเรา    อันเราโอวาทส่ังสอนอยูอยางนี้  
บางพวกเพียงสวนนอย  สําเร็จนิพพานอันมีความสําเร็จลวงสวน  บางพวกก็ไม 
สําเร็จ. 
           ค.  ขาแตทานพระโคดม    อะไรหนอแล    เปนเหตุ    เปนปจจัย 
ในเมื่อนิพพานก็ยังมีอยู   ทางใหถึงนิพพานก็ยังมีอยู   ทานพระโคดมผูชักชวน 
ก็ยังมีอยู   แตสาวกของทานพระโคดม   อันทานพระโคดม    โอวาทส่ังสอนอยู 
อยางนี้    บางพวกเพียงสวนนอย    จึงสําเร็จนิพพานอันมีความสําเร็จลวงสวน 
บางพวกก็ไมสําเร็จ. 
           [๑๐๒]  พ. ดูกอนพราหมณ  ถาเชนนั้น เราจักยอนถามทานในเรื่อง 
นี้   ทานชอบใจอยางไร  พึงพยากรณอยางนั้นดูกอนพราหมณ  ทานจะสําคัญ 
ความขอน้ันเปนไฉน  ทานชํานาญทางไปกรุงราชคฤหมิใชหรอื.  
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           ค.   แนนอน   พระเจาขา.    
           พ.   ดกูอนพราหมณ    ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    บุรุษผู 
ปรารถนาจะไปกรุงราชคฤห    พึงมาในสํานักของทาน    เขามาหาทานแลวพูด 
อยางนี้วา    ทานผูเจริญ    ขอทานจงชี้ทางไปกรุงราชคฤหแกขาพเจาดวยเถิด 
ทานพึงบอกเขาอยางนี้วา  พอมหาจําเริญ   มาเถิด  ทางนี้ไปกรุงราชคฤห  ทาน 
จงไปตามทางนั้นชั่วครูหน่ึงแลว    จักเห็นบานชื่อโนน     ไปตามทางนั้นชั่วครู 
หน่ึงแลว  จักเห็นนิคมชื่อโนน   ไปตามทางนั้นชั่วครูหน่ึงแลว  จักเห็นสวนท่ีนา 
รื่นรมย  ปาท่ีนารื่นรมย  ภูมิภาคที่นารื่นรมย    สระโบกขรณีที่นารื่นรมยของ 
กรุงราชคฤห  บุรุษนั้น  อันทานแนะนําพร่ําส่ังอยูอยางนี้  จับทางผิดไพลเดินไป 
เสียตรงกันขาม  ตอมา  บรุุษคนท่ีสองปรารถนาจะไปกรุงราชคฤห    พึงมาใน 
สํานักของทานเขามาหาทานแลวพูดอยางนี้     ทานผูเจริญ    ขาพเจาปรารถนา 
จะไปกรุงราชคฤห   ขอทานจงชี้ทางไปกรุงราชคฤหแกขาพเจาดวยเถิด     ทาน 
พึงบอกแกเขาอยางนี้วา   พอมหาจําเริญ   มาเถิด   ทางนี้ไปกรุงราชคฤห  ทาน 
จงไปตามทางนั้น ชั่วครูหน่ึงแลว    จักเห็นบานชื่อโนน    ไปตามทางนั้นชั่วครู 
หน่ึงแลว  จักเห็นนิคมชื่อโนน   ไปตามทางนั้นชั่วครูหน่ึงแลว    จักเห็นสวนท่ี  
นารื่นรมย  ปาท่ีนารื่นรมย    ภูมิภาคที่นารื่นรมย    สระโบกขรณีที่นารื่นรมย 
ของกรุงราชคฤห     บุรุษนั้นอันทานแนะนําพร่ําส่ังอยูอยางนี้     พึงไปถึงกรุง 
ราชคฤหโดยสวัสดี  ดูกอนพราหมณ  อะไรหนอ   เปนเหตุ    เปนปจจัย   นี ้
เมื่อกรุงราชคฤหก็มีอยู    ทางไปกรุงราชคฤหก็มีอยู    ทานผูชี้แจงก็มีอยู   แตก็ 
บุรุษอันทานแนะนําพร่ําสั่งอยางนี้    คนหน่ึงจับทางผิด  ไพลเดินไปทางทรงกัน 
ขาม  คนหน่ึงไปถึงกรุงราชคฤหไดโดยสวัสดี. 
           ค.   ขาแตทานพระโคดม     ในเรื่องนี้     ขาพระองคจะทําอยางไรได 
ขาพระองคเปนแตผูบอกทาง.  
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           [๑๐๓]  พ.  ดกูอนพราหมณ  ฉันนั้นเหมือนกันแล  ในเมื่อนิพพาน    
ก็มีอยู   ทางไปนิพพานก็มีอยู     เราผูชักชวนก็มีอยู     แตก็สาวกของเราอันเรา 
โอวาทส่ังสอนอยูอยางนี้     บางพวกเพียงสวนนอย    สําเร็จนิพพานอันมีความ 
สําเร็จลวงสวน   บางพวกก็ไมสําเร็จ   ดูกอนพราหมณ    ในเรือ่งนี้     เราจะทํา 
อยางไรได   ตถาคตเปนแตผูบอกหนทาง. 
           [๑๐๔]     เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางนี้    พราหมณคณกะ- 
โมคคัลลานะไดทูลพระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา    ขาแตทานพระโคดม    บคุคล 
จําพวกที่ไมมีศรัทธา   ประสงคจะเลี้ยงชีวิต   ออกบวช  โออวด   มีมายา    เจา 
เลห  ฟุงซาน  ยกตัว  กลับกลอก  ปากกลา   พูดพลาม   ไมคุมครองทวารใน 
อินทรียทั้งหลาย  ไมรูจักประมาณในโภชนะ   ไมประกอบความเพียร  เครื่อง 
ตื่น  ไมนําพาในความเปนสมณะ  ไมเคารพแรงกลาในสิกขา  ประพฤติมักมาก 
ปฏิบัติยอหยอน   เปนหัวโจกในทางเชือนแช   ทอดธุระในวิเวกความสงัดเงียบ 
เกียจคราน   มีความเพียรเลว  ลืมสติ  ไมรูตัว   ไมมัน่คง  มีจิตรวนเร   มีความ 
รูทราม เปนดังคนหนวก คนใบ  ทานพระโคดมยอมไมอยูรวมกับบุคคลจําพวก 
นั้น  สวนพวกกุลบุตรที่มศีรัทธาออกบวช   ไมโออวด  ไมมายา    ไมเจาเลห 
ไมฟุงซาน  ไมยกตน   ไมกลับกลอก   ไมปากกลา  ไมพูดพลาม ไมพูดเพลิน 
คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย  รูจักประมาณในโภชนะ  ประกอบความเพียร 
เครื่องต่ืน   นําพาในความเปนสมณะ   เคารพแรงกลาในสิกขา  ไมประพฤติมัก 
มาก  ไมปฏบิัติยอหยอน  ทอดธุระในทางเชือนแช  เปนหัวหนาในวิเวกความ 
สงัดเงียบ   ปรารภความเพียร  มอบตนไปในธรรม  ต้ังสติไวมั่น   รูตัวมั่นคง 
มีจิตแนวแน   มีปญญา  ไมเปนดังคนหนวก   คนใบ    ทานพระโคดมยอมอยู 
รวมกับกุลบุตรพวกน้ัน  ขาแตทานพระโคดม   เปรียบเหมือนบรรดาไมที่มีราก  
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หอม   เขายกยองกฤษณาวาเปนเลิศ  บรรดาไมที่มีแกนหอม    เขายกยองแกน-    
จันทนแดงวาเปนเลิศ  บรรดาไมที่มีดอกหอม    เขายกยองดอกมะลิวาเปนเลิศ 
ฉันใด โอวาทของทานพระโคดม  กฉั็นนั้น เหมือนกันแล  บณัฑิตกลาวไดวา 
เปนเลิศในบรรดาธรรมของครูอยางแพะที่นับวาเยี่ยม    แจมแจงจริง ๆ  พระ- 
เจาขา     แจมแจงจริง ๆ   พระเจาขา      ทานพระโคดมทรงประกาศธรรมโดย 
ปริยายเปนอเนก  เปรียบเหมือนหงายของที่ควํ่า   หรือเปดของท่ีปด  หรือบอก 
ทางแกคนหลงทาง  หรือตามประทีปในที่มืดดวยหวังวา   ผูมีตาดีจักเห็นรูปทั้ง 
หลายได   ฉะนั้นขาพระองคนี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญ      พระธรรม    และพระ 
ภิกษุสงฆวาเปนสรณะ     ขอทานพระโคดมจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก 
ผูถึงสรณะตลอดชีวิต  ต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
                                  จบ  คณกโมกคัลลานสูตรที่  ๗  
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            อรรถกถาคณกโมคคัลลานสูตร    
 
           คณกโมคคัลลานสูตร มีคําเริ่มตนวา ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางน้ี. 
          พึงทราบวินิจฉัยในพระสูตรนั้นดังตอไปนี้.    บทวา  ยาว  ปจฺฉมิา 
โสปานกเฬวรา    ไดแก   จนกระทั่งพ้ืนบันไดข้ันแรก.     พราหมณแสดง 
วา  ปราสาท ๗ ชั้น    ไมอาจสรางไดเพียงวันเดียวแตปรากฏการกระทําโดยลาํ- 
ดับ  (ข้ันตอน)     เริ่มแตการแผวถางพ้ืนที่แลวยกต้ังเสา    จนกระทั่งเขียนภาพ 
จิตรกรรม   ในปราสาทน้ัน.  ดวยบทวา  ยทิท  อชฺเฌเน  พราหมณแสดงวา 
พระเวทแมทั้ง ๓     ก็ไมอาจเลาเรียนไดโดยวันเดียวเทาน้ัน     กแ็มในการเลา 
เรียนพระเวทเหลาน้ัน    ก็ยอมปรากฏการกระทําโดยลําดับเชนเดียวกัน.   ดวย 
บทวา  อิสฺสตฺเถ  พราหมณแสดงวา    แมในวิชาวาดวยอาวุธ    ข้ึนชื่อวานัก 
แมนธนู     กไ็มอาจทําไดโดยวันเดียวเทาน้ัน    ก็แมในวิชาวาดวยอาวุธนี้ยอม 
ปรากฏการกระทําโดยลําดับ     โดยการจัดแจงสถานที่และทําเปา   (สําหรบัยิง) 
เปนตน.  บทวา สงฺขาเน  ไดแก   โดยการนับ.  ในขอน้ัน    เม่ือแสดงการ 
กระทําโดยลาํดับดวยตัวเอง     จึงกลาวคําเปนตนวา     พวกขาพระองคใหนับ 
อยางนี้. 
          ในคําท่ีวา เสยฺยถาป พฺราหฺมณ นี้    เพราะเหตุที่คนทั้งหลายเรียน 
ศิลป ในลัทธภิายนอก  โดยประการใดๆ ยอมกลายเปนคนเกเรไปโดยประการ 
นั้น ๆ  ฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาไมทรงเปรียบเทียบศาสนาของพระองคดวย 
ลัทธิภายนอก หากทรงเปรียบเทียบดวยมาอาชาไนยแสนรู จึงตรัสวา เสยฺยถา- 
ป ดังน้ีเปนตน.     อันมาอาชาไนยแสนรูถูกเขาฝกในเหตุใด     ยอมไมละเมิด 
เหตุนั้น  แมเหตุแหงชีวิตฉันใด  กลุบตุรผูปฏิบัติชอบในพระศาสนา  ยอมไม  
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ลวงละเมิดขอบเขตแหงศีล  ฉันนั้นเหมือนกัน.    บทวา  มุขาธาเน   แปลวา   
ที่เก็บปากมา   (บังเหียน)  
           บทวา สติสมฺปชฺาย  ไดแกเพ่ือประโยชนคือความพรอมเพรียง 
ดวยสติสัมปชัญญะท้ังหลาย. ก็เหลาพระขีณาสพ มี ๒ พวกคือ สตตวิหารี และ 
โนสตตวิหารี  ในพระขีณาสพ ๒ พวกเหลาน้ัน พระขีณาสพผูสตตวิหารี แม 
กระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  ก็อาจจะเขาผลสมาบัติได.  สวนพระขีณาสพ 
ผูเปนโนสตตวิหารี   เปนผูขวนขวายกิจในกิจการมีประมาณเล็กนอย   ก็ไมอาจ 
แนบสนิทผลสมาบัติได  ในขอน้ันมีเรื่องดังตอไปนี้    เปนตัวอยาง    ไดยินวา 
พระขีณาสพองคหน่ึง  พาสามเณรขีณาสพองคหน่ึงไปอยูปา.   ในการอยูปาน้ัน 
เสนาสนะตกถึงพระมหาเถระ   ไมถึงสามเณร.   พระเถระวิตกถึงเรื่องนั้น  ไม 
อาจทําแนบสนิทผลสมาบัติไดแมแตวันเดียว.  สวนสามเณรทําเวลาทั้ง ๓ เดือน 
ใหลวงไปดวยความยินดีในผลสมาบัติ   ถามพระเถระวา   ทานขอรับ  การอยู 
ปาเปนความสบายหรือ ?   พระเถระกลาววา   ไมเกิดความสบายดอกเธอ.   ดัง 
นั้น  เมื่อจะทรงแสดงวา  พระขีณาสพแมเห็นปานน้ัน   อาจเขาสมาบัติไดโดย 
นึกถึงธรรมเหลาน้ี  ต้ังแตตอนตนทีเดียว   จึงตรสัวา   สติสมปฺชฺาย  จ 
ดังน้ี. 
           บทวา  เยเม  โภ  โคตม  ความวา  ไดยินวา  เมื่อพระตถาคตกําลัง 
ตรัสอยูนั่นแล  นัยวา บุคคลเหลาน้ียอมไมสําเร็จ  ดังนี้    เกิดข้ึนแกพราหมณ 
เมื่อจะแสดงนัยนั้น   จึงเริ่มกลาวอยางนี้. 
           บทวา   ปรมชฺชธมเฺมสุ   ความวา  ธรรมของครูทั้ง ๖ ชื่อวาธรรม 
อยางแพะ   และวาทะของพระโคดมสูงสุดอยางยิ่งในธรรมเหลาน้ัน.   คําท่ีเหลือ 
ในที่ทุกแหงงายท้ังน้ันแล. 
                           จบ   อรรถกถาคณกโมคคัลลานสูตรที่   ๗  
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                       ๘.  โคปกโมคคัลลานสูตร     
 
วาดวยเหตุที่ไมมีใครถึงธรรมเทาเทียมพระพุทธเจา 
 
           [๑๐๕]   ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้ :- 
           สมัยหนึ่ง   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลวไมนาน   ทานพระ- 
อานนท  อยูที่พระวิหารเวฬุวัน  อันเคยเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต 
กรุงราชคฤห   สมัยนั้น    พระเจาอชาตสัตรู    เวเทหิบุตร    แหงมคธรัฐ    ทรง 
ระแวงพระเจาปชโชต๑  จึงรับสั่งใหซอมแซมกรุงราชคฤห   ครั้งน้ัน  ทานพระ 
อานนทนุงสบง     ถือบาตรจีวร     เขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤหในเวลาเชา- 
ขณะนั้น    ทานมีความดําริดังน้ี วา    ยงัเชาเกินควรที่จะเที่ยวบิณฑบาตในกรุง- 
ราชคฤหกอน   ถากระไร    เราพึงเขาไปหาพราหมณ    โคปกโมคคัลลานะยังที่ 
ทํางานและที่อยูเถิด      ครั้นแลวทานพระอานนทจึงไปยังท่ีนั้น       พราหมณ 
โคปกโมคคัลลานะแลเห็นทานพระอานนทเดินมาแตไกล      จึงไดกลาวกะทาน 
พระอานนทดังนี้วา  นิมนตเถิด   ทานพระอานนท   ทานมาดีแลว  นานทีเดียว 
ที่ทานไดแวะเวียนมาท่ีนี่   นิมนตนั่งเถิด    นี่อาสนะแตงต้ังไวแลว   ทานพระ- 
อานนทนั่งบนอาสนะท่ีแตงต้ังไวแลว       ฝายพราหมณโคปกโมคคัลลานะก็ถือ 
เอาอาสนะตํ่าแหงหนึ่งน่ังลง. 
           [๑๐๖]  พอนั่งเรียบรอยแลว     พราหมณโคปกโมคคัลลานะ      ได 
กลาวกะทานพระอานนทดังนี้ วา  ขาแตทานพระอานนท  มีภิกษุสักรูปหน่ึงบาง 
ไหมหนอ   ผูถึงพรอมดวยธรรมทุก ๆ ขอ   และทุก ๆ ประการ   ที่ทานพระ 
โคดมพระองคนั้น    ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธทรงถึงพรอมแลว. 
๑.   พระเจาจณัฑปชโชต   แหงกรุงอุชเชนี.  
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           ทานพระอานนทกลาววา   ดูกอนพราหมณ    ไมมีเลยแมสักรูปหน่ึงผู    
ถึงพรอมดวยธรรมทุก ๆ ขอ   และทุก ๆ ประการ   ที่พระผูมีพระภาคเจาพระ- 
องคนั้นผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธทรงถึงพรอมแลว    เพราะพระผูมีพระ 
ภาคเจาพระองคนั้น      ทรงใหมรรคท่ียังไมอุบัติไดอุบัติ      ที่ยังไมเกิดไดเกิด 
ตรัสบอกมรรคท่ียังไมมีใครบอก  ทรงทราบมรรค  ทรงรูมรรค  และทรงฉลาด 
ในมรรค   สวนเหลาสาวกในบัดนี้    เปนผูดําเนินตามมรรค    จึงถึงพรอมใน 
ภายหลังอยู    ก็แหละคําพูดระหวางทานพระอานนทกับพราหมณโคปกโมคคัล 
ลานะไดคางอยูเพียงนี้                                                                             
           [๑๐๗]   ขณะนั้น   วัสสการพราหมณมหาอํามาตยแหงมคธรัฐ   เที่ยว 
ตรวจงานในกรุงราชคฤห       ไดเขาไปยังที่ทํางานของพราหมณโคปกโมคคัล- 
ลานะ  ที่มีทานพระอานนทอยูดวย  แลวไดทักทายปราศรัยกับทานพระอานนท 
ครั้นผานคําทักทายปราศรัยพอใหระลกึถึงกันไปแลว    จึงนั่ง  ณ ที่ควรสวนขาง 
หน่ึง    พอนัง่เรียบรอยแลว     ไดกลาวกะทานพระอานนทดังนี้วา    ขาแตทาน 
อานนทผูเจริญ ณ บัดนี ้  พระคุณทานนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ   และ 
พระคุณทานพูดเรื่องอะไรคางอยูในระหวาง. 
           ทานพระอานนทกลาววา  ดูกอนพราหมณ     ในเรื่องที่พูดกันอยูนี้  
พราหมณโคปกโมคคัลลานะ     ไดถามอาคมภาพอยางนี้วา      ขาแตทานพระ 
อานนท มีภิกษุสักรูปหน่ึงบางไหมหนอ ผูถึงพรอมดวยธรรมทุกๆขอและทุกๆ 
ประการที่ทานพระโคดมพระองคนั้น    ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธทรงถึง 
พรอมแลว      เมื่อพราหมณโคปกโมคคัลลานะถามแลวอยางนี้     อาตมาภาพได 
ตอบ   ดังน้ีวา   ดูกอนพราหมณ   ไมมเีลยแมสักรูปหน่ึงผูถึงพรอมดวยธรรม 
ทุก ๆ ขอ   และทุก ๆ ประการ  ที่พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   ผูเปนพระ  
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อรหันตสัมมาสัมพุทธทรงถึงพรอมแลว   เพราะพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   
ทรงใหมรรคท่ียังไมอุบัติไดอุบัติ    ทีย่ังไมเกิดไดเกิด   ตรัสบอกมรรคท่ียังไมมี  
ใครบอก   ทรงทราบมรรค   ทรงรูมรรค   และทรงฉลาดในมรรค    สวนเหลา 
สาวกในบัดนี้เปนผูดําเนินตามมรรค จึงถึงพรอมภายหลังอยู นี่แลคําพูดระหวาง 
อาตมภาพกับพราหมณโคปกโมคคัลลานะไดคางอยู    ตอน้ันทานก็มาถึง. 
           [๑๐๘]  ว.   ขาแตทานพระอานนท    มีภิกษุสักรูปหน่ึงบางไหมหนอ 
อันทานพระโคดมพระองคนั้นทรงแตงต้ังไววา     เมื่อเราลวงลับไปแลว    ภิกษุ 
รูปนี้จักเปนที่พ่ึงอาศัยของทานทั้งหลาย       ซึ่งพระคุณเจาท้ังหลายจะพึงเขาไป 
หาไดในบัดน้ี. 
           อา.   ดูกอนพราหมณ   ไมมีเลยแมสักรูปหน่ึง  ซึ่งพระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนั้น   ผูทรงรู  ทรงเห็น  เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ   ทรงแตงต้ัง 
ไววา     เมื่อเราลวงลับไปแลว     ภิกษุรูปนี้จักเปนที่พ่ึงอาศัยของทานทั้งหลาย 
อันอาตมาภาพทั้งหลายจะพึงเขาไปหาไดในบัดนี้. 
           [๑๐๙]  ว.  ขาแตทานพระอานนท      มีภิกษุสักรูปหน่ึงบางไหมเลา 
อันสงฆที่ภิกษุผูเปนเถระมากรูปดวยกันสมมติแลว   แตงต้ังไววา   เมื่อพระผู- 
มีพระภาคเจาเสด็จลวงลับไปแลว    ภิกษุรูปนี้จักเปนที่พ่ึงอาศัยของเราทั้งหลาย 
ซึ่งพระคุณเจาท้ังหลายจะพึงเขาไปหาไดในบัดนี้. 
           อา.  ดกูอนพราหมณ  ไมมีแมสกัรูปหน่ึง   อันสงฆที่ภิกษุผูเปนเถระ 
มากรูปดวยกันสมมติแลว    แตงต้ังไววา    เม่ือพระผูมีพระภาคเจาเสด็จลวงลับ 
ไปแลว   ภิกษุรูปนี้จักเปนที่พ่ึงอาศัยของเราทั้งหลาย   อันอาตมภาพทั้งหลายจะ 
พึงเขาไปหาไดในบัดนี้.  
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           ว.   ขาแตทานพระอานนท   กเ็มื่อไมมีที่พ่ึงพาอาศัยอยางนี้   อะไรเลา   
จะเปนเหตุแหงความสามัคคีกันโดยธรรม.  
           อา.   ดูกอนพราหมณ        อาตมาภาพทั้งหลายมิใชไมมทีี่พ่ึงอาศัยเลย 
พวกอาตมภาพมีที่พ่ึงอาศัย  คือ  มีธรรมเปนที่พ่ึงอาศัย  
           [๑๑๐]   ว.   ขาแตทานพระอานนท   ขาพเจาถามพระคุณเจาดังน้ีวามี 
ภิกษุสักรูปหน่ึงบางไหมหนอ  อันทานพระโคดมพระองคนั้น  ทรงแตงต้ังไววา 
เมื่อเราลวงลับไปแลว   ภิกษุรูปนี้จักเปนที่พ่ึงอาศัยของทานท้ังหลาย   ซึ่งพระ- 
คุณเจาท้ังหลายจะพึงเขาไปหาไดในบัดนี้   พระคุณเจาตอบวา  ดูกอนพราหมณ- 
ไมมีเลยแมสักรูปหน่ึง   ซึง่พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   ผูทรงรู   ทรงเห็น 
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ   ทรงแตงต้ังไววา  เมื่อเราลวงลับไปแลว   ภิกษุ 
รูปนี้จักเปนที่พ่ึงอาศัยของทานทั้งหลาย อันอาตมภาพทั้งหลายจะพึงเขาไปหาได 
ในบัดนี้  ขาพเจาถามตอไปวา   มีภิกษุสักรูปหน่ึงบางไหมเลา   อันสงฆที่ภิกษุ 
ผูเปนเถระมากรูปดวยกันสมมติแลว     แตงต้ังไววา     เมื่อพระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จลวงลับไปแลว   ภิกษุรูปนี้จักเปนที่พ่ึงอาศัยของเราทั้งหลาย   ซึ่งพระคุณ 
เจาทั้งหลายจะพึงเขาไปหาไดในบัดน้ี     พระคุณเจาตอบวา     ดูกอนพราหมณ 
ไมมีเลยแมสักรูปหน่ึง      อันสงฆที่ภิกษุผูเปนเถระมากรูปดวยกันสมมติแลว 
แตงต้ังไววา   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จลวงลับไปแลว  ภิกษุรูปนี้จักเปนที่ 
พ่ึงอาศัยของเราท้ังหลาย ซึ่งอาตมภาพท้ังหลายจะพึงเขาไปหาไดในบัดนี้   และ 
ขาพเจาถามตอไปวา   ก็เม่ือไมมีที่พ่ึงอาศัยอยางนี้      อะไรเลาจะเปนเหตุแหง 
ความสามัคคีกันโดยธรรม    พระคุณเจาตอบวา   ดูกอนพราหมณ   อาตมภาพ 
ทั้งหลายมิใชไมมีที่พ่ึงอาศัย  พวกอาตมภาพมีที่พ่ึงอาศัย  คือ  มธีรรมเปนที่พ่ึง 
อาศัย   ขาแตทานพระอานนท   ก็คําท่ีพระคุณเจากลาวแลวน้ี    ขาพเจาจะพึง 
เห็นเนื้อความไดอยางไร.  
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           [๑๑๑]   อา.  ดกูอนพราหมณ   มีอยูแล ที่พระผูมีพระภาคเจาพระองค    
นั้นผูทรงรู   ทรงเห็น   เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ    ทรงบญัญัติสิกขาบท 
แกภิกษุทั้งหลาย       ทรงแสดงปาติโมกขแกภิกษุทั้งหลาย      ทุก ๆ วันอุโบสถ 
อาตมภาพทั้งหลายเทาที่มีอยูนั้น   จะเขาไปอาศัยตามเขตแหงหน่ึงอยู   ทุกๆรูป 
จะประชุมรวมกัน    ครั้นแลวจะเชิญภิกษุรูปที่สวดปาติโมกขได    ใหสวด   ถา 
ขณะที่สวดปาติโมกขอยู   ปรากฏภิกษุมีอาบัติและโทษที่ลวงละเมิด   อาตมภาพ 
ทั้งหลายจะใหเธอทําทามธรรม   ตามคําท่ีทรงสั่งสอนไว    เพราะฉะนั้น    เปน 
อันวา  ภิกษุผูเจริญท้ังหลาย   มิไดใหพวกอาตมภาพกระทํา  ธรรมตางหากให 
พวกอาตมภาพกระทํา. 
           ว.   ขาแตพระอานนท    มีภิกษุสักรูปหน่ึงบางไหมหนอ   ซึ่งพระคุณ 
เจาท้ังหลายสักการะ   เคารพ   นับถือ   บูชา   ครั้นสักการะ   เคารพแลว   ยอม 
เขาไปอาศัยอยูในบัดนี้.           
           อา.  ดกูอนพราหมณ   มีอยูรูปหน่ึงแล   ซึ่งอาตมภาพทั้งหลาย   สัก- 
การะ   เคารพ    นับถือ    บูชา    ครั้นสักการะ    เคารพแลว    ยอมเขาไปอาศัย 
อยูในบัดนี้. 
           [๑๑๒]   ว.   ขาแตทานพระอานนท    ขาพเจาถามพระคุณเจาดังน้ีวา 
มีภิกษุสักรูปหนึ่งบางไหมหนอ   อันทานพระโคดมพระองคนั้น   ทรงแตงต้ังไว 
วา  เมื่อเราลวงลับไปแลว   ภิกษุรูปนีจั้กเปนที่พ่ึงอาศัยของทานทั้งหลาย   ซึ่ง 
พระคุณเจาท้ังหลายจะพึงเขาไปหาไดในบัดนี้      พระคุณเจาตอบวา     ดูกอน 
พราหมณ  ไมมีเลยแมสักรูปหน่ึง   อันพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  ผูทรง 
รู ทรงเห็น    เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ ทรงแตงต้ังไววา  เมื่อเราลวงลับ 
ไปแลว     ภิกษุรูปนี้จักเปนที่พ่ึงอาศัยของทานท้ังหลาย    ซึ่งอาตมภาพท้ังหลาย  
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จะพึงเขาไปหาไดในบัดน้ี    กระผมถามตอไปวา   มีภิกษุสักรปูหน่ึงบางไหมเลา   
อันสงฆที่ภิกษุผูเปนเถระมากรูปดวยกันสมมติแลว   แตงต้ังไววา  เมื่อพระผูมี-  
พระภาคเจาเสด็จลวงลับไปแลว      ภิกษุรูปนี้จักเปนที่พ่ึงอาศัยของเราทั้งหลาย 
ซึ่งพระคุณเจาท้ังหลายจะพึงเขาไปหาไดในบัดนี้    พระคุณเจาตอบวา   ดูกอน 
พราหมณ    ไมมีเลยแมสักรูปหน่ึง    อันสงฆที่ภิกษุผูเปนเถระมากรูปดวยกัน 
สมมติแลว    แตงต้ังไว   เม่ือพระมูมีพระภาคเจาเสด็จลวงลับไปแลว    ภิกษุรูป 
นี้จักเปนที่พ่ึงอาศัยของเราทั้งหลาย   ซึ่งอาตมภาพท้ังหลายจักพึงเขาไปหาไดใน 
บัดนี้    ขาพเจาถามตอไปวา   มีภิกษุสกัรูปหน่ึงบางไหมหนอ   ซึ่งพระคุณเจา 
ทั้งหลายสักการะ   เคารพ   นับถือ   บูชา   ครั้นสกัการะ   เคารพแลว   ยอมเขา 
ไปอาศัย  อยูในบัดนี้    พระคุณเจาตอบวา    ดกูอนพราหมณ    มีอยูรูปหน่ึงแล 
ซึ่งอาตมภาพท้ังหลายสักการะ    เคารพ   นับถือ   บูชา   ครั้นสักการะ   เคารพ 
แลว    ยอมเขาไปอาศัยอยูในบัดนี้    ขาแตพระอานนทผูเจริญ   คําท่ีพระคุณเจา 
กลาวแลวน้ี    ขาพเจาจะพึงเห็นเน้ือความไดอยางไร. 
           [๑๑๓]   อา.   ดูกอนพราหมณ   มีอยูแล    ทีพ่ระผูมีพระภาคเจาพระ- 
องคนั้นผูทรงรู   ทรงเห็น    เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ    ตรัสบอกธรรม 
เปนที่ต้ังแหงความเลื่อมใสไว  ๑๐ ประการ       บรรดาพวกอาตมาภาพ    รูปใดมี 
ธรรมเหลาน้ัน  อาตมภาพทั้งหลายยอมสักการะ   เคารพ   นับถือ   บูชารูปนั้น 
ครั้นสักการะ  เคารพแลว   ยอมเขาไปอาศัยอยูในบัดนี้  ธรรม ๑๐  ประการเปน 
ไฉน  ดูกอนพราหมณ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
           (๑)   เปนผูมีศีล   สํารวมดวยปาติโมกขสังวร    ถึงพรอมดวยอาจาระ 
และโคจรอยู       ยอมเปนผูเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย       สมาทานศึกษาใน 
สิกขาบทท้ังหลาย  
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           (๒)   เปนพหูสูต    ทรงการศึกษา  สั่งสมการศึกษา   ธรรมที่งามใน    
เบื้องตน  งามในทามกลาง   งามในท่ีสุด  พรอมท้ังอรรถ   พรอมท้ังพยัญชนะ 
ประกาศพรหมจรรยบรสิุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง      เห็นปานน้ัน   ยอมเปนอันเธอ 
ไดสดับแลวมาก    ทรงจําไวได   คลองปาก    เพงตามไดดวยใจ    แทงตลอดดี 
ดวยความเห็น 
           (๓)   เปนผูสันโดษดวยจีวร   บิณฑบาต   เสนาสนะ   และคิลานปจจัย 
เภสัชบริขาร 
           (๔)   เปนผูไดฌาน ๔ อันเกิดมีในมหัคคตจิตเครื่องอยูสบายในปจจุ- 
บัน  ตามความปรารถนา   โดยไมยาก   ไมลําบาก 
           (๕)   ยอมแสดงฤทธ์ิไดเปนอเนกประการ  คือ  คนเดียวเปนหลายคน 
ก็ได   หลายคนเปนคนเดียวก็ได  ปรากฏตัวหรือหายตัวไปนอกฝา  นอกกําแพง 
นอกภูเขาไดไมติดขัด      เหมือนไปในที่วางก็ได     ทําการผุดข้ึนและดําลงใน 
แผนดิน    เหมือนในน้ําก็ได     เดินบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได 
เหาะไปในอากาศโดยขัดสมาธิเหมือนนกก็ได ลบูคลําพระจันทรและพระอาทิตย 
ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากปานฉะนี้    ดวยฝามือก็ได    ใชอํานาจทางกายไปจนถึง 
พรหมโลกกไ็ด 
           (๖)   ยอมฟงเสียงท้ังสอง   คือ    เสียงทิพย    และเสียงมนุษย    ทั้งท่ี 
ไกลและที่ใกลไดดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์   ลวงโสตของมนุษย 
           (๗)   ยอมกําหนดรูใจของสัตวอ่ืน   และบุคคลอ่ืนไดดวยใจ  คือ  จิต 
มีราคะ   ก็รูวาจิตมีราคะ    หรือจิตปราศจากราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ  จิตมี 
โทสะก็รูวาจิตมีโทสะ  หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวาจิตปราศจากโทสะ  จิตมีโมหะ 
ก็รูวาจิตมีโมหะ  หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวาจิตปราศจากโมหะ  จิตหดหูก็รูวา  
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จิตหดหู   หรอืจิตฟุงซานก็รูวาจิตฟุงซาน  จิตเปนมหัคคตะก็รูวาจิตเปนมหัค-  
คตะ  จิตไมเปนมหัคคตะก็รูวาจิตไมเปนมหัคคตะ   จิตยังมีจิตอ่ืนยิ่งกวาก็รูวา-  
จิตยังมีจิตอ่ืนยิ่งกวา    หรือจิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวาก็รูวาจิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา จิต 
ต้ังม่ันก็รูวาจิตต้ังม่ัน    หรือจิตไมต้ังม่ันก็รูวาจิตไมต้ังมั่น     จิตหลุดพนแลวก็รู 
วาจิตหลุดพนแลว   หรือจิตยังไมหลุดพนก็รูวาจิตยังไมหลุดพน               
           (๘)   ยอมระลึกถึงขันธที่อยูอาศัยในชาติกอนไดเปนอเนกประการ คือ 
ระลึกไดชาติหน่ึงบาง    สองชาติบาง    สามชาติบาง    สี่ชาติบาง     หาชาติบาง 
สิบชาติบาง    ยี่สิบชาติบาง    สามสิบชาติบาง    สีส่ิบชาติบาง    หาสิบชาติบาง 
รอยชาติบาง   พันชาติบาง    แสนชาติบาง   หลายสังวัฏกัปบาง    หลายวิวัฏกัป 
บาง   หลายสังวัฏวิวัฏกัปบาง   วาในชาติโนนเรามีชื่ออยางนี้     มีโคตรอยาง 
นี้    มีผิวพรรณอยางนี้.    มีอาหารอยางนี้     เสวยสุขและทุกขอยางนี้     มกีําหนด 
อายุเทาน้ี   เรานั้นเคลื่อนจากชาตินั้นแลว   บังเกิดในชาติโนน  แมในชาตินั้น 
เราก็มีชื่ออยางนี้    มีโคตรอยางนี้    มผิีวพรรณอยางนี้     มีอาหารอยางนี้     เสวย 
สุขและทุกขอยางนี้    ก็มกีําหนดอายุเทาน้ี    เรานั้นเคลื่อนจากชาตินั้นแลว   จึง 
เขาถึงในชาตินี้     ยอมระลึกถึงขันธที่อยูอาศัยในชาติกอนไดเปนอเนกประการ 
พรอมท้ังอาการ  พรอมทั้งอุเทศ   เชนนี้  
           (๙)  ยอมมองเห็นหมูสัตว   กําลังจุติ   กําลังอุปบัติ    เลว   ประณีต 
มีผิวพรรณดี    มีผิวพรรณทราม  ไดดี    ตกยาก    ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์  
ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ     ยอมมองเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ   กําลังอุปบัติ เลว 
ประณีต  มีผิวพรรณดี  มผิีวพรรณทราม   ไดดี  ตกยาก   ดวยทิพยจักษุอัน 
บริสุทธิ์   ลวงจักษุของมนุษย  ยอมทราบชัดหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมเชนนี้  
          (๑๐)  ยอมขาถึงเจโตวิมุตติ      ปญญาวิมุตติ      อันหาอาสวะมิได 
เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป   ทําใหแจงเพราะรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบันอยู  
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           ดูกอนพราหมณ    เหลาน้ีแล     ธรรมเปนที่ต้ังแหงความเลื่อมใส ๑๐    
ประการ  อันพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   ผูทรงรู    ทรงเห็น   เปนพระ 
อรหันตสัมมาสัมพุทธตรัสบอกไว   บรรดาพวกอาตมภาพ   รูปใดมีธรรมเหลา 
นี้อาตมภาพท้ังหลายยอมสักการะ  เคารพ   นับถอื   บชูารูปนัน้    ครั้นสักการะ 
เคารพแลว   ยอมเขาไปอาศัยอยูในบัดนี้. 
           [๑๑๔]  เม่ือทานพระอานนทกลาวแลวอยางนี้       วัสสการพราหมณ 
มหาอํามาตยแหงมคธรัฐ    ไดเรียกอุปนันทะเสนาบดีมาพูดวา  ดูกอนเสนาบดี 
ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ที่พระคุณเจาเหลาน้ัน   สกัการะธรรมท่ีควร 
สักการะ  เคารพธรรมท่ีควรเคารพ    นับถือธรรมท่ีควรนับถือ    บูชาธรรมท่ี 
ควรบูชาอยูอยางนี้   ตกลงพระคุณเจาเหลาน้ี    ยอมสักการะธรรมท่ีควรสักการะ 
เคารพธรรมท่ีควรเคารพ  นับถือธรรมที่ควรนับถือ   บชูาธรรมท่ีควรบูชา  ก ็
ในเมื่อพระคุณเจาเหลาน้ันจะไมพึงสักการะ  เคารพ  นับถือ  บชูาสิ่งน้ี. พระ- 
คุณเจาเหลานั้น   จะพึงสักการะ  เคารพ  นับถือ  บชูาสิ่งไร  แลวจะเขาไปอาศัย 
สิ่งไรอยูไดเลา. 
           [๑๑๕]  ตอนั้น    วัสสการพราหมณมหาอํามาตยแหงมคธรัฐ    ถาม 
ทานพระอานนทดังน้ีวา  ก็เวลาน้ี  ทานพระอานนทอยูที่ไหน. 
           อา.   ดูกอนพราหมณ   เวลาน้ี    อาตมภาพอยูที่พระวิหารเวฬุวัน. 
           ว.  ขาแตทานพระอานนท  ก็พระวิหารเวฬุวัน  เปนที่รืน่รมย  เงียบ 
เสียงและไมอึกทึกครึกโครม    มลีมพัดเย็นสบาย    เปนที่พักผอนของมนุษย 
สมควรแกการหลีกออกเรนอยูหรือ. 
           อา.  ดกูอนพราหมณ  แนนอน  พระวิหารเวฬุวัน  จะเปนที่รื่นรมย 
เงียบเสียง   และไมอึกทึกครึกโครม    มลีมพัดเย็นสบาย    เปนที่พักผอนของ 
มนุษย  สมควรแกการหลกีออกเรนอยู   ก็ดวยมีผูรกัษาคุมครองเชนทาน.  
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           [๑๑๖]  ว.  ขาแตทานพระอานนท   ความจริง   พระวิหารเวฬุวันจะ    
เปนที่รื่นรมย   เงียบเสียง    และไมอึกทึกครึกโครม   มีลมพัดเย็นสบาย   เปน 
ที่พักผอนของมนุษย   สมควรแกการหลีกออกเรนอยู    ก็ดวยมีพระคุณเจาท้ัง 
หลายเพงฌานและมีฌานเปนปกติตางหาก  พระคุณเจาท้ังหลายทั้งเพงฌานและ 
มีฌานเปนปกติทีเดียว   ขาแตทานพระอานนท   ขาพเจาขอเลาถวาย  สมัยหน่ึง 
ทานพระโคดมพระองคนั้น   ประทบัอยูที่กูฏาคารศาลา    ในปามหาวัน  กรุง- 
เวสาลี   ครั้งน้ันแล     ขาพเจาเขาไปเฝาทานพระโคดมพระองคนั้นยังที่ประทับ 
ณ กูฏาคารศาลา    ปามหาวัน ณ  ที่นัน้    พระองคไดตรัสฌานกถาโดยอเนก 
ปริยาย   พระองคทั้งเปนผูเพงฌานและเปนผูมีฌานเปนปกติ     และก็ทรงสรร- 
เสริญฌานทั้งปวง.                                                                    
           [๑๑๗]  อา.   ดกูอนพราหมณ   พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นทรง 
สรรเสริญฌานทั้งปวงก็มิใช  ไมทรงสรรเสริญฌานท้ังปวงก็มิใช  พระองคไม 
ทรงสรรเสรญิฌานเชนไร  ดกูอนพราหมณ   ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้    มีใจ 
รัญจวนดวยกามราคะ   ถกูกามราคะครอบงําอยู    และไมรูจักสลัดกามราคะอัน 
เกิดข้ึนแลว      ตามความเปนจริง     เธอยอมเพงเล็ง     จดจอ    ปกใจมุงหมาย 
เฉพาะกามราคะ  ทํากามราคะไวในภายใน   มใีจปนปวนดวยพยาบาท ถูกพยา- 
บาทครอบงําอยู   และไมรูจักสลัดพยาบาทอันเกิดข้ึนแลว      ตามความเปนจริง 
เธอยอมเพงเล็ง   จดจอ   ปกใจมุงหมายเฉพาะพยาบาท  ทําพยาบาทไวในภาย- 
ใน  มีใจกลัดกลุมดวยถีนมิทธะ    ถูกถีนมิทธะครอบงําอยูและไมรูจักสลัดถีน- 
มิทธะอันเกิดข้ึนแลว    ตามความเปนจริง  เธอยอมเพงเล็ง   จดจอ   ปกใจ มุง 
หมายเฉพาะถีนมิทธะ  ทาํถีนมิทธะไวในภายใน  มีใจกลัดกลุมดวยอุทธัจจกุก- 
กุจจะครอบงําอยู    และไมรูจักสลัดอุทธัจจกุกกุจจะอันเกิดข้ึนแลว     ตามความ  
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เปนจริง เธอยอมเพงเล็ง   จดจอ   ปกใจ  มุงหมายเฉพาะอุทธัจจกุกกุจจะ   ทํา    
อุทธัจจกุกกจจะไวในภายใน   มีใจกลัดกลุมดวยวิจิกิจฉา   ถกูวิจิกิจฉาครอบงํา 
อยู   และไมรูจักสลัดวิจิกิจฉาอันเกิดข้ึนแลว   ตามความเปนจริง   เธอยอมเพง 
เล็ง   จดจอ   ปกใจ   มุงหมายเฉพาะวิจิกิจฉา   ทําวิจิกิจฉาไวในภายใน ดูกอน 
พราหมณพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นไมทรงสรรเสริญฌานเชนนี้แล.    ด ู
กอนพราหมณ   ก็พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นทรงสรรเสรญิฌานเชนไรเลา 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม   เขาปฐมฌาน   มีวิตก 
มีวิจาร   มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู    เขาทุติยฌาน   มีความผองใสแหงใจภาย 
ใน   มีความเปนธรรมเอกผุดข้ึน เพราะสงบวิตกและวิจาร   ไมมีวิตกไมมีวิจาร 
มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู    เปนผูวางเฉยเพราะหนายปติ     มีสติสัมปชัญญะ 
อยู   และเสวยสุขดวยนามกาย     เขาตติยฌานท่ีพระอริยะเรียกเธอไดวา   ผูวาง 
เฉย   มีสติอยูเปนสุขอยู   เขาจตุตถฌาน   อันไมมีทุกข  ไมมีสขุ   เพราะละสุข 
ละทุกข   และดับโสมนัส  โทมนัสกอนๆ ได   มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู   ด ู
กอนพราหมณ  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นทรงสรรเสริญฌานเชนนี้แล.  
           [๑๑๘]  ว.   ขาแตทานพระอานนท     เปนอันวา     ทานพระโคดม 
พระองคนั้น  ทรงติเตียนฌานท่ีควรติเตียน  ทรงสรรเสริญฌานท่ีควรสรรเสริญ 
เอาละ ขาพเจามีกิจมาก   มีกรณียะมาก   จะขอลาไปในบัดนี้. 
           อา.  ดกูอนพราหมณ      ขอทานโปรดสําคัญกาลอันควรในบัดนี้ เถดิ 
ตอน้ัน วัสสการพราหมณมหาอํามาตยแหงมคธรัฐ   ชื่นชมยินดีภาษิตของทาน 
พระอานนทแลว   ลุกจากอาสนะหลีกไป. 
           [๑๑๙].   ครั้งน้ัน   เมื่อวัสสการพราหมณมหาอํามาตยแหงมคธรัฐหลีก 
ไปแลวไมนาน     พราหมณโคปกโมคคัลลานะ     ไดกลาวกะทานพระอานนท  
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ดังน้ีวา   ปญหาของขาพเจา   ซึ่งขาพเจาไดถามทานพระอานนทนั้นพระคุณเจา    
ยังมิไดพยากรณแกขาพเจาเลย. 
           ทานพระอานนทกลาววา   ดูกอนพราหมณ    เราไดกลาวแกทานแลว 
มิใชหรือวา ดูกอนพราหมณ  ไมมีเลยแมสักรูปหน่ึงผูถึงพรอมดวยธรรมทุก ๆ 
ขอ   และทุกๆ ประการ  ที่พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  ผูเปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธทรงถึงพรอมแลว   เพราะพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    ทรง 
ใหมรรคท่ียังไมอุบัติไดอุบัติ   ที่ยังไมเกิดไดเกิด   ตรัสบอกมรรคท่ียังไมมีใคร 
บอก   ทรงทราบมรรค   ทรงรูมรรค   และทรงฉลาดในมรรค   สวนเหลาสาวก 
ในบัดนี้   เปนผูดําเนินตามมรรค   จึงถึงพรอมในภายหลังอยู. 
                                   จบ   โคปกโมคลัลลานสูตรที่ ๘  
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          อรรถกถาโคปกโมคคัลลานสูตร     
 
           โคปกโมคคัลลานสูตร  มีคําเริ่มตนวา    ขาพเจาไดฟงมาแลว 
อยางน้ี. 
           พึงทราบวินิจฉัยในพระสูตรนั้นดังตอไปนี้. บทวา อจิรปรินิพฺพุเต 
ภควติ   ความวาเมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว คือในกาลที่พระอานนท 
แบงพระธาตุแลว มายังกรุงราชคฤหเพ่ือจะทําการสังคายนาพระธรรม.    บทวา 
รฺโ  ปชฺโชตสฺส    อาสงฺกมาโน   ความวา พระราชาพระนามวาจัณฑ- 
ปชโชตพระองคนี้   เปนพระสหายของพระเจาพิมพิสารมหาราช.   ก็ต้ังแตเวลา 
ที่สงหมอชีวกไปปรุงเภสัชถวาย   ก็ยิ่งเปนมิตรกันแนนแฟนข้ึน.    ทาวเธอทรง 
สดับวา.  พระเจาอชาตศัตรูเชื่อคําของพระเทวทัต   ปลงพระชนมพระบิดา  จึง 
ไดตรัสในที่ประชุมวา     พระเจาอชาตศัตรูนี้ฆาสหายรักของเราแลว    สําคัญ 
(มั่นหมาย) วาจักครองราชสมบัติ ดังน้ี   เราจะใหเขารูวา  เรายังมีอยูในบรรดา 
เหลาสหายผูมียศใหญ. พระเจาอชาตศัตรูนั้นทรงเกิดความระแวง เพราะไดทรง 
สดับคําน้ัน. เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา ทรงระแวงพระเจาปชโชต ดังน้ี.   บทวา 
กมฺมนฺโต  ไดแก  สถานที่ทํางาน  เพ่ือตองการซอมแซมดานนอกพระนคร. 
           บทวา  อุปสงฺกม ิ  ความวา  พระอานนทรูอยูวา    พวกเราเที่ยวไป 
ดวยหมายใจวา      จักใหทําการรอยกรองพระธรรมวินัย      พราหมณโคปก 
โมคคัลลานะนี้เปนขาราชการผูมีศักด์ิใหญ   เมื่อเขาสนับสนุน     เขาพึงทําการ 
อารักขาพระเวฬุวันดังนี้  จึงเขาไปหา.   บทวา เตหิ  ธมฺเมหิ ไดแกดวยธรรม 
คือ  พระสัพพัญุตญาณเหลานั้น.  บทวา  สพฺเพน   สพฺพ   ไดแก ทุกขอ 
โดยอาการทั้งปวง.  บทวา  สพฺพถา  สพฺพ   ไดแก ทุกขอโดยสวนท้ังปวง.  
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พราหมณ กลาววา  ขาพเจาขอถามอะไร (สักอยาง).  ขาพเจาขอถามขอน้ีวา   ก็   
ครูทั้ง ๖ เกิดกอน ออกบวชจากตระกูลที่ไมมีใครรูจัก  พวกเขาตายในเม่ือพระ  
ตถาคตยังทรงพระชนมอยู  แมสาวกท้ังหลายของพวกเขาก็ออกบวชจากตระกูลที ่
ไมมีใครรูจัก   เหมือนกัน.   ตอเมื่อพวกเขาลวงลับไป   สาวกท้ังหลายเหลานั้น 
ไดกอการวิวาทกันใหญ.    สวนพระสมณโคดมเสด็จออกผนวชจากตระกูลใหญ 
ตอเมื่อพระสมณโคดมน้ันลวงไปแลว    พระสาวกท้ังหลายจักกอการวิวาทกัน 
ใหญ   ถอยคําดังวามานี้    ไดเกิดแพรไปท่ัวชมพูทวีป    ดวยประการดังนี้    ก ็
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา   ยังทรงพระชนมอยู   ภิกษุทั้งหลายมิไดวิวาทกันเลย 
แมความวิวาทที่ไดมีข้ึนนั้น  ก็ไดสงบไปในท่ีนั้นแหละ.  ก็ในเวลาท่ีพระสัมมา- 
สัมพุทธเจาเสด็จปรินิพพาน   ภิกษุทั้งหลายมากมายเกิดความสลดใจใหญหลวง 
วา   มัจจุราชไมอดสูตอพระศาสดา ผูทรงบําเพ็ญบารมี   ๓๐  ทัศใหบริบูรณแลว 
บรรลุพระสัพพัญุตญาณเหมือนใบไมแก (จะต้ังอยูไดอยางไร)    ขางหนาลม 
ที่สามารถพัดพาภูเขาสิเนรุอันสูงหกลานแปดแสนโยชนใหเคลื่อนได    จักอดสู 
ตอใครกัน   ดังน้ีแลว  ไดเปนผูพรอมเพรียงกัน  สงบราบเรียบยิ่ง   ขอน้ีเพราะ 
เหตุไร? 
           บทวา   อนุสฺายมาโน แปลวา   ตรวจตราอยู.    อธิบายวา   รู 
การงานที่ทําแลว และยังไมไดทํา.   อีกอยางหนึ่ง    ไดแกติดตาม  (ผลงาน). 
           บทวา อตฺถิ นุ โข  ไดแก   วัสสการพราหมณนี้ถามเรื่องที่มีในหน 
หลัง.  บทวา อปฺปฏิสฺสรเณ ไดแกเมื่อธรรมวินัยไมเปนที่พ่ึงอาศัย.  บทวา 
โก  เหตุ  ธมมฺสามคฺคิยา      ความวา    ใครเปนเหตุ    ใครเปนปจจัยแหง 
ความพรอมเพรียงของทานทั้งหลาย.   ดวยบทวา  ธมฺมปฏิสฺสรโณ   แสดงวา 
ธรรมเปนที่พ่ึง   ธรรมเปนที่อาศัยของเราทั้งหลาย.  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 167 

           บทวา  วตฺเตติ  (การสวดปาติโมกขยอมเปนไป)  คือเปนคุณท่ีคลอง    
แคลวมา.  คําท้ังสองน้ีวา  อาปตฺติ   วา   วีติกฺกโม   วา  ตองอาบัติหรือลวง 
ละเมิด  ดังนี้    เปนการลวงละเมิดพระบัญญัติของพระพุทธเจานั่นแหละ.   บท 
วา  ยถาธมฺม  ยถานุสิฏ   กาเรม    (พวกเราจะใหเธอทําตามธรรมตามท่ี 
ทรงสั่งสอนไว)   อธิบายวา  พวกเราจะใหเธอทําตามธรรมและคําสั่งสอนท่ีทรง 
ต้ังไว.  โน  อักษร    แมใน ๒ บทวา   น  กิร  โน  ภวนฺโต  กาเรนฺติ 
ธมฺโมว  กาเรติ    เปนเพียงนิบาต.     ในคําน้ีมีอธิบายดังน้ีวา   นยัวาเมื่อเปน 
อยางนั้น  ทานผูเจริญท้ังหลายใหทําหามิได  แตธรรมใหทํา. 
           คําวา   ตคฺฆ     เปนนิบาตลงในอรรถวา    สวนเดียว.    บทวา   กห 
ปน ภว อานนฺโท    มีอธิบายวา    ยอมไมรูวา  พระเถระอยูในพระเวฬุวัน 
หรือ ?   รู.   ก็วัสสการพราหมณนี้   ใหการอารักขาพระเวฬุวัน    เพราะฉะนั้น 
ประสงคจะยกตน  จึงไดถามอยางนั้น.  ก็เพราะเหตุไร   วัสสการพราหมณนั้น 
จึงใหการอารักขาในพระเวฬุวันนั้น ?  (เพราะ) ไดยินวา   วันหนึ่ง  ทานวัสส- 
การพราหมณนั้นเห็นพระมหากัจจายนเถระ    ลงจากเขาคิชฌกูฏ    จึงกลาววา 
นั่นเหมือนลิง. พระผูมีพระภาคเจาไดสดับคําน้ันแลวตรัสวาเขาขอขมาโทษเสีย 
ขอน้ันเปนการดี ถาไมขอขมาโทษเขาจักเปนลิงหางโคในพระเวฬุวันนี้๑. วัสส- 
การพราหมณนั้นฟงพระดํารัสนั้นแลว      คิดวา    ธรรมดาพระดํารัสของพระ 
สมณโคดมไมเปนสอง    ภายหลังเมื่อเวลาเราเปนลิง   จักไดมีที่เที่ยวหากิน  จึง 
ปลูกตนไมนานาชนิดในพระเวฬุวัน   แลวใหการอารักขา     กาลตอมา   วัสส- 
การพราหมณถึงอสัญญกรรมแลวเกดิเปนลิง.       เมื่อใครพูดวา    วัสสการ- 
พราหมณ  กไ็ดมายืนอยูใกลๆ. คําวา  ตคฺฆ   เปนนบิาตลงในคําวา  สวนเดียว 
เทาน้ัน ในทุก ๆ วาระ.  บทวา  ตคฺฆ โถ อานนฺท  ความวา    พราหมณ 
๑.  ม.  โคนงฺคลมกฺกโฏ  ลิงหนาดําหรือชะนี.  
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รูวา   พระเถระยกยองตนในทามกลางบริษัทอยางนี้  จึงกลาวอยางนี้วา  แมเราก็   
ยกยองพระเถระ. 
           บทวา น   โข   พฺราหฺมณ  ความวา  นัยวา  พระเถระคิดวา ฌาน 
ที่พระสัมมาสัมพุทธเจาสรรเสริญก็ม ี  ที่ไมสรรเสริญก็ม ี   แตพราหมณนี้สรร- 
เสริญท้ังหมดเลย    กลาวปญหาใหคลาดเคลื่อน   เราไมอาจมองหนาพราหมณนี้ 
ได ไมอาจรักษาบิณฑบาต เราจักกลาวปญหาใหตรง   ดังน้ี  จึงเริ่มกลาวคําน้ี. 
           บทวา อนนฺตร กริตฺวา  แปลวา กระทําไวภายใน.   บทวา เอวรูป 
โข  พฺราหฺมณ  โส  ภควา  ณาน  วณฺเณสิ  ความวา      ในที่นี ้  ตรัส 
ฌานท่ีรวบรวมเอาไวทั้งหมด.    บทวา   ยนฺโน   มย    ความวา    ไดยินวา 
พราหมณนี้ริษยาวัสสการพราหมณ หวังจะไมกลาวถึงปญหาที่วัสสการพราหมณ 
นั้นถาม   ครัน้รูวาเขากลาวแลวก็ไมสบายใจวา   พระอานนทเอาปญหาที่วัสส- 
การพราหมณถาม มาเปนชื่อของฌานน้ันบอยๆกลาวอยางกวางขวาง แตปญหา 
ที่เราถาม    ทานกลาวเปนบางสวนเทาน้ัน    เหมือนเอาปลายไมเทาจ้ี    ฉะนั้น 
เพราะฉะนั้น   จึงกลาวอยางนั้น.   คําที่เหลือในทุกแหงงายทั้งน้ันแล. 
                           จบ   อรรถกถาโคปกโมคคัลลานสูตรที่  ๘  
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                         ๙.   มหาปุณณมสูตร    
 
          วาดวยอุปาทานและอุปาทานขันธ   
 
           [๑๒๐]   ขาพเจาไดฟงมาแลว อยางนี้:- 
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ปราสาทของอุบาสิกาวิสาขา- 
มิคารมารดา  ในพระวิหารบุพพาราม  กรุงสาวัตถี  สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจา 
มีภิกษุสงฆหอมลอม    ประทับนั่งกลางแจง    ในราตรีมีจันทรเพ็ญ     วันนัน้ 
เปนวันอุโบสถ ๑๕ คํ่า  ขณะนั้น  ภิกษุรูปหน่ึงลุกจากอาสนะ  หมจีวรเฉวียงบา 
ขางหน่ึง  ประนมอัญชลีไปทางที่ประทับของพระผูมีพระภาคเจาแลว   กราบทูล 
พระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา   ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพระองคจะขอกราบทูล 
ถามปญหาสักเล็กนอยกะพระผูมีพระภาคเจา   ถาพระผูมีพระภาคเจาจะประทาน 
โอกาสเพ่ือพยากรณปญหาแกขาพระองค.                                         
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนภิกษุ   ถาอยางนั้น    เธอจงน่ังลง 
ยังอาสนะของตน   ประสงคจะถามปญหาขอใด   ก็ถามเถิด. 
           [๑๒๑]   ครั้งน้ัน  ภิกษุรูปนั้นนั่งยังอาสนะของตนแลว  ไดทูลถามพระ- 
ผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   อุปาทานขันธ  คือ  รูปูปาทาน- 
ขันธ  เวทนูปาทานขันธ  สัญูปาทานขันธ    สังขารูปาทานขันธ  วิญญาณู- 
ปาทานขันธ  มี ๕ ประการเทาน้ีหรือหนอแล. 
           พ.  ดกูอนภิกษุ  อุปาทานขันธ  มี ๕ ประการเทาน้ี  คือ รปููปาทาน- 
ขันธ  เวทนูปาทานขันธ   สัญูปาทานขันธ    สังขารูปาทานขันธ    วิญญาณู 
ปาทานขันธ.  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 170 

           ภิกษุนั้นกลาวชื่นชมยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาวา    ชอบแลว    
พระเจาขา      แลวทูลถามปญหากะผูมีพระภาคเจายิ่งข้ึนไปวา   ขาแตพระองคผู 
เจริญ  ก็อุปาทานขันธ ๕ เหลาน้ี   มีอะไรเปนมูล.                                 
           พ.   ดกูอนภิกษุ   อุปาทานขันธ ๕ เหลาน้ี    มีฉันทะเปนมูล. 
           ภิ.   ขาแตพระองคผูเจริญ    อุปาทานกับอุปาทานขันธ  ๕   นั้นอยาง 
เดียวกันหรือ   หรือวาอุปาทานเปนอยางอ่ืนจากอุปาทานขันธ ๕. 
           พ   ดกูอนภิกษุ   อุปาทานกับอุปาทานขันธ ๕ นั้น  จะอยางเดียวกัน 
ก็มิใช   อุปาทานจะเปนอยางอ่ืนจากอุปาทานขันธ ๕ ก็มิใช  ดูกอนภิกษุ ความ 
กําหนัดพอใจ  ในอุปาทานขันธ ๕ นั่นแล    เปนตัวอุปาทานในอุปาทานขันธ 
๕ นั้น.            
           [๑๒๒]   ภิ.    ขาแตพระองคผูเจริญ     ก็ความตางแหงความกําหนัด 
พอใจในอุปาทานขันธทั้ง ๕ มี หรือ 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงรับวา   มี    แลว ตรสัวา   ดูกอนภิกษุ   บุคคล 
บางคนในโลกนี้    มีความปรารถนาอยางนี้วา    ขอเราพึงมีรูปอยางนี้    เวทนา 
อยางนี้    สญัญาอยางน้ี    สังขารอยางนี้     วิญญาณอยางนี้     ในอนาคตกาลเถิด 
ดูกอนภิกษุ     อยางนี้แลเปนความตางแหงความกําหนัดพอใจในอุปาทานขันธ 
ทั้ง  ๕. 
 
                   วาดวยเหตุเรียกชื่อวาขันธ  
 
           [๑๒๓]   ภิ.    ขาแตพระองคผูเจริญ    ขันธทั้งหลายมีชื่อเรียกวาขันธ 
ไดดวยเหตุเทาไร. 
           พ.   ดกูอนภิกษุ    รูปอยางใดอยางหน่ึง    ทัง้ท่ีเปนอดีต     ทั้งท่ีเปน 
อนาคต ทั้งท่ีเปนปจจุบัน  เปนไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม หยาบหรือ 
ล เอียดก็ตาม   เลวหรือประณีตก็ตาม   อยูในที่ไกล  หรือในที่ใกลก็ตาม นี่เปน  
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รูปขันธ.   เวทนาอยางใดอยางหน่ึง   ทั้งท่ีเปนอดีต  ทั้งที่เปนอนาคตท้ังท่ีเปน    
ปจจุบัน   เปนไปภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม   หยาบหรือละเอียดก็ตาม  เลว 
หรือประณีตก็ตาม   อยูในท่ีไกลหรือในท่ีใกลก็ตาม ที่เปนเวทนาขันธ.  สญัญา 
อยางใดอยางหนึ่ง  ทั้งที่เปนอดีต  ทั้งที่เปนอนาคต   ทั้งที่เปนปจจุบัน  เปนไป 
ในภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม  หยาบหรือละเอียดก็ตาม   เลวหรือประณีตก็ 
ตาม อยูในที่ไกลหรือในที่ใกลก็ตาม นี่เปนสัญญาขันธ. สังขารเหลาใดเหลาหน่ึง 
ทั้งท่ีเปนอดีต  ทั้งที่เปนอนาคต    ทั้งที่เปนปจจุบัน  เปนไปในภายในหรือมีใน 
ภายนอกก็ตาม   หยาบหรือละเอียดก็ตาม   เลวหรือประณีตก็ตาม    อยูในที่ไกล 
หรือในที่ใกลก็ตาม   นี่เปนสังขารขันธ.  วิญญาณอยางใดอยางหน่ึง  ทั้งที่เปน 
อดีต ทั้งท่ีเปนอนาคต  ทั้งที่เปนปจจุบัน   เปนไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ 
ตาม  หยาบหรือละเอียดก็ตาม   เลวหรือประณีตก็ตาม     อยูในท่ีไกลหรือในท่ี 
ใกลก็ตาม  นีเ่ปนวิญญาณขันธ ดูกอนภิกษุ ขันธทั้งหลายยอมมีชื่อเรียกวาขันธ 
ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล. 
           [๑๒๔]   ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ    อะไรหนอแล    เปนเหตุ   เปน 
ปจจัยแหงการบัญญัติรูปขันธ     แหงการบัญญัติเวทนาขันธ     แหงการบัญญัติ 
สัญญาขันธ    แหงการบัญญัติสังขารขันธ    อะไรหนอแลเปนเหตุ    เปนปจจัย 
แหงการบัญญัติวิญญาณขันธ. 
           พ.  ดกูอนภิกษุ  มหาภูตรูป ๔ เปนเหตุ  เปนปจจัย  แหงการบัญญัติ 
รูปขันธ   ผัสสะเปนเหตุ   เปนปจจัย   แหงการบัญญัติเวทนาขันธ   ผัสสะเปน 
เหตุเปนปจจัย แหงการบัญญัติสัญญาขันธ    ผัสสะเปนเหตุ    เปนปจจัยแหง 
การบัญญัติสงัขารขันธ   นามรูปเปนเหตุ   เปนปจจัย  แหงการบัญญัติวิญญาณ 
ขันธ  
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           [๑๒๕]   ภิ.   ขาแตพระองคผูเจริญ    ก็สักกายทิฏฐิ    จะมีไดอยางไร.    
           พ.   ดกูอนภิกษุ   ปุถุชนผูไมไดสดับในโลกนี้     เปนผูไมไดเห็นพระ 
อริยะไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไมไดฝกในธรรมของพระอริยะไมไดเห็น 
สัตบุรุษ  ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ   ไมไดฝกในธรรมของสัตบุรุษ   ยอม 
เล็งเห็นรูปโดยความเปนอัตตาบาง    เล็งเห็นอนัตตาวามีรูปบาง     เล็งเห็นรูปใน 
อัตตาบาง      เล็งเห็นอัตตาในรูปบาง     ยอมเล็งเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตา 
บาง   เล็งเห็นอัตตาวามีเวทนาบาง   เล็งเห็นเวทนาในอัตตาบาง   เล็งเห็นอัตตา 
ในเวทนาบาง    ยอมเล็งเห็นสัญญาโดยความเปนอัตตาบาง    เล็งเห็นอัตตาวามี 
สัญญาบาง   เล็งเห็นสัญญาในอัตตาบาง   เล็งเห็นอัตตาในสัญญาบาง    ยอมเล็ง 
เห็นสังขารโดยความเปนอัตตาบาง  เล็งเห็นอัตตาวามีสังขารบาง  เล็งเห็นสังขาร 
ในอัตตาบาง    เล็งเห็นอัตตาในสังขารบาง    ยอมเล็งเห็นวิญญาณโดยความเปน 
อัตตาบาง   เล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง    เล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบาง   เล็ง 
เห็นอัตตาในวิญญาณบาง   ดูกอนภิกษุ   อยางนี้แลสักกายทิฏฐิจึงมีได. 
           [๑๒๖]   ภิ.   ขาแตพระองคผูเจริญ   สักกายทิฏฐิจะไมมีไดอยางไร. 
           พ.   ดกูอนภิกษุ    อริยสาวกผูไดสดับแลวในธรรมวินัยนี้    เปนผูได 
เห็นพระอริยะ   ฉลาดในธรรมของพระอริยะ    ฝกดีแลวในธรรมของพระอริยะ 
ไดเห็นสัตบุรุษ     ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ     ฝกดีแลวในธรรมของสัตบุรุษ 
ยอมไมเล็งเห็นรูปโดยความเปนอัตตาบาง   ไมเล็งเห็นอัตตาวามีรูปบาง   ไมเล็ง 
เห็นรูปในอัตตาบาง     ไมเล็งเห็นอัตตาในรูปบาง     ยอมไมเล็งเห็นเวทนาโดย 
ความเปนอัตตาบาง      ไมเล็งเห็นอัตตาวามีเวทนาบาง     ไมเล็งเห็นเวทนาใน 
อัตตาบาง  ไมเล็งเห็นอัตตาในเวทนาบาง   ยอมไมเล็งเห็นสัญญาโดยความเปน 
อัตตาบาง  ไมเล็งเห็นสัญญาในอัตตาบาง  ไมเล็งเห็นอัตตาในสัญญาบาง   ยอม  
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ไมเล็งเห็นสังขารโดยความเปนอัตตาบาง    ไมเล็งเห็นอัตตาวามีสังขารบาง   ไม   
เล็งเห็นสังขารในอัตตาบาง       ไมเล็งเห็นอัตตาในสังขารบาง     ยอมไมเล็งเห็น 
วิญญาณโดยความเปนอัตตาบาง   ไมเล็งเห็นอัตตาวามีวิญญาณบาง  ไมเล็งเห็น  
วิญญาณในอัตตาบาง   ไมเล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบาง   ดูกอนภิกษุ   อยางนี้  
แล   สักกายทิฏฐิจึงไมมี. 
 
               วาดวยคุณและโทษของขันธ  ๕ 
    
           [๑๒๗]   ภิ.   ขาแตพระองคผูเจริญ      อะไรหนอแลเปนคุณเปนโทษ 
เปนทางสลัดออกในรูป   อะไรเปนคุณ  เปนโทษ    เปนทางสลัดออกในเวทนา 
อะไรเปนคุณเปนโทษ   เปนทางสลัดออกในสัญญา    อะไรเปนคุณเปนโทษ 
เปนทางสลัดออกในสังขาร อะไรเปนคุณ  เปนโทษ  เปนทางสลัดออกในวิญญาณ. 
          พ.   ดกูอนภิกษุ    อาการท่ีสุขโสมนัสอาศัยรูปเกิดข้ึน    นี้เปนคุณใน 
รูป  อาการท่ีรูปไมเที่ยง   เปนทุกข   มคีวามแปรปรวนไปเปนธรรมดา   นี้เปน 
โทษในรูป     อาการท่ีกําจัดฉันทราคะละฉันทราคะในรูปได     นี้เปนทางสลัด 
ออกในรูป  อาการท่ีสุขโสมนัสอาศัยเวทนาเกิดข้ึน  นี้เปนคุณในเวทนา  อาการ 
ที่เวทนาไมเที่ยงเปนทุกข    มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา    นี้เปนโทษใน 
เวทนา    อาการท่ีกําจัดฉันทราคะ    ละฉันทราคะในเวทนาได    นี้เปนทางสลัด 
ออกในเวทนา อาการท่ีสุขโสมนัสอาศัยสัญญาเกิดข้ึน นี้เปนคุณในสัญญา อาการ 
ที่สัญญาไมเที่ยงเปนทุกขมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา  นี้เปนโทษในสัญญา 
อาการท่ีกําจัดฉันทราคะละฉันทราคะในสัญญาได  นี้เปนทางสลัดออกในสัญญา 
อาการท่ีสุขโสมนัสอาศัยสังขารเกิดข้ึน   นี้เปนคุณในสังขาร   อาการท่ีสังขารไม 
เที่ยง    เปนทุกข     มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา     นี้เปนโทษในสังขาร 
อาการท่ีกําจัดฉันทราคะละฉันทราคะในสังขารได  นี้เปนทางสลัดออกในสังขาร 
อาการท่ีสุขโสมนัสอาศัยวิญญาณเกิดข้ึน   น้ีเปนคุณในวิญญาณ   อาการท่ีวิญ-  
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ญาณไมเที่ยงเปนทุกข   มคีวามแปรปรวนไปเปนธรรมดา    นี้เปนโทษในวิญ-    
ญาณ   อาการท่ีกําจัดฉันทราคะ   ละฉันทราคะในวิญญาณได   นี้เปนทางสลัด 
ออกในวิญญาณ. 
 
                     วาดวยเหตุละมานานุสัย  
 
           [๑๒๘]   ภิ.   ขาแตพระองคผูเจริญ   ก็เม่ือรู   เมื่อเห็นอยางไรจึงไมมี 
อนุสัยคือความถือตัววาเปนเรา    วาของเรา    ในกายอันมีวิญญาณนี้      และใน 
นิมิตท้ังหมดภายนอก. 
           พ.   ดกูอนภิกษุ    บุคคลเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงดัง 
นี้วา  รูปอยางใดอยางหน่ึง  ทั้งที่เปนอดีต  ทั้งที่เปนอนาคต  ทั้งที่เปนปจจุบัน 
เปนไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม    หยาบหรือละเอียดก็ตาม    เลวหรือ 
ประณีตก็ตาม    อยูในที่ไกลหรือในทีใ่กลก็ตาม    ทั้งหมดน่ัน    ไมใชของเรา 
ไมใชเรา   ไมใชอัตตาของเรา    เห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงดังนี้  
วา    เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง    ทั้งที่เปนอดีต    ทัง้ท่ีเปนอนาคต    ทั้งท่ีเปน 
ปจจุบัน    เปนไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม     หยาบหรือละเอียดก็ตาม 
เลวหรือประณีตก็ตาม   อยูในที่ไกลหรือในที่ใกลก็ตาม   ทั้งหมดน่ันไมใชของ 
เรา   ไมใชเรา  ไมใชอัตตาของเรา   เห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง 
ดังน้ีวา   สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง  ทั้งที่เปนอดีต  ทั้งที่เปนอนาคต   ทั้งที่เปน 
ปจจุบัน  เปนไปในภายใน  หรือมีในภายนอกก็ตาม   หยาบหรือละเอียดก็ตาม 
เลวหรือประณีตก็ตาม       อยูในที่ไกลหรือในที่ใกลก็ตามท้ังหมดน่ันไมใชของ 
เรา   ไมใชเรา   ไมใชอัตตาของเรา   เห็นดวยปญญา   อันชอบตามความเปน 
จริงดังน้ีวา   สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง   ทั้งท่ีเปนอดีต   ทั้งท่ีเปนอนาคต   ทั้งที่ 
เปนปจจุบัน    เปนไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม    หยาบหรือละเอียดก็ 
ตาม   เลวหรอืประณีตก็ตาม   อยูในทีไ่กลหรือในที่ใกลก็ตาม   ทั้งหมดน่ันไม 
ใชของเรา   ไมใชเรา   ไมใชอัตตาของเรา   เห็นดวยปญญาอันชอบตามความ  
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เปนจริงดังน้ีวา   วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง   ทั้งท่ีเปนอดีต    ทัง้ท่ีเปนปจจุบัน    
เปนไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม     หยาบหรือละเอียดก็ตาม    เลวหรือ 
ประณีตก็ตาม   อยูในที่ไกลหรือในทีใ่กลก็ตาม   ทั้งหมดน่ัน  ไมใชของเรา ไม 
ใชเรา    ไมใชอัตตาของเรา    ดูกอนภิกษุ    เมื่อรู   เมื่อเห็นอยางนี้แล   จึงไมมี 
อนุสัยคือความถือตัววาเปนเรา  วาของเรา  ในกายอันมีวิญญาณนี้  และในนิมิต 
ทั้งหมดในภายนอก. 
 
       วาดวยปริวิตกเรื่องผูรับผลของกรรม  
 
           [๑๒๙]   ลําดับนั้นแล    มีภิกษุรูปหน่ึง    เกิดความปริวิตกแหงใจข้ึน 
อยางนี้วา  ทานผูจําเริญ  เทาท่ีวามานี้   เปนอันวา  รปู  เวทนา  สญัญา  สังขาร 
วิญญาณเปนอนัตตา   กรรมที่อนัตตาทําแลว    จักสัมผัสตนไดอยางไร.     ครั้ง 
นั้นแล    พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความปริวิตกแหงใจของภิกษุรูปนั้นดวย 
พระหฤทัย   จึงรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ขอท่ีโมฆบรุุษ 
บางคนในธรรมวินัยนี้  ไมรูแลว   ตกอยูในอวิชชา   ใจมีตัณหาเปนใหญ   พึง 
สําคัญคําส่ังสอนของศาสดาอยางหุนหันพลันแลน   ดวยความปริวิตกวา   ทานผู 
จําเริญ   เทาท่ีวามานี้    เปนอันวา   รปู   เวทนา   สัญญา   สังขาร  วิญญาณเปน 
อนัตตา   กรรมที่อนัตตาทําแลว   จักถูกตนไดอยางไร   เราจะขอสอบถาม   ด ู
กอนภิกษุทั้งหลาย    เราไดแนะนําพวกเธอในธรรมน้ัน ๆ แลวแล    พวกเธอจะ 
สําคัญความขอน้ันเปนไฉน   รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง. 
           ภิกษุเหลาน้ันทูลวา   ไมเที่ยง   พระเจาขา. 
           พ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง   สิ่งน้ันเปนทุกขหรือสุขเลา. 
           ภิ.   เปนทุกข   พระเจาขา. 
           พ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง     เปนทุกข     มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา 
ควรละหรือท่ีจะเล็งเห็นส่ิงน้ันวา   นั่นของเรา   นัน่เรา   นั่นอัตตาของเรา.  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 176 

           ภิ.   ไมควรเลย   พระเจาขา.    
           พ.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     พวกเธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
เวทนาเที่ยงหรือไมเที่ยง. 
           ภิ.   ไมเที่ยง   พระเจาขา. 
           พ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง   สิ่งน้ันเปนทุกข   หรือเปนสุขเลา. 
           ภิ.   เปนทุกข   พระเจาขา. 
           พ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง     เปนทุกข     มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา 
ควรละหรือท่ีจะเล็งเห็นส่ิงน้ันวา   นั่นของเรา   นัน่เรา   นั่นอัตตาของเรา. 
           ภิ.   ไมควรเลย   พระเจาขา. 
           พ.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย        พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
สัญญาเที่ยงหรือไมเที่ยง. 
           ภิ.   ไมเที่ยง   พระเจาขา. 
           พ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง   สิ่งน้ัน  เปนทุกขหรือเปนสุขเลา. 
           ภิ.   เปนทุกข   พระเจาขา. 
           พ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง     เปนทุกข     มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา 
ควรละหรือท่ีจะเล็งเห็นส่ิงน้ันวา   นั่นของเรา   นัน่เรา   นั่นอัตตาของเรา. 
           ภิ.   ไมควรเลย   พระเจาขา. 
           พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย        พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
สังขารเที่ยงหรือไมเที่ยง. 
           ภิ.   ไมเที่ยง   พระเจาขา. 
           พ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง   สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา. 
           ภิ.   เปนทุกข   พระเจาขา. 
           พ. . กส็ิ่งใดไมเท่ียง     เปนทุกข     มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา 
ควรละหรือท่ีจะเล็งเห็นส่ิงน้ัน วา   นั่นของเรา   นั่นเรา   นั่นอัตตาของเรา   



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 177 

           ภิ.   ไมควรเลย   พระเจาขา.    
           พ.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย        พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
วิญญาณเท่ียงหรือไมเที่ยง. 
           ภิ.   ไมเที่ยง   พระเจาขา. 
           พ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง   สิ่งน้ันเปนทุกข   หรือเปนสุขเลา. 
           ภิ.   เปนทุกข   พระเจาขา. 
           พ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง     เปนทุกข     มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา 
ควรละหรือท่ีจะเล็งเห็นส่ิงน้ันวา   นั่น  ของเรา   นั่นเรา   นั่นอัตตาของเรา. 
           ภิ.   ไมควรเลย   พระเจาขา. 
           พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะเหตุนั้น    พวกเธอพึงเห็นดวยปญญา 
อันชอบตามความเปนจริงดังน้ีวา  รูปอยางใดอยางหนึ่ง   ทั้งท่ีเปนอดีต  ทั้งที่ 
เปนอนาคต   ทั้งท่ีเปนปจจุบัน    เปนไปในภายใน    หรือมีในภายนอกก็ตาม 
หยาบหรือละเอียดก็ตาม    เลวหรือประณีตก็ตาม    อยูในที่ไกลหรือในที่ใกลก ็
ตาม   ทั้งหมดน่ัน    ไมใชของเรา  ไมใชเรา  ไมใชอัตตาของเรา   พึงเห็นดวย 
ปญญาอันชอบตามความเปนจริงดังน้ีวา   เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง   ทั้งท่ีเปน 
อดีต   ทั้งท่ีเปนอนาคต  ทั้งที่เปนปจจุบัน   เปนไปในภายในหรือมีในภายนอก 
ก็ตาม  หยาบหรือละเอียดก็ตาม   เลวหรือประณีตก็ตาม   อยูในท่ีไกลหรือในท่ี 
ใกลก็ตาม   ทั้งหมดน่ัน   ไมใชของเรา   ไมใชเรา   ไมใชอัตตาของเรา   พึง 
เห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงดังน้ีวา        สัญญาอยางใดอยางหน่ึง 
ทั้งท่ีเปนอดีต  ทั้งที่เปนอนาคต  ทั้งท่ีเปนปจจุบัน  เปนไปในภายในหรือมีใน 
ภายนอกก็ตาม   หยาบหรือละเอียดก็ตาม   เลวหรือประณีตก็ตาม   อยูในที่ไกล 
หรือในที่ใกลก็ตาม   ทั้งหมดน่ัน   ไมใชของเรา   ไมใชเรา   ไมใชอัตตาของ  
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เรา   พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงดังน้ีวา    สังขารเหลาใดเหลา   
หน่ึง  ทั้งที่เปนอดีต  ทั้งที่เปนอนาคต   ทั้งที่เปนปจจุบัน   เปนไปในภายใน  
หรือมีในภายนอกก็ตาม  หยาบหรือละเอียดก็ตาม   เลวหรือประณีตก็ตาม  อยู 
ในที่ไกลหรอืในที่ใกลกต็าม   ทั้งหมดน่ัน   ไมใชของเรา   ไมใชเรา   ไมใช 
อัตตาของเรา   พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงดังน้ีวา    วิญญาณ 
อยางใดอยางหนึ่ง  ทั้งที่เปนอดีต   ทั้งท่ีเปนอนาคต   ทั้งท่ีเปนปจจุบัน  เปน 
ไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตาม  หยาบหรือละเอียดก็ตาม  เลวหรือประณีต 
ก็ตาม  อยูในท่ีไกลหรือในท่ีใกลก็ตาม   ทั้งหมดน่ัน  ไมใชของเรา  ไมใชเรา 
ไมใชอัตตาของเรา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อริยสาวกผูสดับแลวเห็นอยูอยางนี้ 
ยอมเบื่อหนาย   แมในรูป   แมในเวทนา   แมในสัญญา   แมในสงัขาร   แมใน 
วิญญาณ   เมือ่เบ่ือหนาย   ยอมคลายกําหนัด    เพราะคลายกําหนัด.    จิตยอม 
หลุดพน    เม่ือจิตหลุดพนแลว    ยอมมีญาณรูวาหลุดพนแลว   รูชัดวา   ชาติ 
สิ้นแลว    พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจที่ควรทํา   ไคทําเสร็จแลว   กิจอ่ืนเพ่ือ 
ความเปนอยางนี้มิไดมี. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสภาษิตน้ีแลว   ภิกษุเหลาน้ันตางชื่นชมยินด ี
ภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา   และเม่ือพระผูมีพระภาคเจากําลังตรัสไวยากรณ 
ภาษิตนี้อยู   ภิกษุประมาณ  ๖๐ รูป   ไดมีจิตหลุดพนจากอาสวะ   เพราะไมถือ 
มั่นแล. 
                                      จบ   มหาปุณณมสูตรที่   ๙  
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             อรรถกถามหาปุณณมสูตร    
 
           มหาปุณณมสูตร   มีคําเริ่มตนวา  ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้:- 
          พึงทราบวินิจฉัยในมหาปุณณมสูตรนั้น    ดังตอไปนี้.   บทวา   ตทหุ 
แยกเปน   ตสฺมึ  อห ุ  แปลความวา  ในวันนั้น.   ชือ่วา   อุโบสถ   เพราะ 
อรรถวา  เปนวันที่เขาอยูจํา.   บทวา  อุปวสนฺติ   ความวา  เขาไปอยูจําดวยศีล 
หรือดวยการอดอาหาร.  ก็ในท่ีนี้มีการขยายความดังตอไปนี้  ก็การแสดงปาติโมกข 
ชื่อวา  อุโปสถ  ในคําเปนตนวา  อายามาวุโส  กปฺปน  อุโปสถ  คมิส- 
สาม  ทานกปัปนะมาเถิด  พวกเราไปยังอุโบสถกนั.   ศลีชื่อวา อุโปสถ ในคํา 
เปนตนวา  เอว  อฏงฺคสมนฺนาคโต  โข   วิสาเข  อุโปสโถ อุปวุตฺโถ 
ดูกอนวิสาขา    อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘   แล   อันบุคคลเขาจําแลวดวย 
อาการอยางนี้.  อุปวาส  ชื่อวา  อุโปสถ  (การจําศีลดวยการอดอาหาร)  ใน 
คําเปนตนวา    สุทฺธสฺส   สทา   ผคฺคุ   สุทฺธสฺสุโปสโถ  สทา   ผัคคุฤกษ 
(คือฤกษเดือนผัคคุ)   สําหรับผูหมดจดทุกเม่ือ    แตอุโบสถก็สาํหรับผูหมดจด 
ทุกเม่ือ.    ชือ่วาเปนบัญญัติ  (คือชื่อที่เรียก)     ในคําเปนตนวา    อุโปสโถ 
นาม นาคราชา  พระยาชางชื่อวา อุโบสถ.  วันที่พึงเขาไปอยู (จําศีล) ชื่อ 
วา  อุโปสถ  ในคําเปนตน วา  น  ภิกขฺเว  ตทหุโปสเถ  สภิกฺขุกา  อาวาสา 
ภิกษุทั้งหลาย  ในวันอุโบสถวันนั้น  ไมพึงไปจากอาวาสท่ีมีภิกษุ.   แมในที่นี้  
ก็ประสงคเอาการเขาอยู   (จําศีล)   นั้นนั่นแหล.   กวั็นที่เขาอยู  (จําศีล)  นี้  
นั้นมี  ๓ อยาง  โดยวันอัฏฐมี  วันจาตุททสี  และวันปณณรสี  เพราะฉะนั้น 
จึงตรัสวา  ปณฺณรเส  (ในวันอุโบสถ ๑๕ คํ่า)  เพ่ือจะหามบทท้ังสองท่ีเหลือ 
เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ชื่อวา วันอุโบสถ  เพราะเปนวันที่เขาอยู (จําศีล)  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 180 

ชื่อวา   ปุณณฺา    เพราะเต็มแลวคือ    เต็มบริบูรณ   เพราะเปนวันเต็มเดือน     
ทานเรียกพระจันทรวา    มา.    พระจันทรนั้นเต็มดวงแลวใน  (วัน )   ดถิีนี ้
เพราะเหตุนั้นดิถีนี้  จึงชื่อวา   ปุณณมา  (วันพระจันทรเต็มดวง).  พึงทราบ 
ความหมายในบทท้ังสองน้ีวา ปุณฺณาย  ปุณฺณมาย  (ในวันเพ็ญมีพระจันทร 
เต็มดวง)   ดวยประการอยางนี้. 
           บทวา   เทส   แปลวา   เหตุการณ.   บทวา   เตนหิ  ตว   ภกิฺข ุ
สเก   อาสเน   นิสีทิตฺ วา   ปุจฺฉ   ความวา   เพราะเหตุไร   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงไมตรัสแกภิกษุผูที่ยืน   รับสัง่ใหนั่งลง.     ไดยินวา    ภิกษุนี้เปนพระ 
สังฆเถระของภิกษุเหลาน้ัน       เรียนกรรมฐานในสํานักของทานแลวพากเพียร 
พยายามอยู  กําหนดพิจารณา มหาภูตรูป  (และ)  อุปาทายรูป  กําหนดพิจารณา 
วิปสสนา    มีลักษณะของตนอันมีนามรูปเปนปจจัยใหเปนอารมณ     ครั้งน้ัน 
ภิกษุเหลาน้ันมายังท่ีปรนนิบัติอาจารยในเวลาเย็น    ไหวแลวนั่งอยู   พระเถระ 
จึงถามถึงเรื่องกรรมฐานท้ังหลาย       มกีารกําหนดพิจารณามหาภูตรูปเปนตน.   
ภิกษุเหลาน้ันบอกไดทั้งหมด.   แตถกูถามปญหาในมรรคและผล  ไมอาจบอก 
ได.   ทีนั้น    พระเถระจึงคิดวา   ในสาํนักเรา   ไมมีการละเลยการใหโอวาทแก 
ภิกษุเหลาน้ี     และภิกษุเหลาน้ีก็ปรารภความเพียรอยู.    กิรยิาที่ประมาทก็ไมมี 
แกภิกษุเหลานั้น    แมมาตรวา   ชั่วเวลาไกกินน้ํา.   แมเม่ือเปนอยางนี้   ภิกษุ 
เหลาน้ีก็ไมอาจทํามรรคผลใหเกิดข้ึนได.        เราไมรูอัธยาศัยของภิกษุเหลานี้  
ภิกษุเหลาน้ีคงจะเปนผูที่พระพุทธเจาตองทรงแนะนํา    เราจักพาภิกษุเหลานั้น 
ไปยังสํานักของพระศาสดา    เมื่อเปนอยางนั้น    พระศาสดาจักทรงแสดงธรรม 
อันเกี่ยวเนื่องกับความประพฤติของภิกษุเหลาน้ัน   (ครั้นคิดแลว)   จึงพาภิกษุ 
เหลาน้ันมายังสํานักของพระศาสดา.  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 181 

           แมพระศาสดาก็ทรงถือเอาน้ําที่พระอานนทนําเขาไปถวายในตอนเย็น    
ทรงกระทําพระสรีระใหสดชื่นแลวประทับนั่งบนเสนาสนะอันประเสริฐ  ทีเ่ขาปู 
ลาดไวในบริเวณปราสาทของมิคารมารดา.  แมภิกษุสงฆก็นั่งแวดลอมพระองค. 
เวลาน้ัน   พระอาทิตยกําลังอัสดงคต   พระจันทรกําลังข้ึน   พระผูมีพระภาคเจา 
ประทับนั่ง ณ ที่ทามกลาง.  พระจันทรไมมีรัศมี   พระอาทิตยไมมีรัศมี   พระ 
พุทธรัศมีเปนคู ๆมีวรรณะ ๖ ประการ  ขมรัศมีของพระจันทรและพระอาทิตย 
เสีย   สองแสงโชติชวงเปนกลุมเปนกอน   แลนไปท่ัวทิศานุทิศ.    เรื่องทั้งหมด 
นั้นพึงใหพิสดารโดยนัยดงักลาวแลวในหนหลัง. นีช้ื่อวาพ้ืนภูมิของการพรรณนา 
ในอธิการน้ี   กําลัง   (ความสามารถ)   ของพระธรรมกถึกเทาน้ันที่อาจกลาวให 
พอควรแกประมาณได   เรื่องที่ควรแกประมาณน้ัน   ควรกลาวในการพรรณนา 
พระพุทธรัศมีนั้น.   ไมควรพูดวา   กลาวยาก.    เม่ือบริษัทประชุมกันอยางนี้  
แลว     พระเถระลุกข้ึน   ขอใหพระศาสดาประทานโอกาสเพ่ือพยากรณปญหา. 
ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคเจา  ทรงดําริวา    ถาเมื่อภิกษุนี้ยืนถามปญหา  พวก 
ภิกษุที่เหลือจักลุกข้ึนดวยคิดกันวา    อาจารยของพวกเราลุกข้ึนแลว    เมื่อเปน 
อยางนั้น    จักเปนอันกระทําความไมเคารพในพระตถาคต.   ถาภิกษุเหลาน้ัน 
จักนั่งทูลถาม   (ปญหา)    จักเปนอันกระทําความไมเคารพในอาจารย    จักไม 
อาจทําจิตใหแนวแนรับธรรมเทศนา.   แตเมื่ออาจารยนั่ง   ภิกษุเหลาน้ันจักนั่ง 
แตนั้นจักเปนผูมีจิตแนวแน  อาจรับพระธรรมเทศนาได.   ดวยเหตุนั้น  พระผู 
มีพระภาคเจาจึงไมตรัสแกภิกษุที่ยืน   รับสั่งใหนั่งลง   ฉะน้ีแล. 
           บทวา  อิเม  น ุโข  ภนฺเต   ความวา  กระทําเหมือนถามดวยความ 
สงสัย.   ก็พระเถระกําหนดพิจารณาความเกิดแหงเบญจขันธแลว    บรรลุพระ- 
อรหัต   เปนพระมหาขีณาสพ.    ความสงสัยของพระเถระนี้ยอมไมมี   ก็แมรู  
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อยู   ทําเปนเหมือนไมรูตามก็ควร.   กถ็าทําเหมือนรูตาม   เมื่อจะแกแกเขายอม    
กลาวแตบางสวนเทาน้ันดวยสําคัญวาผูนี้รู.     แตเมื่อทําเปนไมรูตาม    เมื่อจะ 
กลาว ยอมนําเอาเหตุการณทุกดานมากลาวใหปรากฏ. ก็บางคนแมไมรูก็ทําเปน 
เหมือนรูตาม.    พระเถระจะการทําอยางไรกะคําเห็นปานน้ี    กพ็ระเถระรูอยูที 
เดียว  พึงทราบวา  ถามเหมือนไมรู.   บทวา  ฉนฺทมูลกา  แปลวา  มีตัณหา 
เปนมูล.   บทวา   เอว  รโูป  สย  ความวา    ถาประสงคเปนคนขาว   ยอม 
ปรารถนาวา   ขอเราจงเปนคนมีวรรณะเหมือนหรดาล    หรือเหมือนมโนศิลา 
หรือเหมือนทอง.     ถาประสงคจะเปนคนดําก็ปรารถนาวา     ขอเราจงเปนผูมี 
วรรณะเหมือนดอกอุบลเขียว  เหมือนดอกอัญชัน  หรือเหมือนดอกฝาย.  บทวา 
เอวเวทโน  ไดแก  ปรารถนาวา   ขอเราจงเปนผูมีเวทนาเปนกุศล   หรือเปน 
ผูมีเวทนาเปนสุข.    แมในสัญญาเปนตนก็มีนัยนี้แหละ.    ก็เพราะธรรมดาวา 
ความปรารถนาในอดีต    ยอมมีไมได     และแมถึงจะปรารถนาก็ไมอาจไดมัน 
แมในปจจุบันก็ไมได  คนขาวปรารถนาความเปนคนดํา   แลวจะเปนคนดําไป 
ในปจจุบันก็ไมได   คนดาํจะเปนคนขาว   คนสูงจะเปนคนเต้ีย  หรือคนเต้ีย 
จะเปนคนสูงก็ไมได  แตเมื่อบุคคลใหทาน  สมาทานศีลแลวปรารถนาวา  ขอ 
เราจงเปนกษัตริยหรือจงเปนพราหมณในอนาคตกาลเถิด ดังน้ี  ความปรารถนา 
ยอมสําเร็จ  ฉะนั้นทานถือเอาแตอนาคตเทาน้ัน. 
           บทวา  ขนฺธาธิวจน  ไดแก  ถามวา   การบัญญัติวาขันธแหงขันธ 
ทั้งหลายยอมมีไดดวยเหตุมีประมาณเทาใด.   บทวา  มหาภูตเหตุ   ความวา 
ก็เหตุทานเรียกวาเหตุ   ในคําเปนตน วา  กุศลเหตุ  ๓  ประการ.   อวิชชา   ชือ่ 
วา  สาธารณเหตุ   เพราะเปนเหตุทั่วไปแกปุญญาภิสังขารเปนตน.  กุศลกรรม 
และอกุศลกรรมเปนเหตุสูงสุดในการใหผลของตนๆ.    ในที่นีท้านประสงคเอา  
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ปจจัยเหตุในอธิการวาดวยปจจัยเหตุนั้น   มหาภูตรูป    คือ  ปฐวีธาตุเปนเหตุ    
เละเปนปจจัย    เพ่ือแสดงการบัญญัติภูตรูป ๓ นอกน้ี   และอุปาทายรูป.   พึง 
ทราบ การประกอบความแมในบทที่เหลืออยางนี้.    บทวา   ผสฺโส    ความวา 
ผัสสะ   เปนเหตุและเปนปจจัยแหงการบัญญัติขันธ  ๓   โดยพระบาลีวา   ภิกษุ 
ทั้งหลาย   บคุคลผูถูกกระทบยอมรูสึก   ยอมจําได   ยอมคิด  (ปรุงแตง)  ดังนี้. 
ในบทวา  วิฺาณกฺขนฺธสฺส  นี้มีความวา  รูป  ๓๐ ถวน  และขันธ ๓ ที ่
สัมปยุตกับวิญญาณ   โดยกําหนดอยางสูง   ยอมเกิดแกคัพภเสยยกสัตวทั้งหลาย 
พรอมกับปฏสินธิวิญญาณกอน    นามรูปนั้นเปนเหตุและปจจัยแหงการบัญญัติ 
ปฏิสนธิวิญญาณ.  ในจักขุทวาร  จักขุปสาทรูป  กบัรูปารมณ   จัดเปนรูปขันธ 
ขันธ  ๓ ที่สมัปยุตกับวิญญาณ  จัดเปนนาม.  นามรูปนั้นเปนเหตุและเปนปจจัย 
แหงการบัญญัติจักขุวิญญาณ.  ในวิญญาณที่เหลือมีนัยนี้เหมือนกัน. 
           บทวา  กถ ปน ภนเฺต  ความวา  ในท่ีนี้   (ภิกษุ)  เม่ือถามวัฏฏะ 
วา  มีไดดวยเหตุมีประมาณเทาไร   จึงกลาวอยางนั้น.   บทวา  สกิกายทิฏ ิ 
น  โหติ   ความวา   เมื่อจะถามวิวัฏฏะน้ี   จึงกลาวอยางนั้น.   ดวยคําวา   นี ้
เปนความชอบใจในรูป  นีต้รัสปริญญาปฏิเวธการแทงตลอดดวยการกําหนด 
รูและทุกขสัจดวยคําน้ีวา    นี้เปนโทษในรูป    ดังน้ี     ตรัสปหานปฏิเวธการ 
แทงตลอดดวยการละ  และสมุทัยสัจ  ดวยคําน้ีวา  นี้เปนการสลัดออกในรูป 
ดังน้ี      ตรัสสัจฉิกิริยปฏิเวธ     การแทงตลอดดวยการทําใหแจงและนิโรธสจั. 
ธรรมทั้งหลายมีสัมมาทิฏฐิเปนตน ในฐานะ  ๓  ประการเหลาน้ี      นี้เปนภาวนา 
ปฏิเวธ   การแทงตลอดดวยภาวนา    และเปนมรรคสัจ     แมในบทท่ีเหลือท้ัง 
หลาย  ก็นัยน้ีเหมือนกัน.                                    
           บทวา  พหิทฺธา  คือในกายท่ีมีวิญญาณของผูอ่ืน.   ก็ดวย   บทวา 
สพฺพนิมิตฺเตสุ  นี ้  ทรงสงเคราะหเอาแมสิ่งท่ีไมเนื่องกับอินทรีย.   อีกอยาง  
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หน่ึง   ในคําวา    สวิฺาเณ  กาเย  ดงัน้ี     ถือเอากายท้ังของตนและของคน   
อ่ืนดวยเหมือนกัน.   และถือเอาสิ่งท่ีไมเนื่องดวยอินทรีย    ดวยการถือเอานิมิต 
ทุกอยางในภายนอก.  
           บทวา   อนตฺตกตานิ (ที่อนัตตาทํา) ไดแก  ต้ังอยูในอนัตตากระทํา. 
บทวา   กตมตฺตาน   ผุสิสฺสนฺติ     ความวา      หยั่งลงสูความเห็นวาเที่ยง 
(สัสสตทิฏฐิ)   วา   ต้ังอยูในตน   เชนไรจึงแสดงผลดังน้ี    จึงไดกลาวอยางนั้น. 
บทวา  ตณฺหาธิปเตยฺเยน  คือมีตัณหาเปนใหญ.   บทวา  ตตฺร  ตตฺร  ได 
แก   ในธรรมท้ังหลายน้ันๆ.  บทวา  สฏ ิมตฺตาน  ความวา ภิกษุเหลาน้ีละ 
กรรมฐานตามปกติเสียแลว  พิจารณากรรมฐานใหมอยางอ่ืน ไมทําลายบัลลังก 
บรรลุพระอรหัตในที่นั่งน่ันแล.   บทที่เหลือในที่ทุกแหงงายท้ังนั้นแล.  
                           จบ   อรรถกถามหาปุณณมสูตรที่  ๙  
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                              ๑๐.  จฬูปุณณสูตร    
 
                วาดวยอสัตบุรุษและสัตบุรษุ  
 
           [๑๓๐]   ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้:- 
           สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ปราสาทของอุบาสิกาวิสาขา 
มิคารมารดา   ในพระวิหารบุพพาราม   กรุงสาวัตถี   สมัยนั้น   พระผูมีพระ- 
ภาคเจามีภิกษุสงฆหอมลอม   ประทับนั่งกลางแจง   ในราตรีมีจันทรเพ็ญ  วัน 
นั้นเปนวันอุโบสถ ๑๕ คํ่า. 
           [๑๓๑]  ขณะนั้น     พระผูมีพระภาคเจาทรงเหลียวดูภิกษุสงฆซึ่งน่ิง 
เงียบโดยลําดับ   จึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อสัตบุรุษ 
จะพึงรูจักอสัตบุรุษวา  ผูนี้เปนอสัตบุรุษหรือไมหนอ. 
           ภิกษุเหลาน้ันทูลวา  ขอน้ีหามิไดเลย  พระเจาขา. 
           พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ถูกละ   ขอท่ีอสัตบุรุษจะพึงรูจักอสัตบุรุษ 
วา  ผูนี้เปนอสัตบุรุษ  นั่นไมใชฐานะ  ไมใชโอกาส  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็  
อสัตบุรุษจะพึงรูจักสัตบุรุษวา   ผูนี้เปนสัตบุรุษไหมเลา. 
           ภิ.   ขอน้ีหามิไดเลย   พระเจาขา. 
           พ  .  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถูกละ   แมขอที่อสัตบุรุษจะพึงรูจักสัตบุรุษ 
วา  ผูนี้เปนสัตบุรุษ  นั่นกไ็มใชฐานะ  ไมใชโอกาส. 
           [๑๓๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อสัตบุรุษยอมเปนผูประกอบดวยธรรม 
ของอสัตบุรุษ    ภักดีตออสัตบุรุษ    มีความคิดอยางอสัตบุรุษ    มีความรูอยาง 
อสัตบุรุษ    มีถอยคําอยางอสัตบุรุษ    มีการงานอยางอสัตบุรุษ     มีความเห็น 
อยางอสัตบุรุษ  ยอมใหทานอยางอสัตบุรุษ.  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 186 

           [๑๓๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อสัตบุรุษเปนผูประกอบดวยธรรมของ    
อสัตบุรุษอยางไร  คือ  อสัตบุรุษในโลกนี้   เปนผูไมมีศรัทธา  ไมมีหิริ  ไมมี 
โอตตัปปะ  มีสุตะนอย   เกียจคราน  มีสติหลงลืม   มีปญญาทราม  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   อยางนี้แล   อสัตบุรุษชื่อวาเปนผูประกอบดวยธรรมของอสัตบุรุษ. 
           [๑๓๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อสัตบุรุษเปนผูภักดีตอยสัตบุรุษอยาง 
ไร คือ อสัตบุรุษในโลกนี้   มีสมณพราหมณชนิดที่ไมมีศรัทธา  ไมมีหิริ  ไม 
มีโอตตัปปะ  มีสุตะนอย   เกียจคราน  มีสติหลงลืม   มีปญญาทราม   เปนมติร 
เปนสหาย    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อยางนี้แล     อสัตบุรุษชื่อวาเปนผูภักดีตอ 
อสัตบุรุษ. 
           [๑๓๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อสัตบุรุษเปนผูมีความคิดอยางอสัต 
บุรุษอยางไร   คือ   อสัตบุรุษในโลกนี้     ยอมคิดเบียดเบียนตนเองบาง    คิด 
เบียดเบียนผูอ่ืนบาง    คิดเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอ่ืนทั้งสองฝายบาง    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   อยางนี้แล   อสัตบุรุษชือ่วาเปนผูมีความคิดอยางอสัตบุรุษ. 
           [๑๓๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อสัตบุรุษเปนผูมีความรูอยางอสัตบุรุษ 
อยางไร   คือ    อสัตบุรุษในโลกนี ้     ยอมรูเพ่ือเบียดเบียนตนเองบาง    รูเพ่ือ 
เบียดเบียนผูอ่ืนบาง     รูเพ่ือเบียดเบียนทั้งตนเตองและผูอ่ืนทั้งสองฝายบาง    ด ู
กอนภิกษุทั้งหลาย   อยางนี้แล   อสัตบุรุษชื่อวาเปนผูรูอยางอสัตบุรุษ. 
           [๑๓๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อสัตบุรุษเปนผูมีถอยคําอยางอสัตบุรุษ 
อยางไร  คือ   อสัตบุรุษในโลกนี ้  เปนผูมักพูดเท็จ   พูดสอเสียด  พูดคําหยาบ 
เจรจาเพอเจอ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อยางนี้แล    อสัตบุรุษชือ่วาเปนผูมีถอย 
คําอยางอสัตบุรุษ. 
           [๑๓๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อสัตบุรุษเปนผูมีการงานอยางอสัตบุรุษ 
อยางไร   คือ   อสัตบุรุษในโลกนี ้  มักเปนผูทําชีวิตสัตวใหตกลวง   มักถือเอา  
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สิ่งของท่ีเจาของมิไดให   มักพระพฤติผิดในกาม   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อยางนี้    
แล  อสัตบุรษุชื่อวาเปนผูมีการงานอยางอสัตบุรุษ.  
           [๑๓๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อสัตบุรุษเปนผูมีความเห็นอยางอสัต- 
บุรุษอยางไร  คือ อสัตบุรษุในโลกน้ี   เปนผูมีความเห็นอยางนี้วา  ทานท่ีให 
แลว   ไมมีผล   ยญัท่ีบูชาแลว   ไมมีผล   สังเวยที่บวงสรวงแลว   ไมมีผล   ผล 
วิบากของกรรมที่ทําดีทําชั่วแลว   ไมมี   โลกน้ีไมมี   โลกอ่ืนไมมี   มารดาไมมี 
คุณ  บิดาไมมีคุณ  สัตวที่เปนอุปปาติกะไมมี  สมณพราหมณทั้งหลายผูดําเนิน 
ชอบ   ปฏิบติัชอบ    ซึ่งประกาศโลกน้ี     โลกอ่ืนใหแจมแจง    เพราะรูยิ่งดวย 
ตนเอง  ในโลกไมมี   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อยางนี้แล  อสัตบุรษุชื่อวาเปนผูมี 
ความเห็นอยางอสัตบุรุษ. 
           [๑๔๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      อสัตบุรุษยอมใหทานอยางอสัตบุรุษ 
อยางไร   คือ   อสัตบุรุษในโลกนี ้    ยอมใหทานโดยไมเคารพ   ใหทานไมใช 
ดวยมือของตน  ทําความไมออนนอมใหทาน  ใหทานอยางสง ๆ เปนผูมีความ 
เห็นวาไรผล  ใหทาน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อยางนี้แล  อสัตบุรษุชื่อวา  ยอม 
ใหทานอยางอสัตบุรุษ. 
           [๑๔๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อสัตบุรุษน่ันแหละ    เปนผูประกอบ 
ดวยธรรมของอสัตบุรุษอยางนี้  ภักดีตออสัตบุรุษอยางนี้   มีความคิคอยางอสัต  
บุรุษอยางนี้     มีความรูอยางอสัตบุรุษอยางนี้     มถีอยคําอยางอสัตบุรุษอยางนี้  
มีการงานอยางอสัตบุรุษอยางนี้  มีความเห็นอยางอสัตบุรุษอยางนี้    ใหทานอยาง 
อสัตบุรุษอยางนี้แลว   เมื่อตายไป  ยอมบังเกิดในคติของอสัตบุรุษ  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ก็คติของอสัตบุรุษคืออะไร  คือ  นรก  หรือกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน. 
           [๑๔๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สัตบุรุษจะพึงรูจักสัตบุรุษวา  ผูนี้เปน 
สัตบุรุษหรือไมหนอ.  
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           ภิกษุเหลาน้ันทูลวา   รู  พระเจาขา.     
           พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ถูกละ   ขอท่ีสัตบุรุษจะพึงรูจักสัตบุรุษวาผู 
นี้เปนสัตบุรุษ  นั้นเปนฐานะที่มีได  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สัตบุรุษจะพึงรูจัก 
อสัตบุรุษวา  ผูนี้เปนอสัตบุรุษไหมเลา.                                          
           ภิ.   รู   พระเจาขา. 
           พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ถูกละ  แมขอที่สัตบุรุษจะพึงรูจักอสัตบุรุษ 
วา  ผูนี้เปนอสัตบุรุษ  นั้นก็เปนฐานะที่มีได.                       
           [๑๔๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สัตบุรุษยอมเปนผูประกอบดวยธรรม 
ของสัตบุรุษ   ภักดีตอสัตบุรุษ  มีความคิดอยางสัตบุรุษ   มีความรูอยางสัตบุรุษ 
มีถอยคําอยางสัตบุรุษ   มกีารงานอยางสัตบุรุษ   มคีวามเห็นอยางสัตบุรุษ  ยอม 
ใหทานอยางสัตบุรุษ. 
           [๑๔๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    สัตบุรุษเปนผูประกอบดวยธรรมของ 
สัตบุรุษอยางไร  คือ   สัตบุรุษในโลกนี้    เปนผูมีศรัทธา  มีหิร ิ  มีโอตตัปปะ 
มีสุตะมาก   มีความเพียรปรารภแลว    มีสติต้ังม่ัน     มีปญญา   ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย  อยางนี้แล   สัตบุรษุชื่อวาเปนผูประกอบดวยธรรมของสัตบุรุษ. 
           [๑๔๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สัตบุรุษเปนผูภักดีตอสัตบุรุษอยางไร 
คือสัตบุรุษในโลกนี ้ มีสมณพราหมณชนิดที่มีศรทัธา  มีหิริ  มีโอตตัปปะ  ม ี
สุตะมาก  มีความเพียรปรารภแลว  มสีติต้ังม่ัน  มีปญญา  เปนมิตร  เปนสหาย 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อยางนี้แล   สัตบรุุษชื่อวาเปนผูภักดีตอสัตบุรุษ. 
           [๑๔๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สัตบุรุษเปนผูมีความคิดอยางสัตบุรุษ 
อยางไร คือ  สัตบุรุษในโลกนี้  ยอมไมคิดเบียดเบียนตนเอง ไมคิดเบียดเบียนผู 
อ่ืน     ไมคิดเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอ่ืนทั้งสองฝาย      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อยางนี้แล   สัตบุรุษชื่อวาเปนผูมีความคิดอยางสัตบุรุษ.  
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           [๑๔๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       สัตบุรุษเปนผูมีความรูอยางสัตบุรุษ    
อยางไร  คือ  สัตบุรุษในโลกนี้    ยอมรูเพ่ือไมเบียดเบียนตนเอง   รูเพ่ือไมเบียด 
เบียนผูอ่ืน     รูเพ่ือไมเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอ่ืนทั้งสองฝาย     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   อยางนี้แล   สตับุรุษชื่อวาเปนผูมีความรูอยางสัตบุรุษ. 
           [๑๔๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     สัตบุรุษเปนผูมีถอยคําอยางสัตบุรุษ 
อยางไร   คือ   สัตบุรุษในโลกนี ้   เปนผูงดเวนจากการพูดเท็จ    งดเวนจากคํา 
พูดสอเสียด    งดเวนจากคําหยาบ    งดเวนจากการเจรจาเพอเจอ     ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   อยางนี้แล   สตับุรุษชื่อวาเปนผูมีถอยคําอยางสัตบุรุษ. 
           [๑๔๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สัตบุรุษเปนผูมีการงานอยางสัตบุรุษ 
อยางไร    คือ    สัตบุรุษในโลกนี ้    เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต     งดเวนจาก 
อทินนาทาน    งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     อยางนี้แล 
สัตบุรุษชื่อวาเปนผูมีการงานอยางสัตบุรุษ. 
           [๑๕๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สัตบุรุษเปนผูมีความเห็นอยางสัตบุรุษ 
อยางไร  คือ   สัตบุรุษในโลกนี ้   เปนผูมีความเห็นอยางนี้วา   ทานท่ีใหแลวมี 
ผล   ยัญที่บชูาแลวมีผล   สังเวยที่บวงสรวงแลวมีผล   ผลวิบากของกรรมที่ทําดี 
ทําชั่วมีอยู   โลกนี้ม ี  โลกอ่ืนมี   มารดามีคุณ  บิดามีคุณ  สัตวที่เปนอุปปาติกะ 
มี     สมณพราหมณทั้งหลาย   ผูดําเนินชอบ   ปฏบิัติชอบ   ซึ่งประกาศโลกน้ี  
โลกอ่ืนใหแจมแจง    เพราะรูยิ่งดวยตนเอง     ในโลกมีอยู   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
อยางนี้แล   สัตบุรุษชื่อวาเปนผูมีความเห็นอยางสัตบุรุษ. 
           [๑๕๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สัตบุรุษยอมใหทานอยางสัตบุรุษอยาง 
ไร  คือ   สัตบุรุษในโลกนี้   ยอมใหทานโดยเคารพ  ทําความออนนอมใหทาน 
ใหทานอยางบริสุทธิ์   เปนผูมีความเห็นวามีผล  จึงใหทาน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อยางนี้แล  สัตบุรุษชื่อวายอมใหทานอยางสัตบุรุษ.  
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           [๑๕๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สัตบุรุษน่ันแหละ  เปนผูประกอบดวย    
ธรรมของสัตบุรุษอยางนี้   ภักดีตอสัตบุรุษอยางนี้   มีความคิดอยางนี้    มคีวาม 
คิดอยางสัตบุรุษอยางนี้    มีความรูอยางสัตบุรุษอยางนี้    มถีอยคําอยางสัตบุรุษ 
อยางนี้   มีการงานอยางนี้    มีความเห็นอยางสัตบุรุษอยางนี้    ใหทานอยางสัต 
บรุุษอยางนี้แลว   เมื่อตายไป   ยอมบังเกิดในคติของสัตบุรุษ  ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย   ก็คติของสัตบุรุษคืออะไร   คือ   ความเปนใหญในเทวดา   หรือความ 
เปนใหญในมนุษย. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสภาษิตนแลว   ภิกษุเหลาน้ันตางชื่นชมยินด ี
ภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล. 
                                   จบ  จูฬปุณณมสูตรที่    ๑๐ 
                                         จบ  เทวทหวรรคท่ี ๑  
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                  อรรถกถาจูฬปุณณมสูตร    
 
           จูฬปุณณมสูตร มคํีาเริ่มตนวา  ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางน้ี. 
           พึงทราบวินิจฉัยในจูฬปุณณมสูตรนั้น ดังตอไปนี้. บทวา ตุณฺหีภูต 
ไดแก  เปนผูนิ่งเงียบ   คือ   นิ่งเงียบ   ในทิศที่ทรงเหลียวดูไป.   บทวา  อน-ุ 
วิโลเกตฺวา  ความวาทรงลืมพระเนตรอันประดับดวยประสาทรูปทั้ง ๕   แลว 
ทรงเหลียวดุทั่วทิศ   ทรงเห็นความไมมี   แมโดยชัน้ที่สุด    การคะนองมือและ 
การคะนองเทา.   บทวา   อสปฺปุริโส  ไดแก  บุรุษชั่ว.   บทวา  โน  เหต 
ภนฺเต  ความวา   เหตุที่อสัตบุรุษน้ันยอมไมอาจรูอสัตบุรุษน้ัน    เหมือนคน 
ตาบอดไมรูคนตาบอด   เพราะฉะนั้น   ภิกษุเหลาน้ัน    จึงกลาวอยางนั้น  พึง 
ทราบเนื้อความในฐานะทั้ง ๓ แมเบ้ืองหนาจากน้ีไป   โดยนัยนีน้ั่นแล.  บทวา 
อสทฺธมฺมสมนฺนาคโต ไดแก คบหากับอสัตบุรุษ บทวา อสปฺปุริสภตฺตี 
ไดแก  คบหากับอสัตบุรุษ. บทวา   อสปฺปุริสจินฺตี  ไดแก  คิดแลวดวยการ 
คิดอยางอสัตบุรุษ.   บทวา  อสปฺปุริสมนฺตี   ไดแก รูอยางอสัตบุรุษ. บทวา 
อสปฺปุริสวาโจ  ไดแก พูดอยางอสัตบุรุษ.   บทวา อสปฺปุริสกมฺมนโต 
ไดแก  ทําการงานอยางอสัตบุรุษ    บทวา  อสปฺปุริสทิฏ ี  ไดแกประกอบ 
ดวยทิฏฐิของอสัตบุรุษ.  บทวา  อสปฺปุริสทาน  ไดแกทานท่ี พวกอสัตบุรุษ 
พึงให.  บทวา  ตฺยสฺส  มตฺิตา  ไดแก   สมณพราหมณเหลาน้ัน  เปนมิตร 
ของอสัตบุรุษน้ัน.   บทวา  อตฺตพฺยาพาธาย   เจเตติ  ความวา  ยอมคิดเพ่ือ 
ตองการความทุกขแกตนอยางนี้วา   เราจักฆาสัตว   เราจักถือเอาของที่เขาไมให 
เราจักประพฤติมิจฉาจาร      เราจักสมาทานอกุศลกรรมบถ   ๑๐  แลวประพฤติ.  
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บทวา   ปรพยฺาพาธาย   เจเตติ   ความวา   ยอมคิดเพ่ือตองการความทุกขแก   
ผูอ่ืนอยางนี้วา   เราจักบังคับมันโดยประการที่คนโนนฆาสัตวตัวโนน    ลักเอา  
ของๆ คนโนนที่เขาไมไดให  สมาทานอกุศลกรรมบถ ๑๐  ประพฤติ.   บทวา 
อุภยพฺยาพาธาย   ความวา  ยอมคิดเพ่ือตองการความทุกขแกทั้งสองฝายอยาง 
นี้วา     เราจักพาคนโนนและคนโนนไปสมาทานอกุศลกรรมบถ ๑๐  ประพฤติ.  
ในบทวา อตฺตพฺยาพาธายป   มนฺเตติ    ดังน้ีเปนตน     ความวา   เมื่อรูวา 
เราจักสมาทานอกุศลกรรมบถ   ๑๐  ประพฤติ   ชื่อวา   ยอมรูเพ่ือเบียดเบียนตน 
เมื่อรูวา   เราจัก (ชักชวน)  คนโนนสมาทานอกุศลกรรมบถ   ประพฤติ  ดังน้ี  
ชื่อวา   ยอมรูเพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืน     เม่ือรูวาเรากับคนอ่ืนแมทั้งสอง   รวมกัน 
สมาทานอกุศลกรรมบถ  ๑๐ ประพฤติ  ดังนี้   ชื่อวา   ยอมรูเพ่ือเบียดเบียนตน 
และคนอ่ืนทั้งสองฝาย.                                       
           บทวา  อสกฺกจฺจ  ทาน  เทติ  ความวา ยอมไมทําความเคารพท้ัง 
ไทยธรรมทั้งบุคคล.        ใหอาหารท่ีประกอบดวยขาวสารท่ีเสียๆ ไมกระทําให 
สมบูรณ (คือทําไมสะอาด)  ชื่อวา  ไมทําความเคารพไทยธรรม.   ไมปดกวาด 
ที่สําหรับนั่ง  ใหนั่งไมเลือกที่   วางต้ังตามมีตามเกิดใหทาน   ชือ่วาไมทําความ 
เคารพบุคคล.     บทวา สหตฺถา  ไดแก ไมใหดวยมือของตน   ใชทาสและ 
กรรมกรเปนตนให.   บทวา อจิตฺตึ กตฺวา  ความวา ไมทําความยําเกรงทั้งใน 
ไทยธรรมทั้งในบุคคล    ใหทานโดยนัยดังกลาวขางตน.    บทวา   อปฺปวิฏ 
ความวา   เปนผูตองการท้ิงใหเหมือนยัดเห้ียเขาจอมปลวก.  บทวา อนาคมน- 
ทิฏ ิโก    ไดแก  เปนผูไมหวังผลให.  บทวา ตตฺถ   อุปฺปชฺชติ   ความวา 
ใหทานแลวยอมไมเกิดในนรก.   ก็ความเห็นผิดอันใด    ที่อสัตบุรุษน้ันถือเอา 
เพราะความเปนผูมีลัทธิชัว่  ยอมเกิดในนรกดวยความเห็นผิดอันนั้น   พึงทราบ   
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ธรรมฝายขาวโดยปฏิปกขนัย    (นัยฝายตรงกันขาม)    ดังกลาวแลว.     บทวา  
เทวมหตฺตตา  ไดแก เทวดาชั้นกามาวจร ๖.     บทวา  มนุสฺสมหตฺตตา 
ไดแก  สมบติัแหงตระกูลทั้ง ๓ (กษัตริย  พราหมณ  คหบดี)   คําท่ีเหลือใน 
ที่ทุกแหงงายทั้งน้ัน.   ก็พระสูตรนี้ตรัสเน่ืองดวยวัฏฏะลวนๆ แล.  
                        จบ  อรรถกถาจูฬปุณณมสูตรที่  ๑๐      
                                                

                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ  

           ๑.  เทวทหสูตร     ๒. ปญจัตตยสูตร   ๓.  กนิติสูตร  ๔. สามคาม- 
สูตร    ๕.  สนุักขัตตสูตร   ๖.  อาเนญชสัปปายสูตร   ๗.คณกโมคคัลลานสูตร 
๘  โคปกโมคคัลลานสูตร   ๙.  มหาปุณณมสูตร   ๑๐.  จูฬปุณณมสูตร  
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                                          อนุปทวรรค   
 
                                     ๑.  อนุปทสูตร 
 
           [๑๕๓]  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางน้ี:- 
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจา  ประทับอยูที่พระเชตวันมหาวิหาร 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.  สมัยนั้นแล พระผูมีพระ  
ภาคเจา   ตรสัเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย.   ภิกษุเหลาน้ัน 
ทูลรับพระพุทธพจนแลว. 
 
วาดวยพระพุทธองคทรงสรรเสริญพระสารีบุตร  
 
           [๑๕๔]  พระผูมพีระภาคเจา  ไดตรัสคําน้ี วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สารีบุตรเปนบัณฑิต   เปนผูมีปญญามาก  มีปญญากวางขวาง   มีปญญาราเริง 
มีปญญาวองไว  มีปญญาเฉียบแหลม  มีปญญาคม  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สารี- 
บุตร   เห็นแจงธรรม   ตามลําดับบทไดชั่วครึ่งเดือน  ในการเห็นแจงธรรมตาม 
ลําดับบทของพระสารีบุตรนั้น  มีดังตอไปนี้. 
 
                                 ธรรมในปฐมฌาน  
 
           [๑๕๕]  ดูกอนภิกษุ ทั้งหลาย  ในขอน้ี    สารีบุตรสงัดจากกามทีเดียว 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย  เขา ปฐมฌาน    ม ีวติก   ม ีวิจาร  ม ีปติ และ สุข 
เกิดแตวิเวกอยู   ก็ธรรมในปฐมฌาน  คือ  วิตก วจิาร ปติ สุข   เอกัคคตา- 
จิต ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา วิญญาณ  ฉันทะ  อธิโมกข  วิรยิะ 
สติ อุเบกขา มนสิการ เปนอันสารีบุตรกําหนดไดแลว  ตามลําดับบท ธรรม  
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เหลาน้ันที่สารีบุตรรูแจงแลว     ทั้งท่ีเกิดข้ึน   ต้ังอยู   และถึงความดับไป   เธอ    
รูชัดอยางนี้วา  นัยวาธรรมท่ียังไมมีแกเรา  ยอมมี  ที่มีแลวยอมเสื่อมไปอยางนี้ 
เธอไมยินดี  ไมยินราย  ไมถูกตัณหาทิฏฐิอาศัย   ไมติดใจ   ในธรรมเหลาน้ัน  
หลุดพนแลว   พรากไปไดแลว  มีใจท่ีถูกทําใหปราศจากเขตแดนแลวอยู.   เธอ 
รูชัดวา  คุณวิเศษเปนเหตุสลัดออกไป  (จากภพ)   ยิง่ข้ึนไปอีก  ยังมีอยู   เธอ 
ยังมีความเห็นตอไปวา     ธรรมเปนเครื่องสลัดออกท่ียิ่งข้ึนยังมีอยู.      เพราะ 
กระทําความรูนั้นใหมากข้ึน. 
 
                            ธรรมในทุติยฌาน 
 
           [๑๕๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก (คือ)  สารีบุตรเขา 
ทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน มีความเปนธรรมเอกผุดข้ึน เพราะ 
ระงับ  วิตก  วิจาร  ไมมี  วิตก  ไมมี  วจิาร  มีแต ปติ   สขุ    เกิดแต 
สมาธิ   อยู.  ก็ธรรมท้ังหลายใน  ทุติยฌาน  คือ   ความผองใสแหงจิต 
ในภายใน  ปติ  สุข  เอกัคคตาจิต  ผัสสะ  เวทนา  สัญญา  เจตนา 
วิญญาณ  ฉันทะ  อธิโมกข วิริยะ   สติ อุเบกขา มนสิการ  เปนอัน 
สารีบุตรกําหนดไดแลวตามลําดับบท  ธรรมเหลาน้ันเปนอันสารีบุตรรูแจงแลว 
ทั้งท่ีเกิดข้ึน  ต้ังอยู   และถึงความดับไป.   เธอรูชัดอยางนี้วา   นยัวาธรรมที่ยัง 
ไมมีแกเรา   ยอมมี  ที่มีแลว ยอมเสื่อมไปอยางนี้    เธอไมยินดี  ไมยินราย  ไม 
ถูก  ตัณหาทฏิฐิ อาศัย  ไมติดใจในธรรมเหลาน้ัน  หลุดพนแลว   พรากไป 
ไดแลว   มีใจที่ถูกทําใหปราศจากเขตแดนแลวอยู.   เธอรูชัดวา   คุณพิเศษเปน 
เหตุสลัดออกไป  (จากภพ)   ยิ่งข้ึนไปอีก   ยังมีอยู     และ  เธอยังมีความเห็น 
ตอไปวา  ธรรมเปนเครื่องสลัดออกยังมีอยู  เพราะกระทําความรูนั้นใหมากข้ึน.  
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                       ธรรมในตติยฌาน     
 
           [๑๕๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ประการอ่ืนยังมีอีก (คือ)    สารีบุตร 
เปนผูวางเฉย  เพราะปติคลายไป  มีสติสัมปชัญญะอยู    และเสวยสุขดวยนาม- 
กาย  ซึ่งพระอริยเจา   เรียกวา  เปนผูวางเฉย   มีสติ   อยูเปนสุข     เขาตติย- 
ฌานอยู.  ก็ธรรมท้ังหลายใน  ตติยฌาน คือ อุเบกขา   สขุ    สติ  สัมป-  
ชัญญะ    เอกัคคตาจิต  ผัสสะ   เวทนา  สัญญา  เจตนา   วิญญาณ 
ฉันทะ  อธิโมกข  วิริยะ  สติ  อุเบกขา  มนสิการ    เปนอันสารีบุตร 
กําหนดไดแลว   ตามลําดับบท    ธรรมเหลาน้ันที่สารีบุตรรูแจงแลว   ทัง้ท่ีเกิด 
ข้ึน   ต้ังอยู   และถึงความดับไป.       เธอรูชัคอยางนี้วา   ธรรมที่ยังไมมีแกเรา 
ยอมมี  ที่มีแลวก็เสื่อมไปอยางนี้.  เธอไมยินดี ไมยินราย  ไมถกูตัณหาทิฏฐิ 
อาศัย   ไมติดใจในธรรมเหลาน้ัน    หลุดพนแลว   พรากไปไดแลว   มีใจท่ีถกู 
ทําใหปราศจากเขตแดนแลวอยู.      เธอรูชัดวา   คุณพิเศษเปนเหตุสลัดออกไป 
(จากภพ)  ยิ่งข้ึนไปอีก  ยงัมีอยู   (และ)    เธอยังมีความเห็นตอไปวา  ธรรม 
เปนเครื่องสลัดออกยังมีอยู      เพราะกระทําความรูนั้นใหมากข้ึน.  
 
                         ธรรมในจตุตถฌาน 
 
           [๑๕๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก (คือ)  สารีบุตรเขา 
จตุตถฌาน  อันไมมีทุกขไมมีสุข  เพราะละสุขละทุกขไดแลว   และดับ  โสม- 
นัสโทมนัส   กอนๆ ไดแลว   มีสติบริสทุธิ์  เพราะอุเบกขา อยู   กธ็รรม 
ทั้งหลายในจตุตถฌานคือ    อุเบกขาอทุกขมสขุเวทนา    ความไมคํานึง 
ถึงแหงใจเพราะบริสุทธิ์แลว   สติบริสทุธิ์    เอกัคคาตาจิต    ผัสสะ 
เวทนา   สัญญา  เจตนา  วิญญาณ   ฉนัทะ   อธิโมกข   วิริยะ   สติ 
อุเบกขา  มนสิการ  เปนอันสารีบุตรกําหนดไดแลว   ตามลําดับบท  ธรรม  
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เหลาน้ันที่สารีบุตรรูแจงแลว    ทั้งท่ีเกดิข้ึน   ต้ังอยูและถึงความดับไป      เธอรู   
ชัดอยางนี้วา   นัยวา   ธรรมท่ียังไมมีแกเรายอมมี   ที่มีแลวก็เสื่อมส้ินไป  อยาง  
นี้.  เธอไมยินดี   ไมยินราย  ไมถูก  ตัณหาทิฏฐิ  อาศัย  ไมติดใจในธรรม 
เหลาน้ัน   หลุดพนแลว    พรากไปไดแลว     มีใจท่ีถูกทําใหปราศจากเขตแดน 
แลวอยู.   เธอรูชัดวา  คุณพิเศษเปนเหตุสลัดออกไป (จากภพ)  ยิ่งข้ึนไป  ยงั 
มีอยู  และเธอยังมีความเห็นตอไปวา   ธรรมเปนเครื่องสลัดออกยังมีอยู   เพราะ 
กระทําความรูนั้นใหมากข้ึน               
                                    
            ธรรมในอากาสานัญจายตนฌาน  
 
           [๑๕๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ประการอ่ืนยังมีอีก  สารีบุตรเขาอากา- 
สานัญจายตนฌาน  ดวยมนสิการวา  อากาศไมมีที่สุด  เพราะลวงเลยรูปสัญญา 
ไป  โดยประการท้ังปวง  เพราะดับปฏิฆสัญญาได (และ)  เพราะไมมนสิการ 
ถึง  นานัตตสัญญา  ก็ธรรมทั้งหลายใน อากาสานัญจายตนฌาน    คือ 
อากาสานัญจายตนสัญญ า   เอกัคคตาจิต   ผัสสะ   เวทนา   สัญญา 
เจตนา   วิญญาณ  ฉันทะ  อธิโมกข  วริิยะ  สติ อุเบกขา  มนสิการ 
เปนอันพระสารีบุตรกําหนดแลว  ตามลําดับบท  ธรรมเหลาน้ันเปนอันสารีบุตร 
รูแจงแลวท้ังที่เกิดข้ึน    ต้ังอยู    และถงึความดับไป   เธอรูชัดอยางนี้วา   นยัวา 
ธรรมที่ยังไมมีแกเรา   ยอมมี   ที่มีแลวยอมเสื่อมไปอยางนี้.    เธอไมยินดี   ไม 
ยินราย  ไมถกู  ตัณหาทิฏฐิ  อาศัย  ไมติดใจในธรรมเหลาน้ัน     หลุดพน 
แลวพรากไปไดแลว     มใีจท่ีถูกทําใหปราศจากเขตแดนแลวอยู      เธอรูชดัวา 
คุณพิเศษเปนเหตุสลัดออกไป (จากภพ) ยิ่งข้ึนไปอีก  ยังมีอยู.    และเธอยังมี 
ความเห็นตอไปวา  ธรรมเปนเครื่องสลัดออกไป  ยังมีอยู   เพราะกระทําความ 
รูนั้นใหมากข้ึน.  
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           ธรรมในวิญญาณัญจายตนฌาน     
 
           [๑๖๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอยูอีก (คือ)   สารีบุตร 
ลวงเลย อากาสานัญจายตนฌาน ไป โดยประการทั้งปวงแลว    เขาวิญญา- 
ณัญจายตนฌาน ดวยมนสิการวา  วิญญาณไมมีที่สุด  อยู.   ก็ธรรมท้ังหลาย 
ใน วิญญาณัญจาตนฌาน   คือ  วิญญาณัญจายตฌาน  เอกัคคตาจิต 
ผัสสะ  เวทนา  สัญญา  เจตนา  วิญญาณ  ฉันทะ  อธิโมกข    วิรยิะ 
สติ    อุเบกขา    มนสิการ     เปนอันสารีบุตรกําหนดไดแลวตามลําดับบท 
ธรรมเหลาน้ันที่สารีบุตรรูแจงแลว   ทั้งท่ีเกิดข้ึน  ต้ังอยู     และถึงความดับไป. 
เธอรูชัดอยางนี้วา   นัยวา   ธรรมที่ยังไมมีแกเรา   ยอมมี   ที่มีแลวยอมเสื่อมไป 
อยางนี้.    เธอไมยินดี  ไมยินราย  ไมถูก  ตัณหาทฏิฐิ  อาศัย  ไมคิดใจใน 
ธรรมเหลาน้ัน  หลุดพนแลว   พรากไปไดแลว    มใีจท่ีถูกทําใหปราศจากเขต 
แดนแลวอยู.      เธอรูชัดวา   คุณพิเศษเปนเหตุสลัดออกไป  (จากภพ)   ยิ่งข้ึน 
ไปอีกยังมีอยู.      และเธอยังมีความเห็นตอไปวา   ธรรมเปนเครื่องสลัดออกยัง 
มีอยู   เพราะกระทําความรูนั้นใหมากข้ึน. 
 
              ธรรมในอากิญจัญญายตนฌาน 
 
           [๑๖๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอยูอีก (คือ)  สารีบุตร 
ลวงเลยวิญญาณัญจายตนฌานไป  โดยประการท้ังปวงแลว     เขาอากิญจัญญาย- 
ตนฌาน  ดวยมนสิการวา  ไมมีอะไรสักหนอยหน่ึง  อยู.    ก็ธรรมท้ังหลายใน 
อากิญจัญญายตนฌาน   คือ   อากิญจัญญายตนฌาน    เอกัคคตาจิต 
ผัสสะ  เวทนา สัญญา  เจตนา  วิญญาณ  ฉันทะ  อธิโมกข  วิริยะ 
สติ   อุเบกขา    มนสิการ     เปนอันสารีบุตรกําหนดไดแลวตามลําดับบท 
ธรรมเหลาน้ันที่สารีบุตรรูแจงแลว   ทั้งท่ีเกิดข้ึน   ต้ังอยู     และถึงความดับไป. 
เธอรูชัดอยางนี้วา    นัยวา    ธรรมที่ยงัไมมียอมมีแกเรา    ที่มแีลวยอมเสื่อมไป  
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อยางนี้.   เธอไมยินดี.   ไมยินราย  ไมถกู   ตัณหาทฏิฐิ  อาศัย   ไมติดใจใน   
ธรรมเหลาน้ัน   หลุดพนแลว    พรากไปไดแลว   มีใจท่ีถูกทําใหปราศจากเขต 
แดนแลวอยู.   เธอรูชัดวา    คุณพิเศษเปนเหตุสลัดออกไป (จากภพ)  ยิ่งข้ึน 
ไปอีก   ยังมอียู.    และเธอยังมีความเห็นตอไปวา    ธรรมเปนเครื่องสลัดออก 
ยังมีอยู.    เพราะกระทําความรูนั้นใหมากข้ึน.  
 
  ธรรมในเนวสญัญานาสัญญายตนฌาน  
 
           [๑๖๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอยูอีก (คือ)  สารีบุตร 
ลวงเลย  อากญิจัญญายตนฌาน  โดยประการท้ังปวงแลว  เขาเนวสัญญา 
นาสัญญายตนฌาน  อยู.   เธอเปนผูมีสติ   ออกจากสมาบัตินั้น.   ครั้นแลว 
เธอพิจารณาเห็นธรรม ที่เปนอดีตดับไปแลว  เปลี่ยนแปลงไปแลว   วา   นัยวา 
ธรรมที่ยังไมมีแกเรา    ยอมมี   ที่มีแลว ยอมเสื่อมไป    อยางนี้.      เธอไมยินดี 
ไมยินราย    ไมถูกตัณหาทิฏฐิอาศัย     ไมติดใจในธรรมเหลาน้ัน      หลุดพน 
แลวพรากไปไดแลว    มีใจที่ถูกทําใหปราศจากเขตแดนแลวอยู.     เธอรูชดัวา 
คุณพิเศษเปนเหตุสลัดออกไป  (จากภพ)  ยิ่งข้ึนไปอีก   ยังมีอยู  (และ)   เธอ 
ยังมีความเห็นตอไปวาธรรมเครื่องสลัดออกยังมีอยู   เพราะกระทําความรูนั้นให 
มากข้ึน. 
           [๑๖๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอยูอีก (คือ)   สารีบุตร 
ลวงเลย  เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน   ไปโดยประการท้ังปวงแลว  เขา 
สัญญาเวทยิตนิโรธ  อยู. อาสวะท้ังหลายของเธอ  เปนอันสิ้นไปแลว  เพราะ 
เห็นแมดวยปญญา.   เธอมีสติ   ออกจากสมาบัตินั้น.  ครั้นแลว   ยอมพิจารณา 
เห็นธรรมท่ีเปนอดีต  ที่ดบัไปแลว   ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปแลว  วา   นัยวา   ธรรม 
ที่ยังไมมีแกเรา   ยอมมี   ที่มีแลว ยอมเสื่อมไปอยางนี้.   เธอไมยินดี  ไมยินราย  
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ไมถูกตัณหาทิฏฐิ  อาศัย   ไมติดใจในธรรมเหลาน้ัน  หลุดพนแลว   พราก    
ไปไดแลว มีใจท่ีถูกทําใหปราศจากเขตแดนแลวอยู.   เธอรูชัดวาคุณพิเศษเปน 
เหตุสลัดออกไป (จากภพ) ยิ่งข้ึนไปอีก   ยังมีอยู.   และเธอยังมีความเห็นตอไป 
วา  ธรรมเปนเครื่องสลัดออก  ยังมีอยู   เพราะกระทําความรูนั้นใหมากข้ึน. 
 
                  พระสารีบุตรเปนผูชํานาญ 
 
           [๑๖๔ ]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ผูกลาวชอบ  พึงกลาวชมภิกษุรูปใดวา 
เปนผูถึงความชํานาญ  ถงึบารมี  (คุณธรรมใหถึงความสําเร็จ)    ในอริยศีล 
ในอริยสมาธ ิ  ในอริยปญญา   ในอริยวิมุตติ       ภิกษุรูปนั้น คือสารีบุตร 
นั่นเอง  ที่ผูกลาวชอบ  พึงกลาวชม  วาเปนผูถึงความชํานาญ  ถงึบารมี   ใน 
อริยศีล  ในอริยสมาธิ   ในอริยปญญา  ในอริยวิมุตติ. 
 
                    พระสารีบุตรเปนพระชิโนรส   
 
           [๑๖๕า  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ผูกลาวชอบ  พึงกลาวชมภิกษุรูปใดวา 
เปนพุทธชิโนรส     เกิดจากพระโอฐของพระผูมีพระภาคเจา    เกิดแตธรรม 
เปนผูอันธรรมเนรมิตข้ึน   เปนธรรมทายาท  ไมใชอามิสทายาท  ภิกษุรูป 
นั้น  ก็คือสารีบุตรนั่นเอง  ที่ผูกลาวโดยชอบ   พึงกลาวชมวาเปนพุทธชิโนรส 
เกิดจากพระโอฐของ  พระผูมีพระภาคเจา  เกิดแตธรรม   เปนผูอันธรรม- 
เนรมิตข้ึน   เปนธรรมทายาท   ไมใชอามิสทายาท.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สารีบุตร  ประกาศธรรมจักร อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา ที่ตถาคตใหเปนไปแลว 
ไปตามลําดับโดยชอบทีเดียว. 
          พระผูมีพระภาคเจา    ไดตรัสพระพุทธภาษิตน้ีแลว     ภิกษุเหลาน้ัน 
ตางชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา  ดังนี้แล. 
                                          จบ   อนุปทสูตรที่  ๑ 
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                       อรรถกถาอนุปทสูตร   
 
         อนุปทสูตรมีคําเริ่มตนวา  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางน้ี. 
         ในอนปุทสูตรนั้น  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.  
         บทวา  เอตทโวจ    ความวา    ไดตรัสถอยคําสรรเสริญคุณของพระ 
ธรรมเสนาบดีสารีบุตรโดยนัยวา  เปนบัณฑิต  เปนตนนี้. 
         ตรัสเพราะเหตุไร ? 
         เพราะ  บรรดาพระเถระท่ีเหลือท้ังหลาย  พระมหาโมคคัลลานะปรากฏ 
คุณความดีวา  มีฤทธิ,์   พระมหากัสสปะ ปรากฏคุณความดีวา ธุตวาทะ (ผูกลาว 
ธุดงค)  พระอนุรุทธเถระ   ปรากฏคุณความดีวามีทิพยจักษุ   พระอุบาลีเถระ 
ปรากฏคุณความดีวาเปนวินัยธร.  พระเรวตเถระ  ปรากฏคุณความดีวา  เปนผู 
ยินดีในฌาน   พระอานันทเถระ   ปรากฏคุณความดีวาเปนพหูสูต,   พระเถระ 
ทั้งหลายน้ันๆ ปรากฏคุณงามความดีนั้น  ๆ  อยางนี้    ดังพรรณนามานี้.  แตวา 
คุณความดีของพระสารีบุตรเถระยังไมปรากฏ. 
         เพราะเหตุไร  ? 
         เพราะคุณความดีทั้งหลายของพระเถระผูมีปญญา ใครไมอาจรู เพราะ 
ไมไดกลาวไว.     เพราะเหตุดังกลาวมาน้ี    พระผูมีพระภาคเจาทรงพระดําริวา 
เราจักบอกคุณความดีทั้งหลายของพระสารีบุตร จึงทรงรอใหบริษัทที่เปนสภาค 
กันประชุม.  การกลาวคุณในสํานักของบุคคลผูเปนวิสภาคกัน  ยอมไมควรแล. 
คนที่เปนวิสภาคกันเมื่อใครๆ  กลาวสรรเสริญ   (เขา)    ก็จะกลาวตําหนิอยาง 
เดียว.    ก็ในวันนั้น บริษัทที่เปนสภาคกันกับพระเถระประชุมกัน.     ครั้นทรง  
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เห็นวาบริษัทนั้นประชุมกันแลว    เมือ่จะตรัสสรรเสริญตามความเปนจริง   จึง   
ทรงเริ่มพระเทศนานี้.  
 
                              เหตุใหเปนบัณฑิต  
 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปณฺฑิโต  ไดแก  เปนบัณฑิตดวยเหตุ 
๔ ประการเหลาน้ี  คือ ความเปนผูฉลาดในธาตุ    ความเปนผูฉลาดในอายตนะ 
ความเปนผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาท (และ)    ความเปนผูฉลาดในฐานะ    และ 
อฐานะ  (เหตุที่เปนไปได  และเปนไปไมได). 
           ในบทวา  มหาปณฺโ   เปนตน   มีอธิบายวา   เปนผูประกอบดวย 
ปญญามาก.   ในขอน้ัน  ความตางกันแหงปญญามากเปนตน มีดังตอไปนี้. 
 
                                          ปญญามาก 
 
           บรรดา  ปญญามาก  เปนตนเหลาน้ัน   ปญญามากเปนไฉน ?      
           ชื่อวา    ปญญามาก    เพราะกําหนดถือเอาคุณคือศีลมาก.       ชื่อวา 
ปญญามาก  เพราะกําหนดถือเอาคุณคือสมาธิ   คุณคือปญญา    คุณคือวิมุตติ 
คุณคือวิมุตติญาณทัสสนะมาก.   ชื่อวามีปญญามาก  เพราะกําหนดถือเอาฐานะ 
และอฐานะมาก      สมาบัติเปนเครื่องอยูมาก      อริยสัจมาก      สติปฏฐาน 
สัมมัปปธาน   อิทธิบาทมาก   อินทรยี   พละ   โพชฌงคมาก   อริยมรรคมาก 
สามัญญผลมาก  อภิญญามาก  นิพพานอันเปนปรมัตถมาก. 
 
                                          ปญญากวาง         
 
           ปญญากวางเปนไฉน ?  
           ชื่อวา  ปญญากวาง  เพราะญาณ (ปญญา) กวางเปนไปในขันธตาง ๆ. 



ชื่อวาปญญากวาง เพราะญาณเปนไปในธาตุตาง ๆกวาง ในอายตนะตางๆกวาง  
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ในปฏิจจสมุปบาทตาง ๆกวาง  ในการไดสุญญตาตาง ๆ กวาง  ในอรรถ  ธรรม    
นิรุตติ  ปฏิภาณตาง ๆกวาง ในคุณคือศีลตางๆกวาง ในคุณคือสมาธิ  ปญญา 
วิมุตติ   และวิมุตติญาณทัสสนะตางๆกวาง   ในฐานะและมิใชฐานะตางๆกวาง 
ในสมาบัติเครื่องอยูตาง ๆ กวาง    ในอริยสัจตางๆกวาง   ในสติปฏฐานตางๆ 
กวาง  ในสัมมัปปธาน  อิทธิบาท   อินทรีย  พละ   โพชฌงคตาง ๆกวาง  ใน 
อริยมรรค     สามัญผล     อภิญญาตางๆกวาง     ในนิพพานอันเปนปรมัตถ 
ลวงธรรมอันทั่วไปแกชนตางๆกวาง. 
 
                                    ปญญาราเริง  
 
           ปญญาราเริงเปนไฉน ?   
           ชื่อวาปญญาราเริง    เพราะบุคคลบางคนในโลกน้ีมากดวยความราเริง 
มากดวยความรู มากดวยความยินดี มากดวยความปราโมทย บาํเพ็ญศีลบําเพ็ญ 
อินทรียสังวร บําเพ็ญโภชเนมัตตัญุตา  ชาคริยานุโยค  ศลีขันธ  สมาธิขันธ 
ปญญาขันธ  วิมุตติขันธ วิมุตติญาณทัสสนขันธ.  ชื่อวา มีปญญาราเริง เพราะ 
เปนผูมากดวยความปราโมทย  รูแจงฐานะและมิใชฐานะ.   ชื่อวามีปญญาราเริง 
เพราะเปนผูมากดวยความราเริงบําเพ็ญสมาบัติเปนเครื่องอยูใหบริบูรณ  เปนผู 
มากดวยความราเริงแทงตลอดอริยสัจ.   ชื่อวา   มปีญญาราเริง  เพราะยังสติปฎ- 
ฐาน  สัมมัปปธาน อิทธิบาท  อินทรยี  พละ โพชฌงค  อริยมรรค ใหเจริญ. 
เปนผูมากดวยความราเริง  ทําใหแจงสามัญผล.   ชือ่วา  มีปญญาราเริง   เพราะ 
แทงตลอดอภิญญาท้ังหลาย.   ชื่อวามีปญญาราเริง   เพราะเปนผูมากดวยความ 
ราเริง    มากดวยความรู    ความยินดีและความปราโมทย    กระทําใหแจงพระ- 
นิพพานอันเปนปรมัตถ.  
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                                ปญญาวองไว     
                                 
            ปญญาวองไวเปนไฉน ? 
            ชื่อวา ปญญาวองไว เพราะแลนไปเร็ว  ยังรูปอยางใดอยางหน่ึงท่ีเปน 
อดีต   อนาคต  และปจจุบัน  ฯลฯ       หรือรูปอยูในท่ีใกลทั้งหมด  โดยความ 
เปนของไมเที่ยง.      ชื่อวา    ปญญาวองไว    เพราะแลนไปเร็วโดยความเปน 
ทุกข.     ชื่อวา   ปญญาวองไว   เพราะแลนไปสูเวทนาอยางใดอยางหน่ึง ฯลฯ 
สูวิญญาณอยางใดอยางหน่ึงท่ีเปนอดีต  อนาคต  และ  ปจจุบัน ฯลฯ  ทั้งมวล 
โดยความเปนของไมเที่ยงโดยความเปนทุกข      โดยความเปนอนัตตา.     ชื่อ 
วาปญญาวองไว   เพราะแลนไปเร็วยังจักษุ ฯลฯ   ชรา   มรณะ   ที่เปนอดีต  
อนาคต      และปจจุบัน      โดยความเปนของไมเทยง      โดยความเปนทุกข 
โดยความเปนอนัตตา     ชื่อวา     ปญญาวองไว      เพราะแลนไปเร็วในนิพ- 
พาน   อันเปนที่ดับรูป   เพราะใครครวญพิจารณาทําใหแจง   ทําใหเดนชัดวา 
ทั้งท่ีเปนอดีต  อนาคต  และปจจุบัน  ชื่อวาไมเที่ยง   เพราะอรรถวาสิ้นไป 
ชื่อวาเปนทุกข  เพราะอรรถวา  นากลวั   ชื่อวาเปนอนัตตา  เพราะอรรถวาไม 
มีแกนสาร.  ชื่อวาปญญาวองไว  เพราะแลนไปเร็วในพระนิพพานอันเปนที่ดับ 
ชรามรณะ  โดยทําใหแจงชัดวา เวทนา สัญญา  สังขาร  วิญญาณ จักษุ ฯลฯ 
ชรา  มรณะ  ทั้งท่ีเปนอดีต  อนาคต  และปจจุบัน  ชื่อวาไมเที่ยงเพราะอรรถ 
วาสิ้นไป  ฯลฯ.  ชื่อวาปญญาวองไว   เพราะแลนไปเร็วในพระนิพพานอันเปน 
ที่ดับชรา  มรณะ  โดยใครครวญ  พิจารณา  ทําใหแจง   ทําใหเดนชัดวา รูป 
ทั้งท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ฯลฯ วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชรา  มรณะ ไม 
เที่ยง  อันปจจัยปรุงแตง  อาศัยกันเกิดข้ึน  มีความเส่ือมไปเปนธรรมดา  มีความ 
สิ้นไปเปนธรรมดา  มีความคลายกําหนัดเปนธรรมดา  มีความดับเปนธรรมดา.  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 205 

                                        ปญญาคม     
 
        ปญญาคมเปนไฉน ? 
        ชื่อวาปญญาคม   เพราะตัดกิเลสไดเร็ว.   ชื่อวาปญญาคม  เพราะไมให 
กามวิตก   พยาบาทวิตก   วิหิงสาวิตก   ที่ใหเกิดข้ึนแลว   อาศัยอยู   ไมใหอกุศล. 
ธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลว   ๆ  เลา  ๆ ไมใหราคะ    โทสะ    โมหะ    โกธะ 
อุปนาหะ  มักขะ  ปฬาสะ  มัจฉริยะ   มายา  สาไถย  ถัมภะ  สารัมภะ  มานะ 
อติมานะ  มทะ  ปมาทะ  กิเลสทั้งปวง  ทุจริตท้ังปวง  อภิสังขารท้ังปวง  กรรม 
อันนําไปสูภพทั้งปวง  อาศัยอยู   คือละ    ไดแก  บรรเทา  หมายความวา  ทํา 
ใหมีที่สุด  ใหถึงความไมมี.     ชื่อวาปญญาคม   เพราะอริยมรรค  ๔  สามัญ- 
ผล ๔  ปฏิสมัภิทา ๔  และอภิญญา  ๖     ยอมเปนอันบุคคลน้ีบรรลุแลว   คือ 
ทําใหแจงแลว   ไดแก  ถกูตองแลวดวยปญญาในอาสนะเดียว. 
 
                                 ปญญาหลักแหลม  
 
        ปญญาหลักแหลม  เปนไฉน ? 
        ชื่อวา   ผูมีปญญาหลักแหลม    เพราะบุคคลบางคนในโลกน้ี    เปนผู 
มากดวยความหวาดเสียว มากดวยความสะดุง  มากไปดวยความรําคาญ  มากไป 
ดวยความไมยินดี    มากไปดวยความไมยินดียิ่งในสังขารท้ังปวง    เมินหนาไม 
ยินดีในสังขารท้ังปวง   ยอมเจาะ   คือทําลายกองโลภะที่ไมเคยเจาะไมเคยทําลาย 
มากอน.     ชือ่วาผูมีปญญาหลักแหลม    เพราะเจาะ.    คือทําลาย    กองโทสะ 
กองโมหะ   โกธะ.   อุปนาหะ ฯลฯ   กรรมที่จะใหไปสูภพทั้งหมด   ทีย่ังไมเคย 
ทําลายมากอน. 
 
              อุปมาพระอัครสาวกบรรลุธรรม  
 



       บทวา  อนุปทธมฺมวิปสฺสน   ความวา    เห็นแจงวิปสสนาในธรรม  
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ตามลําดับ ๆดวยสามารถแหงสมาบัติ หรือองคฌาน.  เมื่อเห็นแจงอยูอยางนี้ จึง    
บรรลุพระอรหัต   โดย (ในเวลา)  กึ่งเดือน..   สวนพระมหาโมคคัลลานะบรรล ุ
พระอรหัตโดย (เวลาลวงไป) ๗ วัน.  แมเม่ือเปนอยางนั้น   พระสารีบุตรก็เปน 
ผูมีปญญามากกวา.    แทจริง  พระมหาโมคคัลลานเถระ   เมื่อพิจารณาธรรมท่ี 
จะตองทองเท่ียวไปดวยสัมมสนญาณสําหรับพระสาวกท้ังหลาย     เพียงเอกเทศ 
เทาน้ันเหมือนเอาปลายไมเทาจ้ี       พยายามถึง  ๗  วัน      จึงบรรลุพระอรหัต. 
(สวน)   พระสารีบุตรเถระ    พิจารณาธรรมที่จะตองทองเที่ยวไปดวยสัมมสน- 
ญาณ   สําหรบัสาวกท้ังหลายอยางส้ินเชิง   เวนไวแตที่จะทองเท่ียวไปดวยสัมม- 
สนญาณ   สาํหรับพระพุทธเจาและพระปจเจกพุทธเจา.    ทานพิจารณาเห็นอยู 
อยางนี้  ไดพยายามแลวถึงครึ่งเดือน.    ก็วากันวา   ครั้นทานบรรลุพระอรหัต  
แลวไดรูวา    เวนพระพุทธเจา     และพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายเสีย     ชื่อวา 
พระสาวกอ่ืน ชื่อวาสามารถบรรลุสิ่งท่ีเราพึงบรรลุดวยปญญา จักไมมี.  เหมือน 
อยางวา   บุรษุคิดวา   จักเอาลําไมไผ   ครั้นเห็นไผ  มีชัฏ   (เรียวหนาม)   มาก 
ก็คิดวา   เมื่อถางเรียวหนาม   จักชักชา   (เสียเวลา)   จึงสอดมือเขาไปตามชอง 
ตัดเอาลําไมไผที่พอจับถึงท่ีโคนและที่ปลาย  ถือเอาไดแลวก็หลีกไป   บุรษุน้ัน 
ไปไดกอนกวา  (ใคร)  กจ็ริง  แตไมไดลําไมไผที่แก   หรือตรง. สวนคนอ่ืน 
เห็นไมไผดังนั้นเหมือนกัน คิดวาถาจะถือเอาลําไผที่พอจับถึง  ก็จักไมไดลําไผ 
ที่แกหรือตรง   จึงนุงหยักรั้ง  แลวเอามีดใหญถางหนามไผออก   เลือกเอาลําท้ัง 
แก    ทั้งตรงแลวไป    บุรษุผูนี้ไปถึงทีหลังก็จริง    แตก็ไดลําไผทั้งแกทั้งตรง 
ฉันใด  พึงทราบขอเปรียบเทียบนี้เหมือนกับการทองเที่ยวไปดวยสัมมสนญาณ๑ 

ของพระเถระท้ังสองเหลาน้ี. 
           ก็พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระ    ครั้นพยายามอยูถึงครึ่งเดือนอยาง 
นี้   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงเวทนาปริคคหสูตร๒   แกทีฆนขปริพาชก 
๑.  พมาเปน  ปธาน  ความเพียร 
๒.  ม.ม.  ๑๓/ ๒๖๓  ทีฆนขสูตร  
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ผูเปนหลาน ณ ที่ใกลประตูถ้ําสูกรขาตา   ยืนพัดพระทศพลอยู   สงญาณไปตาม   
แนวพระธรรมเทศนา     ถึงท่ีสุดแหงสาวกบารมีญาณในวันที่ ๑๕ จําเดิมต้ังแต 
วันบวช   แทงตลอดญาณ ๖๗ ประการ  ถึงปญญา ๑๖ อยางโดยลําดับ.  
           บทวา  ตตฺรีท  ภิกขฺเว   สารีปุตฺตสฺส   อนุปทธมฺมวิปสฺสนาย 
ความวา    ในการเห็นแจงธรรมตามลําดับบทที่พระผูมีพระภาคเจา    ตรัสไววา 
สารีบุตรเห็นแจงธรรมตามลําดับนั้น  ขอนสําหรับพระสารีบุตร.  คําน้ีตรัสหมาย 
เอาสวนแหงวิปสสนานั้น ๆ ที่จะพึงกลาวในบัดนี้. 
           บทวา  ปเม   ฌาเน  ไดแก ธรรมเหลาใดในปฐมฌาน คือในภาย 
ในสมาบัติ. 
           บทวา   ตฺยสฺส   แยกเปน   เต   อสฺส   แปลวา   ธรรมเหลาน้ันเปน 
อันสารีบุตรนี้  (กําหนดไดแลวตามลําดับบท). 
           บทวา อนุปทววตฺถิตา โหนฺติ  ความวา เปนอันกําหนดไดแลวคือ 
กําหนดตัดไดแลว   รูแลว   รูแจงแลว ตามลําดับ   คือโดยลําดับ ๆ 
           ถามวา   พระเถระรูธรรมเหลาน้ันไดอยางไร   
           ตอบวา   พระเถระตรวจดูธรรมเหลาน้ันแลวรูวา   วิตกมีการยกจิตข้ึน 
เปนลักษณะ   เปนไป.   อนึ่ง  รูวา วิจารมีการเคลาอารมณเปนลักษณะ  ปติมี 
การซาบซานไปเปนลักษณะ    สุขมีความสําราญเปนลักษณะ    เอกัคคตาจิตมี 
ความไมฟุงซานเปนลักษณะ  ผัสสะมีการถูกตองเปนลักษณะ  เวทนามีการเสวย 
อารมณเปนลักษณะ.     สัญญามีการจําไดเปนลักษณะ   เจตนามีความจงใจเปน 
ลักษณะ.   วิญญาณมีความรูแจงเปนลักษณะ    ฉันทะมีความประสงคจะทําเปน 
ลักษณะ  อธโิมกขมีการนอมใจเชื่อเปนลักษณะ  วิริยะมีการประคองจิตไวเปน 
ลักษณะ    สติมีการปรากฏเปนลักษณะ    อุเบกขามีความเปนกลางเปนลักษณะ 
มนสิการมีการใสใจดวยความยินดีเปนลักษณะเปนไป.     พระสารีบุตรเมื่อรูอยู  
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อยางนี้   ยอมกําหนดวิตกตามสภาวะเพราะอรรถวา  ยกจิตข้ึน ฯลฯ  ยอมกาํหนด  
มนสิการโดยความยินดี  ตามสภาวะ  ดวยเหตุนั้น จึงไดตรัสวา   ธรรมเหลาน้ัน   
ยอมเปนอันพระสารีบุตรนั้น กําหนดไดแลวโดยลําดับบท  
           บทวา  วิทิตา  อุปฺปชฺชนฺติ   ความวา    เม่ือเกิดข้ึน    ก็เปนอันรู 
แจง   คือเปนธรรมปรากฏชัดเกิดข้ึน.                                                 
           บทวา  วิทิตา  อุปฏหนฺติ  ความวา  แมทั้งอยูก็เปนอันรูแจง  คือ 
เปนธรรมปรากฏชัดต้ังอยู.                                                 
           บทวา  วิทิตา  อพฺภตฺถ  คจฺฉนฺติ  ความวา   แมดับไปก็เปนอัน 
รูแจง  คือเปนธรรมปรากฏชัดดับไป. 
           ก็ในขอน้ี   ตองปลอยวางความเปนผูมีญาณอันนั้น     และความเปนผู 
มากดวยญาณ (จิต) เหมือนอยางวาใครๆ ไมอาจถูกตองปลายน้ิวมือน้ัน  ดวย 
ปลายนิ้วมือน้ิวน้ันนั่นแหละได ฉันใด พระโยคีกไ็มอาจรูความเกิดข้ึนหรือความ 
ต้ังอยู    หรือความดับไปของจิตดวงน้ัน    ดวยจิตดวงนั้นนั่นแหละไดฉันนั้น 
เหมือนกัน  ตองปลอยวางความเปนผูมีญาณนั้นกอน  ดวยประการดังกลาวมา.  
ก็ถาจิต ๒ ดวง    เกิดรวมกัน   ใคร ๆ ไมพึงอาจรูความเกิดข้ึน    ความต้ังอยู 
หรือความดับไป  ของจิตดวงหน่ึงดวยจิตดวงหน่ึงได     อน่ึง  ผัสสะ  เวทนา 
สัญญา  เจตนา    หรือจิต  ชื่อวาเกิดรวมกัน  ๒ ดวงยอมไมมี    ยอมเกิดข้ึน 
คราวละดวง ๆ เทาน้ัน  ตองปลอยวางภาวะที่จิต (เกิดรวมกัน) มากดวงออกไป 
เสียอยางนี้. 
           ถามวา   เมื่อเปนอยางนั้น    ธรรม ๑๖  ประการในภายในสมาบัติยอม 
เปนของแจมแจงปรากฏแกพระมหาเถระไดอยางไร ? 
           ตอบวา   พระมหาเถระกําหนดเอาวัตถุและอารมณ.    เพราะวัตถุและ 
อารมณพระเถระทานกําหนดไดดวยเหตุนั้น    เมื่อทานนึกถึงความเกิดข้ึนของ 
ธรรมเหลาน้ัน  ความเกิดยอมปรากฏ   เมื่อนึกถึงความต้ังอยู   ความต้ังอยูยอม  
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ปรากฏ   เมื่อนึกถึงความดับ    ความดับยอมปรากฏ    เพราะเหตุนั้นจึงตรัสวา   
วิทิตา  อุปฺปชฺชนฺติ  วิทิตา  อุปฏหนติฺ  วิทิตา  อพฺภตฺถ  คจฺฉนฺติ 
(อันสารีบุตรผูรูแจงแลวท้ังท่ีเกิดข้ึน    ต้ังอยู    ถึงความดับไป)      ดวยคําวา  
อหุตฺวา  สมฺโภนฺติ    นี้  พระเถระเห็นความเกิดข้ึน.   ดวยคําวา    หุตฺวา 
ปฏิเวนฺติ  นี้   ทานเห็นความเส่ือมไป. 
           บทวา  อนุปาโย  ไดแก ไมเขาถึงดวยอํานาจราคะ. 
           บทวา  อนปาโย  ไดแก ไมเขาถึงดวยอํานาจปฏิฆะ. 
           บทวา  อนิสฺสิโต  ไดแก อันตัณหานิสัย และทิฏฐินิสัย  อาศัยอยู 
ไมได. 
           บทวา  อุปฺปฏิพทฺโธ  ไดแก ไมถูกฉันทราคะผูกพัน. 
           บทวา  วุปฺปมุตฺโต   ไดแก  หลดุพนจากกามราคะ. 
           บทวา  วิสยุตฺโต  ไดแก  พรากจากโยคะ ๔ หรือกิเลสทั้งปวง. 
           บทวา  วมิริยาทิกเตน  คือทําไมใหมีเขตแดน. 
           บทวา  เจตสา  คือ  อยูดวยจิตอยางนั้น. 
           เขตแดนในคําวา  วิมริยาทิกเตน  นั้นม ี๒ อยาง  คือเขตแดน คือ 
กิเลส    และเขตแดนคืออารมณ.    กถ็าพระเถระน้ัน   ปรารภธรรม ๑๖ ประ-  
การ  อันเปนไปในภายในสมาบัติ เกิดกิเลสมีราคะ เปนตน    การเกิดกิเลสข้ึน 
นั้น พึงมีดวยเขตแดนคือกิเลส.  แตในบรรดาธรรม ๑๖ เหลาน้ัน   แมขอหน่ึง 
ก็ไมเกิดแกพระเถระนั้น   เพราะเหตุนั้น    เขตแดนคือกิเลสยอมไมมี  เขตแดน 
คืออารมณก็ไมมี.  ก็ถาพระเถระน้ันนึกถึงธรรม ๑๖ ประการอันเปนไปในภาย 
ในสมาบัติ   ธรรมบางขอพึงมาตามครรลอง   เนื้อเปนอยางนั้น  เขตแดน  คือ 
อารมณก็จะพึงมีแกพระเถระนั้น      กเ็มื่อพระเถระนั้นนึกถึงธรรม   ๑๖ ประการ  
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เหลาน้ัน    ชือ่วาธรรมที่จะไมมาตามครรลอง   ยอมไมมี     เพราะเหตุนั้น  แม   
เขตแดนคืออารมณก็ยอมไมมี. 
           เขตแดน ๒ อยาง   ประการอ่ืนอีก   คือ   เขตแดน   คือ   วิกขัมภนะ  
(การขมไว) และเขตแดนคือ   สมุจเฉท (การตัดขาด).   ใน ๒ อยางนั้น    เขต 
แดนคือ   สมจุเฉท    จักมีขางหนา.    แตในที่นี้ประสงคเอาเขตแดนคือวิกขัม- 
ภนะ   เพราะพระเถระน้ันขมขาศึกไดแลว   เขตแดนคือการขมจึงไมมี   เพราะ 
เหตุนั้น   ทานจึงอยูดวยใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดน. 
           บทวา  อุตฺตรินิสฺสรณ   ไดแก   เปนเครื่องสลัดออกอันยิ่งไปกวา 
นั้น.  ก็ในพระสูตรทั้งหลายอ่ืนๆ  ทานกลาวพระนิพพานวา    เปนเครื่องสลัด 
ออกอันยิ่ง. แตในสูตรนี้พึงทราบวา  ประสงคเอาคุณวิเศษอยางยอดเยี่ยม. 
           บทวา  ตพฺพหุลีการา  ไดแก   เพราะทําความรูนั้นใหมาก. 
           บทวา  อตฺถิ  เตฺววสฺส   โหติ   ความวา   พระเถระนั้นยอมมีความ 
รูนั้น  นั่นแล  มั่นคงยิ่งข้ึนอีกวา   ธรรมเครื่องสลัดออกท่ียิ่งข้ึนไป    ยังมีอยู. 
แมในวาระท่ีเหลือก็พึงทราบเน้ือความโดยนัยนี้. 
           สวนในวาระท่ี  ๒ ชื่อวา     ความผองใส  เพราะอรรถวา    แจมใส. 
พระสารีบุตรยอมกําหนดธรรมเหลาน้ัน  ไดโดยสภาพ. 
           ในวาระท่ี ๔ บทวา  อุเปกฺขา  ไดแก   อุเบกขาเวทนาน่ันแล  ใน 
ฐานะที่เปนสุข (เวทนา)   บทวา  ปสทิฺธตฺตา  (ปริสุทฺธตฺตา)   เจตโส 
อนาโภโค  ความวา   ความสุขน้ี    ทานกลาววาหยาบ    เพราะมีการผูกใจไว 
วาในฌานน้ัน   ความสุขใดยังมีอยู  ดงัน้ี  เพราะฉะนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึง 
ตรัสถึงการไมผูกใจไว     เพราะความเปนผูมีสติบริสุทธิ์อยางนี้.      อธิบายวา 
เพราะไมมีความสุขอยางหยาบน้ัน.  
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           บทวา  สติปาริสุทฺธิ  คือ  สติบริสุทธิ์นั่นแหละ.   แมอุเบกขาก็ชื่อ   
วา  อุเบกขาบริสุทธิ์.  
           บทวา  สโต  วฏุหติ  ความวา   เปนผูประกอบดวยสติ     คือ  รู 
ดวยญาณ ยอมออก (จากฌาน).              
           บทวา  เต   ธมฺเม   สมนุปสฺสติ  ความวา   เพราะในเนวสัญญา- 
นาสัญญายตนฌาน การเห็นแจงธรรมตามลําดับบทยอมมีได  เฉพาะพระพุทธ- 
เจาท้ังหลายเทาน้ัน  สําหรับพระสาวกท้ังหลายยอมมีไมได    เพราะฉะนั้นเม่ือ 
จะทรงแสดงวิปสสนากลาป  (การเห็นแจงเปนหมวดเปนหมู)    ในเนวสัญญา- 
นาสัญญายตนฌานน้ี จึงตรัสอยางนี้. 
           บทวา  ปฺาย  จสฺส  ทสฺวา  อาสวา  ปริกฺขณีา   โหนฺติ 
ความวา  เพราะเห็นสัจจะ ๔ ดวยมรรคปญญา   อาสวะทั้ง ๔ ยอมเปนอันสิ้น 
ไป.    พระสารีบุตรเถระมีทั้งวาระบรรลุพระอรหัต  ทั้งวาระเขานิโรธสมาบัติ 
เพราะนําเอาสมถะและวิปสสนามาเจริญควบคูกันไป.    ในที่นี ้    พระองคทรง 
ถือเอาแตวาระท่ีบรรลุพระอรหัต.    บางทานกลาววา    พระสารีบุตรเถระเขา 
นิโรธ   แลวๆ เลาๆ ดวยความชํานาญแหงจิต. 
           ในวาระท้ังสองน้ัน    ทานมีปกติเขานิโรธสมาบัติในกาลใด    ในกาล 
นั้น  วาระแหงนิโรธยอมมา ผลสมาบัติเปนอันเก็บซอนไว  ในกาลใด  เขาผล 
สมาบัติเปนปกติ      ในกาลน้ัน    วาระของผลสมาบัติก็มา   นิโรธสมาบัติเปน 
อันเก็บซอนไว.  สวนพระเถระชาวชมพูทวีปกลาววา แมพระสารีบุตรเถระก็นํา 
เอาสมถะและวิปสสนาทั้งคูมา  (บําเพ็ญ)   ทําใหแจงอนาคามิผลแลว      จึงเขา 
นิโรธสมาบัติ   ออกจากนิโรธสมาบัติแลวบรรลพุระอรหัต. 
           บทวา  เต   ธมฺเม ไดแก  รูปธรรมท่ีเกิดแตสมุฏฐาน ๓ อันเปนไป 
ในภายในสมาบัติ    หรอืธรรมอันเปนไปในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติขาง  
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ตน.   เพราะแมธรรมเหลาน้ัน    ก็เปนธรรมท่ีจะตองพิจารณาเห็นแจงในวาระ   
นี้เหมือนกัน. เพราะฉะนั้น  พึงทราบวา  ตรัสคําน้ี เพ่ือแสดงวาพระสารีบุตรเถระ 
ยอมเห็นแจงธรรมเหลาน้ัน.  
            บทวา  วสิปฺปตฺโต    ไดแก เปนผูถึงความเปนผูชํานาญคลองแคลว. 
            บทวา  ปารมิปฺปตฺโต   คือ  เปนผูถึงความสําเร็จ.  
            ในบทวา  โอรโส   เปนตน    ชือ่วาเปนโอรส   เพราะเกิด    โดยฟง 
พระสุรเสียงอันเกิดในพระอุระของพระผูมีพระภาคเจา  ชื่อวา  เกิดแตพระโอฐ 
เพราะเกิดโดยไดสดับ พระสุรเสียงอันเกิดแตพระโอฐ 
            อน่ึง   พึงทราบวา    ชื่อวาเกิดแตธรรม    เพราะเปนผูเกิดโดยธรรม 
และพึงทราบวา   ชื่อวา   ธรรมเนรมิต    เพราะธรรมเนรมิตข้ึน   พึงทราบวา 
ชื่อวา  เปนทายาททางธรรม    เพราะถือเอาสวนแบงคือ  ธรรม   พึงทราบวา 
ไมใชทายาททางอามิส    เพราะไมไดถือสวนแบงคืออามิส.    คําท่ีเหลือในบท 
ทั้งปวงงายทั้งน้ัน. 
                                     จบ  อรรถกถาอนุปสูตรที่   ๑  
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                               ๒.  ฉวิโสธนสูตร   
 
   หลักการตรวจสอบจิตท่ีพนจากอาสวะ   
 
           [๑๖๖]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
           สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจา   ประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน 
อารามของทาน  อนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้น  พระผูมี 
พระภาคเจา  ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเหลาน้ัน 
ทูลรับพระดํารัสแลว.                             
 
                                              โวหาร ๔  
 
           [๑๖๗]  พระผูมีพระภาคเจา   ไดตรัสคําน้ี ไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้     พยากรณอรหัตผลวา     ขาพเจารูชัดวา    ชาติสิ้นแลว 
พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว   กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยาง 
นี้มิไดมี.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลาย   ไมควรชมเชย   ไมควรคัดคาน 
คําท่ีภิกษุนั้นกลาวแลว.  ครั้นแลว    ควรถามปญหาเธอวา   ดูกอนทานผูมีอายุ 
พระผูมีพระภาคเจา พระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจาตรัสโวหารไว ๔ อยางเหลาน้ัน โดยชอบ, ๔ อยางคืออะไร?  คือ   
           ความท่ีบุคคลมีปกติกลาวสิ่งท่ีเห็นแลว   วาไดเห็นแลว ๑  
           ความท่ีบุคคลมีปกติกลาวสิ่งท่ีไดยินแลว   วาไดยินแลว  ๑ 
           ความท่ีบุคคลมีปกติกลาวสิ่งท่ีไดทราบแลว   วาไดทราบแลว  ๑ 
           ความท่ีบุคคลมีปกติกลาวสิ่งท่ีไดรูแลว   วาไดรูแลว  ๑ 
นี้แล  โวหาร  ๔  อยางที่  พระผูมีพระภาคเจา พระองคนั้น   ผูทรงรู  ทรง  
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เห็น  เปนพระอรหันตสัมมสัมพุทธเจา  ไดตรัสไวโดยชอบแลว.  ก็จิตของทาน   
รูอยางไร    เห็นอยางไร    จึงหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย   เพราะไมยึดมั่นใน 
โวหารท้ัง ๔ เหลาน้ี.  
 
การพยากรณอรหัตผลท่ีพระพุทธเจารับรอง 
 
           [๑๖๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูสิ้นอาสวะแลว  อยูจบพรหมจรรย 
แลว     ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว     ปลงภาระไดแลว     บรรลปุระโยชนตนแลว 
โดยลําดับ    สิ้นสังโยชนในภพแลว    พนวิเศษแลว     เพราะรูโดยชอบ  จึงมี 
ธรรมอันสมควรจะพยากรณไดดังน้ีวา    ดูกอนทานผูมีอายุ     ขาพเจาไมยินดี 
ไมยินราย  ไมถูกตัณหาและทิฏฐิอาศัย   ไมติดใจ   ในสิ่งท่ีไดเห็นแลว   หลดุ 
พนแลว  พรากออกไดแลว   มีจิตที่ถูกทําใหปราศจากเขตแดนแลวอยู   ขาพเจา 
จะไมยินดี  ไมยินราย ....    ในสิ่งท่ีไดยนิแลวแล...    ขาพเจาจะไมยินดี  ไม 
ยินราย...  ในส่ิงท่ีไดทราบแลวแล... ขาพเจา   จะไมยินดี   ไมยนิราย  ไม 
ถูก ตัณหา  และ ทิฏฐ ิ อาศัย  ไมติดใจ   ในสิ่งท่ีไดรูแลวแล  หลุดพนแลว 
พรากออกไดแลว    มีจิตท่ีถูกทําใหปราศจากเขตแดนแลวอยู    ดูกอนทานผูมี 
อายุ   จิตของขาพเจา  ผูรูอยู   เห็นอยูอยางนี้แล   หลุดพนแลว    จากอาสวะท้ัง 
หลาย   เพราะไมยึดมั่นในโวหารทั้ง ๔ เหลาน้ี. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   คํากลาวของภิกษุนั้น   เธอทั้งหลายควรชมเชย 
ควรอนุโมทนา  วา  สาธุ.   ครั้นแลวกค็วรถามปญหาสูงข้ึนไปอีกวา   ดูกอน 
ทานผูมีอายุ  อุปาทานขันธทั้ง  ๕ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  ผูทรงรู 
ทรงเห็น    เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา     ตรัสไวชอบแลว   ๕  ประการ 
 ๕ ประการคืออะไร   คือ:-  
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           อุปาทานขันธ   คือ  รูป   ๑    
           อุปาทานขันธ   คือ  เวทนา  ๑ 
           อุปาทานขันธ   คือ  สัญญา ๑ 
           อุปาทานขันธ   คือ  สังขาร  ๑ 
           อุปาทานขันธ   คือ  วิญญาณ  ๑  
ดูกอนทานผูมีอายุ    อุปาทานขันธทั้ง ๕ เหลาน้ีแล    พระผูมีพระภาคเจา 
ผูทรงรู   ทรงเห็น   เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   ตรัสไวโดยชอบแลว. 
ก็จิตของทานผูมีอายุ   ผูรูอยูอยางไร   เห็นอยูอยางไร   จึงหลดุพนจากอาสวะ 
ทั้งหลาย   เพราะไมยึดมั่น  ในอุปาทานขันธทั้ง ๕ เหลาน้ี . 
           [๑๖๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุผูสิ้นอาสวะแลว    อยูจบพรหม- 
จรรยแลว   ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว  ปลงภาระไดแลว  บรรลปุระโยชนตนแลว 
โดยลําดับ   สิ้นสังโยชนในภพแลว   หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ   จึงมีธรรม 
อันสมควรจะพยากรณไดดังน้ี วา  ดูกอนทานผูมีอายุ   ขาพเจารูแจงรูปแลวแล 
วาไมมีกําลัง  ปราศจากความนารัก  ไมนาชื่นใจ  จึงทราบชัดวา   จิตของเรา 
หลุดพนแลว    เพราะสิ้นไป   เพราะสํารอก   เพราะดับ   เพราะสละ   เพราะ 
สลัดทิ้งซ่ึงอุปาทานขันธ     ที่ยึดมั่นในรูป     และอนุสัยคือความต้ังใจ    และ 
ความยึดมั่นในรูปได        ขาพเจารูแจงเวทนาแลวแลวา..       ขาพเจารูแจง 
สัญญาแลวแลวา . . .   ขาพเจารูแจงสังขารแลวแลวา . .   ขาพเจารูแจงวิญญาณ 
แลวแลวา   ไมมีกําลัง    ปราศจากความนารัก    ไมนาชื่นใจ    จึงทราบชัดวา 
จิตของเราหลุดพนแลว   เพราะสิ้นไป   เพราะสํารอก   เพราะดับ   เพราะสละ 
เพราะสลัดทิ้ง   ซึ่งอุปาทานขันธ       ทีย่ึดมั่น   วิญญาณ   และ   อนุสัย 
คือความต้ังใจ     และความยึดมั่นในวิญญาณ     ดกูอนทานผูมีอายุ    จิตของ 
ขาพเจา    ผูรูอยู     เห็นอยูอยางนี้      พนแลวจากอาสวะทั้งหลาย     เพราะไม  
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ยึดมั่นในอุปาทานขันธทั้ง ๕ เหลาน้ี.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คําท่ีภิกษุนั้นกลาว    
แลว    เธอทัง้หลายควรชื่นชม  ควรอนุโมทนาวา    สาธุ   ครั้นแลว   ควรถาม 
ปญหาใหยิ่งในรูปอีกวา   ดูกอนทานผูมีอายุ   พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
ผูทรงรู   ทรงเห็น  ทรงเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   ไดตรัส  ธาตุ  ไว 
๖ อยางโดยชอบ  ธาตุ ๖ อยาง  คืออะไร คือ ปฐวีธาตุ ๑.    อาโปธาตุ ๑. 
เตโชธาตุ ๑  วาโยธาตุ  ๑  อากาสธาตุ  ๑  วิญาณธาตุ  ๑   ดูกอนทาน 
ผูมีอายุ  ธาตุ ๖ อยางเหลานี้แล  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   ผูทรงรู 
ทรงเห็น  เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   ไดตรัสไวโดยชอบแลว.   ก็จิต 
ของทานผูมีอายุ  ผูรูอยู  เห็นอยูอยางไร จึงหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย   เพราะ 
ไมยึดมั่นในธาตุ ๖ เหลาน้ี. 
           [๑๗๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูสิ้นอาสวะแลว     อยูจบพรหม- 
จรรยแลว    ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว    ปลงภาระไดแลว     บรรลุประโยชนตน 
แลวโดยลําดับ  สิ้นสังโยชนในภพแลว   หลุดพนแลวเพราะรูชอบ   จึงมีธรรม 
อันสมควรพยากรณไดดังนี้วา   ดูกอนทานผูมีอายุ  ขาพเจาเขาถึง  ปฐวีธาตุ 
แล  โดยความเปนอนัตตา  และไมไดเขาถึงอัตตา  อาศัย   ปฐวีธาตุ  และ 
ทราบชัดวา  จิตของเราหลุดพนแลว   เพราะสิ้นไป   เพราะสํารอก   เพราะดับ 
เพราะสละ  เพราะสลัดทิ้ง  ซึ่ง อุปาทานขันธ      ทีย่ึดมั่นอาศัย    ปฐวีธาตุ 
และ อนุสัย   คือความต้ังใจ  และความยึดมัน   (ในปฐวีธาตุ).   ขาพเจาเขาถึง 
อาโปธาตุ   แล  โดยความเปน   อนัตตา.... ขาพเจาเขาถึง   เตโชธาตุ   แล 
โดยความเปน    อนัตตา....    ขาพเจาเขาถึง  วาโยธาตุ แล   โดยความเปน 
อนัตตา.... ขาพเจาเขาถึง     อากาสธาตุ  แล  โดยความเปน    อนัตตา.... 
ขาพเจาเขาถึง วิญญาณธาตุ  แล  โดยความเปน    อนัตตา ไมไดเขาถึง 
อัตตา  อาศัย วิญญาณธาตุ   และรูชัดวา    จิตของเราหลุดพนแลว   เพราะ  
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สิ้นไป เพราะสํารอก เพราะดับ เพราะสละ  เพราะสลัดทิ้ง  ซึ่ง อุปาทานขันธ   
ทั้งหลายท่ียึดมั่น   อันอาศัย  วิญญาณธาตุ และ อนสุัย  คือความต้ังใจ  และ  
ความยึดมั่นในวิญญาณ  ดกูอนทานผูมีอายุ   จิตของขาพเจาผูรูอยู    ผูเห็นอยู 
อยางนี้แล   พนแลวจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมยึดมั่น ในธาตุ ๖   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  คําที่ภิกษุนั้นกลาวแลว  เธอท้ังหลาย  ควรชื่นชม    ควรอนุโมทนา 
วา สาธุ   ครัน้แลว  ควรถามปญหาใหยิ่งข้ึนไปอีกวา  ดูกอนผูมีอายุ  พระผู 
มีพระภาคเจา พระองคนั้น   ผูทรงรู  ทรงเห็น  ทรงเปนพระอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจา  ไดตรัส   อายตนะท้ังภายในภายนอก ๖ อยางเหลานี้แลไว    โดย 
ชอบ. ๖ อยางคืออะไร ?  คือ   จักษแุละรูป ๑  โสตะและเสียง ๑   ฆานะ 
และกลิ่น ๑  ชิวหาและรส ๑  กายและโผฏฐัพพะ ๑   มโนและธรรม ๑ 
ดูกอนทานผูมีอายุ   อายตนะทั้งภายใน   และภายนอก ๖ อยางเหลาน้ีแล   พระ 
ผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   ผูทรงรู ทรงเห็น ทรงเปนพระอรหันตสัมมาสัม- 
พุทธเจา  ไดตรัสไวโดยชอบแลว.   ก็จิต    ของทานผูมีอายุ    ผูรูอยู   เห็นอยู 
อยางไร    จึงหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย    เพราะไมยึดมั่น  ใน  อายตนะ ๖ 
เหลาน้ี   ทั้งภายใน   และภายนอก. 
           [๑๗๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุผูสิ้นอาสวะแลว    อยูจบพรหม- 
จรรยแลว    ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว  ปลงภาระไดแลว  บรรลปุระโยชนตนแลว 
โดยลําดับ  สิน้สังโยชนในภพแลว   หลุดพนแลว  เพราะรูโดยชอบ  จึงมีธรรม 
อันสมควรพยากรณไดดังนี้วา    ดกูอนทานผูมีอายุ    ขาพเจาทราบชัดวา  จิต  
ของเราหลุดพนแลว    เพราะสิ้นไป    เพราะสํารอก    เพราะดับ    เพราะสละ 
เพราะสลัดทิ้งซ่ึงความพอใจ   ความกําหนัด   ความเพลิดเพลิน    ความทะเยอ- 
ทะยาน  อุปาทานขันธที่ยึดมั่น  และอนุสัย   คือ   ความต้ังใจและความเชื่อมั่น  
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ในจักษุ   ในรูป    ในจักษุวิญญาณ  (และ)  ในธรรมท่ีจะพึงทราบไดดวยจักษุ-    
วิญญาณ.    ดูกอนทานผูมีอายุ   ขาพเจารูชัดวา....ในโสตะในเสียง  ในโสต- 
วิญญาณ....  ขาพเจารูชัดวา....  ในฆานะ   ในกลิ่น   ใน   ฆานวิญญาณ .... 
ขาพเจารูชัดวา.... ในชิวหา  ในรส  ในชิวหาวิญญาณ....  ขาพเจารูชัดวา.... 
ในกาย    ในโผฏฐัพพะ    ในกายวิญญาณ....    ขาพเจารูชัดวา   จิตของ 
ขาพเจาหลุดพนแลว     เพราะสิ้นไป    เพราะสํารอก    เพราะคับ    เพราะสละ 
เพราะสลัดทิ้ง   ซึ่งความพอใจ   ความกําหนัด  ความเพลิดเพลิน  ความทะเยอ- 
ทะยาน  อุปาทานขันธที่ยึดมั่น  (และ) อนุสัย  คือความต้ังใจ  และความเชื่อ- 
มั่น   ในมนะ   ในธรรมารมณ  (และ) ในธรรมทั้งหลายท่ีพึงรูได ดวยมโน- 
วิญญาณ   ดูกอนทานผูมีอายุ    จิตของขาพเจา    ผูรูอยู     ผูเห็นอยูอยางนี้แล 
จึงหลุดพนแลวจากอาสวะท้ังหลาย    เพราะไมยึดมั่นในอายตนะ  ๖   ทั้งภายใน 
และภายนอก  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายควรชื่นชม  อนุโมทนา  คําท่ี 
ภิกษุนั้นกลาวแลววา    สาธุ.    ครั้นแลว     ก็ควรถามปญหาใหยิ่งข้ึนไปอีกวา 
เมื่อทานผูมีอายุรูอยู   เห็นอยูอยางไร   จึงถอน อนุสัย  คือ   อหังการ และ 
มมังการ  ในกายอันมีวิญญาณนี้    และในนิมิตท้ังหมด    ที่เปนภายนอกออก 
ไดดวยดี. 
           [๑๗๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูสิ้นอาสวะแลว    อยูจบพรหม- 
จรรยแลว   ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว   ปลงภาระลงไดแลว   บรรลุประโยชนตน 
แลวโดยลําดับ   สิ้นสังโยชนในภพแลว   หลุดพนแลว   เพราะรูโดยชอบ   จึงมี 
ธรรมอันสมควรจะพยากรณไดดังน้ีวา    ดูกอนทานผูมีอายุ    เมื่อกอนขาพเจา 
เปนผูครองเรือน  ยังเปนผูไมรู   พระตถาคตบาง    สาวกของพระตถาคตบาง 
แสดงธรรมแกขาพเจาน้ัน     ขาพเจาฟงธรรมนั้นแลว     จึงไดศรัทธาในพระ- 
ตถาคต.   ขาพเจาน้ัน    ประกอบดวยการไดศรัทธานั้น   จึงพิจารณาเห็นดังนี้   
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วา    ฆราวาสดับแคบ   เปนทางมาแหงธุลี    บรรพชาเปนชองวาง    เรายังอยู   
ครองเรือน  จะพระพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์บรบิูรณโดยสวนเดียว  ดุจสังข  
ที่เขาขัดแลว   นี้ไมใชทําไดงาย   อยากระน้ันเลย    เราพึงปลงผมและหนวดนุง 
หมผากาสาวพัสตร   แลวออกจากเรือน   บวชเปน  อนาคาริก  เถิด.    ดูกอน 
ทานผูมีอายุ   สมัยตอมา   ขาพเจาน้ันแล  จึงละโภคสมบัติ   นอยบาง   มากบาง 
ละวงศญาติ   เล็กบาง   ใหญบาง   ปลงผมและหนวดนุงหมผากาสาวพัสตรแลว 
ออกจากเรือน   บวชเปน   อนาคาริก.   ขาพเจาน้ันเปนผูบวชแลวอยางนี้    ถงึ 
พรอมดวย  สิกขา และ สาชีพ  ของภิกษุทั้งหลาย   เพราะละ  ปาณาติบาต 
จึงเปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต   วางอาชญา   วางศัสตรา   มีความละอาย    ม ี
ความเอ็นดูไดเปนผูอนุเคราะหเกื้อกูลภูตและสรรพสัตว.  เพราะละ อทินนา- 
ทาน  จึงเปนผูเวนขาดจากอทินนาทาน   ถือเอาแตของท่ีเขาให   หวังแตของท่ี 
เขาให  มีตนเปนคนสะอาด   ไมใชขโมยอยู.    เพราะละกรรมอันเปนขาศึกแก 
พรหมจรรย    จึงเปนผูประพฤติพรหมจรรย  พระพฤติหางไกล  (และ)   เวน 
จากเมถุน    อันเปนธรรมของชาวบาน.     เพราะละมุสาวาท     จึงเปนผูเวน 
ขาดจากมุสาวาท   เปนผูกลาวคําจริง   ดํารงอยูในคําสัตยเปนหลักฐาน   เชื่อถือ 
ได  ไมพูดลวงโลก.   เพราะ  ละวาจาสอเสียด   จึงเปนผูเวนขาดจากวาจาสอ 
เสียด  ไดยินจากฝายนี้แลว   ไม (นําไป)  บอกฝายโนน    เพ่ือทําลายฝายนี้หรือ 
ไดยินจากฝายโนนแลว  ไม  (นําไป)   บอกฝายนี้   เพ่ือทําลายฝายโนน    ทั้งน้ี  
เมื่อเขาแตกกันแลว   ก็สมานใหดีกันหรือเมื่อเขาดีกันอยู  ก็สงเสริมชอบความ 
พรอมเพรียงกัน  ยินดใีนคนที่พรอมเพรียงกัน  ชืน่ชมในคนท่ีพรอมเพรียงกัน 
เปนผูกลาววาจาสมานสามัคคีกัน.   เพราะละวาจาหยาบ  จึงเปนผูเวนขาดจาก 
วาจาหยาบ   เปนผูกลาววาจาซึ่งไมมีโทษ  เสนาะโสต   ชวนใหรักใคร   จับใจ 
เปนภาษาของคนเมืองที่คนสวนมากปรารถนาและชอบใจ.  เพราะละการเจรจา  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 220 

เพอเจอ    จึงเปนผูเวนขาดจากการเจรจาเพอเจอ    กลาวถูกกาละ    กลาวตาม   
เปนจริง   กลาวอรรถ   กลาวธรรม   กลาววินัย   เปนผูกลาววาจามีหลักฐาน  มี 
ที่อาง   มีขอบเขต    ประกอบดวยประโยชน   ตามกาล    ขาพเจาน้ัน   ไดเปนผู  
เวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม    เปนผุฉันหนเดียว    งดฉันในเวลา 
ราตรีเวนขาดจากการฉันในเวลาวิกาล   เปนผูเวนขาดจากการฟอนรํา   ขับรอง 
เลนดนตรี   และดูการเลนอันเปนขาศึกตอกุศล   เปนผูเวนขาดจากการทัดทรง 
และตกแตง  (แตงตัว)   ดวยดอกไมของหอม   และเครื่องประเทืองผิว  อันเปน 
ฐานะแหงการแตงตัว    เปนผูเวนขาดจากการน่ังนอน     บนทีน่ั่งท่ีนอนอันสูง 
และใหญ   เปนผูเวนขาดจากการรับทองและเงิน   เปนผูเวนขาดจากการรับขาว 
เปลือกดิบ     เปนผูเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ     เปนผูเวนขาดจากการรับสตรี 
และเด็กสาว    เปนผูเวนขาดจากการรับทาสหญิงและทาสชาย    เปนผูเวนขาด 
จากการรับไกและสุกร   เปนผูเวนขาดจากรับชาง   โค มา   และลา   เปนผูเวน 
ขาดจากการรับไรนาและที่ดิน  เปนผูเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการ 
รับใช   เปนผูเวนขาดจากการซ้ือและขาย  เปนผูเวนขาดจากการโกงดวยตราชั่ง 
โกงดวยของปลอม.   และโกงดวยเครื่องตวงวัด  เปนผูเวนขาดจากการรับสินบน 
การลอลวง   และการตลบตะแลง   เปนผูเวนขาดจากการตัด   การฆา   การจอง 
จํา   การตีชิง   การปลน     และการขูกรรโชก   ขาพเจาน้ัน     ไดเปนผูสันโดษ 
ดวยจีวร   เปนเครื่องบริหารกาย    และบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง  จะไป 
ยังที่ใด ๆ  กย็อมถือเอา (บริขาร) ไปไดหมด   เหมอืนนกมีแตปกจะบินไปยังท่ี 
ใด ๆ ก็ยอมมีเฉพาะปกของตนเทาน้ันเปนภาระบินไป  ฉะนั้น. 
           [๑๗๓]  ขาพเจาน้ัน  ประกอบดวย  สีลขนัธ     อันเปนอริยะน้ีแลว 
จึงไดเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน  ขาพเจาน้ัน    เห็นรปูดวยจักษุแลว 
ไมเปนผูถือเอาโดย  นิมิต    และโดย    อนุพยัญชนะ    ปฏิบัติเพ่ือสํารวม-  
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จักขุนทรียอันมีการเห็นรูปเปนเหตุ ซึ่งบุคคลผูเมื่อไมสํารวมอยู  จะพึงถูกอกุศล    
ธรรมอันลามก คือ อภิชฌา  และ โทมนัส   ครอบงําได  รักษา  จักขุนทรีย 
ถึงความสํารวมในจักขุนทรียแลว     ไดยินเสียงดวยโสตะแลว ....   ดมกลิ่นดวย 
ฆานะแลว....ลิ้มรสดวยชวิหาแลว.... ถูกตองโผฎฐัพพะดวยกายแลว     รูธรรมา- 
รมณดวยใจแลว    ไมเปนผูถือเอา  โดย   นิมิต    และโดย    อนุพยัญชนะ 
ปฏิบัติเพ่ือสํารวมมนินทรีย  อันมีการรูธรรมารมณเปนเหตุ  ซึ่งบุคคลผูเมื่อไม 
สํารวมอยู    จะพึงถูกอกุศลธรรมอันลามก     คือ  อภิชฌา  และ  โทมนัส 
ครอบงําได  รักษามนินทรีย  ถึงความสํารวมในมนินทรียแลว. 
           [๑๗๔]  ขาพเจาน้ัน  ประกอบดวยอินทรียสังวร    อันเปนอริยะน้ี 
แลวจึงไดเสวยสุข   อันไมเจือทุกขภายใน  ไดเปนผูทําความรูสึกตัวในเวลากาว 
ไปและถอยกลับ   ในเวลาแลดู   และเหลียวดู ในเวลางอแขน   และเหยียดแขน 
ในเวลาทรงผาสังฆาฏิ บาตร และจีวร   ในเวลาฉัน   ดื่ม เค้ียวและลิ้ม ในเวลา 
ถายอุจจาระและปสสาวะ   ในเวลาเดิน  ยืน  นั่ง  นอนหลับ  ต่ืน  พูด   และน่ิง. 
           [๑๗๕]  ขาพเจานั้นประกอบดวย สีลขันธ   อันเปนอริยะน้ี ประกอบ 
ดวย อินทรียสังวร อันเปนอริยะน้ี  ประกอบดวยสติสัมปชัญญะอันเปนอริยะ 
นี้แลวจึงไดพอใจ  เสนาสนะอันสงัด   คือปา โคนไม  ภูเขา  ซอกเขา  ถ้ําในภูเขา 
ปาชา   ปาชฎั    ที่แจง  และลอมฟาง. 
           ขาพเจาน้ัน  กลับจากบิณฑบาต  ภายหลังฉันอาหารแลว  นั่งคูบัลลังก 
(นั่งขัดสมาธิ)   ต้ังกายตรง     ดํารงสติมั่นเฉพาะหนา.    ขาพเจาน้ันละอภิชฌา 
ในโลกไดแลว      มใีจปราศจากอภิชฌาอยู      ชื่อวาไดชําระจิตใหบริสุทธิ์จาก 
อภิชฌา  ละความชั่ว  คือพยาบาทแลว   เปนผูมีจิตไมพยาบาท  อนุเคราะห 
เกื้อกูล     ในสรรพสัตวและภูต     ชื่อวาไดชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความชั่วคือ  
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พยาบาท  ละ ถีนมิทธะแลว  เปนผูมีจิตปราศจาก ถีนมิทธะ  มี   อาโลก-  
สัญญา  มีสติสัมปชัญญะ  อยู   ชื่อวาไดชําระจิตใหบริสุทธิ์จาก  ถีนมิทธะ 
ละ  อุทธัจจะกุกกุจจะแลว    เปนผูไมฟุงซาน   มีจิตสงบภายในอยู.   ชื่อวา 
ไดชําระจิตใหบริสุทธิ์จาก  อุทธัจจกกุกุจจะ   ละ วิจิกิจฉา    แลวเปนผูขาม 
ความสงสัยได  ไมมีคําถามแสดงความสงสัย  ในกศุลธรรมท้ังหลายอยู  ชื่อวา 
ไดชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา. 
           [๑๗๖]  ขาพเจาน้ัน  ครั้นละนิวรณ ๕ ประการน้ี   อันเปนเครื่องทํา 
ใจใหเศราหมอง   บั่นทอนปญญาไดแลว   จึงไดสงัดจากกาม   สงัดจากอกุศล 
ธรรม  ไดเขาปฐมฌาน  มี   วิตก  มีวิจาร  มีปติสขุ  เกิดแตวิเวก  ไดเขา 
ทุติยฌานมีความผองใสแหงใจภายใน   มีความเปนธรรมเอกผุดข้ึน  เพราะสงบ 
วิตกและวิจาร  ไมมีวิตก  และไมมีวิจาร   มีปติ  และสุข   เกิดแตสมาธิอยู 
ไดเปนผูวางเฉย เพราะหนายปติ มีสติสัมปชัญญะอยู   และเสวยสุขดวยนามกาย 
ไดเขาตติยฌาน....  ไดเขาจตุตถฌาน  อันไมมีทุกข  ไมมีสุข  เพราะละทุกข 
ละสุข  และดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได  มีสติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขาอยู. 
           [๑๗๗]  ขาพเจาน้ัน  เมื่อจิตเปน  สมาธิ   บริสุทธิ์ผุดผองไมมีกิเลส 
ดุจเนิน   ปราศจาก  อุปกิเลส   เปนจิตออนโยน   ควรแกการงานดํารงอยูแลว 
ถึงความไมหว่ันไหว  อยางนี้แลว   จึงไดนอมจิต  เพ่ืออาสวักขยญาณ.   ขาพเจา 
นั้น ไดรูชัดตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  นี้เหตุใหเกิดทุกข  นี้ความดับทุกข 
นี้ปฏิปทาใหถึงความดับทุกข    นี้อาสวะ   นี้เหตุใหเกิดอาสวะ    นี้ความดับ 
อาสวะ   นี้ปฎิปทาใหถึงความดับอาสวะ   เมื่อขาพเจาน้ัน   รูอยางนี้    เห็น 
อยางนี้  จิตก็หลุดพนแมจาก  กามาสวะ แมจาก  ภวาสวะ แมจาก  อวิชชา- 
สวะ  เมื่อจิตหลุดพนแลว   ไดมีญาณรูวา  เราหลุดพนแลว   รูชดัวา  ชาติสิ้น  
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แลว   พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพ่ือความเปน    
อยางนี้มิไดมี.     ดูกอนทานผูมีอายุ   เมื่อขาพเจารูอยู      เห็นอยู   อยางนี้แลว 
อนุสัย  คือ  อหังการ   และ  มมังการ   ในกายท่ีมวิีญญาณนี้    และในนิมิต 
ทั้งหมด  ในภายนอก  เปนอันขาพเจาถอนข้ึนแลวดวยดี.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
คําท่ีภิกษุนั้นกลาวแลว    เธอท้ังหลายควรชื่นชม    ควรอนุโมทนาวา    สาธุ. 
ครั้นแลว   พึงกลาวแกภิกษุรูปนั้นอยางนี้วา   ดูกอนทานผูมีอายุ   เปนลาภของ 
ขาพเจาท้ังหลาย     เปนโชคของขาพเจาท้ังหลายที่ไดเห็นทานผูมีอายุ     ผูเปน 
สพรหมจารีเชนทาน. 
           พระผูมีพระภาคเจา   ไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว   ภิกษุเหลาน้ัน 
ตางชื่นชม   ยินดีพระภาษิตของ  พระผูมีพระภาคเจาแล. 
                                       จบ  ฉวิโสธนสูตรที่  ๒  
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                    อรรถกถาฉวิโสธนสูตร    
 
           ฉัพพิโสธนสูตร๑   มีคําเริ่มตนวา    ขาพเจาไดสดับมาแลว 
อยางน้ี. 
           พยากรณอรหัตผล   ในฉัพพิโสธนสูตรนั้น    พึงทราบวินิจฉัยดัง 
ตอไปนี้. 
           พระอรหัตยอมเปนอันพยากรณแลวทีเดียวดวยบทเดียวบาง   สองบท 
บาง   ในบทท้ังหลาย   มอีาทิวา   ขีณา  ชาติ  (ชาติสิ้นแลว)   ดงัน้ี.   แตใน 
สูตรนี้ทานนําเอาการพยากรณพระอรหัตผลมา    (กลาวครบ)    ทั้ง ๔ บท. 
           ในบทท่ีวา    ทฏิเ   ทิฏวาทิตา     (ความเปนผูมีวาทะวาเห็นใน 
อารมณ   ชื่อวา ความเปนผูมีวาทะวาเห็นในอารมณที่เห็นแลว.  ดวยเจตนาใด 
เจตนานั้นเปนเหตุกลาววา   เราเห็นในอารมณที่เห็นแลวน้ัน   แมในบทที่เหลือ 
ก็นัยนี้นี่แหละ. 
           บทวา  อยมนุธมฺโม   แปลวา  สภาพนี้. 
           บทวา   อภินนฺทิตพฺพ   คือ   อยาพึงยินดีอยางเดียว     ก็เม่ือภิกษุนี้ 
ปรินิพพานแลว   ควรทําสักการะ   (ในฐาน)   พระขีณาสพ   แมทุกประการ. 
           บทวา  อุตฺตรึ   ปฺโห   ทานแสดงวา  ถาทานทั้งหลายยังไมพอใจ 
การพยากรณ    (พระอรหัต)    ของภิกษุนี้    ควรถามปญหานี้    แมใหสูงข้ึน. 
ในวาระท้ัง ๓   แมขางหนาแตวาระน้ีไป   ก็มีนัยนีเ้หมือนกัน.  
           บทวา  อพล  แปลวา  ทุรพล. 
           บทวา  วราคุน  คือ   มีการปราศจากไปเปนสภาพ. 
 ๑.  บาลีเปนฉวิโสธนสูตร  
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           บทวา  อนสฺสาสิก  ไดแก เวนจากความโปรงใจ.    
           บทวา  อุปายูปาทานา  นี้เปนชื่อของตัณหาและทิฏฐิ. 
           จริงอยูตัณหาและทิฏฐิทั้งหลาย   ชือวา   อุบาย  เพราะเขาถึงธรรมอัน 
เปนไปในภูมิทั้ง ๓    ชื่อวา    อุปาทาน    เพราะยึดถือ.    ชื่อวา    อภินิเวสา 
(การยึดมั่น)   เพราะยึดมั่นรูปนั้นดวยตัณหาและทิฏฐิเหลาน้ัน.   เรียกวาอนุสัย 
เพราะนอนแนบสนิทอยูกับรูปนั้น  ดวยตัณหาและทิฏฐิเหลาน้ันนั่นแล. 
           ในบทวา   ขยา  วริาคา   เปนตน     ความวา    เพราะความส้ินไป 
เพราะความคลายกําหนัด.    บทแมทั้งหมดเหลาน้ี    เปนไวพจนของกันและกัน 
ทั้งน้ัน. 
 
                           ความหมายของธาตุ 
 
           ธาตุที่ทําใหต้ังอยู  ชื่อวา  ปฐวีธาตุ.   ธาตุที่ประสานใหติดอยู   ชื่อวา 
อาโปธาตุ.   ธาตุที่ทําใหอบอุน   ชื่อวา   เตโชธาตุ.   ธาตุที่ทําใหเคลื่อนไหว 
ชื่อวา  วาโยธาตุ.  ธาตุที่ถูกตองไมได  ชื่อวาอากาศธาตุ.  ธาตุที่รูแจง ชื่อวา 
วิญญาณธาตุ. 
           บทวา  อนตฺตโต  อปุคจฺฉึ  ความวา   เรายอมไมเขาถึง   (คือยึด 
ครอง)  โดยสวนแหงอัตตาวา  นี้เปนอัตตา. 
           อน่ึง   ยอมไมเขาถึงธาตุทั้งหลายที่เหลือซ่ึงอาศัยปฐวีธาตุ    และอุปา- 
ทายรูป.          แมอรูปขันธทั้งหลายก็อาศัยปฐวีธาตุโดยปริยายหนึ่งเหมือนกัน 
เพราะวัตถุรูปทั้งหลายท่ีอรูปขันธทั้งหลายนั้นอาศัย        ก็อาศัยอยูกับปฐวีธาตุ 
เพราะฉะนั้น   เมื่อกลาววายอมไมยึดครองธาตุที่เหลืออันอาศัยปฐวีธาตุ   ยอม 
กลาววา    เรายอมไมยึดครองแมรูปธรรมและอรูปธรรมท่ีเหลือทั้งหลาย     วา 
เปนอัตตา.   ก็ในบทที่วา   อาศัยอากาศธาตุ   ภูตรปูและอุปาทายรูปแมทั้งหมด  
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ชื่อวา  อาศัยอากาศธาตุ   โดยเปนอวินิโภครูป.   อรปูขันธทั้งหลายท่ีมีรูปวัตถุ   
เปนที่อาศัย   ก็ชื่อวา   อาศัยอากาศธาตุเหมือนกัน.   เมื่อเปนอยางนั้น   แมใน  
ที่นี้       รูปและอรูปยอมเปนอันถือเอาแลวทีเดียว.     สวนในบทท่ีวา     อาศัย 
วิญญาณธาตุ    ขันธ  ๓  ที่เกิดรวมกัน   และรูปที่มจิีตเปนสมุฏฐาน  เปนรูป 
อาศัยวิญญาณธาตุดังกลาวมาน้ัน   รูปและอรูปยอมเปนอันถือเอาแลวทีเดียว. 
 
                                                   รูป 
          ในบทวา   รูเป   จกขฺุวิฺาเณ   จกฺขุวิฺาเณน   วิ ฺาตพฺเพสุ 
ธมฺเมสุ   นี้มอีธิบายวา   เมื่อกลาววา   รูปใดมาสูคลองจักขุทวารแลวดับไปใน 
อดีต   รูปใดที่มาสูคลองจักขุทวาร   แลวจักดับไปในอนาคต   และรูปใดมาแลว 
ดับไปในปจจุบันรูปทั้งหมดนั้น ชื่อวารูป.   สวนรปูใดไมมาสูคลองจักขุทวาร 
ดับแลวแมในอดีต  ที่ยังไมมาจักดับแมในอนาคต  และที่ยังไมมาก็ดับแลว  แม 
ในปจจุบัน    รูปนั้นสงเคราะหเขาในธรรมท้ังหลายท่ีพึงรูแจงดวยจักขุวิญญาณ 
ดังน้ี    พระจุลลาภยเถระผูชํานาญพระไตรปฎกไดกลาววา    ในฐานะน้ี    เธอ 
แยกรูปเปน  ๒ แลว เธอจะทําอยางไร    ในวาระวาดวยฉันทะท่ีจะมาถึงขางหนา 
ขอน้ีไมถูกนะ.   เพราะเหตุนั้น   รูปทีม่าสูคลองจักขุทวารแลวก็ดี.    ที่ยิ่งไมมา 
ถึงก็ดี   ในกาลท้ัง ๓ ทั้งหมด     จัดเปนรูปทั้งนั้น   สวนขันธ  ๓   ที่สัมปยตุ  
ดวยจักขุวิญญาณ  พึงทราบวา  เปนธรรมท่ีพึงรูแจงดวยจักขุวิญญาณ. 
         ก็ในท่ีนี้มีความหมายดังน้ีวา   "ในธรรมท้ังหลายที่พึงรูแจงพรอมกับ 
จักขุวิญญาณ"                                  
         บทวา  ฉนฺโท  ไดแก ความพอใจดวยตัณหา. 
         บทวา  ราโค   ไดแก   ฉันทะน่ันแหละ    จัดเปนราคะดวยอํานาจ 
ความกําหนัด.  
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           บทวา  นนฺทิ  ไดแก  ฉันทะน่ันแหละ   จัดเปนนันทิ   ดวยอํานาจ   
ความเพลิดเพลินยินดี.  
           บทวา  ตัณหา  ความวา  ฉันทะน่ันแหละจัดเปนตัณหา  ดวยอํานาจ 
ความทะยานอยาก.  แมในทวารท้ังหลายที่เหลือ  ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
           ในบทวา  อหงฺการมมงฺการมานานุสยา นี้   อหังการเปนตัวมานะ 
มมังการเปนตัณหา. ทั้งอหังการ ทั้งมมังการน้ันแหละ เปนมานานุสัย. 
 
            เหตุผลท่ีตรัสอาสวักขยญาณ 
 
           ถามวา   เหตุไฉน  พระผูมีพระภาคเจา   จึงไมตรัส  ปุพเพนิวาสญาณ 
และทิพพจักขุญาณไว  แตกลับมาตรัสคําน้ีวา    อาสวาน     ขยาณาย. 
           แกวา   เพราะภิกษุทั้งหลาย  ไมทูลถามธรรมะที่เปนโลกิยะ   ถามแต 
โลกุตรเทาน้ัน    เพราะฉะนั้นเมื่อจะตรัสบอกปญหาที่ ทูลถามเทานั้น    จึงตรัส 
อยางนั้น.  นี้ชื่อเอกวิสัชชติสูตรนั้น   มีชื่อ  (อีกอยางหน่ึง)  วา  ฉัพพิโสธน- 
สูตรบาง. 
 
                               ฉัพพิโสธนิยธรรม 
 
           ในพระสูตรนี้   (ธรรม)  ๖ หมวดนี้  คือ  โวหาร    ขันธ  ๕  ธาตุ  
๖  อายตนะภายในและอายตนะภายนอก ๖  กายท่ีมีวิญญาณของตน ๑   กายท่ี 
มีวิญญาณของคนอ่ืน ๑   เปนธรรมบริสุทธิ์หมดจดแลว    เพราะฉะนั้นจึงเรียก 
วา  ฉัพพิโสธนิยะ 
           สวนพระปรสมุททวาสีเถระกลาวหมวด (ธรรม) ๖ หมวด  โดยรวม 
กายท่ีมีวิญญาณของตน  กับของคนอ่ืนเขาเปนหมวดเดียวกันกับอาหาร ๔.  
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           ก็หมวด (ธรรม) ๖  หมวดน้ี    พึงชําระใหถูกตอง   โดยปริยายท่ีขยาย    
ความไวในพระวินัยอยางนี้วา    ทานบรรลุอะไร ?    บรรลุอยางไร ?    บรรล ุ
เมื่อไร ?  บรรลุที่ไหน  ?     ละกิเลสพวกไหน  ?   ไดธรรมพวกไหน  ?  
           ก็ในท่ีนี้    คําท่ีวา   ทานบรรลอุะไร ?    เปนคําถามถึงการบรรล ุ
คือ  (ถามวา)   ทานบรรลอุะไร   ในบรรดาฌาณและวิโมกขเปนตน    หรือใน 
บรรดามรรคมีโสดาปตติมรรคเปนตน.  
           คําวา  ทานบรรลุอยางไร ?  เปนคําถามถึงอุบาย  (วิธีทําใหบรรลุ)  
เพราะวาในขอน้ีมีอธิบายดังน้ีวา  ทานทําอนิจจลักษณะใหเปนธุระ   จึงบรรล ุ
หรือทําทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะอยางใดอยางหน่ึงใหเปนธุระ    จึงบรรล ุ
อีกอยางหนึ่ง     ทานยึดมั่นดวยอํานาจสมาธิ    หรือยึดมั่นดวยอํานาจวิปสสนา 
อน่ึง   ยึดมั่นในรูป  หรือยึดมั่นในอรปู   อีกอยางหน่ึง  ยึดมั่นในภายใน  หรือ 
ยึดมั่นในภายนอก  จึงบรรลุ. 
           คําวา  ทานบรรลุเมื่อไร ?   เปนการถามถึงเวลา (ที่ไดบรรลุ)   ม ี
คําอธิบายวา      ทานบรรลุในเวลาไหน     ในบรรดาเวลาเขา      และเวลาเท่ียง 
เปนตน 
           คําวา  ทานบรรลุทีไ่หน ?   เปนการถามถึงโอกาส   (ที่บรรลุ)   ม ี
คําอธิบายวา  ในโอกาสไหน  คือในทีพั่กกลางคืน   ในที่พักกลางวัน   ที่โคน 
ไม  ที่มณฑป หรือท่ีวิหารไหน. 
           คําวา  ทานละกิเลสพวกไหน ?    เปนการถามถึงกิเลสที่ละได  ม ี
คําอธิบายวา  ทานละกิเลสที่มรรคไหนจะพึงฆา. 
           คําวา  ทานไดธรรมพวกไหน  ?   เปนการถามถึงธรรมที่ไดบรรล ุ 
มีคําอธิบายวา  บรรดาธรรมมีปฐมมรรคเปนตน    ทานไดธรรมเหลาไหน   
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           เพราะฉะนั้น     ในปจจุบันนี้      แมหากจะมีภิกษุบางรูปพยากรณการ   
บรรลุธรรมอันยิงยวดของมนุษย     ก็ยงัไมควรทําความเคารพเธอดวยเหตุเพียง 
เทาน้ี.  
           ก็ในฐานะ ๖ ประการนี้      ควรจะพูดเพ่ือความบริสุทธิ์     ทานบรรล ุ
อะไร  คือ   ฌานหรือ  หรือวาวิโมกขเปนตน อยางใดอยางหน่ึง.  จริงอยูธรรม 
ใด    อันผูใดบรรลุแลว     ธรรมนั้นยอมปรากฏแกผูนั้น.    ถาพูดวา    ขาพเจา 
บรรลุธรรมชื่อน้ี   แตนั้นก็จะตองถูกถามวา   ทานบรรลุอยางไร ?   อธิบายวา 
ทานทําอะไร  ในบรรดาอนิจจลักษณะเปนตน    ใหเปนธุระ  แลวยึดถือโดยมุข 
อะไร    ในบรรดาอารมณ ๓๘ หรือในบรรดาธรรมท้ังหลาย    ชนิดรูปธรรม 
อรูปธรรม   อัชฌัตตธรรม   และพหิทธาธรรมเปนตน    แลวจึงบรรลุ  เพราะ 
อภินิเวส   (การยึดถือ  การอยูสําราญ)   อันใด   ของคนใด   อภินิเวสอันนั้น 
ยอมปรากฏแกคนนั้น. 
           ถากลาววา   อภินิเวส  ชื่อน้ี  ขาพเจาบรรลุอยางนี้    ตอแตนั้นก็จะตอง 
ถูกถามวา     ทานบรรลุเม่ือไร    คือ    บรรลใุนเวลาเชาหรือเวลาเที่ยงเปนตน 
เวลาใดเวลาหนึ่ง.   เพราะเวลาบรรลุของตนยอมปรากฏแกทกุ ๆ คน.   ถากลาว 
วา  บรรลุในเวลาชื่อโนน    ตอแตนั้นก็ถูกถามวา  ทานบรรลุทีไ่หน  คือบรรล ุ
ในที่พักกลางวัน  หรือในท่ีพักกลางคืนเปนตน   โอกาสใดโอกาสหนึ่ง    เพราะ 
เวลาท่ีตนบรรลุยอมปรากฏแกทุก ๆ คน.   ถาพูดวา  ขาพเจาบรรลุในโอกาสชื่อ 
โนน    ตอแตนั้นก็จะตองถูกถามวา   ทานละกิเลสพวกไหน   คือ   ทานละกิเลส 
ที่ปฐมมรรคจะพึงฆา  หรือท่ีทุติยมรรคเปนตนจะพึงฆานะ   เพราะกิเลสที่ละดวย 
มรรคอันตนบรรล ุ  ยอมปรากฏแกทกุ ๆ คน. 
           ถาพูดวา  ขาพเจาละกิเลสชื่อน้ี   แตนั้น   ก็จะตองถูกถามวา   ทานได 
ธรรมเหลาไหน  คือไดโสดาปตติมรรคหรือสกทาคามิมรรคเปนตนอยางใดอยาง  
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หน่ึง.  เพราะธรรมท่ีตนบรรลุยอมปรากฏแกทุกคน.  ถาพูดวา ขาพเจาไดธรรม   
ชื่อน้ี.   แมดวยเหตุเพียงเทาน้ีก็ไมควรเชื่อคําของเธอ.  
            ก็ภิกษุทั้งหลายผูเปนพหูสูต      ฉลาดในการเลาเรียนและการสอบถาม 
ยอมสามารถชําระฐานะ ๖ ประการเหลาน้ีใหหมดจด.     แตสําหรับภิกษุนี้ควร 
ชําระปฏิปทา  อันเปนเคร่ืองบรรลุข้ันตน.  หากปฏิปทาเปนเครื่องบรรลุข้ันตน 
ยังไมบริสุทธิ์   ควรปลีกออก (จากปฏิญญาของตน)  ชื่อวา  โลกุตรธรรม  ทั้ง 
หลาย  เราจะไมไดดวยปฏิปทาน้ี. 
            แตถา   ปฏิปทาเครื่องบรรลุข้ันตน   ของทานหมดจด   ปรากฏวาภิกษุ 
นี้ไมประมาทในสิกขา ๓ ประกอบความเพียร     ไมติดในปจจัย    มีจิตเสมอ 
เหมือนนกในหวงอากาศอยูตลอดกาลนาน.   การพยากรณของภิกษุนั้นเทียบกัน 
ไดสมกันกับขอปฏิบัติ    คือเปนเชนดังท่ีตรัสไววา    น้ําในแมน้ําคงคากับนํ้าใน 
แมน้ํายมุนา   ยอมเขากันได   เสมอเหมือนกัน   ชื่อฉันใด   ขอปฏิบัติอันเปน 
เครื่องดําเนินไปสูพระนิพพานของพระสาวกท้ังหลาย  คือ  นิพพานและปฏิปทา 
อันพระผูมีพระภาคเจานั้น  บัญญัติไวดีแลว  ก็ฉันน้ันเหมือนกัน ยอมเทียบ 
กันได  ยอมลงกันได. 
           ก็อีกอยางหน่ึงแล     ไมควรทําสักการะแมดวยเหตุมีประมาณเทาน้ี   
อธิบายวา     เพราะเหตุที่ภิกษุบางรูปแมยังเปนปุถุชนอยูก็ยอมมีปฏิปทาเหมือน 
ขอปฏิบัติอยางพระขีณาสพ  ฉะนั้น    ภิกษุนั้นควรใชอุบายวิธีนั้น   ๆ ทําใหสะดุง 
หวาดเสียว.  ธรรมดาพระขีณาสพ   เมื่ออสนีบาตตกลงเหนือกระหมอมตัวยอม 
ไมมีความกลัว  ความสะดุง  หรือทําใหขนลุก  สวนสําหรับปุถุชนยอมมี  (ความ 
กลัวเปนตน)   ดวยเหตุการณแมเล็กนอย. 
           ในขอน้ัน  มีเรื่องเหลาน้ีเปนตัวอยาง:-  
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             เรื่องพระทีฑภาณกอภยเถระ    
 
           ไดยินวา    พระทฆีภาณกอภยเถระ    ไมสามารถจะพิสูจนภิกษุรูป 
หน่ึงที่ถือบิณฑบาตเปนวัตรได  จึงไดใหสัญญาแกภิกษุหนุมไว.  ภิกษุหนุมรูป 
นั้นจึงดํานํ้าอยูที่ปากนํ้ากัลยาณี     จับเทาพระที่ถือบิณฑบาตเปนวัตรรูปนั้นที่ 
กําลังอาบน้ําอยู.   พระที่ถอืบิณฑบาตเปนวัตรนั้น เขาใจวาเปนจรเข   ก็สงเสียง 
รองข้ึน.   ต้ังแตนั้นใคร ๆ เขาก็รูวาทานยังเปนปุถุชน.   แตในรชัสมัยของพระ 
เจาจัณฑิมุขติสสะ  พระสังฆเถระในมหาวิหารเปนพระขีณาสพ  แตเสียจักษุ 
อยูในวิหารน้ันแหละ.  พระราชาคิดวา   จะพิสูจนพระเถระ   เมื่อภิกษุทั้งหลาย 
ออกไปภิกษาจาร   จึงยองเขาไปจับเทาพระเกระทําเปนเหมือนงูรัด.   พระเถระ 
นิ่งเหมือนเสาหิน  ถามวา ใคร ในที่นี.้  พระราชาตรัสวา กระผม ติสสะขอรับ. 
ขอถวายพระพรมหาบพิตรติสสะ    พระองคทรงไดกลิ่นหอมมิใชหรือ.    ชือ่วา 
ความกลัวยอมไมมีแกพระขีณาสพ  ดวยประการอยางนี้  
           ก็บุคคลบางคน   แมจะเปนปุถุชนก็เปนคนกลาหาญไมข้ีขลาด.   คนผู 
นั้นตองพิสูจนดวยอารมณที่นารัก     จริงอยู     แมพระเจาวสภะเม่ือจะพิสูจน 
พระเถระรูปหน่ึง  จึงนิมนตใหนั่งในพระราชมณเฑียร  แลวรบัสั่งใหคนขยําผล 
พุทราในสํานักของทาน.  พระมหาเถระนํ้าลายสอ.  แตนั้นความที่พระเถระเปน 
ปุถุชนกช็ัดแจง  เพราะวาธรรมดาความอยากในรสพระขีณาสพละไดหมด  ชื่อ 
วาความใครในรสท้ังหลายแมเปนทิพยก็ไมมี.  ฉะน้ัน  จึงพิสูจนดวยอุบายเหลา 
นี้     ถาความกลัว    ความหวาดเสียว    หรือความอยากในรสยังเกิดแกทานก็พึง 
ตัดออกไดวา  ทานไมไดเปนพระอรหันต.  แตถาไมกลัว  ไมสะดุง  ไมหวาด 
เสียว  คงน่ัง   (สงบ)   เหมือนราชสีห    แมในอารมณอันเปนทิพย   ก็ไมทํา 
ความใครใหเกิดข้ึน  ภิกษุนี้เปนผูสมบูรณดวยการพยากรณ  ยอมควรแกเครื่อง 
สักการะ   ทีพ่ระราชาและมหาอํามาตยของพระราชาเปนตน    สงมาโดยรอบแล. 
                                     จบ   อรรถกถาฉวิโสธนสูตร  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 232 

                              ๓.  สปัปุริสสูตร    
 
 วาดวยอสัปปุริสธรรมและสัปปุริสธรรม 
 
           [๑๗๘]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางน้ี:- 
           สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน  อารามของ 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. สมัยน้ันแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุ 
ทั้งหลายมาวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย.   ภิกษุทั้งหลายทูลรับพระพุทธดํารัสแลว. 
พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสคําน้ีไววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราตถาคตจัก 
แสดงสัปปุริสธรรมและอสัปปุริสธรรมแกเธอทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจงฟงธรรม 
นั้น   จงใสใจใหดีเราจักกลาว   (ตอไป).   ภิกษุเหลาน้ัน     ทูลรับ  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาวา   พรอมแลวพระเจาขา. 
 
                                   อสปัปุริสธรรม 
 
           [๑๗๙]  พระผูมีพระภาคเจา   ไดตรัสคําน้ีวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก ็
อสัปปุริสธรรมคืออะไร ?     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คือ  อสัตบุรษุในโลกน้ีเปน 
ผูออกจากสกุลสูง    บวชแลว.    เธอพิจารณาเห็นอยางนี้วา    เราเปนผูออกจาก 
สกุลสูง  บวชแลวแล  สวนภิกษุเหลานี้อ่ืน ๆ ไมไดออกจากสกุลสูงบวช.  เธอ 
จึงยกตนขมผูอ่ืน   เพราะความเปนผูมีสกุลสูงน้ัน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้คือ 
อสัปปุริสธรรม. 
 
                                       สัปปุริสธรรม 
 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สวนสัตบุรุษแล  พิจารณาเห็นอยางนี้วา  ธรรม 
คือโลภะ    ธรรมคือโทสะ    หรือธรรมคือโมหะ    ยอมไมถึงความเส่ือมส้ินไป 



เพราะความเปนผูมีสกุลสูงเลย    ถึงแมผูที่ไมไดออกบวชจากตระกูลสูง    เธอก็  
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เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม   ปฏิบัติชอบ   ประพฤติตามธรรม   คนท้ัง   
หลาย  ก็จะบูชาสรรเสริญเธอในท่ีนั้น ๆ. สัตบุรุษน้ัน  กระทําขอปฏิบัติใหเปน 
ไปในภายใน   (เปนสวนตัว)   เทาน้ัน  ไมยกตนขมผูอ่ืน   เพราะความเปนผูมี 
สกุลสูงน้ัน.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้แลคือ   สัปปรุสิธรรม.           

                                    อสัปปุริสธรรม  

           [๑๘๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ประการอ่ืนยังมีอีก   (คือ)  อสัตบุรุษ 
เปนผูออกบวชจากตระกูลใหญ    ออกบวชจากตระกูลที่มีโภคะมาก    ออกบวช 
จากตระกูลที่มีโภคะโอฬาร.    เธอพิจารณาเห็นอยางนี้วา     เราเปนผูออกบวช 
จาก  (ตระกูลใหญ   ตระกูลมีโภคะมาก)    ตระกลุมีโภคะโอฬารแล   แตภิกษุ 
อ่ืน ๆ เหลาน้ี   ไมไดออกบวชจาก  (ตระกูลใหญ ตระกูลมีโภคะมาก)  ตระกูล 
มีโภคะโอฬาร.   เธอยกตนขมขูผูอ่ืน    เพราะความเปนผูมีโภคะโอฬารน้ัน  ดู 
กอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แลคือ   อสัปปุรสิธรรม. 

                                           สัปปรุิสธรรม   

           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สวนสัตบุรุษ  พิจารณาเห็นอยางนี้แลวา ธรรม 
คือโลภะ    ธรรมคือโทสะ    หรือธรรมคือโมหะ    ยอมไมถึงความเส่ือมส้ินไป 
เพราะความเปนผูมีโภคะโอฬาร  ถึงแมภิกษุผูไมไดออกบวชจาก (ตระกูลใหญ 
ตระกูลมีโภคะมาก)   ตระกูลมีโภคะโอฬาร   เธอก็ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม 
ปฏิบัติชอบ  ประพฤติตามธรรม  คนทั้งหลายก็จะบูชาสรรเสรญิเธอในท่ีนั้น ๆ 
สัตบุรุษน้ัน    กระทําขอปฏิบัติใหเปนไปในภายใน  (เปนสวนตัว)    เทาน้ัน 
ไมยกตนไมขมผูอ่ืน  เพราะความเปนผูมีโภคะโอฬารน้ัน  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
นี้แลคือ  สัปปุริสธรรม.  
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                                 อสัปปุริสธรรม     

           [๑๘๑]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ประการอ่ืนยังมีอยูอีก  (คือ) อสัตบุรุษ 
เปนคนเดน   มียศ   เขาพิจารณาเห็นอยางนี้วา   เราแลเปนผูเดน   มียศ   สวน 
ภิกษุอ่ืน ๆ เหลาน้ี   เปนผูไมเดน   ดอยศักด์ิ.    อสัตบุรุษน้ันจึงยกตนขมผูอ่ืน 
เพราะความเปนคนเดนนั้น   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้แลคือ   อสัปปุริสธรรม. 

                                      สัปปุริสธรรม   

           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สวนสัตบุรุษ   พิจารณาเห็นอยางนี้แลวา  ธรรม 
คือความโลภ   ธรรมคือความประทุษราย   หรือธรรมคือความหลงไมถึงความ 
เสื่อมส้ินไปเพราะความเปนคนเดนนั้น    ถึงแมจะไมเปนคนเดน    มียศ   แตก็ 
เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  ปฏิบัติชอบ  พระพฤติตามธรรม   เธอเปน 
ผูที่คนทั้งหลายควรบูชาสรรเสริญในทีน่ั้นๆ.     เธอไมยกตนไมขมผูอ่ืนเลย 
เพราะความเปนคนเดนนั้น  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้แลคือ  สัปปุริสธรรม. 

                                     อสัปปุริสธรรม  

           [๑๘๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ประการอ่ืนยังมีอีก   (คือ)  อสัตบุรุษ 
เปนผูได   จีวร   บิณฑบาต   เสนาสนะ    และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร.   เธอ 
พิจารณาเห็นอยางนี้วา   เราเทานั้น  ไดจีวร   บิณฑบาต  เสนาสนะและคิลาน 
ปจจัยเภสัชบริขาร  สวนภิกษุอ่ืน ๆ เหลาน้ัน  ไมไดจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ 
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร   เธอยกตนขมผูอ่ืน    เพราะการไดนั้น    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  นี้แลคือ  อสัปปุริสธรรม. 

                                        สัปปุริสธรรม  

           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สวนสัตบุรุษแล  พิจารณาเห็นอยางนี้วา  ธรรม 
คือโลภะ   ธรรมคือโทสะ   หรือธรรมคือโมหะ   จะไมถึงความเส่ือมส้ินไปเลย  
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เพราะการได  (นั้น)   ถึงแมเธอจะเปนผูไมได  จีวร    บิณฑบาต  เสนาสนะ    
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร   แตก็เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม   ปฏบิัติ- 
ชอบ  ประพฤติตามธรรม    เปนผูที่คนทั้งหลายควรบูชา  ควรสรรเสริญ    ใน 
ที่นั้น ๆ.   เธอทําขอปฏิบัติ   ใหเปนไปในภายใน (เปนสวนตัว)   เทาน้ันไมยก 
ตนไมขมผูอ่ืนเพราะการไดนั้น.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แลคือ  สัปปุริสธรรม. 

                                     อสัปปุริธรรม 
           [๑๘๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ประการอ่ืนยังมีอยูอีก (คือ)   อสัตบุรษุ 
ผูเปนพหูสูต.  เธอพิจารณาเห็นอยางนี้วา   เราแลเปนพหูสูต   สวนภิกษุอ่ืน ๆ 
เหลาน้ัน  ไมเปนพหูสูต.     เธอยกตนขมผูอ่ืน    เพราะความเปนพหูสูตนั้น 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แลคือ   อสัปปุรสิธรรม. 

                                      สัปปุริสธรรม  

           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สวนสัตบุรุษแล  พิจารณาเห็นอยางนี้วา  ธรรม 
คือโลภะ   ธรรมคือโทสะ   หรือธรรมคือโมหะ   หาถึงความเส่ือมส้ินไปเพราะ 
ความเปนพหุสูตไมเลย   ถึงแมเธอจะเปนพหูสูต   แตเธอก็ปฏิบัติธรรมสมควร 
แกธรรม  ปฏิบัติชอบ  ประพฤติตามธรรม  เปนผูที่คนทั้งหลายควรบูชา สรร- 
เสริญ.  เธอกระทําขอปฏิบัติใหเปนไปในภายใน (เปนสวนตัว) เทาน้ัน  ไมยก 
ตนไมขมผูอ่ืน    เพราะความเปนพหูสูตนั้น    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นี้แลคือ 
สัปปุริสธรรม. 

                                       อสัปปุริสธรรม  

           [๑๘๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อสัตบุรุษ    เปนพระวินัยธร  (ทรง 
วินัย).   เธอพิจารณาเห็นอยางนี้วา    เราแลเปนพระวินัยธร    สวนภิกษุอ่ืน ๆ 
เหลาน้ัน  ไมเปนพระวินัยธร.  เธอยกตนขมผูอ่ืน   เพราะความเปนพระวินัยธร 
นั้น  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แลคือ  อสปัปุริสธรรม  
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                                 สัปปุริสธรรม    

           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สวนสัตบุรุษแล   พิจารณาเห็นอยางนี้วา  ธรรม 
คือโลภะ   ธรรมคือโทสะ   หรือธรรมคือโมหะ   หาถึงความเส่ือมส้ินไปเพราะ 
ความเปนพระวินัยธรไม     ถึงแมเธอจะไมเปนพระวินัยธร      แตเธอก็ปฏิบัติ 
ธรรมสมควรแกธรรม   ปฏิบัติชอบ   ประพฤติตามธรรม   เปนผูที่คนท้ังหลาย 
ควรบูชา  ควรสรรเสรญิในท่ีนั้น ๆ.    เธอกระทําขอปฏิบัติใหเปนไปในภายใน 
(เปนสวนตัว)   เทาน้ัน   ไมยกตน   ไมขมผูอ่ืน  เพราะความเปนพระวินัยธร 
นั้น.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้แลคือ   สัปปุริสธรรม. 

                                 อสัปปุริสธรรม  

           [๑๘๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ประการอ่ืนยังมีอยูอีก   (คือ)    อสัต- 
บุรุษเปนพระธรรมกถึก.   เธอพิจารณาเห็นอยางนี้วา    เราเปนพระธรรมกถึก 
แล   แตภิกษุอ่ืน ๆ เหลาน้ี    ไมเปนพระธรรมกถึก  เธอยกตน   ขมผูอ่ืนเพราะ 
เหตุที่เปนพระธรรมกถึกน้ัน     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้แลคือ   อสัปปุริสธรรม. 

                                    สปัปุริสธรรม  

          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สวนสัตบุรุษแล   พิจารณาเห็นอยางนี้วา ธรรม 
คือโลภะ  ธรรมคือโทสะ  หรือธรรมคือโมหะ  ไมถึงความเส่ือมสิ้นไปเพราะ 
เหตุที่เปนพระธรรมกถึกเลย  ถึงแมเธอจะไมเปนพระธรรมกถึก   แตเธอก็เปน 
ผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  ปฏิบติัชอบ    พระพฤติตามธรรม   เปนผูที่คน 
ทั้งหลายควรบูชาควรสรรเสริญ  ในทีน่ั้นๆ  เธอทําขอปฏิบัติใหเปนไปในภายใน 
(เปนสวนตัว) เทาน้ัน   ไมยกตน  ไมขมผูอ่ืน  เพราะเหตุที่เปนพระธรรมกถึก 
นั้น  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แลคือ  สัปปุริสธรรม.  
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                                 อสัปปุริสธรรม     

           [๑๘๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ประการอ่ืนยังมีอีก   (คือ)   อสัตบุรุษ 
เปนผูอยูปาเปนวัตร.     เธอพิจารณาเห็นดังน้ีวา     เราเปนผูอยูปาเปนวัตรแล 
แตภิกษุอ่ืน ๆ เหลาน้ี   ไมเปนผูอยูปาเปนวัตระ   เธอยกตน  ขมผูอ่ืน   เพราะ 
เหตุที่เปนผูอยูปาเปนวัตรนั้น  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แลคือ  อสปัปุริสธรรม. 

                                    สปัปุริสธรรม   

           สวนสัตบุรุษแล     พิจารณาเห็นอยางนี้วา    ธรรมคือโลภะ     ธรรม 
คือโทสะ    ธรรมคือโมหะ    ไมถึงความส้ินไป    เพราะเหตุที่เปนผูอยูปาเปน 
วัตรเลย.   ถึงแมภิกษุนั้น    จะไมเปนผูอยูปาเปนวัตร    แตเธอก็เปนผูปฏิบัติ 
ธรรมสมควรแกธรรม  ปฏิบัติชอบ  ประพฤติตามธรรม   เปนผูที่คนทั้งหลาย 
ควรบูชา  ควรสรรเสรญิในท่ีนั้น ๆ.   เธอทําขอปฏิบัติใหเปนไปภายใน  (เปน 
การสวนตัว) เทาน้ัน   ไมยกตน    ไมขมผูอ่ืน    เพราะเหตุที่เปนผูอยูปาเปน 
วัตรนั้น  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้แลคือ  สัปปุริสธรรม. 

                                       อสัปปุริสธรรม   

           [๑๘๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ประการอ่ืนยังมีอยูอีก (คือ)  อสัตบุรษุ 
เปนผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร.    เธอพิจารณาเห็นอยางนี้วา    เราแลเปนผูถือผา 
บังสุกุลเปนวัตร    แตภิกษุอ่ืนๆ เหลาน้ัน    หาเปนผูถือผาบังสุกุลเปนวัตรไม 
เธอยกตน  ขมผูอ่ืน  เพราะเหตุที่เปนผูถือผาบังสุกุลเปนวัตรนั้น    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  นีแ้ลคือ  สัปปรุิสธรรม. 

                                           สัปปรุิสธรรม   

           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สวนสัตบุรุษแล   พิจารณาเห็นอยางนี้วา  ธรรม 
คือโลภะ    ธรรมคือโทสะ    หรือธรรมคือโมหะ    ไมถึงความเส่ือมส้ินไปเลย  
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ถึงแมเธอจะไมเปนผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร แตเธอก็เปนผูปฏิบัติธรรม  สมควร   
แกธรรม   ปฏิบัติชอบ   ประพฤติตามธรรม    เปนผูที่คนทั้งหลาย    ควรบูชา  
ควรสรรเสรญิ    ในที่นั้น ๆ.    เธอกระทําขอปฏิบัติเปนไปในภายใน   (เปน 
การสวนตัว)    เทาน้ัน   ไมยกตน   ไมขมผูอ่ืนเลย    เพราะเหตุที่เปนผูถือผา 
บังสุกุลเปนวัตรนั้น     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   นี้แลคือ   สัปปุริสธรรม. 

                                   อสัปปุริสธรรม  

           [๑๘๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ประการอ่ืนยังมีอยูอีก   (คือ)    อสัต- 
บุรุษเปนผูถือบิณฑบาตเปนวัตร.     เธอพิจารณาเห็นอยางนี้วา    เราเปนผูถือ 
บิณฑบาตเปนวัตรแล      แตภิกษุอ่ืน ๆ เหลาน้ี      ไมเปนผูถือบิณฑบาตเปน 
วัตร.    เธอยกตนขมผูอ่ืน      เพราะเหตุที่ถือบิณฑบาตเปนวัตรนั้น    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   นี้แลคือ   อสัปปุริสธรรม. 

                                         สัปปรุิสธรรม  

           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สวนสัตบุรุษพิจารณาเห็นอยางนี้วา   ธรรมคือ 
โลภะ   ธรรมคือโทสะ   ธรรมคือโมหะ   จะไมถึงความเส่ือมส้ินไป   เพราะเหตุ 
เปนผูถือบิณฑบาตเปนวัตรเลย     ถึงแมภิกษุเปนผูไมถือบิณฑบาตเปนวัตร 
เธอก็เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  ปฏิบัติชอบ  ประพฤติตามธรรม  เปน 
ผูที่คนทั้งหลาย   ควรบูชา   ควรสรรเสริญ.   เธอทําขอปฏิบัติใหเปนไปในภาย 
ใน   (เปนการสวนตัว)   เทาน้ัน   ไมยกตน   ไมขมผูอ่ืน   เพราะเหตุที่เปน 
ผูถือบิณฑบาตเปนวัตรนั้น  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แลคือ  สัปปุริสธรรม. 

                                          อสัปุริสธรรม  

           [๑๘๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ประการอ่ืนยังมีอยูอีก  (คือ) อสัตบุรุษ 
เปนผูอยูโคนไมเปนวัตร.     เธอพิจารณาเห็นอยางนี้วา      เราเปนผูอยูโคนไม  
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เปนวัตรแล    แตภิกษุอ่ืนๆ เหลาน้ี    ไมเปนผูอยูโคนไมเปนวัตร.   เธอยกตน  
ขมผูอ่ืน  เพราะเหตุที่เปนผูอยูโคนไมเปนวัตรนั้น  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แล   
คือ  อสัปปุรสิธรรม. 

                                    สปัปุริสธรรม  

           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สัตบุรุษแล   พิจารณาเห็นอยางนี้วา   ธรรมคือ 
โลภะ  ธรรมคือโทสะ  ธรรมคือโมหะ   ไมถึงความเส่ือมส้ินไป   เพราะเหตุที่ 
เปนผูอยูโคนไมเปนวัตร    ถึงแมภิกษุนั้นจะไมเปนผูอยูโคนไมเปนวัตร    แต 
เธอก็เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม     ปฏิบัติชอบ     พระพฤติตามธรรม 
เปนผูที่คนทั้งหลาย  ควรบูชา   ควรสรรเสริญในทีน่ั้น ๆ.   เธอทําชอบปฏิบัติให 
เปนไปในภายใน   (เปนสวนตัว)  เทานั้น  ไมยกตน  ไมขมผูอ่ืน  เพราะเหตุ 
ที่เปนผูอยูโคนไมเปนวัตรนั้น  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แลคือ  สัปปุริสธรรม. 

                                 อสัปปุริสธรรม 
           [๑๙๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอยูอีก (คือ)  อสัตบุรษุ 
เปนผูอยูปาชาเปนวัตร. . . เปนผูอยูกลางแจงเปนวัตร. . . เปนผูถือเนสัชชิก- 
ธุดงค  (การไมนอน)    เปนวัตร. . .เปนผูถือยถาสันถทิกธุดงค   (การเท่ียว 
บิณฑบาตตามลําดับ)    เปนวัตร. . . เปนผูถือเอกาสนิกังคธุดงค     (การฉัน 
เวลาเดียว)   เปนวัตร.   เธอพิจารณาเห็นอยางนี้วา   เราเปนผูถือเอกาสนิกังค- 
ธุดงคเปนวัตรแล    แกภิกษุอ่ืน ๆ เหลาน้ี    ไมถือเอกาสนิกังคธุดงคเปนวัตร. 
เธอยกตนขมผูอ่ืน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แลคือ  อสัปปุริสธรรม. 

                                        สัปปุริสธรรม         

           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สวนสัตบุรุษพิจารณาเห็นอยางนี้วา   ธรรมคือ 
โลภะ   ธรรมคือโทสะ   หรือธรรมคือโมหะ   ไมถึงความเส่ือมสิ้นไป   เพราะ  
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เหตุที่เปนผูถือเอกาสนิกังคธุดงคเปนวัตร    ถึงแมภิกษุนั้นจะไมเปนผูถือเอกา-    
สนิกังคธุดงคเปนวัตร  แตเธอก็เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  ปฏิบัติชอบ 
ประพฤติสมควรแกธรรม   เปนผูที่คนท้ังหลาย   ควรบูชา   ควรสรรเสรญิ   ใน 
ที่นั้นๆ.    เธอทําขอปฏิบัติใหเปนไปในภายใน  (เปนสวนตัว)    เทาน้ัน  ไม 
ยกตน  ไมขมผูอ่ืนเลย   เพราะเหตุที่เปนผูถือเอกาสนิกังคธุดงคเปนวัตรนั้น 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แลคือ   สัปปุริสธรรม. 

                                  อสัปปุริสธรรม  

           [๑๙๑]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ประการอ่ืนยังมีอยูอีกคือ     อสัตบุรุษ 
สงัดจากกามท้ังหลาย   สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย   เขาปฐมฌาน   มีวิตก   มี  
วิจาร   มีปติ   และสุขอันเกิดแตวิเวกอยู.   เธอพิจารณาเห็นอยางนี้วา   เราเปน 
ผูไดสมาบัติคือ      ปฐมฌานแล      แตภิกษุอ่ืน ๆ เหลาน้ัน      ไมไดสมาบัติคือ 
ปฐมฌาน.    เธอยกตนขมผูอ่ืน    เพราะสมาบัติคือปฐมฌานน้ัน    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   นีแ้ลคือ   อสัปปุริสธรรม. 

                                       สัปปุริสธรรม  

            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สวนสัตบุรุษแล    พิจารณาเห็นอยางนี้วา   แม 
ปฐมฌานสมาบัติ    พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสวา     เปนปฏิปทาท่ีไมมีตัณหา๑ 

เพราะคนท้ังหลายสําคัญตนดวยเหตุใด ๆ   เหตุนั้น ๆ   ยอมเปนอ่ืนจากท่ีสําคัญ 
นั้น.    เธอทําความท่ีปฏิปทาไมมีตัณหานั้น    ใหเปนไปในภายใน   (เปนการ 
สวนตัว)    เทาน้ัน    ไมยกตน    ไมขมผูอ่ืน   เพราะสมาบัติคือปฐมฌานน้ัน 
นี้แลคือ  สัปปุริสธรรม. 
๑.  บาลีในท่ีทุกแหงในสูตรนี้เปน   อคมฺมยตา   ฉบับพมา   ยุโรป  เปน   อตมฺมยตา  
แปลตามคําหลัง.  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 241 

                                   อสัปปุริสธรรม     

           [๑๙๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอยูอีก (คือ) อสัตบุรุษ 
เขาทุติยฌาน  มีความผองใสแหงใจ   อันเปนไปในภายใน   มคีวามเปนธรรม 
เอกผุดข้ึน  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร  เพราะวิตกวิจารระงับไป  มีแตปติและสุขเกิด 
แตสมาธิอยู. . .เขาตติยฌาน . . . เขาจตุตถฌาณ. . .  อยู.      เธอพิจารณาเห็น 
อยางนี้วา   เราเปนผูไดสมาบัติ   คือจตุตถฌานแล   แตภิกษุอ่ืน ๆ เหลาน้ัน  ไม 
เปนผูไดสมาบัติคือจตุตถฌาน.  เธอยกตนขมผูอ่ืน  เพราะสมาบัติคือจตุตถฌาน 
นั้น  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แลคือ   อสัปปุริสธรรม. 

                                         สัปปรุิสธรรม                                               

           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สวนสัตบุรุษแล    พิจารณาเห็นอยางนี้วา   แม 
สมาบัติคือจตุตถฌานแล      พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสวา      เปนปฏิปทาไมมี 
ตัณหา     เพราะคนท้ังหลายสําคัญกันดวยเหตุใด  ๆ เหตุนั้น  ๆ จะเปนอยางอ่ืน 
จากท่ีสําคัญน้ัน.   เธอทําความเปนผูไมมีตัณหานั้นใหเปนไปในภายใน  (เปน 
สวนตัว)  เทาน้ัน   ไมยกตน  ไมขมผูอ่ืนเลย  เพราะสมาบัติคือจตุตถฌาณนั้น 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แลคือ  สัปปุริสธรรม. 

                                          อสัปปุรสิธรรม  

           [๑๙๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอยูอีก (คือ) อสัตบุรุษ 
เขาอากาสานัญจายตนฌาน     ดวยมนสิการวา    อากาสไมมีที่สุดอยู     เพราะ 
ลวงเลยรูปสัญญาไปแลว   เพราะปฏิฆสัญญาดับไปแลว  (และ)   เพราะไมมนสิ- 
การถึงนานัตตสัญญา.     เธอพิจารณาเห็นอยางนี้วา     เราเปนผูไดสมาบัติคือ 
อากาสานัญจายตนะแลว    แคภิกษุอ่ืน ๆ  เหลาน้ีไมเปนผูไดสมาบัติคืออากาสา- 
นัญจายตนะ.     เธอยกตน   ขมผูอ่ืน   ดวยสมาบัติคืออากาสานัญจายตนะนั้น 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แลคือ  อสัปปุรสิธรรม.  
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                               สัปปุริสธรรม     

           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สวนสัตบุรุษ     พิจารณาเห็นอยางนี้วา    แม 
อากาสานัญจายตนสมาบัติแล  พระผูมีพระภาคเจา  ก็ตรัสวา   เปนปฏิปทาไมมี 
ตัณหา    เพราะคนท้ังหลายสําคัญกันดวยเหตุใด ๆ   เหตุนั้น ๆ     ก็เปนอ่ืนไป 
จากท่ีสําคัญน้ัน .    เธอทําความท่ีปฏิปทาไมมีตัณหานั้น     ใหเปนไปในภายใน 
(เปนสวนดวย)   เทาน้ัน  ไมยกตน  ไมขมผูอ่ืนเลย   เพราะอากาสานัญจายตนะ 
สมาบัตินั้น.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แลคือ  สัปปุริสธรรม. 

                                  สปัปุริสธรรม  

            [๑๙๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ประการอ่ืนยังมีอยูอีก   อสัตบุรุษลวง 
เลยอากาสานัญจายตนฌานไปโดยประการท้ังปวง   เขาวิญญานัญจายตนฌานอยู 
ดวยมนสิการวา     วิญญาณไมมีที่สุด.     เธอพิจารณาเห็นวา     เราเปนผูได 
สมาบัติคือ     วิญญานัญจายตนะแล      แตภิกษุอ่ืน ๆ เหลาน้ี      ไมเปนผูได 
วิญญานัญจายตนสมาบัติ.   เธอยกตนขมผูอ่ืน   เพราะวิญญานัญจายตนสมาบัติ  
นั้น  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แลคือ  อสปัปุริสธรรม. 

                                      สัปปุริสธรรม 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สวนสัตบุรุษพิจารณาเห็นอยางนี้วา  แมวิญญา- 
นัญจายตนสมาบัติ     ก็เปนอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     เปนปฏิปทาไมมี 
ตัณหา     เพราะคนท้ังหลายสําคัญกันดวยเหตุใด ๆ เหตุนั้น ๆ  ก็เปนอยางอ่ืน 
จากความสําคัญน้ัน.   เธอทําปฏิปทาที่ไมมีตัณหาน้ันแหละ   ใหเปนไปในภาย 
ใน  (เปนการสวนตัว)  ไมยกตน  ไมขมผูอ่ืน  เพราะวิญญานัญจายตนสมาบัติ 
นั้น  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แลคือ  สัปปุริสธรรม.  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 243 

                                      อสัปปุริสธรรม    

           [๑๙๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอยูอีก  (คือ)  อสัตบุรษุ 
ลวงเลยวิญญานัญจายตนฌานไปโดยประการท้ังปวง  เขาอากิญจัญญายตนฌาน 
อยู   ดวยมนสิการวา  ไมมีอะไรสักนอยหน่ึง.   เธอพิจารณาเห็นอยางนี้วา  เรา 
เปนผูไดสมาบัติคืออากิญจัญญายตนะแล   แกภิกษุอ่ืน ๆ เหลาน้ัน   เปนผูไมได 
อากิญจัญญายตนสมาบัติ.   เธอยกตนขมผูอ่ืน   เพราะอากิญจัญญายตนสมาบัติ 
นั้น   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แลคือ  อสัปปุริสธรรม. 

                                           สัปปรุิสธรรม 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สวนสัตบุรุษแล   พิจารณาเห็นอยางนี้วา   แม 
อากิญจัญญายตนสมาบัติแล   พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสวา   เปนปฏิปทาท่ีไมมี 
ตัณหา   เพราะคนท้ังหลายสําคัญกันดวยเหตุใด ๆ เหตุนั้น ๆ เปนอยางอ่ืนจาก 
ความสําคัญนั้น   เธอทําความท่ีปฏิปทาไมมีตัณหา  ใหเปนไปในภายใน  (เปน 
สวนตัว)   เทาน้ัน  ไมยกตน  ไมขมผูอ่ืนเลย   เพราะอากิญจัญญายตนสมาบัติ 
นั้น  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้แลคือ  สปัปุริสธรรม. 

                                           อสัปปรุสิธรรม 
           [๑๙๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอยูอีก  (คือ)  อสัตบุรษุ 
ลวงเลยอากิญจัญญายตนฌานไปโดยประการท้ังปวง    เขาเนวสัญญานาสัญญา- 
ยตนฌานอยู   เธอพิจารณาเห็นอยางนี้วา  เราเปนผูไดสมาบัติ   คือเนวสัญญา- 
นาสัญญายตนะแล    แตภิกษุอ่ืน ๆ เหลาน้ัน    ไมเปนผูไดเนวสัญญานาสัญญา- 
ยตนสมาบัติ.  เธอยกตนขมผูอ่ืน    เพราะเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัตินั้น 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แลคือ  อสัปปุรสิธรรม.  
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                                           สัปปรุิสธรรม    

           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สวนสัตบุรุษแล   พิจารณาเห็นอยางนี้วา   แม 
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ  พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสวา  เปนปฏิปทาไมมี 
ตัณหา   เพราะวาคนท้ังหลายสําคัญรูกันดวยเหตุใด ๆ  เหตุนั้น ๆ เปนอยางอ่ืน 
จากความสําคัญน้ัน.    เธอทําความท่ีปฏิปทาไมมีตัณหานั้น ใหเปนไปในภายใน 
(เปนสวนตัว)    เทาน้ัน     ไมยกตน    ไมขมผูอ่ืนเลย    เพราะเนวสัญญานา- 
สัญญายตนสมาบัตินั้น    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นีแ้ลคือ  สัปปรุิสธรรม.           
           [๑๙๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอยูอีก  (คือ)  สัตบุรุษ 
ลวงเลย    เนวสัญญานาสัญญายตนฌานไปโดยประการท้ังปวง   แลวเขาสัญญา- 
เวทยิตนิโรธอยู.      อาสวะท้ังหลายของเธอเส่ือมส้ินไปแลว       เพราะเห็นดวย 
ปญญา.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุนี้แลจะไมสําคัญอะไร   ๆ  จะไมสําคัญ 
ในที่ไหน ๆ (และ) จะไมสําคัญดวยเหตุอะไร ๆ เลย.  
           พระผูมีพระภาคเจา   ไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว   ภิกษุเหลาน้ันตาง 
มีใจยินดี   ชืน่ชมพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา  ดังนี้แล. 
                                         จบ   สัปปุรสิสูตรที่  ๓  
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               อรรถกถาสัปปุริสธรรมสูตร๑    
 
           สัปปุริสธรรมสูตร   มีคําเริม่ตนวา   ขาพเจาไดสดับมาแลว 
อยางน้ี.                                       
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   สปฺปุริสธมฺม   ไดแก  ธรรมของสดับ 
บุรุษท้ังหลาย  
           บทวา  อสปฺปุริสธมฺม  ไดแก  ธรรมของคนเลวท้ังหลาย. 
           พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นทรงวางแมบทไวอยางนี้แลว  เมื่อทรงแสดง 
ธรรมที่ควรละกอน จึงตรัสคํามีอาทิวา  กตโม  จ  ภิกฺขเว  อสปฺปุริสธมฺโม 
ดังน้ี ไวอีก   เหมือนบุรุษผูฉลาดในทางบอกทางที่ควรละกอนวา  จงละทางซาย 
ถือเอาทางขวา   ฉะน้ัน. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  อุจจฺากุลา  ความวา จากตระกูลกษัตริย 
หรือจากตระกูลพราหมณดวยวา  ตระกูลทั้งสองน้ีเทาน้ัน  เรียกวาตระกูลสูง. 
           บทวา  โส  ตตฺถ  ปุชฺโช   ความวา   ในภิกษุเหลาน้ัน   ภิกษุรูป 
นั้นเปนผูควรบูชา. 
           บทวา  อนฺตร   กรตฺิวา  ไดแก   กระทําไวภายใน. 
           บทวา    มหากุลา   ไดแก   จากตระกูลกษัตริย    ตระกูลพราหมณ 
หรือตระกูลแพศย.   เพราะตระกูลทั้งสามน้ีเทาน้ัน   เรียกวา  ตระกูลใหญ 
           บทวา  มหาโภคกุลา  คือ  จากตระกูลที่สมบรูณดวยโภคทรัพยมาก 
มาย. 
           บทวา  อุฬารโภคกลุา  คือ  จากตระกูลที่พรัง่พรอมดวยโภคทรัพย 
อันโอฬาร  คือประณีต. 
           ในบทท้ังสองน้ียอมได    ตระกูลแมทั้ง  ๔  ตระกูล.    เพราะผูเกิดใน 
ตระกูลใดตระกูลหน่ึงยอมเปนผูมีโภคทรัพยมากบาง     มีโภคทรัพยโอฬารบาง 
ดวยผลบุญทัง้หลาย. 
๑.  บาลีเปน   สัปปุริสสูตร  
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           บทวา  ยสสฺส ี แปลวา  พรั่งพรอมดวยบริวาร.    
           บทวา   อปฺปฺาตา   ไดแก  ยอมไมปรากฏในทามกลางสงฆเปน 
ตน  เหมือนลูกศรท่ียิงไปในเวลากลางคืน. 
           บทวา  อปฺเปสกฺขา  แปลวา  มีบริวารนอย. 
           บทวา  อารฺ ิโก  คือ   สมาทานธุดงคมีอยูในปาเปนวัตร.  แมใน 
ธุดงคที่เหลือทั้งหลายก็นัยนี้นั่นแล.  กใ็นบาลีพระสูตรนี้ธุดงคมา ๙ ขอเทานั้น. 
แตโดยพิสดารธุดงคนี้มี ๑๓ ขอ .  ในบรรดาธุดงค ๑๓ นั้น ธุดงคที่ควรจะพูด 
ถึงท้ังหมดน้ันไดพูดไวแลวในธุดงคนิทเทสในวิสุทธิมรรคโดยอาการท้ังปวง. 
           ในบทวา  อตมฺมยตา  ตัณหา  เรียกวา  ตมมฺยตา  อธิบายวา  ความ 
เปนผูไมมีตัณหา. 
           บทวา  อตมมฺยต  เจว   อนฺตร  กริตฺวา  ความวา  ทําความเปน 
ผูไมมีตัณหาน่ันแลใหเปนเหตุ    หรือกระทําไวในภายใน    อธิบายวา   ใหเกิด 
ข้ึนในจิต. 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิโรธวาระตอไป    ก็เพราะเหตุที่พระอนาคามีและ 
พระขีณาสพทั้งหลายยอมเขา(นิโรธ) สมาบัตินั้นได  สวนปุถชุนไมมีสมาบัตินั้น 
เพราะฉะนั้นวาระที่วาดวยอสัตบุรุษจึงละไว  (ไมพูดถึง). 
           บทวา  น  กิฺจ ิ  มฺติ  ไดแก ยอมไมสําคัญบุคคลไร ๆ  ดวย 
ความสําคัญ ๓ ประการ. 
           บทวา  น  กหุิฺจิ  มฺติ  ไดแก ยอมไมสําคัญในโอกาสไร ๆ. 
           บทวา  น  เกนจิ  มฺติ  ไดแก ยอมไมสําคัญบุคคลน้ันแมดวย 
วัตถุไร ๆ.   คําท่ีเหลือในท่ีทุกแหงงายทั้งน้ันแล. 
                            จบ   อรรถกถาสัปปุริสธรรมสูตรที่  ๓  
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                 ๔.   เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร   
 
    วาดวยธรรมท่ีควรเสพและไมควรเสพ  
 
           [๑๙๘]   ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้. 
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจา  ประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน  อา- 
รามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี   สมัยนัน้แล  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย.    ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระ 
พุทธดํารัสแลว.   พระผูมีพระภาคเจา    จึงไดตรัสคําน้ีวา   ดกูอนภิกษุทั้ง 
หลาย     เราตถาคตจักแสดงธรรมบรรยาย     ที่ควรเสพและไมควรเสพ     เธอ 
ทั้งหลายจงพึง     จงใสใจใหดี     เราตถาคตจักกลาว.     ภิกษุเหลาน้ันทูลรับ 
พระผูมีพระภาคเจา  วาพรอมแลว   พระเจาขา.  
 
ความประพฤติที่ควรเสพและไมควรเสพ  ๗ อยาง    
 
          [๑๙๙]  พระผูมีพระภาคเจา    จึงไดตรัสคําน้ีวา   ดูกอนภกิษุทั้ง- 
หลาย เราตถาคตกลาว  กายสมาจาร  (ความประพฤติทางกาย) ไว  ๒ อยาง 
คือ   ที่ควรเสพอยาง ๑   ที่ไมควรเสพอยาง ๑    แลวท้ังสองอยางนั้น    แตละ 
อยางเปน  กายสมาจาร  ดวยกัน. 
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราตถาคตกลาว  วจีสมาจาร   (ความประพฤติ 
ทางวาจา)   ไว  ๒  อยาง   คือ   ที่ควรเสพอยาง ๑   ที่ไมควรเสพอยาง ๑   และ 
ทั้งสองอยางนั้น   แตละอยางก็เปน  วจีสมาจาร  ดวยกัน. 
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราตถาคตกลาว  มโนสมาจาร  (ความประ-  
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พฤติทางใจ)   ไว ๒ อยาง  คือ  ที่ควรเสพอยาง ๑   ที่ไมควรเสพอยาง ๑  และ    
ทั้งสองอยางนั้น  แตละอยางก็เปน   มโนสมาจาร  เหมือนกัน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราตถาคตกลาว    ความเกิดข้ึนแหง จิต ไว 
๒ อยาง   คือ    ที่ควรเสพอยาง ๑   ไมควรเสพอยาง ๑    และทัง้สองอยางนั้น 
แตละอยางก็เปน  จิตตุปบาท  ดวยกนั. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราตถาคตกลาว  การกลับไดสัญญา  ไว ๒ 
อยาง   คือ   ที่ควรเสพอยาง ๑  ไมควรเสพอยาง ๑   ทั้งสองอยางนั้นตางก็เปน 
การกลับไดสัญญา  ดวยกัน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราตถาคต  กลาวการกลับได  ทิฏฐิ  ไว  ๒ 
อยางคือ   ทีค่วรเสพอยาง ๑   ไมควรเสพอยาง ๑   และทั้งสองอยางนั้น  แตละ 
อยางก็เปน การกลับไดทิฏฐิ  ดวยกัน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราตถาคตกลาว  การกลับไดอัตภาพ  ไว 
๒ อยาง   คือ   ที่ควรเสพอยาง ๑    ไมควรเสพอยาง ๑    และทัง้สองอยางนั้น 
แตละอยางก็เปน การกลบัไดอัตภาพ  ดวยกัน. 
 
  เรื่องท่ีควรเสพและไมควรเสพ  ขอท่ี ๑ 
 
           [๒๐๐]  เม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว   ทานพระสารี- 
บุตร    ไดทลูคําน้ี    กะพระผูมีพระภาคเจา    วา    ขาแตพระองคผูเจริญ 
ธรรมบรรยายนี้   พระผูมพีระภาคเจา  ตรัสไวแลวโดยยอ  มิไดทรงจําแนก 
เนื้อความไวโดยพิสดาร.   ขาพระองคเขาใจเนื้อความ  โดยพิสดารอยางนี้ (วา) 
ขอท่ี  พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสอยางนี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราตถาคต 
กลาว กายสมาจาร  ไว ๒ อยาง  คือ   ที่ควรเสพอยาง ๑ ไมควรเสพอยาง ๑ 
และทั้งสองอยางนั้น    แตละอยางก็เปน  กายสมาจาร  ดวยกนั  พระผูมีพระ- 
ภาคเจา  ทรงอาศัยอะไร  จึงตรัสขอน้ีไว.  
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      กายสมาจารท่ีไมควรเสพ (ประพฤติ)    
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ  เมื่อบุคคเสพ  กายสมาจาร  แบบไหนอกุศล- 
ธรรมทั้งหลายจะเจริญข้ึน  แตกุศลธรรมกลับเสื่อมลง กายสมาจาร    แบบน้ี  
ไมควรเสพ. 
 
             การสมาจารท่ีควรเสพ (ประพฤติ) 
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   แตวาเมื่อบุคคลเสพ  กายสมาจาร  แบบไหน 
แลว     อกุศลธรรมทั้งหลายจะเส่ือมลง    แตกุศลธรรมทั้งหลายกลับเจริญข้ึน 
กายสมาจาร  แบบน้ี   ควรเสพ. 
 
กายสมาจารท่ีเปนเหตุใหอกุศลเจริญแตกุศลเสื่อม 
 
           [๒๐๑]   ขาแต   พระองคผูเจริญ   เมื่อบุคคลเสพ  กายสมาจาร   แบบ 
ไหน  อกุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญข้ึน  แตกุศลธรรมท้ังหลายกลับเสื่อมลง. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ  บุคคลบางตนในโลกน้ีมักทําชีวิตสัตวใหตกลวง 
ไป  คือเปนคนดุราย  มีมือเปอนเลือด   หมกหมุนในการประหัตประหาร  ไม 
เอ็นดูในสัตวมีชีวิตทั้งหลาย  อนึ่ง  มักเปนผูถือเอาส่ิงของท่ีเจาของเขาไมไดให 
คือถือเอาทรัพยของผูอ่ืนที่เปนเครื่องกอใหเกิดความปลื้มใจแกผูอ่ืน    ที่อยูใน 
บาน  หรือในปา  ที่เจาของเขาไมไดให  ไดแกความเปนขโมย    อน่ึงมักเปน 
ประพฤติผิดในกาม    คือเปนผูละเมิดจารีตในหญิงท้ังหลายท่ีมารดารักษาบาง 
ที่บิดารักษาบาง  ที่ทั้งมารดาบิดารักษาบาง  ที่พ่ีชายรักษาบาง   ที่พ่ีสาวรักษา 
บาง  ที่ญาติรักษาบาง  ที่มีสามีบาง  ที่มีสินไหมติดตัวบาง  โดยที่สุดแมที่ชาย 
คลองพวงมาลัยหม้ันไวบาง.  ขาแตพระองคผูเจริญ  เมื่อบุคคลเสพ  กายสมา- 
จาร  แบบน้ีอกุศลธรรมเจริญข้ึน  แตกุศลธรรมทัง้หลายกลับเสื่อมลง.  
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     กายสมาจารท่ีเปนเหตุใหกุศลเจริญ    
 
           [๒๐๒]  ขาแตพระองคผูเจริญ  เมื่อบุคคลเสพ  กายสมาจาร  แบบ 
ไหน  อกุศลธรรมทั้งหลายจะเส่ือมลง  แตกุศลธรรมท้ังหลายกลับเจริญข้ึน. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   บุคคลบางตนในโลกน้ี   เลกิละปาณาติบาตเวน 
ขาดจากปาณาติบาตแลว   คือ เปนผูวางทอนไม   วางศัสตรา   มีความละอาย มี 
ความเอ็นดู    เปนผูอนุเคราะหดวยประโยชน  เกื้อกลูในสรรพสัตวอยู    อนึ่ง 
เลิกละอทินนาทานแลว    เปนผูเวนขาดจากอทินนาทาน     คือไมถือเอาทรัพย 
ของผูอ่ืนที่เปนเครื่องกอใหเกิดความปลื้มใจแกผูอ่ืน   ที่อยูในบาน   หรือในปา 
ที่เจาของเขาไมไดให   ไดแกความเปนขโมย   เลกิละกาเมสุมิจฉาจารแลว  เปน 
ผูเวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร     ไมละเมิดจารีตในหญิงท่ีมารดารักษาบาง 
ที่บิดารักษาบาง  ที่ทั้งมารดาบิดารักษาบาง   ที่พ่ีชายรักษาบาง   ที่พ่ีสาวรักษา 
บาง  ที่ญาติรักษาบาง  ที่พ่ีสามีบาง   ที่มีสินไหมติดตัวบาง  โดยที่สุดแมที่ชาย 
คลองพวงมาลัยหม้ันไวบาง.  ขาแตพระองคผูเจริญ  เมื่อบุคคลเสพกายสมาจาร 
แบบน้ี   อกศุลธรรมท้ังหลายจะเสื่อมไป   แตกุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญข้ึน 
           ขอท่ี   พระผูมีพระภาคเจา    ตรสัวา.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เรา 
ตถาคตกลาว   กายสมาจาร  ไว  ๒  อยางคือ  ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพ 
อยาง ๑   และทั้งสองอยางนั้น    ตางก็เปน  กายสมาจาร  ดวยกนั   พระองค 
ทรงอาศัยอะไร  จึงไดตรัสไว  
 
   เรื่องท่ีควรเสพและไมควรเสพ   ขอท่ี ๒ 
 
           [๒๐๓]  ก็แล  ขอท่ี  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไวอยางนี้วา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เราตถาคตกลาว   วจีสมาจาร  ไว ๒  อยาง   คือ  ที่ควรเสพ 
อยาง ๑  ไมควรเสพอยาง ๑  และทั้งสองอยางนั้น   แตละอยางก็เปนวจีสมาจาร 
ดวยกัน  พระองคทรงอาศัยอะไร  จึงไดตรัสไว.  
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        วจีสมาจารท่ีไมควรเสพ  (ประพฤติ)     
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อบุคคลเสพวจีสมาจารแบบไร  อกุศลธรรม 
ทั้งหลายจะเจริญข้ึน   แตกุศลธรรมทัง้หลายกลับเสื่อมลง    วจีสมาจาร   แบบ 
นี้   ไมควรเสพ. 
 
               วจีสมาจารท่ีควรเสพ (ประพฤติ) 
 
          ขาแตพระองคผูเจริญ   แตบุคคลเสพ   วจีสมาจาร   แบบไร   อกุศล 
ธรรมทั้งหลายจะเส่ือมลง    แตกุศลธรรมทั้งหลายกลับเจริญข้ึน    วจีสมาจาร 
แบบน้ี    ควรเสพ. 
 
วจีสมาจารท่ีเปนเหตุใหอกุศลเจริญแตกุศลเสื่อม 
 
          [๒๐๔]   ขาแตพระองคผูเจริญ    เมื่อบุคคลเสพวจีสมาจารแบบไหน 
อกุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญข้ึน  แตกุศลธรรมทัง้หลายกลับเสื่อมลง. 
          ขาแตพระองคผูเจริญ  บุคคลบางตนในโลกน้ี   เปนผูมักพูดเท็จคือไป 
ที่สภาก็ตาม    ไปท่ีบริษัทก็ตาม    ไปที่ทามกลางญาติก็ตาม    ไปท่ีทามกลาง 
ขุนนางก็ตาม  ไปท่ีทามกลางราชตระกูลก็ตาม   ก็ถูกนําไปซักถามเปนพยานวา 
พอมหาจําเริญ  เชิญเถิด  พอรูอยางไร  ตองพูดอยางนั้น.  เขาไมรู  แตบอก 
วารู  หรือรูแตบอกวาไมรู  ไมเห็นแตบอกวาเห็น   หรือเห็นแตบอกวาไมเห็น 
พูดเท็จทั้งท่ีรู ๆ   เพราะเหตุตนบาง   เพราะเหตุผูอ่ืนบาง   เพราะเห็นแกอามิส 
เล็กนอยบาง   ดวยประการดังนี้    อน่ึง   เขาเปนผูกลาวสอเสียด    คือไดยินจาก 
ฝายนี้   แลวบอกฝายโนน    เพ่ือทําลายฝายนี้    หรือไดยินฝายโนนแลว    บอก 
แกฝายนี้      เพ่ือทําลายฝายโนน      ทั้งน้ี     เมื่อเขาสามัคคีกัน    ก็ยุใหแตกกนั 
หรือเมื่อเขาแตกกันแลว    ก็ชวยซํ้าเติม    ชอบแบงพรรคแบงพวก    พูดจาให 



แตกหมูแตกคณะ     อน่ึงเปนผูมีวาจาหยาบคาย   คือ     กลาวถอยคําเปนเสี้ยน  
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หนาม  หยาบคาย   เผ็ดรอน   ขัคตอคนอ่ืน   ยั่วโทสะ   ไมเปนไปเพ่ือสมาธิ   
อน่ึง  เปนผูมักพูดเพอเจอ คือ  พูดไมถกูกาละ   พูดไมจริง   พูดไรประโยชน  
พูดไมถูกธรรม  ไมถูกวินัย  พูดจาไมมีหลักฐาน   ไมมีที่อางอิงไมมีขอบเขต 
ไมประกอบดวยประโยชนโดยกาลไมควร.   ขาแตพระองคผูเจริญ    เมื่อบุคคล 
เสพ   วจีสมาจาร   แบบน้ี   อกุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญข้ึน  แตกุศลธรรมทั้ง 
หลายกลับเสื่อมลง. 
 
วจีสมาจารท่ีเปนเหตุใหอกุศลเสื่อมแตกุศลเจริญ 
 
           [๒๐๕]   ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อบุคคลเสพ   วจีสมาจาร   แบบ 
ไหน   อกุศลธรรมท้ังหลายจะเส่ือมลง   แตกุศลธรรมท้ังหลายกลับเจริญข้ึน. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ    บุคคลบางตนในโลกน้ี      เลิกละมุสาวาทแลว 
เปนผูเวนขาดจากมุสาวาท    ไปท่ีสภาก็ตาม   ไปท่ีบริษัทก็ตาม   ไปทามกลาง 
หมูญาติก็ตาม   ไปทามกลางขุนนางก็ตาม   ไปทามกลางราชตระกูลก็ตาม  ถูก 
นําไปซักถามเปนพยานวา   พอมหาจําเริญ   เชิญเถิด   พอรูอยางไร   ก็จงพูด 
อยางนั้น.   เขาเมื่อไมรูก็บอกวาไมรู   หรือเมื่อรูกบ็อกวารู   เมือ่ไมเห็นก็บอก 
วาไมเห็น   หรือเมื่อเห็นก็บอกวาเห็น   ไมเปนผูพูดเท็จทั้งท่ีรู ๆ   เพราะเหตุ 
ตนบาง   เพราะเหตุคนอ่ืนบาง   เพราะเห็นแกอามิสเล็กนอยบาง   ดังท่ีกลาวมา 
นี้    อน่ึง     เลิกละปสุณาวาจาแลว     เปนผูเวนขาดจากปสุณาวาจา     คือได 
ยินจากฝายนี้แลว  ไมบอกฝายโนน   เพ่ือทําลายฝายน้ี  หรือไดยินฝายโนนแลว 
ไมบอกฝายนี้     เพ่ือทําลายฝายโนน      ทั้งน้ีเมื่อเขาแตกกันแลวก็ชวยประสาน 
สามัคคี   หรอืเมื่อเขาพรอมเพรียงกันอยูแลว   ก็ชวยสงเสริม   พอใจ    รักใคร 
ชื่นชม  ความสามัคคี   กลาวถอยคําท่ีทําใหเขาสมัครสมานกัน    อน่ึง  เลิกละ 
ผรุสวาจาแลว   เปนผูเวนขาดจากผรุสวาจา   พูดจาถอยคําท่ีไมมีโทษ   เสนาะ  
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โสต  นารัก  จับใจ  เปนภาษาชาวเมือง  เปนที่รักใครพอใจ  ของตนจํานวน    
มาก     และเลิกละสัมผัปปลาป   (พูดเพอเจอ)    เปนผูเวนขาดจากสัมผัปปลาป 
คือพูดถูกกาละ  พูดคําเปนจริง  พูดคํามีประโยชน  พูดถูกธรรม   พูดถูกวินัย 
พูดจามีหลักฐาน  มีที่อางอิง  มีขอบเขต  ประกอบดวยประโยชน   ตามกาลท่ี 
ควร.   ขาแตพระองคผูเจริญ    เมื่อบุคคลเสพวจีสมาจารแบบน้ี     อกุศลธรรม 
ทั้งหลายจะเสื่อมลง  แตกุศลธรรมทัง้หลายกลับเจริญข้ึน  ขอท่ี  พระผูมีพระ- 
ภาคเจา   ตรสัดังน้ีวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราตถาคตกลาววจีสมาจารไว  ๒ 
อยาง   คือที่ควรเสพอยาง ๑   ที่ไมควรเสพอยาง ๑  และทั้งสองอยางนั้น   ตาง 
ก็เปน  วจีสมาจาร   ดวยกนั   พระผูมพีระภาคเจา   ทรงอาศัยขอความน้ี  
จึงไดตรัสไวอยางนี้. 
 
 เรื่องท่ีควรเสพและไมควรเสพ   ขอท่ี  ๓  
 
           [๒๐๖]  ก็แล  ขอท่ี    พระผูมพีระภาคเจา   ตรัสไวอยางนี้วา   ดู 
กอนภิกษุทั้งหลาย  เรากลาว  มโนสมาจาร   (ความประพฤติทางใจ)  ไว  ๒ 
อยาง   คือที่ควรเสพอยาง ๑   ที่ไมควรเสพอยาง ๑   และทั้งสองอยางนั้น   แต 
ละอยางเปน  มโนสมาจาร   ดวยกัน   พระองคทรงอาศัยอะไร   จึงไดตรัส 
ไว. 
 
    มโนสมาจารท่ีไมควรเสพ   (ประพฤติ)  
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ  เมื่อบุคคลเสพมโนสมาจาร  แบบไหน  อกุศล- 
ธรรมทั้งหลายจะเจริญข้ึน     แตกุศลธรรมทั้งหลายเส่ือมลง     มโนสมาจาร 
แบบน้ี   ไมควรเสพ.  
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          มโนสมาจารท่ีควรเสพ (ประพฤติ)     
 
            ขาแตพระองคผูเจริญ       เมื่อบุคคลเสพมโนสมาจารแบบไหนอกุศล- 
ธรรมยอมเสื่อมไป   กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง   มโนสมาจารแบบน้ี    ควรเสพ. 
 
มโนสมาจารที่เปนเหตุใหอกุศลธรรมเจริญแตกุศลธรรมเสื่อม  
 
           [๒๐๗]   ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อบุคคลเสพมโนสมาจารแบบไหน 
อกุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญข้ึน   แตกุศลท้ังหลายกลับเสื่อมลง. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ     บุคคลบางตนในโลกน้ี     เปนผูมากไปดวย 
อภิชฌา     (ความเพงเล็งสิ่งของ ๆ ผูอ่ืน)  คือ     เปนผูเพงเล็งทรัพยที่เปนเหตุ 
กอใหเกิดความปลื้มใจของคนอ่ืนวา   ไฉนหนอ  ของ ๆ ผูอ่ืน   จะพึงเปนของ 
เรา   อน่ึง  เปนผูมีจิตพยาบาท   คือมีความดําริทางใจอันชั่วราย   วาขอใหสัตว 
เหลาน้ี    จงถูกฆา  หรือถูกทําลาย   หรือขาดสูญไป   หรือพินาศไป   หรอือยา 
ไดมีเลย.     ขาแตพระองคผูเจริญ    เม่ือบุคคลเสพ    มโนสมาจาร    แบบน้ี 
อกุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญข้ึน  กุศลธรรมทั้งหลายกลับเสื่อมลง. 
 
มโนสมาจารที่เปนเหตุใหอกุศลธรรมเสื่อม   แตกุศลธรรมเจริญ 
 
            [๒๐๘]    ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อบุคคลเสพมโนสมาจารแบบไหน 
อกุศลธรรมทั้งหลายจะเสื่อมลง  แตกุศลธรรมทัง้หลายกลับเจริญข้ึน  
            ขาแตพระองคผูเจริญ.  บุคคลบางคนในโลกน้ี   เปนผูไมมากไปดวย 
อภิชฌา   คือไมเพงเล็งทรัพยที่เปนเหตุกอใหเกิดความปลื้มใจของคนอ่ืน    วา 
ไฉนหนอ  ทรัพยของคนอ่ืน  จะพึงเปนของเรา  อนึ่ง  เปนผูมีจิตไมพยาบาท 
มีความดําริในใจไมชั่วราย  วา   ขอสัตวเหลาน้ัน   อยาพยาบาทกัน     อยามีความ 
เดือนรอน   มีแตความสุข   บริหารตนเถิด.   ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อบุคคล  
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เสพมโนสมาจารอยางนี้  อกุศลธรรมทั้งหลายจะเสื่อมลง  แตกุศลธรรมทัง้หลาย   
จะเจริญข้ึน.  
           ขอท่ี  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไวอยางนี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราตถาคตกลาว  มโนสมาจาร   ไว  ๒ อยาง  คือ   ที่ควรเสพอยาง ๑  ที่ไม 
ควรเสพอยาง ๑     และทั้งสองอยางนั้น     แตละอยางก็เปน     มโนสมาจาร 
ดวยกัน  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงอาศัยขอความน้ี    จึงไดตรัสไวอยางนี้. 
 
เรื่องท่ีควรเสพและไมควรเสพ   ขอท่ี  ๔ 
 
           [๒๐๙]  ก็แล  ขอท่ี   พระผูมพีระภาคเจา    ตรัสไวอยางนี้    วา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราตถาคตกลาว  จิตตุปบาท  ไว ๒ อยาง  คือ  ที่ควร 
เสพอยาง ๑    ที่ไมควรเสพอยาง ๑    และท้ังสองอยางนั้น     แตละอยางก็เปน 
จิตตุปบาท  ดวยกัน  พระองคทรงอาศัยอะไร  จึงไดตรัสไว. 
 
        จิตตุปบาทท่ีไมควรเสพ  (ประพฤติ) 
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ  เมื่อบุคคลเสพ  จิตตุปบาท  แบบไหน  อกุศล 
ธรรมทั้งหลายจะเจริญข้ึน      แตกุศลธรรมทั้งหลายจะเส่ือมลง    จิตตุปบาท 
แบบน้ี   ไมควรเสพ.  
 
                จติตุปบาทท่ีควรเสพ  (ประพฤติ) 
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   แตเมื่อบุคคลเสพ   จิตตุปบาท   แบบไหน 
อกุศลธรรมทั้งหลายจะเสื่อมไป   แตกุศลธรรมทัง้หลายกลับเจริญข้ึน  จิตตุป- 
บาท   แบบน้ี   ควรเสพ. 
 



จิตตุปบาทท่ีเปนเหตุใหอกุศลธรรมเจริญ  แตกุศลธรรมเสื่อม  
 
           [๒๑๐]   ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อบุคคลเสพ   จิตตุปบาท  แบบ 
ไหน  อกุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญข้ึน  แตกุศลธรรมท้ังหลายกลับจะเส่ือมลง.  
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           ขาแตพระองคผูเจริญ  บุคคลบางคนในโลกน้ี   เปนผูมากดวยอภิชฌา    
มีใจสหรคตดวยอภิชฌาอยู      เปนผูรีบความพยาบาท     มีจิตสหรคตดวยความ 
พยาบาทอยู.    เปนผูมีความเบียดเบียน     มีจิตสหรคตดวยความเบียดเบียนอยู  
ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อบุคคลเสพ  จิตตุปบาท  แบบน้ี     อกศุลธรรมท้ัง 
หลายจะเจริญข้ึน   แตกุศลธรรมท้ังหลายกลับเสื่อมลง           
 
จิตตุปบาทท่ีเปนเหตุใหอกุศลธรรมเสือ่ม   แตกุศลธรรมเจริญ 
 
             [๒๑๑]   ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อบุคคลเสพ   จิตตุปบาท   แบบ 
ไหน   อกุศลธรรมท้ังหลายจะเส่ือมลง   แตกุศลธรรมท้ังหลายกลับเจริญข้ึน  
             ขาแตพระองคผูเจริญ   บุคคลบางคนในโลกน้ี   ไมเปนผูมากไปดวย 
อภิซฌา   มใีจไมสหรคตดวยอภิชฌาอยู    เปนผูไมพยาบาท   มีจิตสหรคต 
ดวยความไมพยาบาทอยู   เปนผูไมเบียดเบียน   มีจิตสหรคตดวยความไมเบียด 
เบียนอยู      ขาแตพระองคผูเจริญ       เมื่อบุคคลเสพ   จิตตุปบาท   แบบน้ี 
อกุศลธรรมทั้ง  หลายจะเสื่อมลง   แตกุศลธรรมทัง้หลายกลับเจริญข้ึน  
             ขอท่ี  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไวอยางนี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราตถาคตกลาว   จิตตุปบาท   ไว  ๒ อยางคือ  ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควร 
เสพอยาง ๑ และทั้งสองอยางนั้น   แตละอยางก็เปนจิตตุปบาทดวยกัน   พระผู- 
มีพระภาคเจา  ทรงอาศัยขอความน้ี  จึงไดตรัสไวอยางนี้.      
 
      เรื่องท่ีควรเสพและไมควรเสพ  ขอท่ี  ๕ 
 
             [๒๑๒]   ก็แล   ขอท่ีพระผูมีพระภาคเจา    ตรัสไวอยางนี้วา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เราตถาคตกลาว   การกลับไดสัญญา   ไว ๒ อยาง คือ   ที ่
ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ ทั้งสองอยางน้ัน   แตละอยางก็เปน  การ 
กลับไดสัญญา  ดวยกัน   พระองคทรงอาศัยอะไรจึงตรัสไว.   
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การกลับไดสัญญาท่ีไมควรเสพ  (เจรญิ)    
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อบุคคลเสพ   การกลับไดสัญญา   แบบ 
ไร      อกุศลธรรมท้ังหลายจะเจริญข้ึน      แตกุศลธรรมทั้งหลายกลับเสื่อมลง 
การกลับไดสัญญา  แบบน้ี  ไมควรเสพ. 
 
       การกลับไดสัญญาท่ีควรเสพ (เจรญิ) 
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   แตวา   เมื่อบุคคลเสพ   การกลับไดสัญญา 
แบบไร   อกศุลธรรมทั้งหลายจะเสื่อมลง   แตกุศลธรรมท้ังหลายกลับเจริญข้ึน 
การกลับไดสัญญา  แบบน้ี   ควรเสพ. 
 
การกลับไดสัญญาท่ีเปนเหตุใหอกุศลธรรมเจริญ 
                                 แตกุศลธรรมเสื่อม             
 
           [๒๑๓]  ขาแตพระองคผูเจริญ  เมื่อบุคคลเสพ  การกลบัไดสัญญา 
แบบไร  อกศุลธรรมท้ังหลายจะเจริญข้ึน   แตกุศลธรรมท้ังหลายกลับเสื่อมไป. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ     บุคคลบางตนในโลกน้ี      เปนผูมากไปดวย 
อภิชฌา  มีสญัญาติสหรคตดวยอภิชฌาอยู   เปนผูมีพยาบาท   มีสัญญาสหรคต 
ดวยพยาบาทอยู  เปนผูมีความเบียดเบียน  มีสัญญาสหรคตดวยความเบียดเบียน 
อยู  ขาแตพระองคผูเจริญ  เมื่อบุคคลเสพ การกลับไดสัญญา แบบนี้   ธรรม 
ที่เปนอกุศลทั้งหลายจะเจริญข้ึน  แตธรรมที่เปนกศุลทั้งหลายกลับเสื่อมลง. 
 
การกลับไดสัญญาท่ีเปนเหตุใหอกุศลธรรมเสื่อมแตกุศลธรรมเจริญ 
 
           [๒๑๔]  ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือบุคคลเสพ  การกลบัไดสัญญา 



แบบไร  อกศุลธรรมท้ังหลายจะเสื่อมลง  กุศลธรรมท้ังหลายกลับเจริญข้ึน.  
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           ขาแตพระองคผูเจริญ    บุคคลบางตนในโลกน้ี   เปนผูไมมากไปดวย    
อภิชฌา  มีสญัญาไมสหรคตดวยอภิชฌาอยู   เปนผูไมมีความพยาบาท  มีสัญญา 
สหรคตดวยความไมพยาบาทอยู   เปนผูไมมีความเบียดเบียน   มีสัญญาสหรคต  
ดวยความไมเบียดเบียนอยู.     ขาแตพระองคผูเจริญ    เมื่อบุคคลเสพ     การ 
กลับไดสัญญาแบบน้ี      อกุศลธรรมท้ังหลายจะเสื่อมลง    แตกุศลธรรมทัง้ 
หลายกลับเจริญข้ึน. 
           ขอท่ี  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไวอยางนี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราตถาคตกลาว    การกลับไดสัญญา   ไว  ๒  อยางคือ   ที่ควรเสพอยาง ๑ 
ที่ไมควรเสพอยาง ๑ และทั้งสองอยางนั้น     แตละอยางก็เปน     การกลบัได 
สัญญา   ดวยกัน   พระองคทรงอาศัยเหตุนี้    จึงไดตรัสไวอยางนี้. 
 
   เรื่องท่ีควรเสพและไมควรเสพ   ขอท่ี  ๖  
 
           [๒๑๕]   ก็แล   ขอท่ี   พระผูมพีระภาคเจา   ตรัสไวอยางนี้วา  ดู 
กอนภิกษุทั้งหลาย  เราตถาคตกลาว  การกลับไดทิฏฐิ  ไว  ๒  อยาง  คือ  ที่ 
ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ และทั้งสองอยางนั้น  ก็เปน การกลับ 
ไดทิฏฐิ   ดวยกัน    พระองคทรงอาศัยอะไร  จึงไดตรัสไว. 
 
  การกลบัไดทิฏฐิที่ไมความเสพ  (สมาทาน)  
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ  เมื่อบุคคลเสพ   การกลับไดทิฏฐิ   แบบไร 
อกุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญข้ึน  แตกุศลธรรมทัง้หลายกลับเสื่อมลง   การกลับ 
ไดทิฏฐิ  แบบน้ี   ไมควรเสพ. 
 
             การกลับไดทิฏฐิที่ควรเสพ  (สมาทาน)  
 



           ขาแตพระองคผูเจริญ   แตเมื่อบุคคลเสพ  การกลับไดทิฏฐิ  แบบ 
ไร   อกุศลธรรมทั้งหลายเส่ือมลง   แตกุศลธรรมทัง้หลายกลับเจริญข้ึน   การ 
กลับไดทิฏฐิ  แบบน้ี   ควรเสพ.  
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ทิฏฐิที่เปนเหตุใหอกุศลธรรมเจริญแตกุศลธรรมเสื่อม    
 
           [๒๑๖]  ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อบุคคลเสพ    การกลบัไดทิฏฐิ  
แบบไร   อกศุลธรรมท้ังหลายจะเจริญข้ึน   แตกุศลธรรมท้ังหลายกลับเสื่อมลง. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลบางคนเปนผูมีความเห็นอยางนี้วา ทานท่ี 
ใหแลวไมมี   (ผล)   ยัญทีบู่ชาแลวไมมี    (ผล)    การสังเวยที่บวงสรวงแลวไม 
มีผล    ผลวิบากของกรรมท่ีทําดี    และทําชั่วไมมี    โลกน้ีไมมี     โลกหนาก็ 
ไมมี   มารดาไมมี   (คุณ)   บิดาไมมี   (คุณ)   สัตวทั้งหลายท่ีเปนโอปปาติกะ 
ไมมี   สมณพราหมณทั้งหลายในโลกผูดําเนินไปถูกตอง   ผูปฏบิัติชอบซึ่งประ- 
กาศโลกนี้และโลกหนาใหแจมแจง   เพราะรูยิ่งดวยตนเองไมมี   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  เมื่อบุคคลเสพ  การกลับไดทิฏฐิ    แบบน้ี    อกุศลธรรมท้ังหลายจะ 
เจริญ   แตกศุลธรรมท้ังหลายกลับเสื่อมลง.  
 
ทิฏฐิที่เปนเหตุใหอกุศลธรรมเสื่อมแตกุศลธรรมเจริญ 
 
           [๒๑๗]  ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อบุคคลเสพ   การกลบัไดทิฏฐิ  
แบบไร   อกศุลธรรมท้ังหลาย   จะเสื่อมลง   แตกศุลธรรมท้ังหลายกลับเจริญ 
ข้ึน  ขาแตพระองคผูเจริญ  บุคคลบางคนในโลกน้ี   เปนผูมีความเห็นอยางนี้วา 
ทานท่ีใหแลวมี    (ผล)   ยัญท่ีบูชาแลวมี   (ผล)   การสังเวยที่บวงสรวงแลวมี 
(ผล)  ผลวิบากของกรรมท่ีทําดีและทําชั่วแลวน้ีมีอยู    โลกน้ีม ี   โลกหนากม็ี  
มารดามี (คุณ)  บิดามี (คุณ) สัตวที่เปนโอปปาติกะมี  สมณะแลพราหมณใน 
โลกที่ดําเนินไปถูกตองผูปฏิบัติชอบ ซึ่งประกาศโลกนี้และโลกหนาใหแจมแจง 
เพราะรูยิ่งดวยตนเอง    มอียู.     ขาแตพระองคผูเจริญ     เมื่อบุคคลเสพ    การ 
กลับไดทิฏฐิแบบน้ี    อกศุลธรรมท้ังหลายจะเสื่อมลง   แตกุศลธรรมท้ังหลาย 
กลับเจริญข้ึน.  
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           ขอท่ี   พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวอยางนี้วา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    
เราตถาคต   กลาว การกลบัไดทิฏฐิ  ไว ๒ อยาง   คือ   ที่ควรเสพอยาง ๑ 
ที่ไมควรเสพอยาง ๑    และท้ังสองอยางนั้น      แตละอยางตางก็เปน การกลับ 
ไดทิฏฐิ ดวยกัน   พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยความขอน้ี  จึงตรัสไวอยางนี้. 
   เรื่องท่ีควรเสพและไมควรเสพ  ขอท่ี  ๗ 
           [๒๑๘)  ก็แล  ขอท่ี   พระผูมพีระภาคเจา   ตรัสไวอยางนี้วา  ดู 
กอนภิกษุทั้งหลาย  เราตถาคตกลาว  การกลับไดอัตภาพ ไว ๒ อยาง  คือท่ี 
ควรเสพอยาง  ๑  ไมควรเสพอยาง ๑   และทั้งสองอยางนั้น    แตละอยางก็เปน 
การกลับไดอัตภาพดวยกัน  พระองคทรงอาศัยอะไรจึงไดตรัสไว. 
 
   การกลับไดอัตภาพท่ีไมควรเสพ  (ได) 
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ  บุคคลเมื่อเสพ  การกลับไดอัตภาพ  แบบไร 
อกุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญข้ึน   แตกุศลธรรมทัง้หลายกลับเสื่อมลง   การกลับ 
ไดอัตภาพแบบนี้   ไมควรเสพ. 
 
           การกลับไดอัตภาพท่ีควรเสพ  (ได) 
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   แตวา  เมื่อบุคคลเสพ  การกลบัไดอัตภาพ 
แบบไร   อกศุลธรรมท้ังหลายจะเสื่อมลง   แตกุศลธรรมท้ังหลายกลับเจริญข้ึน 
การกลับไดอัตภาพ แบบน้ี  ควรเสพ. 
 
การกลับไดอัตภาพท่ีเปนเหตุใหอกุศลธรรมเจริญ 
 
                 แตกุศลธรรมเสื่อม  
 



           [๒๑๙]  ขาแตพระองคผูเจริญ  เมื่อบุคคลเสพ  การกลบัไดอัตภาพ 
แบบไร  อกศุลธรรมท้ังหลายจะเจริญข้ึน  แตกุศลธรรมทั้งหลายกลับเสื่อมลง.  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 261 

           ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะเหตุที่บุคคลผูยังการกลับไดอัตภาพที่เปน   
ทุกขใหเกิดข้ึน   ยังไมสิ้นสุดลง (ยังไมสิ้นภพ)   อกศุลธรรมท้ังหลาย  จะเจริญ 
ข้ึน   แตกุศลธรรมทั้งหลายกลับเสื่อมลง.  
 
การกลับไดอัตภาพท่ีเปนเหตุใหอกุศลธรรมเสื่อมแตกุศลธรรมเจริญ 
 
           [๒๒๐]  ขาแตพระองคผูเจริญ  เมื่อบุคคลเสพ  การกลบัไดอัตภาพ 
แบบไหน  อกุศลธรรมทัง้หลายจะเส่ือมลง  แตกศุลธรรมท้ังหลายกลับเจริญข้ึน. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   เพราะเหตุที่บุคคลผูยังการไดอัตภาพท่ีไมเปน 
ทุกขใหเกิดข้ึน     สิ้นสุดลงแลว   (สิน้ภพแลว)   อกุศลธรรมทั้งหลายจะเสื่อม 
สิ้นลง   แตกุศลธรรมท้ังหลายกลับเจริญข้ึน. 
           ขอท่ี   พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไวอยางนี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราตถาคต   กลาวการกลบัไดอัตภาพไว ๒ อยาง คือ   ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไม 
ควรเสพอยาง ๑  และทั้งสองอยาง  ตางก็เปน  การกลับไดอัตภาพ  ดวยกนั 
พระผูมีพระภาคเจา  ทรงอาศัยความขอน้ี   จึงไดตรัสไวอยางนี้   ขาแตพระ 
องคผูเจริญ      เนื้อความแหงธรรมบรรยายน้ีแล      ที่พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไวโดยสังเขป  ไมไดทรงจําแนกเน้ือความไวโดยพิสดาร  ขาพระองคเขาใจ 
โดยพิสดารอยางนี้. 
           [๒๒๑]  พระผูมพีระภาคเจา   ตรัสวา  ดีแลว   ดีแลว  สารีบุตร 
เนื้อความแหงธรรมบรรยายน้ี    ที่เราตถาคตกลาวไวโดยสังเขป  ไมไดจําแนก 
เนื้อความไวโดยพิสดาร   เธอเขาใจเนื้อความไดโดยพิสดารอยางนี้ถูกแลว. 
           ก็แล   ขอท่ีเราตถาคตไดกลาวไวแลวอยางนี้วา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
เราตถาคตกลาว   กายสมาจารไว ๒ อยาง   คือที่ควรเสพอยาง ๑  ที่ไมควรเสพ  
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อยาง ๑   และทั้งสองอยางนั้น   ตางก็เปนกายสมาจารดวยกัน   เราตถาคตอาศัย    
อะไรจึงไดกลาวไว. 
 
    กายสมาจารท่ีไมควรเสพ   (ประพฤติ)  
 
           ดูกอนสารีบุตร   เม่ือบุคคลเสพ   กายสมาจาร   แบบไร   อกุศล- 
ธรรมทั้งหลายจะเจริญข้ึน    แตกุศลธรรมท้ังหลายกลับเสื่อมลง     กายสมาจาร 
แบบน้ี   ไมควรเสพ. 
 
          กายสมาจารท่ีควรเสพ  (ประพฤติ)  
 
           ดูกอนสารีบุตร     เมื่อบุคคลเสพกายสมาจารแบบไร     อกุศลธรรม 
ทั้งหลาย   จะเส่ือมลง   แตกุศลธรรมทั้งหลายกลับเจริญข้ึน   กายสมาจารแบบน้ี 
ควรเสพ. 
 
กายสมาจารท่ีเปนเหตุใหอกุศลธรรมเจริญแตกุศลธรรมเสื่อม  
 
           [๒๒๒]  ดูกอนสารีบุตร   เมื่อบุคคลเสพกายสมาจารแบบไหน 
อกุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญข้ึน    แตกุศลธรรมทั้งหลายกลับเสื่อมลง.   ดูกอน 
สารีบุตร   บคุคลบางคนในโลกน้ี    เปนผูมักทําชีวิตสัตวใหตกลวงไป    คือ 
เปนคนดุราย มีมือเปอนเลือด  หมกมุนในการประหัตประหาร  ไมมีความเอ็นดู 
ในหมูสัตวที่มีชีวิต      อีกอยางหน่ึง    เปนผูมักถือเอาสิ่งของท่ีเจาของเขาไมได 
ให  คือถือเอาทรัพยของผูอ่ืน  ที่เปนเครื่องกอใหเกิดความปลื้มใจแกผูอ่ืน  ที่ 
อยูในบาน   หรือในปา   ที่เจาของเขาไมไดให    ไดแกความเปนขโมย   อน่ึง 
เปนผูมักประพฤติผิดในกาม       คือเปนผูละเมิดจารีตในหญิงท้ังหลายท่ีมารดา 
รักษาบาง   ที่บิดารักษาบาง   ที่ทั้งมารดาและบิดารักษาบาง   ที่พ่ีชายรักษาบาง 



ที่พ่ีสาวรักษาบาง    ที่ญาติรักษาบาง    ที่มีสามีบาง    ที่มีสินไหมติดตัวอยูบาง 
โดยที่สุดแมพ่ีชายคลองพวงมาลัยหม้ันไว.  
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           ดูกอนสารีบุตร     เมื่อบุคคลเสพกายสมาจารแบบนี้      อกุศลธรรม   
ทั้งหลายจะเจริญข้ึน  กุศลธรรมทั้งหลาย  กลับเสื่อมลง.  
 
การสมาจารที่เปนเหตุใหอกุศลธรรมเสื่อมแตกุศลธรรมเจริญ  
 
           [๒๒๓]  ดูกอนสารีบุตร     เมือ่บุคคลเสพกายสมาจารแบบไหน 
อกุศลธรรมทั้งหลายจะเสื่อมส้ินไป   แตกุศลธรรมจะเจริญข้ึน   ดูกอนสารีบุตร 
บุคคลบางคนในโลกนี ้   ละเวนปาณาติบาตแลว   เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต 
คือเปนผูวางทอนไม  วางศัสตรา   มีความละอาย   มีความเอ็นดู    เปนผูอนุ- 
เคราะหดวยประโยชนเกือ้กูลในสรรพสัตวอยู.  เลิกละอทินนาทานแลว   เปนผู 
เวนขาดจากอทินนาทาน    คือไมเปนผูถือเอาทรัพยของผูอ่ืนที่เปนเครื่องกอให 
เกิดความปลื้มใจแกผูอ่ืน    ที่อยูในบาน   หรือในปา    ที่เจาของไมไดใหแลว 
ไดแกความเปนขโมย    เลิกละกาเมสุมิจฉาจารแลว    เปนผูเวนขาดจากกาเมสุ- 
มิจฉาจาร    คือไมเปนผูละเมิดจารีตในหญิงทั้งหลาย    ที่มารดารักษาบาง   ที ่
บิดารักษาบาง ที่ทั้งมารดาบิดารักษาบาง  ที่พ่ีชายรักษาบาง ที่พ่ีสาวรักษาบาง 
ที่ญาติรักษาบาง  ที่มีสามีบาง  ที่มีสินไหมติดตัวบาง   โดยที่สดุแมที่ชายคลอง 
พวงมาลัยหม้ันไว. 
           ดูกอนสารีบุตร   เมื่อบุคคลเสพกายสมาจาร    แบบน้ี     อกุศลธรรม 
ทั้งหลายจะเสื่อมไป   แตกุศลธรรมทัง้หลายจะเจริญข้ึน. 
           ขอท่ีเราตถาคตกลาวไวแลววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราตถาคตกลาว 
กายสมาจารไว ๒ อยาง   คือที่ควรเสพอยาง ๑   ทีไ่มควรเสพอยาง ๑   และทั้ง 
สองอยางนั้น     เปนกายสมาจารดวยกัน   เราตถาคตอาศัยความขอน้ี    จึงไดกลาว 
ไวอยางนี้.  
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วจีสมาจารเปนตนที่เปนเหตุใหอกุศลธรรมเสื่อมหรือเจริญ    
 
        และกุศลธรรมเสื่อมหรือเจริญ  
 
           [๒๒๘]   ก็แล  ขอท่ีกลาวไวดังน้ีวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราตถาคต 
กลาว  วจีสมาจาร. . . 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราตถาคตกลาว  มโนสมาจาร. . . 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราตถาคตกลาว   ความเกิดขึ้นแหงจิต. . . 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราตถาคตกลาว   การไดสัญญา. . . 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราตถาคตกลาว   การกลับไดทิฏฐิ. . . 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขอท่ีเราตถาคตกลาว    การไดอัตภาพ 
ไว ๒ อยาง  คือ   ที่ควรเสพอยาง ๑   ที่ไมควรเสพอยาง ๑   ทั้งสองอยางนั้น 
แตละอยางเปน  การไดอตัภาพ   ดวยกัน   เราตถาคตอาศัยอะไรจึงกลาวไว 
แลว. 
 
       การกลับไดอัตภาพท่ีไมควรเสพ  (ได) 
 
           ดูกอนสารีบุตร  เมื่อบุคคลเสพ  การไดอัตภาพ  แบบไร  อกุศล- 
ธรรมทั้งหลายจะเจริญขน   แตกุศลธรรมทั้งหลายกลับเสื่อมลง  การไดอัตภาพ 
แบบน้ี   ไมควรเสพ. 
 
             การกลับไดอัตภาพท่ีควรเสพ  (ได) 
 
          ดูกอนสารีบุตร  ก็แล   เมื่อบุคคลเสพ    การไดอัตภาพ   แบบไร 
อกุศลธรรมทั้งหลายจะเสื่อมไป   แตกุศลธรรมทัง้หลายกลับเจริญข้ึน   การได 
อัตภาพแบบน้ี    ควรเสพ.  
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การกลับไดอัตภาพท่ีเปนเหตุใหอกุศลธรรมเจริญ    
 
            แตอกุศลธรรมเสือ่ม 
 
           [๒๒๕]  ดูกอนสารีบุตร   เมื่อบุคคลเสพ   การไดอัตภาพ   แบบ 
ไร  อกุศลธรรมท้ังหลายจะเจริญข้ึน   แตกุศลธรรมทั้งหลายกลับเสื่อมลง. 
           ดูกอนสารีบุตร       เพราะเหตุที่บุคคลผูยังการกลับไดอัตภาพที่เปน 
ทุกขใหเกิดข้ึนยังไมสิ้นสุดลง   (ยังไมสิ้นภพ)  อกศุลธรรมท้ังหลาย   จะเจริญ 
ข้ึน   แตกุศลธรรมทั้งหลายกลับเสื่อมลง. 
 
การกลับไดอัตภาพท่ีเปนเหตุใหอกุศลธรรมเสื่อม  
 
               แตกุศลธรรมเจริญ  
 
           [๒๒๖]  ดูกอนสารีบุตร     เมื่อบุคคลเสพ    การกลับไดอัตภาพ 
แบบไร     อกุศลธรรมทัง้หลายจะเส่ือมลง     แตกุศลธรรมทัง้หลายกลับเจริญ 
ข้ึน   ดูกอนสารีบุตร       เพราะเหตุที่บุคคลผูยังการกลับไดอัตภาพที่ไมเปน 
ทุกขใหเกิดข้ึน   สิ้นสุดลงแลว    (สิ้นภพแลว )   อกศุลธรรมท้ังหลายจะเสื่อมลง 
แตกุศลธรรมทั้งหลายกลับเจริญข้ึน. 
           ขอท่ีเราตถาคต   กลาวไวดังนี้วา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราตถาคต 
กลาวการกลบัไดอัตภาพไว ๒ อยาง  คือ     ที่ควรเสพอยาง ๑   ที่ไมควรเสพ 
อยาง ๑   และทั้งสองอยางนั้น   แตละอยาง    เปนการกลับไดอัตภาพ   ดวย 
กัน   เราตถาคตอาศัยความขอน้ี   กลาวไวแลวอยางนี้. 
 
     สิ่งท่ีควรเสพและไมควรเสพ  ๖  อยาง 
 



           ดูกอนสารีบุตร   ธรรมบรรยายที่เราตถาคตกลาวไวโดยยอ      มิได 
จําแนกเนื้อความโดยพิสดารน้ีแล   เธอพึงเห็นเน้ือความโดยพิสดารอยางนี้.  
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           [๒๒๗]  ดูกอนสารีบุตร    เราตถาคตกลาวถึงรูป    ทีรู่ไดทางจักษุ   
ไว ๒ อยาง   คือที่ควรเสพอยาง ๑   ทีไ่มควรเสพอยาง ๑  
           ดูกอนสารีบุตร   เราตถาคต  กลาวถึงเสียงที่รูไดทางโสตะไว ๒ อยาง 
คือ  ที่ควรเสพอยาง ๑   ทีไ่มควรเสพอยาง ๑ 
           ดูกอนสารีบุตร   เราตถาคตกลาวถึงกลิ่นที่รูไดทางฆานะไว ๒ อยาง 
คือ   ที่ควรเสพอยาง ๑   ที่ไมควรเสพอยาง ๑ 
           ดูกอนสารีบุตร     เราตถาคตกลาวถึงตรัสรูไดทางชิวหาไว ๒ อยาง 
คือ   ที่ควรเสพอยาง ๑   ที่ไมควรเสพอยาง ๑ 
           ดูกอนสารีบุตร     เราตถาคตกลาวถึงโผฏฐัพพะท่ีรูไดทางกายไว 
๒ อยาง  คือ   ที่ควรเสพอยาง ๑   ที่ไมควรเสพอยาง ๑      
           ดูกอนสารีบุตร     เราตถาคตกลาวถึงธรรมารมณที่รูไดทางมโนไว 
๒ อยาง  คือ   ที่ควรเสพอยาง ๑  ที่ไมควรเสพอยาง ๑  
           [๒๒๘]  เม่ือ  พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสอยางนี้แลว   ทานพระ- 
สารีบุตร   ไดทูล   พระผูมีพระภาคเจา   ดังน้ีวา   ขาแตพระองคผูเจริญ 
ธรรมบรรยายนี้   ที่พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสโดยยอ   มิไดทรงจําแนกเนื้อ 
ความใหพิสดารอยางนี้ 
 
                         รูปท่ีไมควรเสพ  (ดู)  
 
           ก็แล    ขอน้ีที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดังนี้วา    ดูกอนสารีบุตร 
เราตถาคต   กลาวถึงรูป   ที่รูไดดวยจักษุ  ไว ๒ อยาง   คือ  ทีค่วร 
เสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง  ๑  นั่น    พระผูมีพระภาคเจา  ทรงอาศัย 
อะไรตรัสแลว.   
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           ขาแตพระองคผูเจริญ     เมื่อบุคคลเสพรูป     ที่รูไดทางจักษุแบบไร   
อกุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญข้ึน   แตกุศลธรรมทัง้หลายกลับเสื่อมลง  รูปที่รูได 
ทางจักษุแบบนี้   ไมควรเสพ.  
 
                                  รูปที่ควรเสพ  (ดู)  
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   ก็แลเมือ่บุคคลเสพรูป   ที่รูไดทางจักษุแบบไร 
อกุศลธรรมทั้งหลายจะเสื่อมลง   แตกุศลธรรมกลับเจริญข้ึน รูปที่รูไดทางจักษุ 
แบบน้ี    ควรเสพ. 
           ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางนี้วา ดูกอนสารีบุตร เราตถาคต 
กลาวถึงรูปที่รูไดทางจักษุ  ไว ๒ อยาง  คือ  ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพ 
อยาง ๑    พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยเน้ือความดังท่ีวามานี้แลวตรัสไว. 
           ก็แล   ขอท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดังน้ีวา     ดูกอนสารีบุตร 
เราตถาคต   กลาวถึงเสียงท่ีรูไดทางโสตะ  ไว  ๒ อยาง คือท่ีควรเสพอยาง ๑ ที ่
ไมควรเสพอยาง ๑    นั่นพระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยอะไรจึงไดตรัสไว. 
 
                              เสียงท่ีไมควรเสพ  (ฟง)  
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ    เมื่อบุคคลเสพเสียงที่รูไดทางโสตะแบบไร 
อกุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญข้ึน   แตกุศลธรรมทัง้หลายกลับเสื่อมลง   เสียงท่ีรู 
ไดทางโสตะแบบน้ัน  ไมควรเสพ. 
 
                                     เสียงท่ีควรเสพ  (ฟง)  
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ    แตวาเมื่อบุคคลเสพเสียงที่รูไดทางโสตะแบบไร 
อกุศลธรรมทั้งหลายจะเสื่อมลง    แตกุศลธรรมกลับเจริญข้ึน    เสียงที่รูไดทาง 



โสตะแบบน้ัน  ควรเสพ.  
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           ขอท่ี   พระผูมีพระภาคเจา     ตรัสไวอยางนี้วา    ดกูอนสารีบุตร    
เราตถาคตกลาวถึงเสียงท่ีรูไดทางโสตะ  ไว ๒ อยาง  คือ   ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ 
ไมควรเสพอยาง ๑ พระองคทรงอาศัยเน้ือความดังวามานี้ตรัสไวแลว. 
           ก็แล  ขอท่ี  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไวดังน้ีวา   ดูกอนสารีบุตร 
เราตถาคตกลาวถึงกลิ่น   ที่รูไดทางฆานะ  ไว ๒ อยาง คือ   ที่ควรเสพอยาง ๑ 
ที่ไมควรเสพอยาง ๑ พระองคทรงอาศัยอะไรจึงไดตรัสไว  
 
                    กลิ่นที่ไมควรเสพ  (ดม)  
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ      เมื่อบุคคลเสพกลิ่นที่รูไดทางฆานะแบบไร 
อกุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญข้ึน   แตกุศลธรรมทัง้หลายกลับเสื่อมลง   กลิน่ที่รู 
ไดทางฆานะแบบน้ี   ไมควรเสพ.             
 
                           กลิ่นที่ควรเสพ  (ดม)  
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ      ก็แล      เมื่อบุคคลเสพกลิ่นที่รูไดทางฆานะ 
แบบใด     อกุศลธรรมทัง้หลายเส่ือมลง     แตกุศลธรรมท้ังหลายกลับเจริญข้ึน 
กลิ่นที่รูไดทางฆานะแบบน้ี   ควรเสพ. 
           ขอท่ี   พระผูมีพระภาคเจา     ตรัสไวดังน้ีวา    ดูกอนสารบีุตร 
เราตถาคตกลาวถึงกลิ่น  ที่รูไดทางฆานะ ไว ๒ อยาง  คือ  ที่ควรเสพอยาง ๑ 
ที่ไมควรเสพอยาง ๑    พระองคทรงอาศัยเน้ือความดังวามานี้จึงไดตรัสไวแลว. 
           ก็แล  ขอท่ี  พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสไวดังน้ีวา  ดูกอนสารีบุตร 
เราตถาคตกลาวถึงรส   ที่รูไดทางชิวหา ไว ๒ อยาง  คือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที ่
ไมควรเสพอยาง ๑ พระองคทรงอาศัยอะไรจึงไดตรัสไว.  
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                        รสที่ไมควรเสพ  (ลิม้)  
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ      เมื่อบุคคลเสพรสท่ีรูไดทางชิวหาแบบไร  
อกุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญข้ึน   แตกุศลธรรมทัง้หลายกลับเสื่อมลง  รสท่ีรูได. 
ทางชิวหาแบบนี้   ไมควรเสพ. 
 
                             รสที่ควรเสพ  (ลิม้) 
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ    ก็แล    เมื่อบุคคลเสพรสที่รูไดทางชิวหาแบบ 
ไร  อกุศลธรรมท้ังหลายจะเส่ือมลง   แตกุศลธรรมทั้งหลายกลับเจริญข้ึน    รส 
ที่รูไดทางชิวหาแบบน้ี   ควรเสพ. 
           ขอท่ี   พระผูมีพระภาคเจา      ตรัสไวดังน้ีวา     ดูกอนสารีบุตร 
เราตถาคตกลาวถึงรส  ทีรู่ไดทางชิวหา ไว ๒ อยางคือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไม 
ควรเสพอยาง ๑  นั่นพระองคทรงอาศัยเน้ือความดังวามานี้  จึงไดตรัสไวแลว. 
           ก็แล  ขอท่ี  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไวดังน้ีวา  ดูกอนสารีบุตร 
เราตถาคตกลาวถึงโผฏฐัพพะ  ที่รูไดทางกายไว ๒ อยางคือ   ที่ควรเสพอยาง ๑ 
ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั้น    พระองคทรงอาศัยอะไรจึงไดตรัสไว. 
 
           โผฏฐพัพะท่ีไมควรเสพ  (ถูกตอง) 
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อบุคคลเสพโผฏฐัพพะท่ีรูไดทางกายแบบไร 
อกุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญข้ึน    แตกุศลธรรมทั้งหลายกลับเสื่อมลง โผฏฐัพพะ 
ที่รูไดทางกายแบบน้ี   ไมควรเสพ. 
 
                   โผฏฐัพพะท่ีควรเสพ  (ถูกตอง) 
 



           ขาแตพระองคผูเจริญ      แตวาเมื่อบุคคลเสพโผฏฐัพพะที่รูไดทางกาย  
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แบบไร   อกศุลธรรมท้ังหลายจะเสื่อมลง    แตกุศลธรรมทั้งหลายกลับเจริญข้ึน   
โผฏฐัพพะท่ีรูไดทางกายแบบนี้   ควรเสพ. 
           ขอท่ี   พระผูมีพระภาคเจา   ตรสัไวดังน้ีวา     ดูกอนสารบีุตร 
เราตถาคตกลาวถึงโผฏฐัพพะ  ที่รูไดทางกายไว ๒ อยางคือ   ที่ควรเสพอยาง ๑ 
ที่ไมควรเสพอยาง ๑ พระองคทรงอาศัยเน้ือความดังวามานี้จึงไดตรัสไวแลว.  
           ก็แล  ขอท่ี   พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสไวดังน้ีวา    ดกูอนสารี- 
บุตร   เราตถาคตกลาวถึงธรรมารมณ  ที่รูไดทางมโน  ไว ๒ อยางคือ  ที่ควร 
เสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ พระองคทรงอาศัยอะไรจึงไดตรัสไว. 
 
                ธรรมารมณที่ไมควรเสพ  (รู)  
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ    เมื่อบุคคลเสพธรรมารมณ    ที่รูไดทางมโน 
แบบไร   อกศุลธรรมท้ังหลายจะเจริญข้ึน   แตกุศลธรรมท้ังหลายกลับเสื่อมลง 
ธรรมารมณที่รูไดทางมโนแบบน้ี   ไมควรเสพ. 
 
                      ธรรมารมณที่ควรเสพ  (รู)  
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   แตวาเมื่อบุคคลเสพธรรมารมณที่รูไดทางมโน 
แบบไร  อกศุลธรรมท้ังหลายจะเสื่อมลง แตกุศลธรรมกลับเจริญข้ึน ธรรมารมณ 
ที่รูไดทางมโนแบบน้ี    ควรเสพ. 
           ขอท่ี   พระผูมีพระภาคเจา     ตรัสไวดังน้ีวา     ดูกอนสารีบุตร 
เราตถาคตกลาวถึงธรรมารมณที่รูไดทางมโนไว ๒ อยางคือ  ที่ควรเสพอยาง ๑ 
ที่ไมควรเสพอยาง ๑ พระองคทรงอาศัยเน้ือความดังวามานี้    จึงไดตรัสไวแลว.  
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           ขาแตพระองคผูเจริญ   ธรรมบรรยายน้ี   พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว   
โดยยอ    มิไดทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดาร    ขาพระองคทราบเนื้อความได 
โดยพิสดารอยางนี้.    
           [๒๒๙]  พระผูมพีระภาคเจา  ตรัสวา   ดกูอนสารีบุตร  ดีแลว  ๆ 
ดูกอนสารีบุตร       ธรรมบรรยายที่เราตถาคตมิไดจําแนกเนื้อความใหพิสดาร 
นี้    เธอทราบเน้ือความไดโดยพิสดารอยางนี้ถูกแลว. 
           ก็แล  ขอท่ี  เราตถาคตกลาวไวดังนี้วา    ดูกอนสารีบุตร  เราตถาคต 
กลาวถึงรูปที่รูไดดวยจักษุ   ไว ๒ อยางคือ   ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพ 
อยาง ๑  เราตถาคตอาศัยอะไรกลาวไวแลว. 
 
                         รูปท่ีไมควรเสพ  (เหน็)  
 
           ดูกอนสารีบุตร  เมื่อบุคคลเสพรูปที่รูไดทางจักษุแบบไร.  อกุศล- 
ธรรมทั้งหลายจะเจริญข้ึน    แตกุศลธรรมท้ังหลายกลับเสื่อมลง   รูปที่รูไดทาง 
จักษุแบบน้ีไมควรเสพ. 
 
                                 รูปท่ีควรเสพ (เห็น)  
 
           ดูกอนสารีบุตร  แตวาเมื่อบุคคลเสพรูปที่รูไดทางจักษุแบบไร  อกศุล 
ธรรมเสื่อมลง  แตกุศลธรรมกลับเจริญข้ึน  รูปที่รูไดทางจักษุ  แบบน้ีควรเสพ. 
           ขอท่ีเราตถาคตกลาวไวดังน้ีวา   ดูกอนสารบีุตร  เราตถาคตกลาวถึง 
รูปที่รูไดทางจักษุ    ไว ๒ อยางคือ    ทีค่วรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ 
เราตถาคตอาศัยเน้ือความดังวามานี้จึงไดกลาวไวแลว. 
           ก็แล  ขอท่ี  เราตถาคตกลาวไวดังนี้วา    ดูกอนสารีบุตร   เราตถาคต 
กลาวถึงเสียงท่ีรูไดทางโสตะไว  ๒ อยางคือ    ที่ควรเสพอยาง  ๑  ที่ไมควรเสพ 
อยาง ๑   เราตถาคตอาศัยอะไรกลาวไวแลว.  
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                        เสียงท่ีไมควรเสพ (ฟง)     
 
           ดูกอนสารีบุตร      เมื่อบุคคลเสพเสียง       ที่รูไดทางโสตะแบบไร 
อกุศลธรรมจะเจริญข้ึน  แตกุศลธรรมกลับเสื่อมลง  เสียงที่รูไดทางโสตะแบบน้ี  
ไมควรเสพ.  
 
                              เสียงท่ีควรเสพ (ฟง)  
 
           ดูกอนสารีบุตร        แตวาเมื่อบุคคลเสพเสียงที่รูไดทางโสตะแบบไร 
อกุศลธรรมทั้งหลายจะเสื่อมลง   แตกุศลธรรมทัง้หลายกลับเจริญข้ึน   เสยีงท่ีรู 
ไดทางโสตะแบบน้ี   ควรเสพ.                                                    
           ก็แล.  ขอท่ีเราตถาคตกลาวไวดังน้ีวา   ดูกอนสารีบุตร     เราตถาคต 
กลาวถึงเสียงท่ีรูไดทางโสตะ   ไว ๒ อยางคือ   ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพ 
อยาง ๑   เราตถาคตอาศัยเนื้อความดังวามานี้จึงไดกลาวไวแลว . 
           ก็แล   ขอท่ีเราตถาคตกลาวไวดังน้ีวา    ดูกอนสารีบุตร    เราตถาคต  
กลาวถึงกลิ่นที่รูไดทางฆานะ ไว ๒ อยางคือ  ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพ 
อยาง ๑   เราอาศัยอะไรจึงไดกลาวไว. 
 
                            กลิ่นไมที่ควรเสพ  (สูด)  
 
           ดูกอนสารีบุตร     เมื่อบุคคลเสพกลิ่น     ที่รูไดทางฆานะแบบไร 
อกุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญข้ึน   แตกุศลธรรมทัง้หลายกลับเสื่อมลง  กลิน่ที่รู 
ไดทางฆานะแบบน้ี  ไมควรเสพ.       
 
                                   กลิน่ที่ควรเสพ  (สูด)  
 



           ดูกอนสารีบุตร       แตวาเมื่อบุคคลเสพกลิ่นที่รูไดทางฆานะแบบไร 
อกุศลธรรมทั้งหลายจะเสื่อมลง   แตกุศลธรรมทัง้หลายกลับเจริญข้ึน   กลิน่ที่รู 
ไดทางฆานะแบบน้ี   ควรเสพ.  
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           ขอท่ี  พระผูมีพระภาคเจา  กลาวไวดังน้ีวา   ดูกอนสารีบตุร   เรา   
ตถาคตกลาวถึงกลิ่นที่รูไดทางฆานะ  ไว ๒ อยางคือ  ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไม 
ควรเสพอยาง ๑   เราตถาคตอาศัยเนื้อความดังวามานี้   จึงไดกลาวไวแลว.  
           ก็แล  ขอท่ีเราตถาคตกลาวไวดังน้ีวา   ดูกอนสารีบุตร    เราตถาคต 
กลาวถึงรสที่รูไดทางชิวหา  ไว ๒ อยางคือ  ที่ควรเสพอยาง ๑  ที่ไมควรเสพ 
อยาง ๑  นั่นเราตถาคตอาศัยอะไรจึงไดกลาวไว. 
 
                         รสที่ไมควรเสพ  (ลิม้)  
 
           ดูกอนสารีบุตร     เมื่อบุคคลเสพรสที่รูไดทางชิวหาแบบไร  อกุศล- 
ธรรมทั้งหลายจะเจริญข้ึน    แตกุศลธรรมท้ังหลายกลับเสื่อมลง   รสท่ีรูไดทาง 
ชิวหาแบบน้ีไมควรเสพ. 
 
                               รสทีค่วรเสพ  (ลิม้)  
 
           ดูกอนสารีบุตร     แตวาเมื่อบุคคลเสพรสท่ีรูไดทางชิวหาแบบไร 
อกุศลธรรมทั้งหลายจะเสื่อมลง  แตกุศลธรรมทัง้หลายกลับเจริญข้ึน  รสท่ีรูได 
ทางชิวหาแบบนี้   ควรเสพ. 
           ขอท่ีเราตถาคตกลาวไวดังน้ีวา   ดูกอนสารบีุตร  เราตถาคตกลาวถึง 
รสท่ีรูไดทางชิวหาไว  ๒ อยางคือ  ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ เรา 
ตถาคตอาศัยเน้ือความดังวามานี้   จึงไดกลาวไวแลว. 
           ก็แล  ขอท่ีเราตถาคตกลาวไวดังน้ีวา    ดูกอนสารีบุตร   เราตถาคต 
กลาวถึงโผฏฐัพพะ  ที่รูไดทางกาย  ไว ๒ อยางคือ    ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไม 
ควรเสพอยาง ๑ นั่นเราตถาคตอาศัยอะไรจึงไดกลาวไว. 
 
            โผฏฐัพพะท่ีไมควรเสพ  (ถูกตอง)  



 
           ดูกอนสารีบุตร    เมื่อบุคคลเสพโผฏฐัพพะ   ที่รูไดทางกายแบบไร  
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อกุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญข้ึน     แตกุศลธรรมทั้งหลายกลับเสื่อมลง   
โผฏฐัพพะท่ีรูไดทางกายแบบนี้  ไมควรเสพ.  
 
              โผฏฐัพพะท่ีควรเสพ (ถูกตอง)  
 
            ดูกอนสารีบุตร     แตวาเมื่อบุคคลเสพโผฏฐัพพะท่ีรูไดทางกายแบบ 
ไร   อกุศลธรรมทั้งหลายจะเส่ือมลง      แตกุศลธรรมทั้งหลายกลับเจริญข้ึน 
โผฏฐัพพะท่ีรูไดทางกายแบบนี้    ควรเสพ. 
            ขอน้ันใด   ที่เราตถาคตกลาวไวดังน้ีวา  ดูกอนสารีบุตร    เราตถาคต 
กลาวถึงโผฏฐัพพะท่ีรูไดทางกาย    ไว ๒ อยางคือ    ที่ควรเสพอยาง ๑   ที่ไม 
ควรเสพอยาง ๑  เราตถาคตอาศัยเนื้อความดังวามานี้    จึงไดกลาวไว. 
            ก็แล   ขอท่ีเราตถาคตกลาวไวดังนี้วา    ดูกอนสารีบุตร   เราตถาคต 
กลาวถึงธรรมารมณที่รูไดทางมโนไว ๒ อยางคือ  ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควร 
เสพอยาง ๑  เราตถาคตอาศัยอะไร   จึงไดกลาวไว. 
 
                   ธรรมารมณที่ไมควรเสพ  (รู)  
 
           ดูกอนสารีบุตร      เมื่อบุคคลเสพธรรมารมณที่รไดทางมโนแบบไร 
อกุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญข้ึน   แตกุศลธรรมทัง้หลายกลับเสื่อมลง   ธรรมา- 
รมณที่รูไดทางมโนแบบน้ี   ไมควรเสพ.           
 
                          ธรรมารมณที่ควรเสพ (รู)  
 
           ดูกอนสารีบุตร  แตวาเมื่อบุคคลเสพธรรมารมณที่รูไดทางมโนแบบไร 
อกุศลธรรมทั้งหลายจะเสื่อมลง    แตกุศลธรรมทัง้หลายกลับเจริญข้ึน   ธรรมา- 
รมณที่รูไดทางมโนแบบน้ี   ควรเสพ.                                                  



            ขอน้ันใด  ที่เราตถาคตกลาวไวดังน้ีวา    ดกูอนสารีบุตร  เราตถาคต 
กลาวถึงธรรมารมณ  ที่รูไดทางมโน ไว ๒ อยางคือ  ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไม 
ควรเสพอยาง ๑   เราตถาคตอาศัยเนื้อความดังวามานี้    จึงไดกลาวไวแลว    
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           ดูกอน  สารบีุตร  ธรรมบรรยายที่เราตถาคตกลาวโดยยอนี้    เธอพึง   
เห็นเนื้อความโดยพิศดารอยางนี้.  
           [๒๓๐]  ดกูอนสารีบุตร  เราตถาคตกลาวถึงจีวรไว ๒ อยาง คือ ที่ 
ควรเสพอยาง ๑   ที่ไมควรเสพอยาง ๑ 
           ดูกอนสารีบุตร   เราตถาคตกลาวถึงบิณฑบาตไว ๒ อยาง คือ ที่ควร 
เสพอยาง ๑  ที่ไมควรเสพอยาง ๑. 
           ดูกอนสารีบุตร   เราตถาคตกลาวถึงเสนาสนะไว ๒ อยาง คือ    ที ่
ควรเสพอยาง ๑  ที่ไมควรเสพอยาง ๑. 
           ดูกอนสารีบุตร   เราตถาคตกลาวถึงหมูบานไว  ๒  อยาง คือ ที่ควร 
เสพอยาง ๑   ที่ไมควรเสพอยาง. 
           ดูกอนสารีบุตร  เราตถาคตกลาวถึงนิคม  ไว ๒ อยาง คือ    ที่ควร 
เสพอยาง ๑   ท่ีไมควรเสพอยาง ๑. 
           ดูกอนสารีบุตร   เราตถาคตกลาวถึงนคร    ไว ๒ อยาง คือ   ที่ควร 
เสพอยาง ๑   ที่ไมควรเสพอยาง ๑. 
           ดูกอนสารีบุตร   เราตถาคตกลาวถึงชนบท  ไว ๒ อยาง คือ  ที่ควร 
เสพอยาง ๑   ที่ไมควรเสพอยาง ๑. 
           ดูกอนสารีบุตร  เราตถาคตกลาวถึงบุคคล  ไว ๒ จําพวกคือ ที่ควร 
เสพจําพวกหน่ึง  ที่ไมควรเสพจําพวกหนึ่ง. 
           [๒๓๑]  เม่ือ   พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว       ทานพระ 
สารีบุตร ไดกราบทูล พระผูมีพระภาคเจา  ดังนี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ 
ธรรมบรรยายนี้   พระผูมพีระภาคเจา   ตรัสไวแลวโดยยอ    มิไดทรงจําแนก 
เนื้อความโดยพิสดาร  ขาพระองคทราบเนื้อความไดโดยพิสดารอยางนี้.  
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           ก็แล  ขอท่ี พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไวดังน้ีวา   ดูกอนสารีบุตร    
เราตถาคตกลาวถึงจีวรไว ๒ อยางคือ   ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ 
พระองคทรงอาศัยอะไรจึงไดตรัสไว. 
 
                    จีวรที่ไมควรเสพ  (หม)  
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ    เมื่อบุคคลเสพจีวรแบบไร     อกศุลธรรมท้ัง. 
หลายจะเจริญข้ึน    แตกศุลธรรมท้ังหลายกลับเส่ือมลง    จีวรแบบน้ี     ไมควร 
เสพ. 
 
                            จีวรที่ควรเสพ  (หม)  
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   แตวาเมื่อบุคคลเสพจีวรแบบไร    อกุศลธรรม 
ทั้งหลายจะเสื่อมลง  แตกุศลธรรมทัง้หลายกลับเจริญข้ึน  จีวรแบบนี้   ควรเสพ  
           ขอท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดังน้ีวา     ดูกอนสารีบตุร     เรา 
ตถาคตกลาวถึงจีวรไว ๒ อยางคือ     ทีค่วรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ 
พระองคทรงอาศัยเน้ือความดังวามานี้จึงไดตรัสไว. 
           ก็แล  ขอท่ี  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไวดังน้ีวา ดูกอน สารีบุตร 
เราตถาคตกลาวถึงบิณฑบาต    ไว ๒ อยางคือ   ทีค่วรเสพอยาง ๑   ที่ไมควร 
เสพอยาง ๑  พระองคทรงอาศัยอะไรจึงไดตรัสไว. 
 
                 บณิฑบาตที่ไมควรเสพ  (ฉนั)  
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ  เมื่อบุคคลเสพบิณฑบาตแบบไร  อกุศลธรรม 
ทั้งหลายจะเจริญข้ึน    แตกุศลธรรมทั้งหลายกลับเสื่อมลง     บิณฑบาตแบบน้ี  
ไมควรเสพ.  
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                  บิณฑบาตที่ควรเสพ  (ฉนั)     
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ  แตวาเมื่อบุคคลเสพบิณฑบาตแบบไร  อกุศล- 
ธรรมทั้งหลายจะเส่ือมลง     แตกุศลธรรมท้ังหลายกลับเจริญข้ึน     บิณฑบาต 
แบบน้ี    ควรเสพ. 
           ขอท่ี  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไวดังน้ีวา ดูกอนสารีบตุร   เรา 
ตถาคตกลาวถึงบิณฑบาต   ไว ๒ อยางคือ   ที่ควรเสพอยาง ๑   ที่ไมควรเสพ 
อยาง ๑  พระองคทรงอาศัยเน้ือความดังวามานี้จึงไดตรัสไว. 
           ก็แล  ขอท่ี  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไวดังน้ีวา  ดูกอนสารีบุตร 
เราตถาคตกลาวถึงเสนาสนะ  ไว ๒ อยางคือ     ทีค่วรเสพอยาง ๑    ที่ไมควร 
เสพอยาง ๑  พระองคทรงอาศัยอะไรจึงไดตรัสไว. 
 
             เสนาสนะท่ีไมควรเสพ  (นั่งนอน)  
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อบุคคลเสพเสนาสนะแบบไร   อกุศลธรรม 
ทั้งหลายจะเจริญข้ึน     แตกุศลธรรมทั้งหลายกลับเสื่อมลง     เสนาสนะแบบน้ี  
ไมควรเสพ. 
 
                    เสนาสนะท่ีควรเสพ  (นัง่นอน)  
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   แตวาเมื่อบุคคลเสพเสนาสนะแบบไร   อกุศล- 
ธรรมทั้งหลายจะเส่ือมลง   แตกุศลธรรมท้ังหลายกลับเจริญข้ึน   เสนาสนะแบบ 
นี้   ควรเสพ. 
           ขอท่ี   พระผูมีพระภาคเจา    ตรสัไวดังน้ีวา    ดูกอนสารบีุตร 
เราตถาคตกลาวถึงเสนาสนะ  ไว ๒ อยางคือ    ทีค่วรเสพอยาง ๑    ที่ไมควร 
เสพอยาง ๑  พระองคทรงอาศัยเน้ือความดังวามานี้จึงไดตรัสไว.  
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           ก็แล  ขอท่ี  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไวดังน้ีวา  ดูกอนสารีบุตร   
เราตถาคตกลาวถึงหมูบาน  ไว ๒ อยางคือ   ที่ควรเสพอยาง ๑   ที่ไมควรเสพ 
อยาง ๑  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงอาศัยอะไรตรัสไวแลว.  
 
               หมูบานท่ีไมเสพ  (อาศัยอยู)  
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ     เมื่อบุคคลเสพหมูบานแบบไร    อกุศลธรรม 
ทั้งหลายจะเจริญข้ึน   แตกุศลธรรมทัง้หลายกลับเสื่อมลง   หมูบานแบบน้ี    ไม 
ควรเสพ.  
 
              หมูบานท่ีควรเสพ  (อาศัยอยู)  
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ    แตวาเมื่อบุคคลเสพหมูบานแบบไร    อกุศล- 
ธรรมทั้งหลายจะเส่ือมลง  แตกุศลธรรมท้ังหลายกลับเจริญข้ึน  หมูบานแบบน้ี 
ควรเสพ.  
           ขอท่ี   พระผูมีพระภาคเจา   ตรสัไวดังน้ีวา  ดูกอนสารีบตุร  เรา 
ตถาคตกลาวถึงหมูบาน    ไว ๒ อยางคือ    ที่ควรเสพอยาง ๑    ที่ไมควรเสพ 
อยาง ๑  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงอาศัยเน้ือความดังวามานี้จึงไดตรัสไว. 
           ก็แล  ขอท่ี  พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสไวดังน้ีวา  ดูกอนสารีบุตร 
เราตถาคตกลาวถึงนิคม    ไว ๒ อยางคือ    ที่ควรเสพอยาง ๑   ที่ไมควรเสพ 
อยาง ๑  พระองคทรงอาศัยอะไรจึงไดตรัสไว. 
 
                  นิคมท่ีไมควรเสพ  (อาศัยอยู)  
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ    เมื่อบุคคลเสพนิคมแบบไร    อกุศลธรรมทัง้ 
หลายจะเจริญข้ึน  แตกุศลธรรมทั้งหลายกลับเสื่อมลง  นิคมแบบน้ี  ไมควรเสพ. 



 
                         นิคมท่ีควรเสพ (อาศัยอยู) 
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   แตวาเมื่อบุคคลเสพนิคมแบบไร  อกุศลธรรม 
ทั้งหลายจะเสื่อมลง  แตกุศลธรรมทัง้หลายกลับเจริญข้ึน  นิคมแบบน้ี   ควรเสพ.  
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           ขอท่ี   พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไวดังน้ีวา  ดูกอนสารีบตุร  เรา   
ตถาคตกลาวถึงนิคม   ไว ๒ อยางคือ   ที่ควรเสพอยาง ๑   ที่ไมควรเสพอยาง 
๑   นั่นพระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยเนื้อความดังวามานี้    จึงไดตรัสไว.  
           ก็แล   ขอท่ี  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไวดังน้ีวา  ดูกอนสารีบุตร 
เราตถาคตกลาวถึงนคร    ไว ๒ อยางคือ    ที่ควรเสพอยาง ๑    ที่ไมควรเสพ 
อยาง ๑   พระองคทรงอาศัยอะไรจึงไดตรัสไว. 
 
              นครท่ีไมควรเสพ   (อาศัยอยู)  
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ    เมื่อบุคคลเสพนครแบบไร    อกุศลธรรมทัง้- 
หลายจะเจริญข้ึน   แตกุศลธรรมท้ังหลายกลับเสื่อมลง นครแบบนี้  ไมควรเสพ. 
 
                    นครท่ีควรเสพ  (อาศัยอยู)  
 
           ขาแตตระองคผูเจริญ   แตวาเมื่อบุคคลเสพนครแบบใด   อกุศลธรรม 
เสื่อมลง   แตกุศลธรรมกลับเจริญข้ึน   นครแบบนี ้  ควรเสพ. 
           ขอท่ี    พระผูมีพระภาคเจา    ตรัสไวดังน้ีวา   ดูกอนสารบีุตร 
เราตถาคตกลาวถึงนคร    ไว ๒ อยางคือ    ที่ควรเสพอยาง ๑    ที่ไมควรเสพ 
อยาง ๑   พระองคทรงอาศัยเน้ือความดังวามานี้ จึงไดตรัสไว. 
           ก็แล  ขอท่ี  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไวดังน้ีวา  ดูกอนสารีบุตร 
เราตถาคตกลาวถึงชนบท   ไว ๒ อยางคือ  ที่ควรเสพอยาง ๑   ที่ไมควรเสพ 
อยาง ๑  พระองคทรงอาศัยอะไรจึงไดตรัสไว. 
 
               ชนบทท่ีไมควรเสพ  (อาศัยอยู)  
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ    เมื่อบุคคลเสพชนบทอยางไร    อกุศลธรรม 



ทั้งหลายจะเจริญข้ึน   แตกุศลธรรมทัง้หลายกลับเสื่อมลง   ชนบทแบบน้ี    ไม 
ควรเสพ.  
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             ชนบทท่ีควรเสพ  (อาศัยอยู)     
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ  แตวาเมื่อบุคคลเสพชนบทแบบไร อกุศลธรรม 
ทั้งหลายจะเสื่อมลง   แตกุศลธรรมทัง้หลายกลับเจริญข้ึน   ชนบทแบบน้ี    ควร 
เสพ. 
           ขอท่ี  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไวดังน้ีวา ดูกอนสารีบตุร  เรา 
ตถาคตกลาวถึงชนบท  ไว ๒ อยางคือ  ที่ควรเสพอยาง ๑  ที่ไมควรเสพอยาง 
๑  พระองคทรงอาศัยเน้ือความดังวามานี้    จึงไดตรัสไว. 
ก็แล    ขอท่ี    พระผูมีพระภาคเจา     ตรัสไวดังน้ีวา      ดูกอนสารีบุตร 
เราตถาคตกลาวถึงบุคคล  ไว ๒ จําพวกคือ   ที่ควรเสพจําพวก ๑   ที่ไมควร 
เสพจําพวก ๑  พระองคทรงอาศัยอะไรจึงไดตรัสไว. 
 
                   บุคคลท่ีไมควรเสพ  (คบ)  
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ     เมื่อบุคคลเสพบุคคลแบบไร    อกุศลธรรม 
ทั้งหลายจะเจริญข้ึน   แตกุศลธรรมทัง้หลายกลับเสื่อมลง   บุคคลแบบน้ี   ไม 
ควรเสพ. 
 
                         บุคคลท่ีควรเสพ  (คบ)  
 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   ก็แล   เม่ือบุคคลเสพบุคคลแบบไร   อกุศล- 
ธรรมทั้งหลายจะเส่ือมลง   แตกุศลธรรมท้ังหลายกลับเจริญข้ึน   บุคคลแบบนี้  
ควรเสพ. 
           ขอท่ี  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไวดังน้ีวา  ดูกอนสารีบตุร  เรา 
ตถาคตกลาวถึงบุคคลไว ๒  จําพวกคือ     ที่ควรเสพจําพวก  ๑  ที่ไมควรเสพ 
จําพวก ๑ นั่น   พระองคทรงอาศัยเน้ือความดังวามานี้   จึงไดตรัสไว.  
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           ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมบรรยายน้ี   ทีพ่ระผูมีพระภาคเจาตรัส   
แลวโดยยอ   มิไดทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดาร  ขาพระองคทราบความหมาย 
ไดโดยพิสดารอยางนี้.  
           [๒๓๒]   พระผูมพีระภาคเจา  ตรัสวา   ดกูอนสารีบุตร  ดีแลว ๆ 
ดูกอนสารีบตุร   ธรรมบรรยายน้ี   ที่เรากลาวโดยยอ   มิไดจําแนกเนื้อความ 
ใหพิสดาร   เธอทราบเนื้อความไดโดยพิสดารอยางนี้   ถูกแลว. 
           ก็แล   ขอท่ีเราตถาคตกลาวไวดังน้ีวา   ดูกอนสารีบุตร   เราตถาคต 
กลาวถึงจีวร     ไว ๒ อยางคือ    ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑  เรา 
ตถาคตอาศัยอะไร  จึงไดกลาวไว.     
                            
                      จีวรที่ไมควรเสพ  (หม)  
 
           ดูกอนสารีบุตร   เม่ือบุคคลเสพจีวรแบบไร      อกุศลธรรมท้ังหลาย 
จะเจริญข้ึน   แตกุศลธรรมท้ังหลายกลับเสื่อมลง   จีวรแบบนี้    ไมควรเสพ. 
 
                           จีวรที่ควรเสพ   (หม)  
 
           ดูกอนสารีบุตร  แตวาเมื่อบุคคลเสพจีวรแบบไรอกุศลธรรมทั้งหลาย 
จะเสื่อมลง   แตกุศลธรรมทั้งหลายกลับเจริญข้ึน   จีวรแบบนี้    ควรเสพ. 
           ขอท่ีเราตถาคตกลาวดังน้ีวา    ดูกอนสารีบตุร    เราตถาคตกลาวถึง 
จีวรไว ๒ อยางคือ   ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ เราตถาคตอาศัย 
เนื้อความดังวามานี้   จึงไดกลาวไว. 
           ก็แล    ขอท่ีเราตถาคตกลาวไวดังนี้วา   ดูกอนสารีบุตร   เราตถาคต 
กลาวบิณฑบาต ไว ๒ อยางคือ  ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง   เรา 
ตถาคตอาศัยอะไรจึงกลาวไว.  
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              บณิฑบาตที่ไมควรเสพ (ฉัน)     
 
           ดูกอนสารีบุตร    เมื่อบุคคลเสพบิณฑบาตแบบไร    อกุศลธรรมทัง้ 
หลายจะเจริญข้ึน  แตกุศลธรรมทั้งหลาย   กลับเสือ่มลง  บิณฑบาตแบบน้ี   ไม 
ควรเสพ. 
 
                   บิณฑบาตที่ควรเสพ  (ฉนั)  
 
           ดูกอนสารีบุตร  แตวาเมื่อบุคคลเสพบิณฑบาตแบบไร   อกุศลธรรม 
ทั้งหลายจะเสื่อมลง   แตกุศลธรรมกลับเจริญข้ึน   บิณฑบาตแบบน้ี    ควรเสพ. 
           ขอท่ีเราตถาคตกลาวไวดังน้ีวา   ดูกอนสารบีุตร   เราตถาคตกลาวถึง 
บิณฑบาตไว ๒ อยางคือ    ที่ควรเสพอยาง ๑  และไมควรเสพอยาง ๑ นั่นเรา 
อาศัยเน้ือความดังนี้มา     จึงไดกลาวไว. 
           ก็แล   ขอท่ีเราตถาคตกลาวไวดังน้ีวา    ดูกอนสารีบุตร    เราตถาคต 
กลาวถึงเสนาสนะ   ไว ๒ อยางคือ     ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ 
เราตถาคตอาศัยอะไร   จึงไดกลาวไว. 
 
          เสนาสนะท่ีไมควรเสพ  (นั่งนอน)  
 
           ดูกอนสารีบุตร      เมื่อบุคคลเสพเสนาสนะแบบไร      อกุศลธรรม 
ทั้งหลายจะเจริญข้ึน      แตกุศลธรรมทั้งหลายกลับเสื่อมลง     เสนาสนะแบบน้ี 
ไมควรเสพ. 
 
                   เสนาสนะท่ีควรเสพ  (นั่งนอน)  
 
           ดูกอนสารีบุตร   แตวาเมื่อบุคคลเสพเสนาสนะแบบไร   อกุศลธรรม 



ทั้งหลายจะเสื่อมลง    แตกุศลธรรมทัง้หลายกลับเจริญข้ึน     เสนาสนะแบบน้ี  
ควรเสพ. 
           ขอท่ีเราตถาคตกลาวไวดังน้ีวา  ดูกอนสารีบตุร  เราตถาคตกลาวถึง 
เสนาสนะ  ไว ๒ อยางคือ  ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ เราตถาคต 
อาศัยเน้ือความดังวามานี้   จึงไดกลาวไว.  
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           ก็แล ขอท่ีเราตถาคตกลาวไวดังน้ีวา  ดูกอนสารีบุตร  เราตถาคตกลาว   
ถึงหมูบาน  ไว ๒ อยางคือ ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ เราตถาคต 
อาศัยอะไร   จึงไดกลาวไว.  
 
            หมูบานท่ีไมควรเสพ  (อาศัยอยู)  
 
           ดูกอนสารีบุตร   เมื่อบุคคลเสพหมูบานแบบไร   อกุศลธรรมทั้งหลาย 
จะเจริญข้ึน   แตกุศลธรรมท้ังหลายกลับเส่ือมลง   หมูบานแบบน้ี   ไมควรเสพ. 
 
                หมูบานท่ีควรเสพ   (อาศัยอยู)  
 
           ดูกอนสารีบุตร  แตวาเมื่อบุคคลเสพหมูบานแบบไร   อกุศลธรรมทั้ง 
หลายจะเสื่อมลง แตกุศลธรรมทั้งหลายกลับเจริญข้ึน  หมูบานแบบน้ี  ควรเสพ. 
           ขอท่ีเราตถาคตกลาวไวดังน้ีวา  ดูกอนสารีบตุร   เราตถาคตกลาวถึง 
หมูบาน   ไว ๒ อยางคือ   ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ เราตถาคต  
อาศัยเน้ือความดังกลาวมาน้ี    จึงไดกลาวไว. 
           ก็แล   ขอท่ีเราตถาคตกลาวไวดังน้ีวา    ดูกอนสารีบุตร    เราตถาคต 
กลาวถึงนิคม    ไว ๒ อยางคือ    ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่น 
เราตถาคตอาศัยอะไร   จึงไดกลาวไว. 
 
                       นิคมไมควรเสพ  (อาศัยอยู)  
 
           ดูกอนสารีบุตร   เม่ือบุคคลเสพนิคมแบบไร   อกุศลธรรมท้ังหลาย 
จะเจริญข้ึน  แตกุศลธรรมกลับเสื่อมลง  นิคมแบบน้ี   ไมควรเสพ. 
 
                           นิคมท่ีควรเสพ  (อาศัยอยู)  



 
           ดูกอนสารีบุตร   แตวาเมื่อบุคคลเสพนิคมแบบไร   อกศุลธรรมท้ัง 
หลายจะเสื่อมลง  แตกุศลธรรมทั้งหลายกลับเจริญข้ึน  นิคมแบบน้ี    ควรเสพ.  
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           ขอท่ีเราตถาคตกลาวไวดังน้ีวา   ดูกอนสารบีุตร   เราตถาคตกลาวถึง   
นิคม  ไว ๒ อยางคือ   ทีค่วรเสพอยาง ๑  ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่นเราตถาคต 
อาศัยเน้ือความดังวามานี้   จึงไดกลาวไว.  
           ก็แล   ขอท่ีเราตถาคตกลาวไวดังน้ีวา    ดูกอนสารีบุตร   เราตถาคต 
กลาวถึงชนบทไว ๒ อยางคือ  ที่ควรเสพอยาง ๑ ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่นเรา 
ตถาคตอาศัยอะไร   จึงไดกลาวไว.  
 
           ชนบทท่ีไมควรเสพ  (อาศัยอยู)  
 
           ดูกอนสารีบุตร  เมื่อบุคคลเสพชนบทแบบไร  อกุศลธรรมท้ังหลาย 
จะเจริญข้ึน  กุศลธรรมทัง้หลายกลับเสื่อมลง   ชนบทแบบน้ี    ไมควรเสพ. 
 
            ชนบทท่ีไมควรเสพ  (อาศัยอยู)  
 
           ดูกอนสารีบุตร   แตวาเมื่อบุคคลเสพชนบทแบบไร  อกุศลธรรมทัง้ 
หลายจะเสื่อมลง   แตกุศลธรรมท้ังหลายกลับเจริญข้ึน  ชนบทแบบน้ี  ควรเสพ. 
           ที่เราตถาคตกลาวไวดังนี้วา     ดูกอนสารีบตุร    เราตถาคตกลาวถึง 
ชนบท ไว ๒ อยางคือ ที่ควรเสพอยาง ๑  ที่ไมควรเสพอยาง ๑ นั่นเราตถาคต 
อาศัยเน้ือความดังวามานี้   จึงไดกลาวไว. 
            ก็แล ขอท่ีเราตถาคตกลาวไวดังน้ีวา  ดูกอนสารีบุตร เราตถาคตกลาว 
ถึงบุคคลไว ๒ จําพวก  คือ    ที่ควรเสพจําพวก ๑ ที่ไมควรเสพจําพวก ๑ เรา 
ตถาคตอาศัยอะไร   จึงไดกลาวไว. 
 
                         บุคคลท่ีไมควรเสพ  (คบ)  
 
           ดูกอนสารีบุตร  เมื่อบุคคลเสพบุคคลแบบไร   อกุศลธรรมทั้งหลาย 



จะเจริญข้ึน   แตกุศลธรรมท้ังหลายกลับเสื่อมลง   บุคคลแบบน้ีไมควรเสพ. 
 
                              บุคคลที่ควรเสพ  (คบ)  
 
           ดูกอนสารีบุตร  แตวาเมื่อบุคคลเสพบุคคลแบบไร   อกุศลธรรมทัง้ 
หลายจะเสื่อมลง  แตกุศลธรรมทั้งหลายกลับเจริญข้ึน  บุคคลแบบน้ีควรเสพ.  
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           ขอท่ีเราตถาคตกลาวไวดังน้ีวา   ดูกอนสารบีุตร   เราตถาคตกลาวถึง   
บุคคลไว ๒ จําพวกคือ   ที่ควรเสพจําพวก ๑ ไมควรเสพจําพวก ๑ เราตถาคต 
อาศัยเน้ือความดังวามานี้   จึงไดกลาวไว.  
           ดูกอนสารีบุตร  ธรรมบรรยายที่เราตถาคตกลาวแลวโดยยอนี้    เธอ 
พึงเห็นเน้ือความ   โดยพิสดารอยางนี้. 
           [๒๓๓]  ดูกอนสารีบุตร   ถากษัตริยทั้งปวง   พึงรูทั่วถึงอรรถแหง 
ธรรมบรรยาย  ที่เราตถาคตกลาวโดยยอนี้ได  โดยพิศดารอยางนี้  นั่นจะพึงเปน 
ไป  เพ่ือประโยชนเกื้อกูล   เพ่ือความสุขแกกษัตริยแมทั้งปวงตลอดกาลนาน. 
           ดูกอนสารีบุตร   ถาพราหมณแมทั้งปวง.... 
           ดูกอนสารีบุตร   ถาแพศยแมทั้งปวง.... 
           ดูกอนสารีบุตร   ถาศูทรแมทั้งปวง       พึงรูทั่วถึงอรรถแหงธรรม- 
บรรยาย   ที่เราตถาคตกลาวโดยยอน้ีได  โดยพิสดารอยางนี้    นัน่จะพึงเปนไป 
เพ่ือประโยชนเกื้อกูล   เพ่ือความสุขแกศูทรแมทั้งปวงตลอดกาลนาน. 
           ดูกอนสารีบุตร    ถาแมโลกพรอมท้ังเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก 
และหมูสัตว  พรอมท้ังสมณะและพราหมณ พรอมท้ังเทวดาและมนุษยพึงรูทั่ว 
ถึงอรรถแหงธรรมบรรยาย   ที่เราตถาคตกลาวโดยยอนี้ได   โดยพิสดารอยางนี้  
นั่นจะพึงเปนไป  เพื่อประโยชนเกื้อกูล   เพ่ือความสุขแกโลก    พรอมท้ังเทว- 
โลก  มารโลก  พรหมโลก  และหมูสัตว  พรอมท้ังสมณะและพราหมณ  พรอม 
ทั้งเทวดาและมนุษย   ตลอดกาลนาน. 
           พระผูมีพระภาคเจา     ไดตรัสพระภาษิตนี้แลว      ทานพระสารีบุตร 
ชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล. 
                                  จบ  เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตรท   ๔  
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           อรรถกถาเสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร    
 
           เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร มีคําเริ่มตนวา  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้. 
 
                                            สมาจาร  
 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ตฺจ  อฺญมฺ     กายสมาจาร   ความ 
วา   เราตถาคตกลาวความประพฤติทางกายท่ีควรเสพอยางหน่ึง    และที่ไมควร 
เสพอยางหน่ึง.   อธิบายวา   เราตถาคตมิไดกลาววา   กายสมาจารท่ีควรเสพนั่น 
แลไมควรเสพโดยปริยายไรๆ   หรือกายสมาจารท่ีไมควรเสพวาควรจะเสพ. 
           แมในวจีสมาจารเปนตน  ก็นัยน้ีเหมือนกัน.  พระผูมีพระภาคเจาครั้น 
ทรงวางแมบทไวโดยบททั้ง ๗ ดวยประการอยางนี้แลว  มิไดทรงจําแนกไวโดย 
พิสดาร  ก็ทรงยุติเทศนาไว. 
           เพราะเหตุไร ? 
           เพราะเพ่ือจะใหโอกาสแกพระสารีบุตรเถระ.  ในมโนสมาจาร  ทานไม 
ไดถือเอามิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิวา   เปนองคที่แยกต้ังไวตางหากดวยสามารถ 
แหงการกลับไดทิฏฐิ. 
           ในจิตตุปบาท  ควรทราบอภิชฌาเปนตนวา   ไมถึงกรรมบถ๑    ก็หา 
มิได.  (คือถึงกรรมบถ)                                                                   
           ในวาระท่ีวาดวยการไดสัญญา  ตรัสบททั้งหลายเปนตน วา  อภิชฺฌา 
สหคตาย ลฺาย  (มีสญัญาอันไปรวมกับอภิชฌา)  ดังนี้    เพ่ือทรงแสดง 
กามสัญญาเปนตน. 
 
                       พระอนาคามียังมีภวตัณหา  
 
           บทวา  สพฺยาปชฺณ แปลวา  มีทกุข.  บทวา  อปรินิฏ ิตภาวาย 



ไดแก  เพราะภพท้ังหลายยังไมหมดไป.  ก็ในท่ีนี้   ชื่อวาอัตภาพท่ีถูกทุกขเบียด 
 ๑.  บางปกรณวา  อภิชฌาไมถึงกรรมบถ.  
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เบียนมี  ๔ ประการ.  เพราะบุคคลใดแมเปนปุถุชน  ยอมไมอาจเพ่ือจะหยุดภพ   
โดยอัตภาพน้ันได   จําเดิมแตการปฏิสนธิของบุคคลน้ัน   อกุศลธรรมทั้งหลาย  
ยอมเจริญ   และกุศลธรรมท้ังหลายยอมเสื่อมไป    ชื่อวายอมยังอัตภาพท่ีมีทุกข 
เทาน้ันใหเกิด.  พระโสดาบัน  พระสกทาคามีและพระอนาคามีก็เหมือนกัน. 
           ถามวา  ปุถชุนทั้งหลายเปนตน   รวมพระโสดาบัน  และพระสกทาคา- 
มี   ขอยกไวกอน   แตพระอนาคามียอมยังอัตภาพที่มีทุกขเบียดเบียนใหเกิดข้ึน 
ไดอยางไร. 
           ตอบวา    เพราะแมพระอนาคามี    บังเกิดในชั้นสุทธาวาส    แลดูตน 
กัลปพฤกษในวิมานอุทยาน   (สวนสวรรค)   เปลงอุทานวา  สุขหนอ  สุขหนอ. 
ความโลภในภพ   ตัณหาในภพ    ยอมเปนอันพระอนาคามี     ยังละไมไดเลย 
เพราะพระอนาคามีนั้นยงละตัณหาไมได  ชื่อวา  อกุศลธรรมยอมเจริญ  กุศล- 
ธรรมเสื่อมไป   ยอมยังอัตภาพท่ีมีทุกขนั่นแลใหเกิดข้ึน  พึงทราบวา  ยังเปนผู 
มีภพไมสิ้นสุดนั่นแหละ. 
 
                  อตัภาพไมมีทุกขของปุถุชน 
 
           บทวา   อพฺยาปชฺฌ  คือ  ไมมีทกุข.   แมบุคคลน้ี     ก็พึงทราบเน่ือง 
ดวยชน ๔ จําพวก.  อธิบายวา  บุคคลใดแมเปนปุถุชน  ก็อาจทําภพใหสิ้นสุด 
ลงดวยอัตภาพน้ัน    ไมถอืปฏิสนธอีิกตอไป    จําเดิมแตบุคคลนั้นถือปฏิสนธิ 
อกุศลธรรมเสื่อมไป    กศุลธรรมเทาน้ันเจริญ   เขายอมยังอัตภาพอันไมมีทุกข 
นั่นแหละ    ใหเกิดข้ึน     เปนผูชื่อวามีภพสิ้นสุดแลวทีเดียว.    พระโสดาบัน 
พระสกทาคามี   และพระอนาคามีก็เหมือนกัน. 
           ถามวา  พระโสดาบันเปนตน    พักไวกอน  (ไมตองพูดถึง)   ปถุุชน 
ยอมยังอัตภาพอันไมมีทุกขใหเกิดข้ึนไดอยางไร  ?        และเขามีการเส่ือมจาก 
อกุศลธรรมเปนตน ไดอยางไร  ?  
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           ตอบวา  แมปุถุชนผูเกิดในภพสุดทาย   กย็อมสามารถทําภพใหสิ้นสุด   
ลงดวยอัตภาพน้ันได  อัตภาพของปุถุชนผูเกิดในภพสุดทายนั้น   แมจะฆาสัตว 
ถึง ๙๙๙ ชีวิต   เหมือนองคุลิมาล   กช็ื่อวาไมมีทุกข ชื่อวายอมทําภพใหสิ้นสุด 
ลง   ชื่อวายอมยังอกุศลนั่น  แลใหเสื่อมไป   ยอมยงัวิปสสนานั่น  แลใหถือเอาหอง  
วิปสสนาได. 
 
                            ราคะเกดิแกบางคน  
 
           พึงทราบวินิจฉัยในบทวา  จกฺขุวิฺเยฺย   เปนตน     ดงัตอไปนี้:- 
เพราะเหตุที่ราคะเปนตน ในรูปนั่นแหละ  ยอมเกดิสําหรับบุคคลบางคน  บุคคล 
บางคนจึงเพลิดเพลินชอบใจ       เมื่อเพลิดเพลินชอบใจยอมถึงความเส่ือมและ 
ความพินาศ.     ยอมไมเกดิสําหรับบุคคลบางคน     บุคคลบางคนจึงเบ่ือหนาย 
คลายกําหนัด ยอมถึงความดับ  เพราะฉะนั้นจึงไมตรัสวา  ตฺจ  อฺมฺ 
ในบททั้งปวงมีนัยนี้นั่นแล. 
 
              ทุกขไมมีแกทานผูไมมีปฏิสนธิ  
 
           ในบทวา  เอว วิตฺถาเรน   อตฺถ  อาชาเนยฺยุ  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
           ถามวา  คนเหลาไหน ยอมรูเนื้อความภาษิตน้ีของพระผูมีพระภาคเจา. 
           ตอบวา   เบื้องตน    ชนเหลาใดร่ําเรียนบาลี    และอรรถกถาของพระ 
สูตรนี้   แตไมทําตามที่ร่ําเรียนมาน้ัน    ไมปฏิบัติอนุโลมปฏิปทา    ตามท่ีกลาว 
แลว   ชนเหลาน้ันชื่อวายอมไมรู.   สวนชนเหลาใดเปนผูกระทําตามท่ีเลาเรียน 
มาน้ัน   ปฏบิัติอนุโลมปฏิปทาตามท่ีกลาวแลว  ชนเหลาน้ันชื่อวารู.  
           ถามวา   แมเมื่อเปนอยางนั้น     การรูเน้ือความแหงพระพุทธพจนนั้น  
จะมีประโยชนเกื้อกูลและความสุขตลอดกาลนาน    สําหรับเหลาสัตวผูมีปฏิสนธิ  
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จงยกไวกอน  แตสําหรับเหลาสัตวผูไมมีปฏิสนธิ   (อีกตอไป)  จะมีประโยชน  
สุขไดอยางไร  ?  
           ตอบวา  เหลาชนผูไมปฏิสนธิ   ยอมปรินิพพาน  เหมือนไฟหมดเชื้อ 
เมื่อกาลเวลาลวงไป    แมต้ังแสนกัป     ชื่อวาความทุกขยอมไมมีแกคนเหลานั้น 
อีกตอไป.  คนเหลาน้ันเทาน้ัน   ยอมจะมีประโยชนสุขชั่วกาลนาน   โดยสวน 
เดียว  ดวยประการดังกลาวมานี้.   คําท่ีเหลือในที่ทุกแหงงายท้ังน้ันแล. 
                        จบ   อรรถกถาเสวิตัพพาเสวิตัพพสูตรที่ ๔  
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                         ๕.   พหุธาตุกสูตร   
 
                      วาดวยธาตุมากอยาง  
 
           [๒๓๔]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี:-  
           สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน  อาราม 
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  สมัยนั้นแล  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา   ดูกรภิกษุทัง้หลาย   ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระพุทธ- 
ดํารัสแลว. 
           [๒๓๕]  พระผูมพีระภาคเจา  ไดตรัสดังน้ีวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภัยไมวาชนิดใด ๆ   ที่เกดิข้ึนทั้งหมดน้ัน     ยอมเกิดข้ึนแตคนพาล   ไมใชเกิด 
ข้ึนแตบัณฑิต   อุปทวะไมวาชนิดใด ๆ ที่เกิดข้ึนทั้งหมดน้ัน     ยอมเกิดข้ึนแต 
คนพาล   ไมใชเกิดข้ึนแตบัณฑิต   อุปสรรคไมวาชนิดใด ๆ  ที่เกิดข้ึนทั้งหมด 
นั้น    ยอมเกดิข้ึนแตคนพาล    ไมใชเกิดข้ึนแตบัณฑิต.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เปรียบเหมือนไฟลุกลามแลวแตเรือนไมออ  หรือเรือนหญา  ยอมไหมไดกระทั่ง 
เรือนยอดท่ีโบกปูน  มีบานประตูสนิท   ปดหนาตางไว   ฉันใด   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล   ภัยไมวาชนิดใด ๆ ที่เกิดข้ึนทั้งหมดน้ัน  ยอม 
เกิดข้ึนแตคนพาล   ไมใชเกิดข้ึนแตบัณฑิต    อุปทวะไมวาชนิดใด ๆ ที่เกิดข้ึน 
ทั้งหมดน้ัน  ยอมเกิดข้ึนแตคนพาล   ไมใชเกิดข้ึนแตบัณฑิต   อุปสรรคไมวา 
ชนิดใด ๆ ที่เกิดข้ึน     ทั้งหมดน้ันยอมเกิดข้ึนแตคนพาล     ไมใชเกิดข้ึนแต 
บัณฑิต   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ดวยเหตุนี้แล   คนพาลจึงมีภัยเฉพาะหนา   (แต) 
บัณฑิตไมมีภัยเฉพาะหนา   คนพาลจึงมีอุปทวะ   (แต)   บัณฑิตไมมีอุปทวะ 
คนพาลจึงมีอุปสรรค  (แต)  บัณฑิตไมมีอุปสรรค.   ภัย  อุปทวะ   อุปสรรค  
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ไมมีแตบัณฑิต.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะฉะน้ันแล   พวกเธอพึงศึกษาไว   
อยางนี้เถิดวา  เราทั้งหลายจักเปนบัณฑิต.  
 
                        เหตุที่เรียกวาบัณฑิต  
 
           [๒๓๖]  เม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางนี้         ทานพระ- 
อานนท   ไดทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ดวย 
เหตุเทาไรหนอแล.  จึงควรเรียกวาภิกษุเปนบัณฑิต  มีปญญาพิจารณา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนอานนท  เพราะภิกษุเปนผูฉลาด 
ในธาตุ   ฉลาดในอายตนะ   ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท   และฉลาดในฐานะและ 
อฐานะ   ดูกอนอานนท    ดวยเหตุเทานี้แล    จึงควรเรียกไดวา    ภิกษุเปน 
บัณฑิต  มีปญญาพิจารณา. 
           [๒๓๗]   อา.   ขาแตพระองคผูเจริญ     ก็ดวยเหตุเทาไร      จึงควร 
เรียกวา  ภิกษุผูฉลาดในธาตุ. 
 
                                               ธาตุ  ๑๘  
 
           พ.  ดกูอนอานนท   ธาตุนี้มี  ๑๘ อยางแล  ไดแก  ธาตุคือจักษุ ๑ 
ธาตุคือรูป ๑  ธาตุคือจักษุวิญาณ  ๑   ธาตุคือโสตะ  ๑    ธาตุคือเสียง ๑ 
ธาตุคือโสตวิญญาณ ๑    ธาตุคือฆานะ   ๑   ธาตุคือกลิ่น  ๑ ธาตุคือ 
ฆานวิญญาณ  ๑   ธาตุคือชิวหา  ๑    ธาตุคือรส  ๑   ธาตุคือชิวหา- 
วิญญาณ ๑   ธาตุคือกาย  ๑   ธาตุคือโผฏฐัพพะ  ๑   ธาตุคือกายวิญญาณ 
๑   ธาตุคือมโน  ๑   ธาตุคือธรรมารมณ  ๑    ธาตุคือมโนวิญญาณ  ๑ 
ดูกอนอานนท   ธาตุ ๑๘ อยางเหลาน้ีแล   ดวยเหตุที่ภิกษุรูอยู    เห็นอยู    จึง 
ควรเรียกไดวา  ภิกษุผูฉลาดในธาตุ. 
           [๒๓๘]   อา.    ขาแตพระองคผูเจริญ     จะยังมีปริยายแมอ่ืนหรือไม 



ที่ควรเรียกวา  ภิกษุผูฉลาดในธาตุ.  
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                                           ธาตุ    ๖           
 
           ดูกอนอานนท     มี ธาตุที่มี  ๖ อยาง ไดแก ธาตุคือดิน  ๑  ธาตุ 
คือน้ํา  ๑    ธาตุคือไฟ  ๑    ธาตุคือลม  ๑   ธาตุคืออากาศ  ๑   ธาตุคือ  
วิญญาณ    ๑  ดูกอนอานนท   ธาตุ ๖ อยางเหลาน้ีแล  แมดวยเหตุที่ภิกษุรูอยู 
เห็นอยู   จึงควรเรียกไดวา  ภิกษุผูฉลาดในธาตุ 
           [๒๓๙]   อา.   ขาแตพระองคผูเจริญ   ก็ปริยายแมอ่ืน   ที่ควรเรียกวา 
ภิกษุผูฉลาดในธาตุ  จะพึงมีอีกหรือไม. 
  
                       ธาตุ   ๖   อกีอยางหนึ่ง  
 
           พ.  ดกูอนอานนท  ม ี  ธาตุนี้มี ๖ อยาง   ไดแก  ธาตุคือสขุ  ๑    
ธาตุคือทุnข ๑  ธาตุคือโสมนัส  ๑   ธาตุคือโทมนัส   ๑    ธาตุคืออุเบก- 
ขา  ๑   ธาตุคืออวิชชา   ๑   ดูกอนอานนท   เหลาน้ันแล  ธาตุ  ๖ อยาง   แม 
ดวยเหตุที่ภิกษุรูอยู   เห็นอยู   จึงควรเรียกไดวา  ภิกษุผูฉลาดในธาตุ  
           [๒๔๐]  อา.     ขาแตพระองคผูเจริญ     จะยังมีปริยายแมอ่ืนหรือไม 
ที่ควรเรียกวา  ภิกษุผูฉลาดในธาตุ  
 
                            ธาตุ  ๖   อีกอยางหนึง่ 
 
           พ.  ดกูอนอานนท  ม ี  ธาตุนี้มี  ๖ ธาตุ   ไดแก   ธาตุคือกาม  ๑ 
ธาตุคือเนกขัมมะ   ๑  ธาตุคือพยาบาท  ๑    ธาตุคือความไมพยาบาท ๑ 
ธาตุคือความเบียดเบียน   ๑    ธาตุคือความไมเบียดเบียน ๑     ดกูอน 
อานนท   ธาตุ  ๖ อยางเหลาน้ันแล    แมดวยเหตุที่ภิกษุรูอยู    เห็นอยู    จึงควร 
เรียกไดวา  ภิกษุผูฉลาดในธาตุ. 
           [๒๔๑]   อา.     ขาแตพระองคผูเจริญ     จะยังมีปริยายแมอ่ืนหรือไม 



ที่ควรเรียกวา  ภิกษุผูฉลาดในธาตุ.  
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                                            ธาตุ  ๓    
 
           พ.  ดกูอนอานนท  ม ี ธาตุนี้มี ๓ อยาง   ไดแก   ธาตุคือกาม  ๑ 
ธาตุคือรูป  ๑     ธาตุคืออรูป ๑    ดูกอนอานนท      ธาตุ ๓ อยางเหลาน้ีแล 
แมภิกษุรูอยู   เห็นอยู   จึงควรเรียกไดวา  ภิกษุผูฉลาดในธาตุ.  
           [๒๔๒]   อา.     ขาแตพระองคผูเจริญ     จะยังมีปริยายแมอ่ืนหรือไม 
ที่ควรเรียกวา  ภิกษุผูฉลาดในธาตุ. 
 
                                           ธาตุ  ๒  
 
           พ.  ดกูอนอานนท มี ธาตุนี้มี ๒ อยาง คือ สังขตธาตุ   ๑  อสัง- 
ขตธาตุ     ดกูรอานนท    ธาตุ ๒ อยางเหลาน้ีแล    แมดวยเหตุที่ภิกษุรูอยู 
เห็นอยู   จึงควรเรียกไดวา  ภิกษุผูฉลาดในธาตุ. 
           [๒๔๓]   อา.   ขาแตพระองคผูเจริญ   ก็ดวยเหตุเทาไรจึงควรเรียกวา 
ภิกษุผูฉลาดในอายตนะ. 
 
 อายตนะภายใน - ภายนอก  อยางละ  ๖  
 
           พ.   ดกูอนอานนท   อายตนะทั้งภายในและภายนอกน้ี    มีอยางละ ๖ 
แล  คือ  จักษุและรูป  ๑  โสตะและเสียง  ๑  ฆานะและกล่ิน   ๑    ชิวหา 
และรส  ๑    กายและโผฏฐัพพะ    ๑   มโนและธรรมารมณ   ๑    ดูกอน 
อานนท    อายตนะทั้งภายในและภายนอกอยางละ ๖ เหลาน้ีแล    แมดวยเหตุ 
ที่ภิกษุรูอยู   เห็นอยู   จึงควรเรียกไดวา  ภิกษุผูฉลาดในอายตนะ. 
           [๒๔๔]   อา.   ขาแตพระองคผูเจริญ   ก็ดวยเหตุเทาไรจึงควรเรียกวา 
ภิกษุผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาท. 
 



                                    ปฏิจจสมุปบาท  
 
           พ.  ดกูอนอานนท     ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยอมรูอยางนี้วา    เม่ือ 
เหตุนี้มี   ผลนี้จึงมี  เพราะเหตุนี้เกิดข้ึน   ผลนี้จึงเกิดข้ึน  เนื้อเหตุนี้ไมมี   ผล  
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นี้จึงไมมี  เพราะเหตุนี้ดับ  ผลนี้จึงดับ   คือ  เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร    
เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ        เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงมีนามรูป 
เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงมีสฬายตนะ     เพราะสฬายตนะเปนปจจัยจึงมีผัสสะ 
เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงมีเวทนา    เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงมีตัณหา   เพราะ 
ตัณหาเปนปจจัยจึงมีอุปาทาน    เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ    เพราะภพ 
เปนปจจัยจึงมีชาติ   เพราะชาติเปนปจจัยจึงมีชรา   มรณะ   โสกะ   ปริเทวะ 
ทุกข   โทมนสั   อุปายาส   อยางนี้เปนความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี    แต 
เพราะอวิชชานั่นแลดับดวยวิราคะไมมีสวนเหลือ  จึงดับสังขารได  เพราะสังขาร 
ดับ  จึงดับวิญญาณได  เพราะวิญญาณดับ  จึงดับนามรูปได  เพราะนามรูปดับ จึง 
ดับสฬายตนะได  เพราะสฬายตนะดับ  จึงดับผัสสะได  เพราะผัสสะดับ  จึงดับ 
เวทนาได  เพราะเวทนาดับ จึงดับตัณหาได  เพราะตัณหาดับ จึงดับอุปาทานได 
เพราะอุปาทานดับ  จึงดับภพได  เพราะภพดับ  จึงดับชาติได  เพราะชาคิดับจึง 
ดับชรา  มรณะ   โสกะ   ปริเทวะ   ทกุข   โทมนัส   อุปายาสได   ความดับ 
แหงกองทุกขทั้งมวลน้ี    มีมาอยางนี้    ดูกอนอานนท   ดวยเหตุเทานี้แล   จึง 
ควรเรียกไดวา  ภิกษุผูฉลาดในปฎิจจสมุปบาท. 
           [๒๔๕]   อา.   ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็ดวยเหตุเทาไร  จึงควรเรียกวา 
ภิกษุผูฉลาดในฐานะและอฐานะ   ?   
           ภ.  ดกูอนอานนท   ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
 
                    ฐานะและอฐานะอยางละ  ๒  
 
           (๑)  ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ   มิใชโอกาส  คือบุคคลผูถึงพรอม 
ดวยทิฏฐิ  พึงเขาใจสังขารอะไร ๆ โดยความเปนของเพียง   นัน่ไมใชฐานะที่มี  
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ได   และรูชดัวา   ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล   คือ   ปุถชุน   พึงเขาใจสังขารไร ๆ   
โดยความเปนของเที่ยง  นั่นเปนฐานะที่มีได.  
           (๒)   ยอมรูชัดวา    ขอท่ีมิใชฐานะ   มิใชโอกาส    คือ    บุคคลผูถึง 
พรอมดวยทิฏฐิ   พึงเขาใจสังขารอะไร ๆ โดยความเปนสุข  นั่นไมใชฐานะที่มี 
ได   และรูชดัวา   ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล   คือ   ปุถชุนพึงเขาใจสังขารอะไร  ๆ 
โดยความเปนสุข   นั่นเปนฐานะที่มีได. 
           (๓)  ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  บุคคลผูถึงพรอม 
ดวยทิฏฐิ   พึงเขาใจธรรมอะไร ๆ   โดยความเปนอัตตา   นั่นไมใชฐานะที่มีได 
และรูชัดวา   ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล   คือ   ปุถชุนพึงเขาใจธรรมอะไร  ๆ   โดย 
ความเปนอัตตา  นั่นเปนฐานะที่มีได. 
           (๔)   ยอมรูชัดวา ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  บุคคลผูถึงพรอม 
ดวยทิฏฐิ  พึงปลงชีวิตมารดา   นั่นไมใชฐานะที่มีได   และรูชัดวา   ขอท่ีเปน 
ฐานะมีไดแล  คือ  ปุถชุนพึงปลงชีวิตมารดาได  นั่นเปนฐานะที่มีได. 
           (๕)   ยอมรูชัดวา    ขอท่ีมิใชฐานะ   มิใชโอกาส    คือ   บุคคลผูถึง 
พรอมดวยทิฏฐิ   พึงปลงชีวิตบิดา   นัน่ไมใชฐานะที่มีได   และรูชัดวา   ขอท่ี  
เปนฐานะมีไดแล  คือ  ปถุุชนพึงปลงชีวิตบิดาได  นั่นเปนฐานะที่มีได 
           (๖)   ยอมรูชัดวา    ขอท่ีมิใชฐานะ    มิใชโอกาส   คือ   บคุคลผูถึง 
พรอมดวยทิฏฐิ  พึงปลงชีวิตพระอรหันต   นั่นไมใชฐานะที่มีได   และรูชัดวา 
ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล    คือ ปุถุชนพึงปลงชีวิตพระอรหันตได  นั่นเปนฐานะ 
ที่มีได. 
           (๗)  ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส คือ  บุคคลผูถึงพรอม 
ดวยทิฏฐิ    มีจิตคิดประทุษราย    พึงทําโลหิตแหงตถาคตใหหอข้ึน  นั่นไมใช  
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ฐานะท่ีมีได  และรูชัดวา  ขอที่เปนฐานะมีไดแล  คือ  ปุถุชนมจิีตคิดประทุษ-    
ราย  พึงทําโลหิตแหงตถาคตใหหอข้ึนได  นั่นเปนฐานะที่มีได. 
           (๘)   ยอมรูชัดวา   ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  บุคคลผูถึงพรอม 
ดวยทิฏฐิ  พึงทําลายสงฆ  นั่น  ไมใชฐานะที่มีได  และรูชัดวา   ขอท่ีเปนฐานะ 
มีไดแล  คือ  ปุถุชนพึงทําลายสงฆได  นั่นเปนฐานะที่มีได. 
           (๙)  ยอมรูชัดวา ขอท่ีมิใชฐานะ มิใชโอกาส  คือ  บุคคลผูถึงพรอม 
ดวยทิฏฐิจะพึงมุงหมายศาสดาอ่ืน   นั่นไมใชฐานะที่มีได    และรูชัดวา   ขอท่ี 
เปนฐานะมีไดแล  คือ ปถุชุนจะพึงมุงหมายศาสดาอ่ืนได  นั่นเปนฐานะที่มีได. 
          (๑๐)  ยอมรูชัดวา   ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  พระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจา ๒ พระองค    พึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียวกัน  ไมกอนไม 
หลังกัน    นัน่ไมใชฐานะที่มีได  และรูชัดวา  ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล  คือ  พระ 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคเดียว     พึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียว    นั่น 
เปนฐานะที่มีได. 
          (๑๑)  ยอมรูชัดวา    ขอท่ีมิใชฐานะ    มิใชโอกาส    คือ    พระเจา- 
จักรพรรดิ ๒ พระองค    พึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียวกัน  ไมกอนไมหลังกัน 
นั่นไมใชฐานะที่มีได และรูชัดวา ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล  คือ พระเจาจักรพรรดิ 
พระองคเดียว    พึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียว    นั่นเปนฐานะที่มีได. 
          (๑๒)  ยอมรูชัดวา   ขอท่ีมิใชฐานะ   มิใชโอกาส  คือ  สตรีพึงเปน 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    นั่นไมใชฐานะที่มีได  และรูชดัวา   ขอท่ีเปน 
ฐานะมีไดแล  คือ บุรุษพึงเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  นั่นเปนฐานะท่ี 
มีได.  
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           (๑๓)   ยอมรูชัดวา   ขอท่ีมิใชฐานะ   มิใชโอกาส   คือ   สตรีพึงเปน    
พระเจาจักรพรรดิ   นั่นไมใชฐานะที่มีได   และรูชัดวา   ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล 
คือ  บุรุษพึงเปนพระเจาจักรพรรดิ   นัน่เปนฐานะท่ีมีได. 
           (๑๔)   ยอมรูชัดวา   ขอท่ีมิใชฐานะ   มิใชโอกาส  คือ  สตรีพึงสําเร็จ 
เปนทาวสักกะ  นั่นไมใชฐานะที่มีได  และรูชัดวา  ขอที่เปนฐานะมีไดแล คือ 
บุรุษพึงสําเร็จเปนทาวสักกะ  นั่นเปนฐานะที่มีได.  
           (๑๕)   ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  สตรพึีงสําเร็จ 
เปนมาร  นั่นไมใชฐานะที่มีได   และรูชัดวา  ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล  คือ  บรุุษ 
พึงสําเร็จเปนมาร  นั่นเปนฐานะที่มีได. 
           (๑๖)   ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  สตรพึีงสําเร็จ 
เปนพรหม   นั่นไมใชฐานะที่มีได   และรูชัดวา   ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล   คือ 
บุรุษพึงสําเร็จเปนพรหม  นั่นเปนฐานะที่มีได. 
           (๑๗)   ยอมรูชัดวา   ขอท่ีมิใชฐานะ   มิใชโอกาส   คือ   วิบากแหง 
กายทุจริต     พึงเกิดเปนที่นาปรารถนา  นาใคร   นาพอใจ   นั่นไมใชฐานะที่ 
มีได   และรูชัดวา   ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล   คือ   วิบากแหงกายทุจริต   พึงเกิด 
เปนที่ไมนาปรารถนา  ไมนาใคร  ไมนาพอใจ  นั่นเปนฐานะท่ีมีได. 
           (๑๘)   ยอมรูชัดวา    ขอท่ีมิใชฐานะ    มิใชโอกาส    คือ   วิบากแหง 
วจีทุจริต  พึงเกิดเปนที่นาปรารถนา  นาใคร   นาพอใจ นั่นไมใชฐานะที่มีได 
และรูชัดวา   ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล   คือ   วิบากแหงวจีทุจริต  พึงเกิดเปนที่ไม 
นาปรารถนา  ไมนาใคร  ไมนาพอใจ  นั่นเปนฐานะที่มีได. 
           (๑๙)   ยอมรูชัดวา    ขอท่ีมิใชฐานะ   มิใชโอกาส   คือ   วิบากแหง 
มโนทุจริต  พึงเกิดเปนที่นาปรารถนา นาใคร  นาพอใจ  นั่นไมใชฐานะที่มีได  
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และรูชัดวา   ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล   คือ   วิบากแหงมโนทุจริต   พึงเกิดเปนที่   
ไมนาปรารถนา  ไมนาใคร  ไมนาพอใจ  นั่นเปนฐานะที่มีได.  
           (๒๐)   ยอมรูชัดวา   ขอท่ีมิใชฐานะ   มิใชโอกาส  คือ  วิบากแหงกาย 
สุจริต  พึงเกิดเปนที่ไมนาปรารถนา  ไมนาใคร  ไมนาพอใจ  นั่นไมใชฐานะ 
ที่มีได   และรูชัดวา    ขอที่เปนฐานะมีไดแล    คือ    วิบากแหงกายสุจริต   พึง 
เกิดเปนที่นาปรารถนา  นาใคร   นาพอใจ  นั่นเปนฐานะที่มีได.  
           (๒๑)   ยอมรูชัดวา    ขอท่ีมิใชฐานะ    มิใชโอกาส   คือ   วิบากแหง 
วจีสุจริต   พึงเกิดเปนที่ไมนาปรารถนา   ไมนาใคร   ไมนาพอใจ   นั่นไมใช 
ฐานะที่มีได  และรูชัดวา   ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล  คือ  วิบากแหงวจีสุจริต    พึง 
เกิดเปนที่นาปรารถนา  นาใคร   นาพอใจ  นั่น  เปนฐานะที่มีได  
           (๒๒)   ยอมรูชัดวา   ขอท่ีมิใชฐานะ   มิใชโอกาส  คือ   วิบากแหง 
มโนสุจริต   พึงเกิดเปนที่ไมนาปรารถนา   ไมนาใคร   ไมนาพอใจ  นั่นไมใช 
ฐานะที่มีได.  และรูชัดวา   ขอท่ีเปนฐานะที่มีไดแล   คือ  วิบากแหงมโนสุจริต 
พึงเกิดเปนที่นาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  นั่นเปนฐานะที่มีได  
           (๒๓)   ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ   บคุคลผูพรั่ง  
พรอมดวยกายทุจริต    เมื่อตายไป   พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค   เพราะกายทุจริต 
นั้นเปนเหตุเปนปจจัย  นั่นไมใชฐานะที่มีได  และรูชัดวา  ขอท่ีเปนฐานะมีได 
แล  คือ  บุคคลผูพรั่งพรอมดวยกายทุจริตเมื่อตายไป    พึงเขาถึง  อบาย  ทคุติ 
วินิบาต  นรก  เพราะกายทุจริตน้ันเปนเหตุเปนปจจัย  นั่นเปนฐานะที่มีได. 
           (๒๔)   ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ  บคุคลผูพรั่ง 
พรอมดวยวจีทุจริต  เมื่อตายไป  พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค  เพราะวจีทุจริตน้ัน  
เปนเหตุเปนปจจัย  นั่นไมใชฐานะที่มีได   และรูชัดวา   ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล  
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คือ   บุคคลผูพรั่งพรอมดวยวจีทุจริต   เมื่อตายไป    พึงเขาถึง   อบาย   ทุคติ   
วินิบาต  นรก  เพราะวจีทุจริตน้ันเปนเหตุเปนปจจัย  นั่นเปนฐานะที่มีได.  
           (๒๕) ยอมรูชัดวา ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส คือ บุคคลผูพรั่งพรอม 
ดวยมโนทุจริต     เมื่อตายไปพึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค    เพราะมโนทุจริตน้ัน 
เปนเหตุเปนปจจัย  นั่นไมใชฐานะที่มีได  และรูชดัวา  ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล 
คือ    บุคคลผูพรั่งพรอมดวยมโนทุจริต   เมื่อตายไป  พึงเขาถึง  อบาย  ทุคติ 
วินิบาต  นรก   เพราะมโนทุจริตน้ัน  เปนเหตุเปนปจจัย  นั่นเปนฐานะที่มีได. 
           (๒๖)   ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส  คือ   บคุคลผูพรั่ง 
พรอมดวยกายสุจริต   เมื่อตายไป   พึงเขาถึง   อบาย   ทุคติ   วินบิาต  นรก 
เพราะกายสุจริตน้ันเปนเหตุเปนปจจัย     นั่นไมใชฐานะที่มีได     และรูชดัวา 
ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล    คือ    บุคคลผูพรั่งพรอมดวยกายสุจริต    เมื่อตายไป 
พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค     เพราะกายสุจริตน้ันเปนเหตุเปนปจจัย    นั่นเปน 
ฐานะที่มีได. 
           (๒๗)   ยอมรูชัดวา  ขอท่ีมิใชฐานะ   มิใชโอกาส  คือ  บุคคลผูพรั่ง 
พรอมดวยวจีสุจริต   เมื่อตายไป   พึงเขาถึง   อบาย   ทุคติ   วินบิาต   นรก 
เพราะวจีสุจริตน้ันเปนเหตุเปนปจจัย   นั่นไมใชฐานะที่มีได   และรูชัดวา  ขอ 
ที่เปนฐานะมีไดแล  คือ   บุคคลผูพรั่งพรอมดวยวจีสุจริต   เมื่อตายไป   พึงเขา 
ถึงสุคติโลกสวรรค     เพราะวจีสุจริตน้ันเปนเหตุเปนปจจัย     นั่นเปนฐานะที่ 
มีได. 
           (๒๘)  ยอมรูชัดวา   ขอท่ีมิใชฐานะ  มิใชโอกาส   คือ   บคุคลผูพรั่ง 
พรอมดวยมโนสุจริต   เมื่อตายไป  พึงเขาถึง   อบาย   ทุคติ   วินิบาต   นรก 
เพราะมุโนสุจริตน้ันเปนเหตุเปนปจจัย     นั่นไมใชฐานะที่มีได     และรูชดัวา 
ขอท่ีเปนฐานะมีไดแล    คือ    บุคคลผูพรั่งพรอมดวยมโนสุจริต    เมื่อตายไป  
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พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค     เพราะมโนสุจริตน้ัน เปนเหตุเปนปจจัย    นั่นเปน  
ฐานะที่มีได.   
           ดูกอนอานนท  ดวยเหตุเทาน้ีแล   จึงควรเรียกไดวา   ภิกษุผูฉลาด 
ในฐานะและอฐานะ. 
           [๒๔๖]  เม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางนี้   ทานพระอานนทได 
ทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา   ขาแตพระองคผูเจริญ   นาอัศจรรยจริง   ไมนา 
เปนไปไดเลย  ธรรมบรรยายนี้ชื่อไร  พระพุทธเจาขา ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    เพราะเหตุนั้นแล    เธอจงจําธรรม 
บรรยายนี้ไววา ชื่อพหุธาตุกะ (ชุมนุมธาตุมากอยาง) บาง วา ชื่อจตุปริวัฏฏ  
(แสดงอาการเวียน ๔ รอบ) บางวา  ชื่อธรรมาทาสะ  (แวนสองธรรม)  บาง 
วา  ชื่ออมตทุนทุภี (กลองบันลืออมฤตธรรม) บาง วา ชื่ออนุตตรสังคาม- 
วิชัย   (ความชนะสงความอยางไมมีความชนะอ่ืนยิ่งกวา) บาง  
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสสุภาษิตน้ีแลว  ทานพระอานนท่ีชื่นชมยินดี 
พระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลวแล. 
                                      จบ   พหุธาตุกสูตรที่  ๕  
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                  อรรถกถาพหุธาตุกสูตร    
 
           พหุธาตุกสูตร   มีคําเริ่มตนวา   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้. 
           ในพระสูตรนั้นมีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
 
                    ภัย  อุปทวะ   อุปมรรค  
 
           ในบทวา  ภยานิ  เปนตน   มีอธิบายวา  ความสะดุงแหงจิต   ชื่อวา 
ภัย.  อาการแหงจิตที่ไมมีอารมณเปนหนึ่ง   ชื่อวา  อุปทวะ   อาการท่ีติดขัด 
คืออาการท่ีขัดของในอารมณนั้น ๆ ชือ่วา  อุปสรรค. 
          พึงทราบความตางของอาการมีความกลัว  (ภัย)  เปนตน     เหลาน้ัน 
อยางนี้:-    พวกโจรท่ีอาศัยอยูในที่อันไมสม่ําเสมอมีภูเขาเปนตน      สงขาวแก 
ชาวชนบทวา  ในวันโนน     พวกเราจะเขาปลนบานของพวกทาน.    จําเดิมแต 
ไดฟงพฤติการณนั้นแลว   พวกชาวชนบทยอมถึงความกลัว  ความสะดุง  มีชื่อ 
วา   ความสะดุงแหงจิต. 
           พวกชาวชนบทพากันคิดวา     ที่นี้พวกโจรนั้นโกรธจักนําเอาแมความ 
พินาศมาสูพวกเรา  จึงถือเอาของสําคัญๆ เขาปาไปพรอมกับสัตว ๒ เทา   และ 
สัตว ๔ เทา     นอนบนพ้ืนดินในที่นั้น ๆ ถูกเหลอืบยุงเปนตนกัด     ก็เขาไป 
ระหวางพุมไม    เหยียบย่าํตอและหนาม    ภาวะที่ชาวชนบทเหลาน้ันเที่ยวซัด 
สายไปอยางน้ี   ชื่อวา  อาการท่ีจิตไมมีอารมณเปนหน่ึง. 
           แตนั้น  เมื่อพวกโจรไมมาตามวันที่พูด  ก็พากันคิดวา  ขาวนั้นคงจะ 
เปนขาวลอย ๆ   พวกเรา  (ควร)  จักเขาบาน   พรอมทั้งส่ิงของ  ก็พากันเขา 
ไปยังบาน.   ที่นั้น    พวกโจรรูวาชาวบานกลับเขาบาน  จึงลอมบานไว  จุดไฟ  
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ที่ประตูฆาพวกมนุษยปลนเอาทรัพยสมบัติทุกสิ่งไป.      บรรดามนุษยเหลานั้น    
พวกท่ีเหลือจากถูกฆา   พากันดับไฟแลว   นั่งจับเจาเศราโศกถึงสมบัติที่พินาศ 
ไปแลวในที่นั้น ๆ    ที่รมเงายุงขาว     และฝาเรือนเปนตน.      อาการที่ติดขัด 
ดังกลาวนี้    ชื่อวาอาการขัดของ. 
 
                         ภัยเกิดจากคนพาล  
 
           บทวา  นฬาคารา  แปลวา  เรือนที่มุงดวยไมออ.   ก็ในเรือนท่ีกั้น 
ดวยไมออนี้   แตสัมภาระที่เหลือในเรือนน้ี    ลวนแลวดวยไม  (เนื้อแข็ง)   แม 
ในเรือนท่ีมุงดวยหญาก็นัยนี้นั่นแหละ. 
           บทวา  พาลโต   อปฺุปชฺชนฺติ   ความวา   อาศัยคนพาลเทาน้ันจึง 
เกิดข้ึน 
           เพราะคนพาลเปนคนไมฉลาด  ปรารถนาความเปนพระราชา   ความ 
เปนอุปราช   หรือตําแหนงใหญอยางอ่ืน   พาเอานักเลงโคที่เปนเด็กขาดพอแม 
อบรมเชนกบัในจํานวนเล็กนอย   กลาววา  พวกทานจงมา  เราจักทําพวกทาน 
ใหเปนใหญ    ดังน้ีแลว    ไปอาศัยชัฏเขาเปนตนอยู     ปลนบานตามชายแดน 
ประกาศใหรูวาเปนพวกดุราย   (ทามริกะ)    แลวปลนนิคมบาง    ชนบทบาง 
ตามลําดับ. 
           พวกมนุษยพากันท้ังบาน   ตองการท่ีปลอดภัย   ยอมหลีกไป.   ภิกษุ 
ก็ดี   ภิกษุณีก็ดี   ที่อาศัยพวกมนุษยเหลาน้ันอยู    ก็ละทิ้งท่ีเปนที่อยูของตน ๆ 
หลีกไป.  ในท่ีที่ผานไป  ภิกษาก็ดี   เสนาสนะก็ดี   ยอมเปนของหายาก.  ภัย 
ยอมจะมีมาแกบริษัททั้ง ๔     ดวยประการอยางนี้.     แมในบรรพชิตท้ังหลาย 
ภิกษุพาล ๒ รูป  กอการวิวาทกันเริ่มฟองกันข้ึน.  ดงัน้ัน  การทะเลาะกันยอม  
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เกิดข้ึน  เหมือนพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ภัยยอมม่ีแกบริษัททั้ง ๔ เปนแนแท   
ภัยแมทั้งหมดที่เกิดข้ึนนั้น    พึงทราบวา     เกิดจากคนพาล    ดวยประการดัง 
พรรณนามาน้ี.  
           บทวา เอตทโวจ  ความวา  พระอานนทคิดวา   พระผูมีพระภาคเจา 
ไม   (ตรัส)   พระธรรมเทศนาใหถึงท่ีสุด   ก็ทรงจบเสีย   ไฉนหนอเราพึงทูล 
ถามพระทศพลแลวกระทําเทศนาใหบริบูรณดวยพระสัพพัญุตญาณน่ันแล 
จึงไดกราบทูลคํามีอาทิวา  กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต  นี้. 
 
                   รูปปริคคหะ - อรูปปริคคหะ  
 
           ในบรรดาธาตุ ๑๘ อยาง     การกําหนดธาตุ  ๑๐ อยางครึ่ง     ชื่อวา 
รูปปริคคหะ  (คือการกําหนดรูป)   การกําหนดธาตุ ๗ อยางครึ่ง    เปนอรูป- 
ปริคคหะ  (คือการกําหนดอรูป)   ฉะน้ันจึงเปนอันตรัสการกําหนดท้ังรูป   และ 
อรูปทีเดียว.   ธาตุแมทั้งหมดเปนเบญจขันธ   ดวยอํานาจขันธ    แมเบญจขันธ 
ก็เปนทุกขสัจ   ตัณหาอันยังเบญจขันธเหลาน้ันใหต้ังข้ึนเปนสมุทัยสัจ    ความ 
ไมเปนไปแหงทุกขสัจ   และสมุทัยสัจทั้งสอง  เปนนิโรจสัจ  ปฏิปทาเปนเครื่อง 
ใหถึงนิโรธ    เปนมรรคสัจ   ดังน้ันกรรมฐานมีสัจะจะท้ัง ๔ เปนอารมณ   จึง 
เปนอันพระองคตรัสใหถึงท่ีสุด  เปนการยํ้าทายสําหรับภิกษุรูปหน่ึง  นี้เปนความ 
ยอในที่นี้.   แตโดยพิสดาร  ธาตุเหลาน้ันไดกลาวไวแลวในคัมภีรวิสุทธิมรรค. 
           ตรัสมรรคไวพรอมกับวิปสสนา  ดวยบทวา   ชานาติ  ปสฺสติ  ตรัส 
ปฐวีธาตุเปนตน    เพ่ือทรงแสดงกายท่ีมีวิญญาณโดยเปนของสูญ   ไมใชสัตว. 
ดวยวาปฐวีธาตุเปนตนนั้นจะตองใหเต็มจํานวนดวยธาตุ   ๑๘   อยางหมวดแรก 
เมื่อจะใหเต็มจํานวน  ก็ควรใหเต็มโดยนําออกไปจากวิญญาณธาตุ.   วิญญาณ- 
ธาตุที่เหลือยอมมี ๖ อยาง  ดวยอํานาจจักขุวิญญาณเปนตน.  บรรดาวิญญาณ-  
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ธาตุเหลาน้ัน   เมื่อกําหนดเอาจักขุวิญญาณธาตุ  ก็เปนอันทรงกําหนดเอาธาตุทั้ง   
สองเหมือนกันคือ   จักขุธาตุ   อันเปนที่ต้ังของจักขุวิญญาณธาตุนั้น   ๑  รปูธาตุ  
ที่เปนอารมณ ๑  แมในธาตุทั้งปวงก็นัยนี้นั่นแล.   แตเมื่อกําหนดมโนวิญญาณ 
ธาตุ        ธาตุทั้งสองคือมโนธาตุโดยเปนธาตุที่มากอนมโนวิญญาณธาตุนั้น  ๑ 
ธรรมธาตุ   โดยเปนอารมณ ๑   ก็เปนอันทรงกําหนดเอาแลวเหมือนกัน    ดวย 
เหตุนี้บรรดาธาตุ  ๑๘  อยางเหลาน้ัน    ธาตุ  ๑๐ อยางครึ่ง    จึงเปนรูปปริคคหะ 
(คือการกําหนดรูป)   เพราะเหตุนั้น   ธาตุกรรมฐานแมนี้ยอมเปนอันพระองค 
ตรัสใหถึงท่ีสุด   เปนการย้ําทายสําหรับภิกษุรูปหน่ึง  โดยนัยกอนเหมือนกัน. 
 
                                    อธบิายสุขธาตุ  
 
           พึงทราบวินิจฉัย  ในบทวา  สุขธาตุ   เปนตนตอไป    ชือ่วาสุขธาตุ 
เพราะสุขนั้นดวย   ชื่อวา   เปนธาตุดวย    เพราะอรรถวา   ไมใชสัตวและเปน 
ของสูญ.  ในบทท้ังปวงก็มีนัยนี้เหมือนกัน.    ก็ในธาตุ   ๖  อยางนี้    ธาตุ  ๔ 
ธาตุแรก   ทานถือเอาเนื่องดวยเปนสิ่งขัดกัน   แค  ๒ ธาตุหลังทานถือเอาเน่ือง 
ดวยคลายกัน.  ธาตุ  คืออุเบกขาคลายกันกับธาตุคืออวิชชา   แมเพราะเปนภาวะ 
ที่ไมชัดแจง.   อนึ่งในธาตุ  ๖ นี ้  เมื่อทรงกําหนดเอาสุขธาตุ   และทุกขธาตุ   ก ็
เปนอันทรงกําหนดเอาวิญญาณธาตุดวย.     เมื่อทรงกําหนดเอาธาตุที่เหลือ    ก ็
เปนอันทรงกําหนดเอามโนวิญญาณธาตุดวย.     ธาตุ  ๖ อยางแมเหลาน้ี     (คือ 
สุข  ทุกข  โสมนัส  โทมนัส   อุเบกขา  อวิชชา)   ก็พึง   (แจกออกไป)    ให 
เต็ม  (รูปแบบ)  โดยธาตุ  ๑๘  อยางขางตนนั่นแล.  เมื่อจะทําใหเต็ม  (รูปแบบ) 
ตองทําใหเต็มจํานวนโดยนําออกจากอุเบกขาธาตุดังกลาวมานี้ในบรรดาธาตุ ๑๘ 
อยางเหลาน้ี     ธาตุ.  ๑๐  อยางครึ่งเปนการกําหนดรูปแล.    แมกรรมฐานน้ียอม 
เปนอันตรัสใหถึงท่ีสุด   เปนการย้ําทาย   แกภิกษุรูปหน่ึง   โดยนัยกอนน่ันแล.  
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                                 อธิบายกามธาตุ    
 
           พึงทราบเน้ือความแหงกามธาตุเปนตน      โดยนัยที่ตรัสไวในกามวิตก 
เปนตน    ในเทวธาวิตักกสูตร.   แมในพระอภิธรรม   กามธาตุเปนตน เหลาน้ัน 
ทานไดใหพิสดารไวแลว  โดยนัยมีอาทิวา  ธาตุเหลาน้ัน  กามธาตุเปนไฉน  ? 
ไดแก  ความตรึก   ความวิตก   อันประกอบดวยกามดังน้ี.    ธาตุ ๖ แมเหลาน้ัน 
(คือกาม   เนกขัมมะ  พยาบาท   อัพยาบาท   วิหิงสา   อวิหิงสา)   ก็พึงทําให 
เต็มจํานวนดวย     ธาตุ  ๑๘  อยางขางตนนั่นแหละ.     เมื่อจะทําใหเต็มจํานวน 
ควรทําใหเต็มโดยนําออกจากกามธาตุ.    ดังท่ีกลาวมานั้น    ธาตุ ๑๐ อยางครึ่ง 
ในธาตุ ๑๘ อยาง   จึงเปนรูปปริคคหะแล.    แมกรรมฐานน้ีก็เปนอันพระองค 
ตรัสใหถึงท่ีสุด   เปนการย้ําทายสําหรับภิกษุรูปหน่ึง  โดยนัยกอนน้ันแหละ. 
 
                                  ขันธจัดเปนธาตุ  
 
           ในบรรดากามธาตุเปนตน      ขันธอันเปนกามาวจร ๕ ชือ่วากามธาตุ  
ขันธอันเปนรูปาวจร ๕ ชือ่วา  รูปธาตุ  ขันธอันเปนอรูปาวจร ๔ ชื่อวา อรูป- 
ธาตุ.   ก็ความพิสดารของธาตุเหลาน้ี    มีมาในพระอภิธรรม   โดยนัยเปนตนวา 
บรรดาธาตุเหลาน้ัน   กามธาตุเปนไฉน  ?   เบื้องลางทําอเวจีนรกใหเปนที่สุด. 
ธาตุ  ๓  แมเหลาน้ี ก็ควรทําใหเต็มจํานวนดวยธาตุ  ๑๘  ขางตนนั่นแหละ.    เมื่อ 
จะทําใหเต็มจํานวนควรทําใหเต็มจํานวนโดยนําออกจากกามธาตุ.  ดังท่ีกลาวมา 
นั้น    ธาตุ  ๑๐  ครึ่งในบรรดาธาตุ  ๑๘  อยางเหลานั้นจึงเปนรูปปริคคหะแล.   แม 
กรรมฐานน้ีก็เปนอันพระองคตรัสใหถึงท่ีสุด   เปนการย้ําทาย   สําหรับภิกษุรูป 
หน่ึง  โดยนยักอนน่ันแหละ. 
 
                                   สังขตะ - อสังขตะ  
 



           บทวา  สงฺขตา  แปลวา  อันปจจัยทั้งหลายมารวมกันทํา.  คําน้ีเปน 
ชื่อของขันธ ๕.  ที่ปจจัยไมปรุงแตง  ชือ่วา อสังขตะ.  คําน้ีเปนชื่อของพระ-  
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นิพพาน.   ธาตุทั้งสองแมเหลาน้ี    ก็พึงทําใหเต็มจํานวนดวยธาตุ  ๑๘ อยางขาง    
ตนนั่นแหละ.     เมื่อจะทําใหเต็มจํานวนควรทําใหเต็มโดยนําออกไปจากสังขต- 
ธาตุ.     ดังท่ีกลาวมานั้น      ธาตุ  ๑๐  อยางครึ่งโนบรรดาธาตุ  ๑๘ อยางเหลาน้ัน 
จึงเปนรูปปริคคหะแล.     แมกรรมฐานน้ีก็เปนอันพระองคตรัสใหถึงท่ีสุดเปน 
การยํ้าทาย  สําหรับภิกษุรูปหน่ึง  โดยนัยกอนน่ันแล. 
 
                  อายตนะภายใน - ภายนอก 
 
           บทวา  อชฺฌตฺติกพาหิรานิ  ไดแก  ทั้งภายในและภายนอก.  ก็ใน  
คําน้ี   จักษุเปนตน   จัดเปนอายตนะภายใน  และรูปเปนตน    จัดเปนอายตนะ 
ภายนอก.     แมในท่ีนี้ก็ตรัสมรรคกับวิปสสนาดวยบทวา   ชานาติ   ปสฺสติ 
(ยอมรู  ยอมเห็น)  ดังนี้. 
           บทวา  อมิสฺม ึ  สติ  อิท   ดังน้ีเปนตน   ไดกลาวไวอยางพิสดาร 
แลวในมหาตัณหาสังขยสูตร. 
 
                                        ฐานะ - โอกาส  
 
           บทวา  อฏาน  ไดแก   ปฏิเสธเหตุ. 
           บทวา  อนวกาโส  ไดแก ปฏิเสธปจจัย. 
           แมบททั้งสองก็หามเหตุดวยกันนั่นแหละ.    อันที่จริงเหตุทานเรียกวา 
ฐานะ.   และโอกาส   เพราะเปนที่ต้ังแหงผลของตน   เพราะผลเปนไปเน่ืองกับ 
เหตุนั้น. 
           บทวา   ย   แปลวา   เหตุใด. 
           บทวา   ทิฏ ิสมฺปนฺโน   ไดแก  พระโสดาบันอริยสาวกผูสมบูรณ 
ดวยมรรคทิฏฐิ. 
           บทวา   กิฺจิ   สงฺขาร  ไดแก สังขารอยางใดอยางหน่ึง คือ สังขาร 



อยางหน่ึงในบรรดาสังขารท่ีเปนไปในภูมิ ๔.  
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           บทวา  นิจฺจโต  อุปคจฺเฉยฺย  คือ  พึงยึดถือวาเที่ยง.    
           บทวา  เนต  าน  วิชฺชติ  ไดแก เหตุนั้นไมมี  คือ  จัดเขาไมได. 
           บทวา  ย  ปุถุชฺชโน  ไดแก  เพราะเหตุใด  ปถุุชน. 
           บทวา  านเมต  วชิฺชติ  ไดแก  เหตุนั้นมีอยู.   อธิบายวา   แท 
จริงบุคคลน้ันพึงยึดสังขารอะไร ๆ    ในบรรดาสังขารท่ีเปนไปในภูมิ   ๓  โดย 
ความเปนของเที่ยง  ดวยสัสสตทิฏฐิ. 
           แมในบทวา   กิฺจ ิ  สงฺขาร   สขุโต   เปนตน    ก็พึงทราบความ 
หมายโดยนัยนี้วา    ก็สังขารท้ังหลายอนเปนไปในภูมิที่  ๔ (โลกุตรภูมิ)   ยอม 
ไมเปนอารมณของทิฏฐิ   หรือของอกุศลทั้งหลายอ่ืน   เหมือนกอนเหล็กที่รอน 
ระอุดวยอํานาจความรอนที่รอนระอุข้ึนเปนตน       ยอมไมเปนที่ติดใจของพวก 
แมลงวันฉะน้ัน. 
           บทวา  สขุโต   อุปคจฺเฉยฺย     นี ้  ตรัสหมายเอาความยึดถือวาเปน 
สุขดวยอํานาจอัตตทิฏฐิ   (ความเห็นวาเปนตน)   อยางนี้วา   อัตตาเปนสภาวะ 
ที่มีสุขโดยสวนเดียว   ไมมีโรค   เบื้องหนาแตตายไป   ดังน้ีเปนตน.   ก็พระ 
อริยสาวกเขาไปยึดถือสังขารอยางหน่ึงวาเปนสุข      ดวยจิตท่ีเปนทิฏฐิวิปปยุต  
เปรียบเหมือนชางตัวตกมันถูกความเรารอนครอบงํา    มีความเย็นเหลืออยูนอย 
เพ่ือระงับความเรารอนจึงว่ิงเขาอาศัยกองคูถและเปรียบเหมือนโปกขรพราหมณ 
ว่ิงเขาอาศัยกองคูถฉะนั้น.      ในวาระท่ีวาดวยเรื่องตน๑   ไมตรสัวา    สังขาร 
ตรัสวา ธรรมไร ๆ ดังน้ี   เพ่ือจะรวมเอาบัญญัติมีกสิณเปนตนเขาไวดวย.  แม 
ในที่นี้    (คือพระสูตรนี้ )   พึงทราบความหมายท่ีเน่ืองดวยสังขารอันเปนไปใน 
ภูมิ ๔ สําหรบัพระอริยสาวก.  ที่เนื่องดวยสังขาร  อันเปนไปในภูมิ ๓ เทาน้ัน 
สําหรับปุถุชน.  อีกอยางหน่ึง   ในวาระท้ังปวง   การกําหนดดวยอํานาจสังขาร 
 ๑.  ฉบับพมาเปน  อตฺตวาเร  แปลตามฉบับพมา.  
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ที่เปนไปในภูมิ ๓ เทาน้ัน    ยอมควรแมแกพระอริยสาวกะ    จริงอยู     ปถุุชน    
ยอมยึดถือส่ิงใด ๆ    พระอริยสาวกยอมคลายความยึดถือจากสิ่งน้ัน ๆ.    ก็แม 
ปุถุชนยอมยึดถือส่ิงใด ๆ วาเที่ยง   เปนสุข   เปนอัตตา   พระอริยสาวกถือเอา 
สิ่งน้ัน ๆ  วาไมเที่ยง   เปนทุกข   เปนอนัตตา  ยอมกลับความยึดถืออันนั้น. 
 
 พระอริยะอาจไมรูวาเปนอริยะในชาติตอไป  
 
           ในคําวา    มาตร    เปนตน     มอีธิบายวา    หญิงผูใหกําเนิดนั้นแล 
ทานประสงคเอาวา    มารดา   ชายผูใหกําเนิด    ทานประสงคเอาวาบิดา.   และ 
พระขีณาสพที่เปนมนุษย  ทานประสงคเอาวา  พระอรหันต.  
           ถามวา.  ก็พระอรยิสาวก  พึงปลงชีวิตคนอ่ืนหรือ  ? 
           ตอบวา แมขอนั้นก็ไมใชฐานะ   (ที่มีได) 
           ก็ถาใคร ๆ    จะพึงกลาวกะพระอริยสาวกผูอยูในระหวางภพ    (ผูยัง 
เวียนวายตายเกิด)   ทั้งท่ีไมรูวาตนเปนพระอริยสาวก   แมอยางนี้วา   ก็ทานจง 
ปลงชีวิตมดดํา    มดแดงน้ีแลว      ครอบครองความเปนพระเจาจักรพรรดิใน 
หองจักรวาลท้ังหมด    ดงัน้ีทานจะไมปลงชีวิตมดดํา   มดแดงนั้นเลย.   แมถา 
จะกลาวกะทานอยางนี้วา   ถาทานจักไมฆาสัตวนี้    ฉันจักตัดศีรษะทาน.  แต 
ทานจะไมฆาสัตวนั้น.   คําน้ีทานพูดเพ่ือแสดงวา    ภาวะของปุถุชนมีโทษมาก 
และเพ่ือแสดงกําลังของพระอริยสาวก.    
           ก็ในขอน้ีมีอธิบายดังน้ีวา  ความเปนปุถุชนมีโทษมาก  ตรงที่จักกระ- 
ทําอนันตริยกรรม   มีการฆามารดาเปนตนได    สวนพระอริยสาวกมีกําลังมาก 
ตรงที่ไมกระทํากรรมเหลาน้ี . 
           บทวา  ทุฏจิตฺโต   แปลวา  มีจิตประทุษราย  ดวยจิตคิดจะฆา. 
           บทวา  โลหิต   อุปฺปาเทยฺย  ความวา  พึงทําพระวรกายที่มีชีวิตให 
หอพระโลหิต   แมมาตรวา   แมลงวันตัวเล็ก ๆ   พอดื่มได.  
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           บทวา  สงฺฆ  ภินฺเทยฺย คือ พึงทําลายสงฆ  ผูมีสังวาสเสมอกัน  ต้ัง   
อยูในสีมาเดียวกัน   โดยเหตุ ๕ ประการ.   สมจริงดังท่ีตรัสไววา   ดูกอนอุบาลี 
สงฆยอมแตกกันโดยอาการ ๕ คือ    โดยกรรม ๑    โดยอุทเทส ๑    โดย 
โวหาร ๑  โดยการสวดประกาศ ๑  โดยการใหจับสลาก ๑  
           ใน ๕ อยางนั้น   บทวา   กมฺเมน  ไดแก  กรรม ๔ อยาง   อยางใด 
อยางหน่ึงมีอุปโลกนกรรมเปนตน. 
           บทวา    อุทฺเทเสน   ไดแก  อุทเทสอยางใดอยางหน่ึง    ในบรรดา 
ปาติโมกขุทเทส ๕. 
           บทวา   โวหรนฺโต   ความวา   กลาว คือ  แสดงเรื่องที่ทําใหแตกกัน 
๑๘ ประการ   มีอาทิวา    แสดงส่ิงท่ีมิใชธรรมวาเปนธรรม   ตามเหตุที่ใหเกิด 
เรื่องนั้น ๆ. 
           บทวา  อนุสฺสาวเนน   ความวา   ดวยการเปลงวาจาประกาศใกลหู 
โดยนัยเปนตนวา    พวกทานรูมิใชหรือวา   ผมออกบวชจากตระกูลสูง    และ 
เปนพหูสูต    พวกทานควรทําแมความคิดใหเกิดข้ึนวา     ธรรมดาคนอยางผม 
(หรือ)  ควรจะใหถือสัตถุศาสนนอกธรรมนอกวินัย, อเวจีนรกเยือกเย็นเหมือน 
ปาดอกอุบลเขียว  สําหรับผมหรือ  ?  ผมไมกลัวอบายหรือ  ? 
           บทวา  สลากคฺคาเหน  ความวา  ดวยการประกาศอยางนั้น   สนับ 
สนุนความคิดภิกษุเหลานั้นทําไมใหหวนกลับมาเปนปกติแลว    จึงใหจับสลาก 
วา  พวกทานจงจับสลากน้ี. 
           ก็ในเรื่องนี้     กรรมเทาน้ัน    หรืออุทเทสเปนสําคัญ   สวนการกลาว 
(ชักชวน)   การประกาศและการใหจับสลาก   เปนวิธีการเบ้ืองตน.   เพราะเม่ือ 
กลาวเน่ืองดวยการแสดงเรื่อง ๑๘ ประการแลวประกาศเพ่ือทําใหเกิดความชอบ 
ใจในเรื่องนั้น    แลวจึงใหจับสลาก   สงฆยังเปนอัน    (นับวา)    ไมแตกกัน.  
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แตเมื่อใด   ภิกษุ  ๔  รูป   หรือเกินกวา   จับสลากอยางนั้นแลว   แยกทํากรรม   
หรืออุเทส   เม่ือน้ัน   สงฆยอมชื่อวาแตกกัน.    ขอน้ีที่วาบุคคลผูถึงพรอมดวย 
ทิฏฐิอยางนี้    พึงทําลายสงฆ  ดังน้ี  ไมเปนฐานะที่จะมีได.  อนันตริยกรรม ๕ 
มีการฆามารดาเปนตน   ยอมเปนอันแสดงแลวดวยเหตุ  มีประมาณเทาน้ี.  
 
                  วนิิจฉัยอนันตริยกรรม  ๕  
 
           เพ่ือจะอธิบายอนันตริยกรรมที่ปุถุชนทํา     แตพระอริยสาวกไมทําให 
แจมแจง 

                   พึงทราบวินิจฉัยโดยกรรม  โดยทวาร 
โดยการต้ังอยูช่ัวกัป  โดยวิบาก  และโดยสาธารณะ   เปน
ตน____________ 
                                      วินิจฉัยโดยกรรม 
           ใน  ๕ อยางน้ัน    พึงทราบวินิจฉัยโดย  กรรม  กอน.    ก็ในเรื่อง 
กรรมน้ี  เมื่อบุคคลเปนมนุษยปลงชีวิตมารดาหรือบิดาผูเปนมนุษยซึ่งไมเปลี่ยน 
เพศ   กรรมเปนอนันตริยกรรม.   บุคคลน้ันคิดวา   เราจักหามผลของกรรมน้ัน 
จึงสรางสถูปทองประมาณเทามหาเจดีย       ใหเต็มจักรวาลท้ังสิ้นก็ดี      ถวาย 
ทานแกพระสงฆผูนั่งเต็มจักรวาลท้ังส้ินก็ดี      เที่ยวไปไมปลอยชายสังฆาฏิของ 
พระผูมีพระภาคพุทธเจาก็ดี    เมื่อแตกกาย  (ทําลายขันธ)    ยอมเขาถึงนรกเทา 
นั้น.   สวนผูใด   ตนเองเปนมนุษย   ปลงชีวิตมารดาบิดาผูเปนสัตวเดรัจฉาน 
หรือตนเองเปนเดรัจฉาน  ปลงชีวิตมารดาบิดาผูเปนมนุษย  หรอืเปนเดียรัจฉาน 
เหมือนกัน  ปลงชีวิตมารดาบิดาผูเปนเดียรัจฉาน   กรรมของผูนั้น  ยังไมเปน 
อนันตริยกรรม   แตเปนกรรมหนัก   ต้ังอยูใกลชิดอนันตริยกรรม.   แตปญหา 
นี้ทานกลาวเน่ืองดวยสัตวผูมีกําเนิดเปนมนุษย. 
           ในปญหานั้นควรกลาว     เอฬกจตุกกะ  สังคามจตุกกะ     และ 



โจรจตุกกะ  อธิบายวา  มนุษยฆามารดาบิดาท่ีเปนมนุษยซึ่งอยูในที่ที่แพะอยู  
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แมดวยความมุงหมายวา    เราจะฆาแพะ    ยอมตองอนันตริยกรรม.      แตฆา    
แพะดวยความมุงหมายวาเปนแพะ    หรือดวยความมุงหมายวาเปนมารดาบิดา 
ยอมไมตองอนันตริยกรรม.    ฆามารดาบิดาดวยความมุงหมายวา    เปนมารดา 
บิดา   ยอมตองอนันตริยกรรมแน.    ใน ๒ จตุกกะแมที่เหลือก็มีนัยดังกลาวนี้  
นั่นแหละ.  พึงทราบจตุกกะเหลาน้ีแมในพระอรหันตเหมือนในมารดาบิดา. 
           ฆาพระอรหันต   ทีเ่ปนมนุษยเทาน้ัน   ตองอนันตริยกรรม.   ที่เปน 
ยักษ  (เทวดา)   ไมตอง   (อนันตริยกรรม).   แตกรรมเปนกรรมหนัก   เชน 
อนันตริยกรรมเหมือนกัน.    ก็สําหรบัพระอรหันตที่เปนมนุษย    เมื่อประหาร 
ดวยศัสตรา  หรือแมใสยาพิษ   ในเวลายังเปนปุถุชน   ถาทานบรรลุพระอรหัต 
แลวตายดวยการกระทําอันนั้น    เปนอรหันตฆาตแน ๆ.    สวนทานท่ีถวายใน 
เวลาทานเปนปุถุชน   ซึง่ทานฉันแลวบรรลุพระอรหัต   ทานนั้นเปนอันใหแก 
ปุถุชนน่ันแหละ.    ไมมีอนันตริยกรรม    แกคนผูฆาพระอริยบุคคลท้ังหลายท่ี 
นอกเหนือจากพระอรหันต   แตกรรมเปนกรรมหนกั   เชนเดียวกับอนันตริย- 
กรรมน้ันแล.                                             
          พึงทราบวินิจฉัยใน โลหิตุปปาทกรรม (กรรมคือการทําพระโลหิต 
ใหหอ)   ตอไป    ชื่อวาการทําใหหนังขาดดวยความพยายามของคนอ่ืน   แลว 
ทําใหเลือดออก  ไมมีแกพระตถาคต   เพราะพระองคมีพระวรกายไมแตก   แต 
พระโลหิตค่ังอยูในที่เดียวกันในภายในพระสรีระ.   แมสะเก็ดหินที่แตกกระเด็น 
ไปจากศิลาที่พระเทวทัตกลิ้งลงไป     กระทบปลายพระบาทของพระตถาคต 
พระบาทไดมีพระโลหิตหออยูขางในทีเดียว  ประหนึ่งถูกขวานทุบ.   เมื่อพระ- 
เทวทัตทําเชนนั้น     จึงจัดเปนอนันตริยกรรม.     สวนหมอชีวกเอามีดตัดหนัง 
พระบาท   ตามท่ีพระตถาคตทรงเห็นชอบ   นําเลือดเสียออกจากท่ีนั้น    ทําให 
ทรงพระสําราญ  เมื่อทําอยางนั้น    เปนการกระทําท่ีเปนบุญทีเดียว.  
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           ถามวา     ตอมา       เมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลวชนเหลาใด    
ทําลายเจดีย   ทําลายตนโพธิ์   ประทุษรายพระบรมธาตุ    กรรมอะไรจะเกิดแก 
ชนเหลาน้ัน  ?                                                              
           ตอบวา  (การทําเชนนั้น)   เปนกรรมหนัก   เสมอดวยอนันตริยกรรม. 
แตการตัดกิ่งไมโพธิ์ที่ข้ึนเบียดพระสถูปที่บรรจุพระธาตุ   หรือพระปฏิมา  ควร 
ทํา    แมถาพวกนกจับที่กิ่งโพธิ์นั้นถายอุจจาระรดพระเจดีย    ก็ควรตัดเหมือน 
กัน.   ก็เจดียที่บรรจุพระสรีรธาตุสําคัญกวาบริโภคเจดีย   (เจดียที่บรรจุเครื่อง 
ใชสอยของพระพุทธเจา).     แมรากโพธิ์ที่งอกออกไปทําลายพ้ืนที่    ที่ทั้งเจดีย 
จะตัดทิ้งก็ควร     สวนกิง่โพธิ์กิ่งใดข้ึนเบียดเรือนโพธ์ิ    จะตัดกิ่งโพธิ์นั้นเพ่ือ 
รักษาเรือน  (โพธิ์) ไมควร.  ดวยวา  เรือนมีไวเพ่ือตนโพธิ์   ไมใชตนโพธิ์ม ี
ไวเพ่ือประโยชนแกเรือน    แมในเรือนอาสนะก็มีนัยนี้เหมือนกัน.   กใ็นเรอืน 
อาสนะใด  เขาบรรจุพระบรมธาตุไว   เพ่ือจะรักษาเรือนอาสนะน้ัน   จะตัดกิ่ง 
โพธิ์เสียก็ได.   เพ่ือการบํารุงตนโพธิ์จะตัดกิ่งที่คอมลง   หรือท่ี   (เน้ือ)   เสีย 
ออกไปก็ควรเหมือนกัน.     แมบุญก็ได     เหมือนในการปฏิบติัพระสรีระของ 
พระผูมีพระภาคเจา.                                                      
           พึงทราบวินิจฉัยในการทํา  สังฆเภท  ตอไป.    ความแตกกัน   และ 
อนันตริยกรรม   ยอมมีแกภิกษุ    ผูเมื่อสงฆผูอยูในสีมา   ไมประชุมกัน   พา 
บริษัทแยกไป    ทําการชกัชวน    การสวดประกาศ    และการใหจับสลากผูทํา 
กรรม  หรือสวดอุทเทส.   แตเมื่อภิกษุทํากรรมดวยคิดวา ควร เพราะสําคัญวา 
เปนผูพรอมเพรียงกัน       เปนความแตกกันเทาน้ัน       ไมเปนอนันตริยกรรม. 
เพราะบริษัทหยอนกวา ๙ รูป  ก็เหมือนกัน  (เปนความแตกกัน     แตไมเปน 
อนันตริยกรรม)  โดยกําหนดอยางตํ่าที่สุด ในคน ๙ คน  คนใดทําลายสงฆได  
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อนันตริยกรรม   ยอมมีแกคนนั้น.   สาํหรับพวกอธรรมวาทีผูคลอยตาม   ยอม   
มีโทษมาก  ผูเปนธรรมวาทีไมมีโทษ.  
           ในการทําลายหมูของภิกษุทั้ง ๙  รูปนั้น (สงฆ ๙ รูป)  นัน้ (ปรากฏ) 
พระสูตรเปนหลักฐานดังน้ี วา   ดูกอนอุบาลี   ฝายหนึ่งมีภิกษุ ๔ รูป   อีกฝาย 
หน่ึงมี ๘ รูป  รูปที ่๙  สวดประกาศใหจับสลากวา  นี้ธรรม  นี้วินัย   นี้สัตถุ  
ศาสน   พวกทานจงถือเอาส่ิงน้ี   จงชอบใจส่ิงนี้    ดูกอนอุบาลี   ความราวราน 
แหงสงฆ   ความแตกแหงสงฆ   ยอมมีอยางนี้แล.   ดูกอนอุบาลี   ความราวราน 
แหงสงฆ  ความแตกแหงสงฆ ยอมมีแกภิกษุจํานวน ๙ รูปหรือเกินกวา ๙ รปู 
ไดดังน้ี. 
           ก็บรรดาอนันตริยกรรมทั้ง ๕ ประการเหลาน้ัน   สังฆเภทเปนวจีกรรม 
ที่เหลือเปนกายกรรม  พึงทราบวินิจฉัยโดยกรรม  ดวยประการดังน้ีแล. 
 
                                วินิจฉัยโดยทวาร 
 
           บทวา ทฺวารโต  ความวา  ก็กรรมเหลาน้ีทั้งหมดนั่นแหละ  ยอมต้ัง 
ข้ึนทางกายทวารบาง   วจีทวารบาง   ก็ในเรื่องนี้   กรรม ๔ ประการ เบื้องตน 
ถึงจะต้ังข้ึนทางวจีทวารดวยอาณัตติกประโยค  (การส่ังบังคับ)  ก็ใหเกิดผลทาง 
กายทวารไดเหมือนกัน    สังฆเภทแมจะต้ังข้ึนทางกายทวารของภิกษุ   ผูทําการ 
ทําลายดวยใชหัวแมมือ   ใหเกิดผลทางวจีทวารไดเหมือนกัน  ในเรื่องที่วาดวย 
สังฆเภทน้ีพึงทราบวินิจฉัยแมโดยทวาร  ดวยประการดังน้ี. 
 
                          วินิจฉัยโดยต้ังอยูชั่วกัป 
 
           บทวา กปฺปฏ ิติยโต   ความวา  ก็ในอธิการน้ี  สังฆเภทเทานั้นที่ต้ัง 
อยูชั่วกัป.  ดวยวาบุคคลทําสังฆเภทในคราวกัปเสื่อมหรือตอนกลางของกัป ใน 
เมื่อกัปพินาศไป  ยอมพน    (จากกรรมได)   ก็แมถาวา   พรุงน้ีกัปเส่ือมพินาศ  
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ทําสังฆเภทวันนี้     พอพรุงน้ีก็พน     ตกนรกวันเดียวเทาน้ัน.    แตเหตุการณ    
อยางนี้ไมมี.   กรรม ๔ ประการท่ีเหลือ เปนอนันตริยกรรมอยางเดียว   ไมเปน 
กรรมท่ีต้ังอยูชั่วกัป.     พึงทราบวินิจฉัยโดยการต้ังอยูชั่วกัปในเรื่องนี้     ดวย  
ประการฉะน้ี.                        
                              
                           วินิจฉัยโดยวิปาก  
 
           บทวา  ปากโต   ความวา   ก็บุคคลใดทําอนันตริยกรรมเหลาน้ี แมทั้ง 
๕ ประการ     สังฆเภทอยางเดียวยอมใหผลเนื่องดวยการปฏิสนธิแกบุคคลน้ัน  
กรรมท่ีเหลือ   ยอมนับเขาในขอมีอาทิอยางนี้วา "เปนอโหสิกรรม   แตไมเปน 
อโหสิวิบาก "ในเมื่อไมมีการทําสังฆเภท การทําพระโลหิตใหหอข้ึนยอมใหผล  
ในเมื่อไมมีการทําพระโลหิตใหหอข้ึน  อรหันตฆาตยอมใหผล.   และในเม่ือไม 
มีอรหันตฆาต ถาบิดามีศีล มารดาไมมีศีล  ปตุฆาตยอมใหผล หรือบิดาไมมีศีล 
แตมารดามีศีลมาตุฆาตยอมใหผล เนื่องดวยการใหปฏิสนธิ   ถามาตาปตุฆาตจะ 
ใหผลไซรในเม่ือทานท้ังสองเปนคนมีศีลดวยกัน    หรือเปนคนไมมีศีลดวยกัน 
มาตุฆาตเทานั้น   ยอมใหผลเนื่องดวยปฏิสนธิ เพราะมารดาทําสิ่งท่ีตนทําไดยาก 
กับทั้งมีอุปการะมากแกพวกลูกๆ    พึงทราบวินิจฉัยแมโดยวิบากในเรื่องอนัน- 
ตริยกรรมนี ้  ดวยประการอยางนี้.                                                     
 
                วนิิจฉัยโดยสาธารณะเปนตน  
 
           บทวา  สาธารณาทีหิ   ความวา อนันตริยกรรม ๔ ประการขอตน ๆ 
เปนกรรมท่ัวไปแกคฤหัสถ   และบรรพชิตแมทั้งหมด.   แตสังฆเภทเปนกรรม 
เฉพาะภิกษุผูมีประการดังตรัสไวโดยพระบาลีวา "ดูกอนอุบาลี   ภิกษุณีทําลาย 
สงฆไมได  สิกขมานา  สามเณร   สามเณรี   อุบาสก  อุบาสิกา  (เหลาน้ี)  ก็ 
ทําลายสงฆไมได.  ดกูอนอุบาลี   ภิกษุเหลาน้ัน   ที่เปนปกตัตตะมีสังวาสเสมอ  
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กันอยูในสีมาเดียวกัน   จึงจะทําลายสงฆได   ดังน้ี   (สังฆเภท)  ไมเปนกรรม    
สําหรับคนอ่ืน เพราะฉะน้ัน    จึงเปนเรื่องไมทั่วไป (แกคนพวกอ่ืน). ดวยอาทิ 
ศัพท (ในบทวา สาธารณาทีหิ)  บุคคลเหลาน้ันทั้งหมด  ทานประสงคเอาวา 
เปนผูมีทุกขเวทนา   สหรคตดวยทุกข    และสัมปยตุดวยโทสะและโมหะ.  พึง 
ทราบวินิจฉัยแมโดย   (เปนกรรมท่ี)  สาธารณะเปนตนในที่นี้อยางนี้แล. 
 
                     แกบท  อฺ  สตถาร 
 
           บทวา อฺ  สตฺถาร  ความวา  บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  พึงยึด 
ถืออยางนี้วา  พระศาสดาของเราน้ี    ไมสามารถทําหนาท่ีของพระศาสดาไดและ 
แมในระหวางภพ   จะพึงยึดถือเจาลัทธิอ่ืนอยางนี้วา  ทานผูนี้เปนศาสดาของเรา 
ดังน้ี  ขอท่ีกลาวมานั้น   ไมเปนฐานะท่ีจะมีได. 
 
                                          เขต  ๓ 
 
           บทวา เอกิสฺสา  โลกธาตุยา ไดแก  หม่ืนโลกธาตุ.    ก็เขตมี ๓ 
เขตคือ  ชาติเขต  อาณาเขต    วิสัยเขต.   ในเขตท้ังสามน้ัน  หม่ืนโลกธาตุ ชือ่ 
วา  ชาติเขต.   เพราะหมื่นโลกธาตุนั้นยอมไหว  ในเวลาพระตถาคตเสด็จลงสู 
พระครรภ  เสด็จออกทรงผนวช  ตรสัรู ประกาศพระธรรมจักร ทรงปลงอายุ 
สังขาร   และเสด็จปรินิพพาน.   สวนแสนโกฏิจักรวาฬ  ชื่ออาณาเขต.   เพราะ 
อาณา (อํานาจ)   ของอาฏานาฏิยปริตร  โมรปริตร   ธชัคคปริตร   รัตนปริตร 
และเมตตาปริตร   เปนตน    ยอมแผไป  ในแสนโกฏิจักรวาลน้ี.   สวนวิสัยเขต 
ไมมีปริมาณ (คือนับไมได)  อันที่จริง  พระพุทธเจาท้ังหลายจะชื่อวา   ไมม ี
วิสัยก็หามิได  เพราะพระบาลีวา   พระญาณมีเทาใด   สิ่งท่ีควรรู    ก็มีเทาน้ัน 
สิ่งท่ีควรรูมีเทาใด  พระญาณก็มีเทานั้น  สิ่งที่ควรรูมีพระญาณเปนที่สุด  พระ 
ญาณมีสิ่งท่ีควรรูเปนที่สุด  
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       พระพุทธเจาไมอุบัติในจักรวาลอืน่     
 
            ไมมพีระสูตรที่วา  "ก็ในเขตท้ัง ๓ เหลาน้ี    เวนจักรวาลน้ีแลวพระ- 
พุทธเจาท้ังหลายยอมเสด็จอุบัติในจักรวาลอื่น  "  ดังน้ี  มีแตพระสูตรวา   พระ- 
พุทธเจาท้ังหลายไมเสด็จอุบัติในจักรวาลอ่ืน.    ปฎก  ๓ คือ     พระวินัยปฎก 
พระสุตตันตปฎก  พระอภิธรรมปฎก   การสังคายนาปฎก ๓ ครั้ง   คือการสัง- 
คายนาของพระมหากัสสปเถระ    การสังคายนาของพระยศเถระ    การสังคายนา 
ของพระโมคคัลลีบุตรเถรแล.  ในพุทธพจนคือ  พระไตรปฎกที่ยกข้ึนสังคาย. 
นา ๓  ครั้งเหลาน้ี   ไมมสีูตรวา  " พนจักรวาลน้ี   พระพุทธเจาท้ังหลายทรงบัง 
เกิดข้ึนในจักรวาลอื่นได  "    มีแตไมทรงบังเกิดข้ึน   (ในจักรวาลอ่ืน). 
           บทวา  อปุพพ  อจริม  แปลวา  ไมกอนไมหลัง.  อธิบายวา  ไม 
เกิดรวมกัน   คือ   เกิดกอนหรือภายหลัง.   ก็ในคําน้ันไมควรเขาใจวา   ในกาล 
กอนเพียงเทาท่ีทรงถือปฏิสนธิในพระครรภพระมารดา  จนถึงเวลาที่ประทับนั่ง 
ที่โพธิบัลลังก  ดวยทรงอธิษฐานวา  เรายังไมบรรลุพระโพธิญาณจักไมลุกข้ึน. 
เพราะทานทําการกําหนดเขตไว     ดวยการยังหมื่นจักรวาลใหหว่ันไหว     ใน 
เพราะการถือปฏิสนธิของพระโพธิสัตวนั่นแล.    เปนอันหามการเสด็จอุบัติของ 
พระพุทธเจาพระองคอ่ืน.     ไมควรเขาใจวาในภายหลังต้ังแตเสด็จปรินิพพาน 
จนกระทั่งพระบรมธาตุมีขนาดเทาเมล็ดพันธุผักกาด ยังประดิษฐานอยู.   เพราะ 
เมื่อพระบรมธาตุยังดํารงอยู      พระพทุธเจาท้ังหลายยอมเปนอันยังอยูทีเดียว.  
เพราะฉะนั้น ในระหวางเวลาดังกลาวน้ี  ยอมเปนอันหามการเสด็จอุบัติแหงพระ- 
พุทธเจาพระองคอ่ืนอยางเด็ดขาด.     แตเมื่อพระบรมธาตุเสด็จปรินิพพานแลว 
ไมหามการเสด็จอุบัติแหงพระพุทธเจาพระองคอ่ืน. 
                                   อันตรธาน  ๓ 
           เพราะชื่อวา  อันตรธานมี ๓ อยาง   คือ  ปรยิัติอันตรธาน  ปฏ-ิ 
เวธอันตรธาน  ปฏบิัติอันตรธาน.     ในอันตรธาน ๓ นั้น   ปฎก ๓ ซึ่งวา  
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ปริยัติ.   การแทงตลอดสัจจะ   ชื่อวา   ปฏิเวธ.   ปฏิปทา (เครื่องดําเนิน)   ชือ่  
วา  ปฏิบัติ. 
           ใน ๓ อยางนั้น  ปฏิเวธและปฏิบัติ    มีบาง  ไมมีบาง.     เพราะภิกษุ 
ทั้งหลายผูทรงปฏิเวธ   ยอมมีมากในกาลครั้งเดียว  เปนอันชี้นิว้แสดงไดชัดเจน 
วา  ภิกษุนี้เปนปุถุชน.   ข้ึนชื่อวา  ภิกษุผูเปนปุถุชน   ไมใชจะมีไดครั้งเดียว 
ในทวีปนี้เทานั้น.   แมผูบาํเพ็ญการปฏิบัติทั้งหลาย   บางคราวมีมาก   บางคราว 
ก็มีนอย. 
           ดวยเหตุนี้   ปฏิเวธและปฏิบัติจึงชื่อวามีบาง   ไมมีบาง.    แตวาปริยัติ 
(ถือวา)   เปนสําคัญของการดํารงอยูแหงพระศาสนา. 
           พระผูเปนบัณฑิต    ไดศึกษาพระไตรปฎกแลว    ยอมบําเพ็ญปฏิเวธ 
และปฏิบัติใหบริบูรณ.      พระบรมโพธิสัตวของพวกเราทําอภิญญา  ๕   และ 
สมาบัติ ๗ ใหเกิดในสํานักของ  อาฬารดาบส     แลวถามถึงบรกิรรม  เนว- 
สัญญานาสัญญายตนสมาบัติ  ทาน อาฬารดาบส  บอกวาไมรู.   ตอแต 
นั้นพระองคจึงไดเสด็จไปยังสํานักของ อุทกดาบส  เทียบเคียงคุณพิเศษท่ีได 
บรรลุแลว   (กับทาน)    ไดเรียนถามถงึการบริกรรม  เนวสัญญานาสัญญา- 
ยตนสมาบัติ   ทานดาบสก็บอกให.  ในลําดับแหงคําพูดของทานดาบสน่ันเอง 
พระบรมโพธิสัตวก็ทํา เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน นั้นใหสําเร็จ  ฉันใด 
ภิกษุผูมีปญญาก็ฉันนั้นเหมือนกัน     ศึกษาปริยัติแลวยอมทําปฏิเวธและปฏิบัติ 
แมทั้งสองประการใหบรบิูรณได.   เพราะฉะนั้น   เมื่อปริยัติยังดํารงอยู   พระ 
ศาสนายอมเปนอันต้ังอยู. 
 
                       อธิบายปรยิัติอันตรธาน  
 
           ก็เม่ือใด  ปริยัติ นัน้อันตรธานหายไป  เมื่อน้ัน พระอภธิรรม จัก 
เสื่อมกอน.  ในพระอภิธรรมนั้น  คัมภีรปฏฐาน   จะอันตรธานกอนกวาทุก  
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คัมภีร.  คัมภรีธรรมสังคหะ  อันตรธานหายไปภายหลัง   โดยลาํดับ.   เมื่อ   
พระอภิธรรมปฎกอันตรธานหายไปแลว     แมปฎกทั้งสองยังคงดํารงอยู   พระ-  
ศาสนายอมเปนอันต้ังอยูได.  ในปฎกเหลาน้ัน   เมือ่ พระสุตตันตปฎก  จะ 
อันตรธานหายไป     อังคุตตรนิกาย     ยอมอันตรธานหายไปกอน    เริ่มแต 
เอกาทสกนิบาต  จนถึง  เอกกนิบาต.  ตอจากนั้น   สังยุตตนิกาย ยอม 
อันตรธานหายไป    เริ่มแต   จักกเปยยาลสูตร   จนถึง   โอฆตรณสูตร. 
ตอจากนั้น  มัชฌิมนิกายยอมอันตรธานหายไป  เริ่มแต  อินทริยภาวนาสูตร 
จนถึง  มูลปริยายสูตร.    ตอจากน้ันทีฆนิกายยอมอันตรธานหายไป  เริ่มแต 
ทสุตตรสูตร  จนถึง  พรหมชาลสูตร.  ปุจฉาคาถา   (คือคาถาที่เปนคํา 
ถาม)   คาถาเดียวบาง   สองคาถาบาง   ยังอยูไปเปนระยะเวลานาน    แตไมอาจ 
ทรงพระศาสนาไวไดเหมือน  สัพพิยปุจฉา๑  และ อาฬวกปุจฉา.   ไดยินวา 
ระหวางกาลทั้งหลายเหลาน้ี   อันมีในกาลพระกัสสปพุทธเจา   ไมอาจดํารงพระ- 
ศาสนาไวได. 
           ก็เม่ือปฎกทั้งสองแมอันตรธานไปแลว        แตเมื่อพระวินัยปฎกยังคง 
ดํารงอยู  พระศาสนายอมต้ังอยู   เมื่อปริวารและขันธกะทั้งหลายอันตรธานไป 
แลว    เมื่ออภุโตวิภังค    ยังดํารงอยู   พระศาสนาก็ยอมเปนอันต้ังอยู.   เม่ือ 
อุภโตวิภังค  อันตรธานไปแลว   มาติกาแมยังดํารงอยู  พระศาสนายอมเปน 
อันต้ังอยูได.   เม่ือมาติกา  อันตรธานไปแลว    ปาติโมกข   การบรรพชา 
และอุปสมบท จักดํารงอยู  พระศาสนายอมต้ังอยู.  เพศ (สมณะ)   ยังดําเนิน 
ไปไดระยะกาลยาวนาน.  ก็วงศของสมณะผูครองผาขาว ไมอาจดํารงพระศาสนา 
ไวได   จําเดิมแตสมัยของพระกัสสปพุทธเจา.    พระศาสนายอมชื่อวาเปนอัน 
เสื่อม      จําเดิมแตคนสุดทายที่แทงตลอดสัจจะ      และคนสุดทายที่ทําลายศีล. 
จําเดิมแตนั้น  ไมหามการเสด็จอุบัติแหงพระพุทธเจาพระองคอ่ืนแล. 
๑.  พมา--สภิยปุจฉา                       
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                                  ปรนิิพพาน  ๓   
 
           ชื่อวา  ปรินิพพานมี ๓ คือ  กิเลสปรินิพพาน  ขันธปรินิพพาน  
ธาตุปรินิพพาน.   ในปรนิิพพาน ๓ อยางนั้น   กิเลสปรินิพพานไดมีแลว 
ณ  โพธิบลัลงัก    ขันธปรินิพพานไดมีแลว  ณ  เมอืงกุสินารา     ธาตุปริ- 
นิพพาน  จักมีในอนาคต. 
 
                พระธาตุเสด็จมาชุมนุมกัน 
 
           ไดยินวา ในคราวพระศาสนาจะเสื่อม  พระธาตุทั้งหลายจะเสด็จชุมนุม 
กันที่เกาะลังกานี้      แลวเสด็จไปยังมหาเจดีย       จากมหาเจดียเสด็จไปยัง 
ราชายตนเจดีย  ในนาคทวีป  จากราชายตนเจดีย   เสด็จไปยังมหาโพธิ์-  
บัลลังก.  พระธาตุทั้งหลาย  จากนาคพิภพก็ดี  จากเทวโลกก็ดี  จากพรหม- 
โลกก็ดี     จักเสด็จไปยังมหาโพธิบัลลังกเทาน้ัน.    พระธาตุแมขนาดเมล็ด 
พันธุผักกาด.  จักไมหายไปในระหวาง ๆ กาล.     พระธาตุทั้งหมด   (จะรวม) 
เปนกองอยูที่มหาโพธิบัลลังก   เปนแทงเดียวกันเหมือนแทงทองคําเปลงพระ 
ฉัพพรรณรังสี  (รัสมีมีส ี๖ ประการ)  พระฉัพพรรณรังสีทั้งหลายน้ันจักแผไป 
ทั่วหมื่นโลกธาตุ.    แตนั้น    เทวดาทั้งหลายในหม่ืนจักรวาฬ    จักประชุมกัน 
แสดงความการุณยอยางใหญ       ยิ่งกวาในวันเสด็จปรินิพพานของพระทศพล- 
วา    วันนี้พระศาสดาจะเสด็จปรินพพาน     วันนี้พระศาสนาจะเสื่อม     นี้เปน 
การเห็นครั้งสุดทายของพวกเรา  ณ กาลน้ี.     เวนพระอนาคามี   และพระ- 
ขีณาสพ   พวกท่ีเหลือไมอาจดํารงอยูตามสภาวะของตนได.    เตโชธาตุลุกข้ึน 
ในพระธาตุทั้งหลายแลวพลุงข้ึนไปจนถึงพรหมโลก.  เม่ือพระธาตุแมมีประมาณ 
เทาเมล็ดพันธุผักกาดยังมีอยู      ก็จักมเีปลวเพลิงติดอยูเปลวหน่ึง   เมื่อพระธาตุ  
ทั้งหลายหมดไป เปลวเพลิงก็มอดหมดไป.  เมื่อพระธาตุทั้งหลายแสดงอานุภาพ  
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ใหญอยางนี้แลวอันตรธานหายไป.       พระศาสนาชื่อวาเปนอันอันตรธานไป.   
พระศาสนาชื่อวาเปนของอัศจรรย  ตราบเทาท่ียังไมอันตรธานไปอยางนี้.   ขอ 
ที่พระพุทธเจาท้ังหลายเสด็จอุบัติไมกอนไมหลังกันอยางนี้นั้น       ไมเปนฐานะ 
ที่จะมีได.  
 
        เหตุที่พระพุทธเจาไมอุบัติพรอมกัน 
 
           ก็เพราะเหตุไร ?  จึงไมอุบัติไมกอนไมหลังกัน  ? 
           เพราะไมนาอัศจรรย. 
           เพราะพระพุทธเจาทั้งหลาย   เปนอัจฉริยมนุษย.   สมดังท่ีตรัสไววา 
ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผูเปนเอก  เมื่ออบุัติขึ้นในโลก  ยอมเปนมนุษย  
อัศจรรยอุบติัขึ้น     บุคคลผูเปนเอกคือใคร ?   คือ    พระตถาคต-  
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.                                                  
           ก็ถา  พระพุทธเจา ๒ พระองค ๔ พระองค ๘ พระองค  หรือ ๑๖ 
พระองคเสด็จอุบัติข้ึนรวมกัน  ไมพึงเปนผูนาอัศจรรย.  เพราะลาภสักการะแม 
ของเจดีย ๒ องคในวิหารเดียวกัน   ยอมไมเปนของโอฬาร.   แมภิกษุทั้งหลาย 
ก็ไมเปนผูนาอัศจรรย    เพราะมีมาก.    แมพระพทุธเจาทั้งหลายพึงเปนอยาง 
นั้น    เพราะฉะนั้น  จึงไมเสด็จอุบัติ. 
           อน่ึง  ที่ไมเสด็จอุบัติ   (พรอมกัน)  เพราะพระธรรมเทศนาของพระ-  
องค  ไมมีแปลกกัน.  ดวยวาพระพุทธเจาพระองคหน่ึง   ทรงแสดงธรรมใด 
ตางโดยสติปฏฐานเปนตน    แมพระพุทธเจาพระองคอ่ืน   เสด็จอุบัติแลว   ก ็
พึงทรงแสดงธรรมน้ันเหมือนกัน   เพราะเหตุนั้น   จึงไมนาอัศจรรย.  แตเมื่อ 
พระพุทธเจาพระองคเดียวทรงแสดงธรรม   แมเทศนาก็เปนของอัศจรรย 
           อน่ึง   พระธรรมเทศนาจะเปนของอัศจรรย      เพราะไมมีการขัดแยง 
กัน.     ก็เม่ือพระพุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึนหลายพระองค    สาวกจะพึงวิวาทกันวา  
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พระพุทธเจาของพวกเรานาเลื่อมใส     พระพุทธเจาของพวกเราพระสุรเสียง 
ไพเราะ   มีบุญ.   เหมือนพวกศิษยของอาจารยหลายคน   แมเพราะเหตุนั้นจึง   
ไมเสด็จอุบัติข้ึนอยางนั้น.     อีกอยางหน่ึง  เหตุการณนี้  พระนาคเสนถูกพระเจา  
มิลินทตรัสถาม  ไดขยายความพิสดารไวแลว     สมจริงดังท่ีทานกลาวไววา:- 
           พระยามิลินท  ตรสัถามวา   ขาแตพระคุณเจานาคเสน   ในเรื่อง 
พระพุทธเจาหลายพระองคนั้น       แมพระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสคําน้ีไววา 
ภิกษุทั้งหลาย ขอนี้ไมใชฐานะ  ไมใชโอกาส คือ ขอท่ีพระอรหนัต- 
สัมมาสัมพุทธเจา  ๒ พระองค   เสด็จอุบัติ    ไมกอนไมหลังกันใน 
โลกธาตุเดียวกันนั้น   มใิชฐานะที่จะมีได  ทานนาคเสน  อนึ่ง  เมื่อจะ 
ทรงแสดงธรรม  พระตถาคตแมทุกพระองคก็จะทรงแสดงโพธิปกขิยธรรม ๓๗ 
ประการ    เม่ือจะตรัสก็จะตรัสอริยสัจ ๔  เมื่อจะใหศึกษาก็จะทรงใหศึกษาใน 
สิกขา ๓     และเมื่อจะทรงสั่งสอน   กจ็ะทรงสั่งสอนการปฏิบัติเพ่ือความไม 
ประมาท   ขาแตพระคุณเจานาคเสน   ถาวา   พระพุทธเจาแมทุกพระองค 
มีอุทเทสอยางเดียวกัน    มีกถาอยางเดียวกัน      มีสกิขาบทอยางเดียวกัน     ม ี
อนุสนธิอยางเดียวกัน   เพราะเหตุไร   พระตถาคต ๒ พระองค    จึงไมเสด็จ 
อุบัติในคราวเดียวกัน     เพราะการเสด็จอุบัติข้ึนของพระพุทธเจาแมพระองค 
เดียว     โลกนี้ก็จะเกิดแสงสวาง   ถาจะพึงมีพระพุทธเจาองคที่ ๒ โลกนี้ก็จะ 
พึงมีแสงสวางยิ่งกวาประมาณ     ดวยพระรัศมีของพระพุทธเจา ๒ พระองค 
และพระตถาคต ๒ พระองค   เมื่อจะตรัสสอน   ก็จะตรัสสอนไดงาย   เมื่อจะ 
ทรงอนุสาสน ก็ทรงอนุสาสนไดงาย  ขอพระคุณเจาจงชี้แจงเหตุในขอน้ัน    ให 
โยมฟงใหหายสงสัยดวยเถิด.                                                  
           พระนาคเสน  ถวายวิสัชนาวา   มหาบพิตร  หม่ืนโลกธาตุนี้  รอง 
รับพระพุทธเจาองคเดียว   รองรับพระคุณของพระตถาคตพระองคเดียวเทานั้น  
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ถาพระพุทธเจาองคที่  ๒ จะพึงอุบัติข้ึน.  โลกธาตุนี้จะพึงรองรับไมได   จะพึง    
หว่ันไหวนอมโนม  พลิกกระจาย    แตกทําลายไปเขาถึงการต้ังอยูไมได   มหา- 
บพิตร  เรือบันทุกคนไดคนเดียว  เมื่อคนผูเดียวข้ึน  เรือน้ันพึงใชการได ถา 
คนที่  ๒ ลงมา  เขามี  อายุ    วรรณ   วัย   ขนาดผอม   อวน   มีอวัยวะนอย 
ใหญทุกอยาง  เหมือนคนแรกน้ัน   คนผูนั้นพึงข้ึนเรือลําน้ัน   มหาบพิตร เรือ 
ลําน้ันจะรับคนแมทั้งสองไวไดหรือหนอ ? 
           รับไมไดดอกพระคุณเจา    เรือลําน้ันจะตองโคลง   นอมโนม    ควํ่า 
กระจาย  แตกทําลายไป  เขาถึงการลอยลําอยูไมได  พึงจมนํ้าไป ฉันใดฉันนั้น 
เหมือนกันแล    มหาบพิตร   หม่ืนโลกธาตุนี้รองรับพระพุทธเจาไดพระองค 
เดียว    รองรบัพระคุณของพระตถาคตไดพระองคเดียวเทาน้ัน     ถาวาพระ-  
พุทธเจาองคที่ ๒ พึงอุบัติข้ึน  หม่ืนโลกธาตุจะพึงรองรับไวไมไดพึงหว่ันไหว 
นอมโนม   พลิกกระจาย   แตก  ทําลายไป  เขาถึงความต้ังอยูไมได   อีกอยาง   
หน่ึง  มหาบพิตร  เหมือนอยางวา   คนบริโภคอาหารเต็มที่   จนถึงคอพอแก 
ความตองการ  ตอแตนั้น    เขาจะอ่ิม  เต็มที่  โงกงวงตลอดเวลา  เปนเหมือน 
ทอนไมที่แข็งท่ือ.   เขาพึงบริโภคอาหารมีประมาณเทาน้ันอีกครั้ง   มหาบพิตร 
คนผูนั้นจะพึงมีความสุขหรือหนอ ? 
           ไมมีเลย  พระคุณเจา   เขาบริโภคอีกครั้งเดียว  ก็จะตองตาย  ฉันนั้น 
เหมือนกันแล   มหาบพิตร   หม่ืนโลกธาตุนี้รองรับพระพุทธเจา   พระองค 
เดียว ฯลฯ  พึงเขาถึงการต้ังอยูไมได.                         
           พระคุณเจานาคเสน   ดวยการแบกธรรมอันยิ่งไว    แผนดินจะไหว 
ไดอยางไร ? 
           ขอถวายพระพร มหาบพิตร ในขอน้ี  (ขออุปมาดวย)  เกวียน ๒ เลม 
(บรรทุก)    เต็มดวยรัตนะจนถึงเสมอปาก    จะเอารัตนะจากเกวียนเลมหน่ึงไป  
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เกลี่ยใสในเกวียนอีกเลมหน่ึง    มหาบพิตร   เกวียนเลมนั้นจะพึงรองรับรัตนะ   
ของเกวียนทั้งสองเลมไดแลหรือ  ?  
           ไมไดเลย  พระคุณเจา   แมดุมของเกวียนเลมนั้นก็จะคลอน   แมกําก ็
จะแตก  แมกงก็จะหลุดตกไป  แมเพลาก็จะหัก.                       
           ขอถวายพระพร  มหาบพิตร  เกวียนหักเพราะการ (ที่บรรทุก) รัตนะ 
เกินไปใชหรอืไม  ?                                                               
           ถูกแลวพระคุณเจา  
           ขอถวายพระพร  มหาบพิตร   (ขอน้ีฉันใด)   แผนดินก็ฉันนั้นเหมือน 
กัน   หว่ันไหวเพราะภาระคือธรรมอันยิ่ง. 
           ขอถวายพระพร  มหาบพิตร  อีกอยางหนึ่ง   ขอพระองคจงทรงสดับ 
เหตุการณนี้      อันเปนที่รวมการแสดงพระกําลังของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
(และ)   เหตุการณแมอยางอ่ืนที่นาสนใจในขอน้ัน     ที่เปนเหตุใหพระสัมมา-  
สัมพุทธเจา  ๒ องคไมอุบัติคราวเดียวกัน   มหาบพิตร  ถาพระสัมมาสัม- 
พุทธเจา ๒ พระองคจะพึงอุบัติในคราวเดียวกันไซร  ความวิวาทกันจะพึงเกิด 
แกบริษัท สาวกจะเกิดเปน ๒ ฝายวา พระพุทธเจาของพวกทาน    พระพุทธ- 
เจาของพวกเรา       ขอพระองคจงสดับเหตุการณขอแรกน้ี     ที่เปนเหตุไมให 
พระสัมมาสมัพุทธเจา ๒ พระองคอุบัติข้ึนในคราวเดียวกัน.     ขอพระองค 
จงสดับเหตุการณแมขออ่ืนยิ่งไปกวานี้     ที่เปนเหตุไมให พระสัมมาสัม- 
พุทธเจา  ๒ พระองคอุบัติข้ึนในคราวเดียวกัน.   ขอถวายพระพร  มหาบพิตร 
ถาพระสัมมาสัมพุทธเจา  ๒ พระองค      พึงอุบัติข้ึนในคราวเดียวกันไซร 
คําท่ีวา  พระพุทธเจาผูเลิศ  ก็จะพึงผิดไป  คําท่ีวา  พระพุทธเจาผูเจริญท่ี 
สุด   ที่วาพระพุทธเจาผูวิเศษสุด    ที่วาพระพุทธเจาผูสูงสุด    ทีว่าพระ-  
พุทธเจาผูประเสริฐ   ที่วาพระพุทธเจาไมมีผูเสมอ   ที่วาพระพุทธเจาหาผู  
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เสมอเหมือนมิได    ที่วาพระพุทธเจาผูไมมีผูเปรียบเทียบ.    ที่วาพระพุทธ-    
เจาไมมีผูเทียมทัน  ที่วาพระพุทธเจาหาผูเปรียบมิได   พึงเปนคําผิดไป ขอ 
ถวายพระพร  มหาบพิตร ขอพระองคจงรับเหตุการณแมนี้แล  โดยความหมาย 
อันเปนเหตุไมใหพระสัมมาสัมพุทธเจา ๒ พระองค   อุบัติข้ึนในคราวเดียว 
กัน.   อีกอยางหน่ึง ขอถวายพระพร  มหาบพิตร  ขอท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา 
พระองคเดียวเทาน้ัน อุบัติข้ึนในโลกนี้  เปนสภาวปกติของพระพุทธเจาท้ังหลาย 
เพราะเหตุไร ?      เพราะพระคุณของพระสัพพัญูพุทธเจาทั้งหลายเปน 
เหตุการณใหญหลวง.    ขอถวายพระพร    มหาบพิตร    สิ่งท่ีเปนของใหญแม 
อยางอ่ืน      ยอมมีเพียงสิ่งเดียวเทาน้ัน       แผนดินใหญมีแผนดินเดียวเทาน้ัน 
สาครใหญมีสาครเดียวเทานั้น    ขุนเขาสิเนรุใหญประเสริฐสุดก็มีลูกเดียวเทาน้ัน 
อากาศใหญ  (กวาง)       กม็ีแหงเดียวเทาน้ัน        ทาวสักกะใหญก็มีองคเดียว 
เทาน้ัน   พระพรหมใหญก็มีองคเดียวเทาน้ัน     พระตถาคตอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจาผูยิ่งใหญก็มีพระองคเดียวเทาน้ัน      ทานเหลาน้ันอุบัติข้ึนในที่ใด 
คนเหลาอ่ืนยอมไมมีโอกาสในท่ีนั้น   เพราะเหตุนั้น   พระตถาคตอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจา พระองคเดียวเทาน้ันอุบัติข้ึนในโลก.  พระคุณเจานาคเสน 
ปญหาพรอมท้ังเหตุการณ  (ที่นํามา)  เปรียบเทียบ  ทานกลาวไดดีมาก. 
 
    เหตุที่พระเจาจักรพรรดิไมอุบัติรวมกัน  
 
           บทวา  เอกิสฺสา  โลกธาตุยา  ไดแก   ในจักรวาลเดียว     ก็หม่ืน 
จักรวาลแมจะถือเอาดวยบทนี้ในตอนตน       ก็ควรท่ีจะกําหนดเอาจักรวาลเดียว 
เทาน้ัน   เพราะวา พระพุทธเจาท้ังหลายเม่ือจะอุบัติข้ึนยอมอุบัติข้ึนในจักรวาล 
นี้เทาน้ัน   ก็เม่ือหามสถานที่ที่เสด็จอุบัติยอมเปนอันหามเด็ดขาดวาพระพุทธเจา 
ทั้งหลาย  ไมเสด็จอุบัติในจักรวาลอ่ืนนอกจากจักรวาลน้ี.  
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           ในบทวา  อปุพฺพ  อจริม  นี ้ มคีวามหมายวา  ไมกอน  (คือ)  ไม   
กอนแตความปรากฏข้ึนแหงจักรรัตนะ  ไมหลัง    (คือ)   ไมหลังจากจักรรัตนะ  
นั้นอันตรธาน     ในขอท่ีวาไมกอน  ไมหลังน้ัน   จักรรัตนะยอมอันตรธานไป 
โดยสวน ๒  คือ     โดยพระเจาจักรพรรดิเสด็จสวรรคต     หรือโดยเสด็จออก 
ทรงผนวช     ก็แหละจักรรัตนะนั้น   เมื่อจะอันตรธาน   ยอมอันตรธานไปใน 
วันที่  ๗  แตการเสด็จสวรรคต   หรือแตการเสด็จออกทรงผนวช   ตอแตนั้น 
ไมหามการปรากฏข้ึนแหงพระเจาจักรพรรดิ  
           ถามวา    ก็เพราะเหตุไร     พระเจาจักรพรรดิ ๒ พระองคจึงไมทรง 
อุบัติข้ึนในจักรวาลเดียวกัน. 
           ตอบวา   เพราะจะตัดการวิวาท   เพราะจะใหเปนความอัศจรรย   และ 
เพราะจักรรัตนะมีอานุภาพมาก. 
           ก็เม่ือ  พระเจาจักรพรรดิ ๒ องค  อุบัติข้ึน  การวิวาทก็จะพึงเกิด 
ข้ึนวา  พระราชาของพวกเราใหญ  พระราชาของพวกเราก็ใหญ.   ในทวีปหน่ึง 
มี  พระเจาจักรพรรดิ  (อีก)   ทวีปหน่ึงก็มี   พระเจาจักรพรรดิ   ดังน้ัน 
จะพึงไมเปนของอัศจรรย     และอานุภาพอันยิ่งใหญของจักรรัตนะอันสามารถ 
มอบใหซึ่งความเปนใหญในทวีปใหญทั้ง   ๔       มีทวีปนอยสองพันเปนบริวารก็ 
จะหมดคุณคา     พระเจาจักรพรรดิ ๒ พระองค   ก็ยอมไมอุบัติข้ึนในจักร- 
วาลเดียวกัน    ก็เพราะจะตัดการวิวาทกัน    เพราะไมเปนความอัศจรรย   และ 
เพราะจักรรัตนะมีอานุภาพมาก  ดวยประการดังนี้. 
 
                    หญิงเปนพระพุทธเจาไมได 
 
           ในคําน้ีวา  ย   อิตฺถี  อรห   อสสฺ  สมฺมาสมพฺุทฺโธ  (ขอท่ีหญิง 
พึงเปน  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา)   ดังน้ี   ความเปนพระพุทธเจา  
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ที่สามารถยังคุณคือสัพพัญูใหเกิดข้ึนแลวไดโลกุตระขอยกไวกอน     แมเพียง   
การต้ังปณิธานก็ยอมไมสําเร็จแกสตรี.   
           บุญญาภินิหารจะสําเร็จได   เพราะรวมเหตุ  ๘ ประการ  คือ 
ความเปนมนุษย       ความถึงพรอมดวยเพศ (ชาย)  ๑    เหตุ  (มโน 
ปณิธาน) ๑ การไดพบเห็นพระศาสดา ๑  การบรรพชา ๑   ความถึง 
พรอมดวยคุณ ๑    อธกิาร  (คือสักการะอันยิ่งใหญ) ๑   ความพอใจ 
(ในพระโพธิญาณ) ๑ 
           เหตุที่กลาวมาน้ีแหละ     เปนเหตุแหงปณิธานสมบัติ.       เมื่อสตรีไม 
สามารถเพ่ือยังแมปณิธานใหสําเร็จได  ดวยประการดังกลาว   ความเปนพระ  
พุทธเจาจะมีมาแตไหนเพราะเหตุนั้นจึงตรัสวา ขอท่ีหญิงพึงเปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาน้ัน    มใิชฐานะ   มใิชโอกาส.     ก็การส่ังสมบุญใหบริบูรณ 
ดวยอาการท้ังปวง     จะใหเกิดอัตภาพที่บริบูรณดวยอาการท้ังปวงน่ันแหละ 
เพราะเหตุนั้น   บุรุษเทาน้ัน   เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.  
 
          หญิงเปนพระเจาจักรพรรดิไมได 
 
           แมในบทเปนตนวา   ย    อิตฺถี  ราชา  อสฺส  จกฺกวตฺติ    (ขอท่ี 
หญิงพึงเปนพระเจาจักรพรรดิ)    ดังน้ี   มีอธิบายวา   เพราะเหตุที่ลักษณะ 
ทั้งหลายของหญิงไมบริบูรณโดยไมมขีองลับที่จะเก็บไวในฝก เปนตน  ความ 
พรั่งพรอมดวยรัตนะ  ๓ ประการ   ไมสมบูรณ   เพราะไมมีอิตถีรัตนะ   (คือ 
นางแกว)     และไมมีอัตภาพท่ียิ่งใหญกวามนุษยทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้น    จึง 
ตรัสวา     ขอท่ีหญิงพึงเปนพระเจาจักรพรรดินั้นมิใชฐานะ    มิใชโอกาสที่จะ 
มีได.  และเพราะฐานะ ๓ ประการ   มีความเปนทาวสักกะเปนตน    เปนฐานะ 
สูงสุด   แตเพศหญิงเปนเพศตํ่า   เพราะเหตุนั้น     แมฐานะท่ีหญิงจะเปนทาว-  
สักกะเปนตน   ก็เปนอันระงับไป.  
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       ไมมีเพศหญิงเพศชายในพรหมโลก     
 
           ถามวา  แมเพศหญิงไมมีในพรหมโลกฉันใด  ถึงเพศชายก็ฉันนั้นใน 
พรหมโลกกไ็มมี  เพราะฉะนั้น   ไมพึงพูดวา  ขอท่ีบุรุษพึงเปนพระพรหมนั้น 
เปนฐานะที่จะมีได  มิใชหรือ  
           ตอบวา  ไมใชไมควรพูด. 
           เพราะผูชายในโลกนี้เกิดในพรหมโลกน้ัน.    
           เพราะคําวา    ความเปนพรหม    หมายเอาทาวมหาพรหม.     ก็หญิง 
บําเพ็ญฌานในโลกน้ีแลวตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพรหมปาริสัชชา 
(บริษัทบริวารของพระพรหม)  ไมถึงทาวมหาพรหม.    สวนบุรุษไมควรกลาว 
วา    ไมเกิดในชั้นมหาพรหม.    และในพรหมโลกนี้   แมเม่ือไมมีเพศท้ังสอง 
พรหมทั้งหลายก็มีสัณฐานเปนบุรุษอยางเดียว   ไมมีสัณฐานเปนหญิง   เพราะ 
ฉะน้ัน   คําน้ันจึงเปนอันกลาวดีแลว. 
 
                            กายทุจริต กายสุจรติ  
 
           ในบทวา กายทุจฺจริตสฺส  เปนตน   มีอธิบายวา  พืชสะเดาและพืช 
บวบขมเปนตน   ยอมไมใหเกิดผลมีรสหวาน  มีแตจะใชเกิดผลท่ีมีรสไมหวาน 
ไมนาชอบใจ  อยางเดียว  ฉันใด  กายทุจริตเปนตนก็ฉันนั้น    ยอมไมยังผลดี 
ใหเกิดข้ึน    ยอมยังผลไมดี    ใหเกิดข้ีนอยางเดียว     พืชออยและพืชขาวสาลี 
เปนตน      ยอมยังมีผลมีรสหวานรสอรอยอยางเดียวใหเกิดข้ึน    หาไดยังผลท่ี  
ไมนายินดี   เผ็ดรอน   ไมหวาน   ใหเกดิข้ึนไม    ฉันใด   กายสุจริตเปนตน 
ยอมยังผลท่ีดีทั้งน้ันใหเกิดข้ึน หาไดยังผลท่ีไมนายินดี เผ็ดรอน ไมดี  ใหเกิด 
ข้ึนไม    สมจริงดังท่ีตรัสไววา  
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                    หวานพืชเชนใด  ยอมนําผลเชนนั้นมา    
        ทําดีไดดี   และทําชั่วก็ไดชั่ว. 
           เพราะเหตุนั้น    จึงตรัสคํามีอาทิวา    ขอทีบุ่คคลผูพรั่งพรอมดวยกาย- 
ทุจริต  ตายแลวจะเขาถึงสุคติคือโลกสวรรคนั้น    มิใชฐานะ  มิใชโอกาส. 
 
                                       สมังคี  ๕  
 
           บทวา สมงฺคี  ในบทวา  กายทุจฺจริตสมงฺคี     เปนตน    ความวา 
ความพรอมเพรียงมี  ๕  อยาง    คือ    ความพรอมเพรียงแหงการประมวล 
มา ๑ ความพรอมเพรียงแหงเจตนา ๑ ความพรอมเพรียงแหงกรรม ๑ 
ความพรอมเพรียงแหงวิบาก ๑      ความพรอมเพรยีงแหงการปรากฏ 
ขึ้น ๑ 
           ในความพรอมเพรียง ๕ อยางนั้น  ความพรอมเพรียงในขณะประมวล 
กุศลกรรมและอกุศลกรรมมา    ทานเรียกวา    ความพรอมเพรยีงแหงการ 
ประมวลมา    ความพรอมเพรียงแหงเจตนา ก็เหมือนกัน. 
           ก็สัตวทั้งหมดทานเรียกวาผูพรอมเพรียงดวยกรรม     เพราะหมายเอา 
กรรมท่ีเหมาะแกวิบากท่ีไดสะสมไวในชาติกอน     ตราบเทาท่ียังไมบรรลพุระ-  
อรหัต.    นีช้ือ่วา  ความพรอมเพรียงแหงกรรม. 
           ความพรอมเพรียงแหงวิบาก   พึงทราบในขณะแหงวิบากเทาน้ัน.   
           ก็ตราบเทาท่ีสัตวทั้งหลายยังไมบรรลุพระอรหัต  นิมิตของการเกิดข้ึน 
ยอมปรากฏอยางนี้ คือ สําหรับสัตวทั้งหลายผูเคลื่อนจากภพน้ันกอน  นรกยอม 
ปรากฏ โดยอาการปรากฏมีเปลวไฟและโลหกุมภีเปนตน ทองมารดายอมปรากฏ 
สําหรับเหลาสัตวผูจะเขาถึงความเปน   "คัพภเสยยกสัตว"   เทวโลกยอมปรากฏ 
โดยอาการปรากฏแหงตนกัลปพฤกษและวิมานเปนตน  สําหรบัสัตวผูจะบังเกิดใน  
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เทวโลก.    ดงักลาวมาน้ัน      ชื่อวา    ความพรอมเพรียงแหงการปรากฏ   
เพราะสัตวเหลาน้ันยังไมพนการปรากฏแหงนิมิตของการเกิดนี้.   
           ความพรอมเพรียงแหงการปรากฏน้ันยอมเปลี่ยนได     แตความ 
พรอมเพรียงท่ีเหลือเปลี่ยนไมได.  เพราะเมื่อนรกแมปรากฏแลว  เทวโลกก็ยอม 
ปรากฏได    เมื่อเทวโลกแมปรากฏแลว   นรกก็ยอมปรากฏได.   เมื่อมนุษยโลก 
แมปรากฏแลว กําเนิดเดียรัจฉานก็ยอมปรากฏได  และเม่ือกําเนิดเดียรัจฉานแม 
ปรากฏแลว   มนุษยโลกกย็อมปรากฏไดเหมือนกัน  ในขอท่ีกลาวนั้น  มีเรื่องดัง 
ตอไปนี้เปนตัวอยาง 
 
                             ตัวอยางนิมิตปรากฏ  
 
           ไดยินวา  ในอเจลวิหาร  ใกลเคียงเชิงเขาโสภณ  มีพระธรรมกถึก 
รูปหน่ึง   ชื่อพระโสณเถระ   โยมผูชายของทานเปนนายพรานสุนัข   (อาศัย 
สุนัขลาเนื้อ)  พระเถระหามโยม  เมื่อไมอาจจะใหต้ังอยูในศีลสังวรได  จึงคิดวา 
คนแก๑  อยาไดฉิบหายเสียเลย  จึงใหโยมบิดาบวชท้ังท่ีไมอยากบวช ในกาลเปน 
คนแก.      เมือ่โยมบิดานอนบนเตียงคนไข  นรกกป็รากฏข้ึน.   (คือ)  สุนัขทั้ง- 
หลายตัวใหญๆ มาจากเชิงเขาโสณะ  ลอมทานไว  ทําทีเหมือนจะกัด.     ทาน 
กลัวตอมหาภัยจึงกลาววา  พอโสณะหามที  พอโสณะหามที. 
           พระโสณเถระถามวา  อะไรครับหลวงพอ. 
           ทานกลาววา  ทานไมเห็นหรือ  แลวจึงบอกเรื่องราวนั้น. 
           พระโสณะเถระคิดวา  บิดาของคนเชนเราจักเกิดในนรกไดอยางไร 
เลา     เราจักชวยทาน          แลวจึงใหพวกสามเณรไปนําดอกไมนานาชนิดมาให 
๑.  บาลี เปน  วราโก  แตบางแหงเปน  ชรโก  แปลตามคําหลัง  
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ตกแตงเครื่องลาดพ้ืนสําหรับบูชาและอาสนะสําหรับบูชาที่ลานเจดียและลานโพธิ์    
แลวเอาเตียงหามหลวงพอไปยังลานเจดีย  ใหนั่งบนเตียงแลวกลาววา หลวงพอ 
ขอรับ  บูชานี้จัดไวเพ่ือหลวงพอ  บูชานี้จัดไวเพ่ือหลวงพอ    ขอใหหลวงพอ 
กลาววา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  นี้เปนทุคคตบรรณาการ.    ของขาพระ- 
องค  ดังน้ีแลว   ขอถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา  แลวทําจิตใหเส่ือมใส. 
มหาเถระนั้นเห็นเครื่องบูชาแลวจึงทําอยางนั้น    ทาํจิตใหเลื่อมใสแลว      ทนัใด 
นั้นเทวโลกปรากฏข้ึนแกทาน    สวนนันทวัน     สวนจิตรลดาวัน     สวน 
มิสสกวัน  สวนปารุสกวัน   และวิมานท้ังหลาย    และเหลานางฟาฟอนรํา 
ไดเปนเหมือนประดิษฐานลอมทานไว. 
           ทานกลาววา  หลีกไปเถิดโสณะ  หลีกไปเถดิโสณะ. 
           นี่อะไรกันหลวงพอ. 
           หญิงเหลาน้ี  คือ  โยมผูหญิงของคุณ  กําลังมา. 
           พระเถระคิดวา   สวรรคปรากฏแกหลวงพอแลว. 
           พึงทราบวา   ความพรอมเพรียงแหงการปรากฏขึ้นยอมเปลี่ยน 
ไปไดอยางน้ี      ในความพรอมเพรียงเหลาน้ี   ในท่ีนี้   ทานกลาวคําเปนตน 
วา  "ความพรอมเพรียงแหงกายทุจริต"   ดังน้ี ดวยอํานาจแหงอายูหนสมังคี 
เจตนาสมังคี  และกมัมสมังคี. 
           บทวา เอว  วุตฺเต อายสฺมา อานนฺโท ความวา เมื่อพระผูมีพระ-  
ภาคเจาตรัสสูตรนี้อยางนี้แลว  พระเถระคิดวา พระผูมีพระภาคเจา  ทรง 
ประมวลสูตรทั้งหมดมาต้ังแตตน   กระทําใหงดงามอยางนี้แลว   มิไดทรงต้ังชื่อ 
ของพระสูตรที่ทรงแสดงไว เอาเถิด เราจักขอใหทรงตั้งชื่อของพระสูตรนี้ ดังน้ี 
จึงไดกราบทูลคําน้ันกับพระผูมีพระภาคเจา.  
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           ในบทเปนตนวา  ตสฺมาติห  ตฺว     มีการประกอบความหมาย ดังตอ   
ไปน้ี.   
           ดูกอน อานนท     เพราะเหตุที่เราตถาคตจําแนกธาตุไวมากในธรรม 
บรรยายนี้อยางนี้วา    ดกูอน อานนท    ธาตุเหลาน้ี ๑๘ ประการแล    ดกูอน 
อานนท    ธาตุเหลาน้ี ๖ ประการ  ดังนี้    เพราะเหตุนั้นแล    เธอจงทรงจํา 
ธรรมบรรยายนี้วา  พหุธาตุกสูตร  ก็ได.     ก็เพราะเหตุที่ในธรรมบรรยายนี ้
เราตถาคตจําแนกปริวัฏ (การเวียนรอบ) ๔ ประการ  เนื่องดวยธาตุ   อายตนะ 
ปฏิจจสมุปบาท  และฐานาฐานะ  เพราะฉะนั้น  เธอจงทรงจําธรรมบรรยายนัน้ 
วา    จตุปริวฏัฏสูตร   ก็ได      แลเพราะเหตุที่ขอความมีธาตุเปนตนเหลาน้ี 
ยอมปรากฏแกผูดูธรรมบรรยายนี้   เหมือนเงาหนาปรากฏแกผูสองกระจกเพราะ 
ฉะน้ัน   เธอจงทรงจําธรรมบรรยายนัน้วา  ธรรมาทาสสูตร  ก็ได       อน่ึง 
เพราะเหตุที่พระโยคีเหยียบย่ําเสนาคือกิเลส  เรียนเอาวิปสสนาตามท่ีกลาวไวใน 
สูตรนี้  แลวย่ํายีกิเลสทั้งหลายถือเอาชัยชนะคือพระอรหัตใหแกตนได  เหมือน 
ทหารท้ังหลายผูจะปราบเสนาฝายตรงขาม   ลั่นกลองศึกว่ิงเขาใสกองทัพฝายอ่ืน 
เขาประจัญบาน  ควาเอาชัยดวยตัวเอง  ฉะนั้น    เพราะเหตุนั้น    เธอจงทรงจํา 
ธรรมบรรยายนั้นวา   ชื่ออมตทุนทุภีสูตร   ก็ได.   และเพราะเหตุที่  ทหาร 
ในสงครามถืออาวุธ ๕ ประการ   กําจัดกองทัพฝายอ่ืนไดชัยชนะ  ฉันใด   แม 
พระโยคีทั้งหลายก็ฉันนั้น   ถืออาวุธคือวิปสสนาดังกลาวไวในสูตรนี้  ถือเอาชัย 
คือพระอรหัตไวได  เพราะเหตุนั้น   เธอจงทรงจําธรรมบรรยายน้ันไววา    ชื่อ 
อนุตตรสังคามวิชัยสูตร  ก็ไดแล. 
                              จบ    อรรถกถาพหุธาตุกสูตรที่  ๕   
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                                     ๖.   อิสิคิลิสูตร   
 
          วาดวยเหตุที่เรียกชื่อภูเขาอิสิคิลิ 
 
           [๒๔๗]    ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี:- 
           สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจา   ประทับอยูที่ภูเขาอิสิคิลิ   กรุง 
ราชคฤห   สมัยนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา   ดู  
กอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเหลาน้ันทูลรบัพระพุทธดํารัสแลว. 
           [๒๔๘]   พระผูมพีระภาคเจาตรัสถามดังน้ีวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บรรดาเราท้ังหลายนี่  พวกเธอแลเห็นภูเขาเวภาระนั่นหรือไม  ? 
           ภิกษุเหลาน้ันทูลวา  เห็น  พระเจาขา. 
           พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ภูเขาเวภาระนั่นแล  มีชื่อเปนอยางหน่ึงมี 
บัญญัติเปนอีกอยางหนึ่ง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอแลเห็นภูเขาปณฑวะ 
นั่นหรือไม ? 
           ภิ.   เห็น   พระเจาขา. 
           พ.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  แมภูเขาปณฑวะนั่นแล  ก็มีชื่อเปนอยาง 
หน่ึง  มีบัญญัติเปนอยางหน่ึง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอแลเห็นภูเขาเว-  
ปุลละนั่นหรือไม  ? 
           ภิ.    เห็น  พระเจาขา.                                  
           พ.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แมภเูขาเวปุลละนั่นแล   ก็มชีือ่เปนอยาง 
หน่ึง  มีบัญญัติเปนอีกอยางหนึ่ง   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอแลเห็นภูเขา 
คิชฌกูฏนั่นหรือไม ? 
           ภิ.   เห็น  พระเจาขา.                                                                    
           พ.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   แมภูเขคิชฌกูฏนัน่แล   ก็มชีื่อเปนอยาง 
หน่ึง  มีบัญญัติเปนอีกอยางหนึ่ง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอแลเห็นภูเขา 
อิสิคิลินี้หรือไม ? 



           ภิ.   เห็น  พระเจาขา.   
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           พ.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   แตภูเขาอิสิคิลินี้แล    มีชื่อก็เชนนี้    ม ี  
บัญญัติก็เชนนี้.  
           [๒๔๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรื่องเคยมีมาแลว  พระปจเจกพุทธเจา  
๕๐๐ องค   ไดอาศัยอยูที่ภูเขาอิสิคิลินี้มานาน   พระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ัน 
เมื่อกําลังเขาไปสูภูเขานี้คนแลเห็น    แตทานเขาไปแลวคนแลไมเห็น    มนษุย 
ทั้งหลายเห็นเหตุดังน้ีนั้น     จึงพูดกันอยางนี้วา  ภูเขาลูกนี้กลืนกินฤาษีเหลานี้ ๆ 
ชื่อวา  อิสิคิลิๆ นี้แลจึงไดเกิดข้ึน ดูกอนภิกษุทั้งหลายเราจักบอก  จักระบุจัก 
แสดงชื่อของพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย   พวกเธอจงพึง  จงใสใจใหดี  เราจัก 
กลาวตอไป ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา ชอบแลว พระเจาขา. 
 
              พระนามพระปจเจกพุทธเจา   
 
           [๒๕๐]  พระผูมพีระภาคเจา  จึงตรัสดังน้ีวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
พระปจเจกสัมพุทธเจาชื่อ อริฏฐะ ๑ ชือ่อุปริฏฐะ ๑   ชื่อตครสิข ี ๑  ชื่อ 
ยสัสสี  ๑  ชือ่สุทัสสนะ ๑ ชื่อปยทัสสี ๑ ชื่อคันธาระ ๑ ชื่อปณโฑละ ๑ 
ชื่ออุปาสภะ ๑  ชื่อนิถะ ๑  ชื่อตถะ ๑  ชือ่สุตวา ๑  ชือ่ภาวิตัตะ ๑  ได 
อาศัยอยูกินที่ภูเขาอิสิคิลินี้มานาน.             
                                  [๒๕๑]   เธอจงฟงเราระบุชื่อของทาน 
                     ที่มีธรรมเปนสาระกวาสัตว   ไมมีทุกข  หมดความ 
                     อยากไดบรรลุโพธญิาณอยางดี   เฉพาะตนผูเดียว 
                     ผูปราศจากลูกศร   สูงกวานรชน   ตอไปเถิด พระ-  
                     ปจเจกพุทธเจา   ผูมีตัณหาเครื่องนําไปในภพสิ้น 
                     แลว     คือ  อริฏฐพุทธ   ๑  อุปริฏฐพุทธ    ๑ 
                ตครสิขีพุทธ   ๑    ยสัสสีพุทธ   ๑    สุทสัสน-  
                พุทธ  ๑   ปยทัสสีพุทธ   ๑     คันธารพุทธ    ๑ 
                ปณโฑลพุทธ   ๑   อุปาสภพุทธ   ๑  นิถพุทธ   ๑  
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                  ตถพุทธ ๑  สตุวาพุทธ ๑   ภาวิตัตตพุทธ ๑   
              สมุภพุทธ ๑    สภุพุทธ   ๑   เมถุลพุทธ ๑  
              อัฏฐมพุทธ  ๑   อถัสสเมฆพุทธ ๑  อนฆิ-  
              พุทธ ๑   สุทาฐพุทธ ๑  พระปจเจกพุทธ  ผู 
                  มอีานุภาพมาก คือ  หิงคูพุทธ ๑  หิงคพุทธ ๑   
                  พระมุนีชื่อชาลีมี ๒ องค   และ  อัฏฐกพุทธ ๑ 
              โกสัลลพุทธ  ๑   อถพุทธ  ๑   สุพาหุพุทธ   ๑ 
              อุปเนมิสพุทธ  ๑   เนมิสพุทธ ๑  สันติจิตต-  
              พุทธ   ๑    สัจจพุทธ  ๑    ตถพุทธ ๑   วริช- 
              พุทธ  ๑   บัณฑติพุทธ  ๑   กาฬพุทธ  ๑  อุป-  
              กาฬพุทธ   ๑    วิชิตพุทธ    ๑    ชิตพุทธ ๑ 
              อังคพุทธ  ๑  ปงคพุทธ  ๑   คุติจฉิตพุทธ  ๑ 
              ปสสีพุทธ  ๑ ไดละอุปธิอันเปนมูลแหงทุกขแลว 
                   อปราชิตพุทธ   ๑ไดชนะมารและพลมาร  สัตถา-  
              พุทธ  ๑   ปวัตตาพุทธ  ๑  สรภังคพุทธ    ๑ 
              โลมหังสพุทธ  ๑  อุจจังคมายพุทธ  ๑ อลิต-  
              พุทธ  ๑   อนาสวพุทธ  ๑   มโนมยพุทธ  ๑ 
              พันธุมาพุทธ  ๑ ผูตัดมานะได   ตทาธิมุต-  
              พุทธ  ๑   วมิลพุทธ  ๑     เกตุมาพุทธ  ๑ 
              เกตุมพราคพุทธ ๑  มาตังคพุทธ ๑  อริย- 
              พุทธ ๑  อัจจุตพุทธ ๑  อัจจุตคามพยามก- 
              พุทธ  ๑   สมุังคลพุทธ   ๑   ทัพพิลพุทธ ๑ 
              สุปติฏฐิตพุทธ  ๑ อสัยหพุทธ ๑ เขมาภิรต-  
              พุทธ   ๑   โสรตพุทธ  ๑    ทรุันนยพุทธ ๑ 
              สังฆพุทธ  ๑  อชุุชยพุทธ   ๑  พระมุนี   ชือ่  
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              สัยหะ    อีกองคหน่ึง    ผูมีความเพียรไมทราม    
              พระพุทธชื่ออานันทะ    ชื่อนันทะ   ชื่ออปุ- 
          นันทะ  ๑๒ องค  และภารทวาชพุทธ  ผูทรง 
              รางกายในภพสุดทาย โพธิพุทธ  ๑ มหานาม- 
           พุทธ ๑   อุตตรพุทธ ๑   เกสีพุทธ ๑   สิข-ี 
           พุทธ  ๑ สุนทรพุทธ  ๑   ภารทวาชพุทธ ๑ 
           ติสสพุทธ  ๑   อุปติสสพุทธ ๑   ผูตัดกิเลส 
               เครื่องผูกในภพได อุปสีทรีพุทธ  ๑  และสีทรี- 
           พุทธ  ๑  ผูตัดตัณหาได  มังคลพุทธ  ๑  เปนผู 
              ปราศจากราคะ  อุสภพุทธ ๑  ผูตัดขายอันเปน 
              มลูแหงทุกข อุปณีตพุทธ ๑ ไดบรรลุบทอันสงบ 
              อุโปสกพุทธ ๑  สนุทรพุทธ ๑  สัจจนาม-  
           พุทธ ๑ เชตพุทธ  ๑  ชยันตพุทธ  ๑  ปทุม- 
           พุทธ  ๑   อุปปลพุทธ  ๑  ปุทุมตุตรพุทธ ๑ 
           รักขิตพุทธ  ๑  ปพพตพุทธ  ๑   มานัตถัทธ 
           พุทธ  ๑   โสภิตพุทธ ๑    วีตราคพุทธ  ๑ 
           กัณหพุทธ  ๑   ผูมจิีตพนวิเศษดีแลว พระปจ- 
               เจกพุทธ   ผูมีอานุภาพมากเหลาน้ีและอ่ืน ๆ    ม ี
               ตัณหาเครื่องนําไปในภพสิ้นแลว      เธอทั้งหลาย 
               จงไหวพระปจเจกพุทธเหลานั้น  ผูลวงเครื่องของ 
               ทั้งปวงไดแลว  ผูแสวงหาคุณใหญ    ผูมคุีณนับไม 
               ถวน  ผูปรินิพพานแลวเถิด.  
                                       จบ  อิสิคิลิสูตรที่  ๖  
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                      อรรถกถาอิสิคิลิสูตร    
 
           อิสิติลิสูตรมีคําเริ่มตนวาขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:-  

                               ประวัติภูเขาอิสิคิลิ  

           พึงทราบอธิบายในอิสิคิลิสูตรนั้นดังตอไปนี้. 
           บทวา  อฺาว สมฺา อโหสิ  ความวา  (กอน)  ที่ภูเขาอิสิติลิ 
จะไดชื่อวา  อิสิคิลิ  (นั้น )   ไดมีชื่ออีกอยางหน่ึงวา  เวภาระ. 
           บทวา  อฺา  ปฺตฺติ   นี้เปนไวพจนของบทแรกเทาน้ัน     แม 
ในบทที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน  
           ไดยินวา คราวครั้งนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงออกจากนิโรธสมาบัติ 
ในเวลาเย็น  แลวเสด็จออกจากพระคันธกุฎี   มีหมูภิกษุแวดลอมประทับนั่ง   ณ 
ที่ที่เมื่อคนท้ังหลายน่ังแลวเห็นภูเขา ๕ ลูก ปรากฏชัด แลวตรัสบอกภูเขา ๕ ลูก  
เหลาน้ีโดยลาํดับ.    ในการตรัสบอกนัน้    พระผูมพีระภาคเจา  มิไดมีความตอง 
การดวยเรื่องภูเขา.    แตเมื่อตรัสบอกภูเขาเหลาน้ีโดยลําดับ ๆ ก็ยอมเปนอันจะ 
ตองตรัสบอกภาวะท่ีภูเขาอิสิคิลิเปน  ภูเขา  (มชีื่อวา)   อิสิคิลิ  (ดวย).   เมื่อ 
ตรัสบอกเรื่องภูเขาอิสิคิลินั้นก็จักตองตรัสบอกชื่อของพระปจเจกพุทธเจา  ๕๐๐ 
องค     ผูเปนบุตรของนางปทุมวดี     และความปรารถนาของนางปทุมวดี 
เพราะเหตุดังกลาวนี้   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสลําดับของภูเขานี้. 
           บทวา ปวิสนฺตา ทิสฺสนฺติ ปวิฏา น ทิสฺสนติฺ ความวา พระ 
ปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย    เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในสถานที่ตามสะดวก    กระทํา 
ภัตกิจแลว   เขาไปขางในโดยกระทําภูเขานั้นใหเปน ๒ ซีก    เหมือนเปดบาน  
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ประตูใหญคูในหองพระเจดีย    สรางที่พักกลางคืนและที่พักกลางวัน แลวอยู   ณ   
ที่นั้น   เพราะฉะนั้นจึงตรัสอยางนั้น.  
           บทวา  อิเม  อิสี  ไดแก   พระปจเจกพุทธฤาษีเหลาน้ี.  
           ก็พระปจเจกพุทธฤาษีเหลาน้ัน   ไดอยูในภูเขานั้นต้ังแตเม่ือไร  ? 
           ไดยินวา  ในอดีตกาล  เมื่อพระตถาคตยังไมอุบัติข้ึน   กุลธิดาผูหน่ึง 
ในหมูบานแหงหนึ่งชานเมืองพาราณสี   เฝานาอยู     ไดถวายดอกบัวดอกหน่ึง 
กับขาวตอก  ๕๐๐ ดอกแกพระปจเจกพุทธเจาองคหน่ึง    ต้ังความปรารถนาให 
ไดบุตร  ๕๐๐ คน.    ก็พอดีขณะนั้น     พรานลาเนื้อ  ๕๐๐ คน    ไดถวายเนื้อ 
(ยาง)    อันอรอยแลวต้ังความปรารถนาวา   ขอใหพวกเราไดเปนบุตรของนาง. 
นางดํารงตลอดกาลกําหนดชั่วอายุแลวไปเกิดในเทวโลก  จุติจากเทวโลกมาเกิด 
ในกลีบดอกบัวในชาตสระ  (สระที่มอียูเองโดยธรรมชาติ).  พระดาบสองคหนึ่ง 
ไปพบเขาก็เลี้ยงไว     เมือ่นางกําลังเที่ยวเลนนั่นแหละ   ดอกบัวท้ังหลายผุดข้ึน 
จากพ้ืนดิน  ทุก ๆ ยางเทา.   พรานปาคนหนึ่งพบเขา  จึงกราบทูลแดพระเจา 
พาราณสี.   พระราชาทรงนํานางน้ันมาแตงต้ังใหเปนอัครมเหสี.   พระนางทรง 
ครรภ   มหาปทุมกุมารอยูในพระครรภพระมารดา  สวนกุมารนอกน้ันอาศัย 
ครรภมลทินอุบัติข้ึน.    กมุารเหลาน้ันเจริญวัย    ไดเลนในสระบัวในอุทยาน 
นั่งท่ีดอกบัวคนละดอก  เริ่มต้ังความส้ินและความเส่ือม  ทําปจเจกโพธิญาณให 
เกิดข้ึน  คาถาพยากรณของทานไดมีดังนี้วา 
                             ดอกบวัในกอบัวเกดิขึ้นในสระ 
              บานแลว  ถูกหมูแมลงภูเคลาคลึง ก็เขาถึง 
              ความรวงโรย   บคุคลรูแจงขอนี้แลว  พึง 
              เปนผูเดียวเท่ียวไปเหมือนนอแรด  
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           พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายเหลาน้ันไดอยูในภูเขานั้นมาแตกาลครั้ง   
นั้น.   และแตครั้งน้ันมา  ภูเขานั้นจึงไดเกิดชื่อวา  อิสิคิลิ.  
 
        พระนามของพระปจเจกพุทธเจา   
 
           บทวา  เย สตฺตสารา  ความวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสชื่อของ 
พระปจเจกพุทธเจา  ๑๓ พระองคคือ   พระอริฏฐะ  พระอุปรฏิฐะ  พระ- 
ตัคครสิขี  พระยสัสสี  พระสุทัสสนะ  พระปยทัสสี   พระคันธาระ 
พระปณโฑละ   พระอุปาสภะ   พระนถิะ   พระตถะ    พระสุตวา 
พระภาวิตัตตะ    บัดนี้    เมื่อจะตรัสบอกชื่อของพระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ัน 
กับชื่อของพระปจเจกพุทธเจาองคอ่ืน    ดวยการผูกเปนคาถา    จึงตรัสคําเปน 
ตนวา  เย สตุตสารา  ดังนี้. 
           ในพระนามเหลาน้ัน    พระนามวา  สตฺตสารา   แปลวา  เปนหลัก 
ของสัตวทั้งหลาย.    พระนามวา.   อนีฆา   แปลวา   ไมมีทุกข     พระนามวา 
นิราสา  แปลวา  ไมมีความอยาก. 
           พระนามวา  เทฺว ชาลิโน    ความวา   พระนามวา  ชาลีมี ๒ องค 
คือ  จุลลชาล ีมหาชาล.ี    แมคําวา  สันตจิตตะ  ก็เปนพระนามของพระ-  
ปจเจกพุทธเจาองคหน่ึง. 
           ขอวา  ปสฺสี ชห ิอปุธึ ทุกขมลู    นี้เปนคําสรรเสริญพระปจเจก-  
พุทธเจาองคนั้นวา     พระปจเจกพุทธเจาองคนั้นทรงพระนามวา    ปสสี   ก ็
เพราะพระองคทรงละอุปธิอันเปนรากเหงาแหงทุกขไดแลว.   
           แมคําวา    อปราชิตะ     ก็เปนชื่อของพระปจเจกพุทธเจาองคหน่ึง 
เหมือนกัน.  ทานท้ัง  ๕ เหลาน้ี คือ  พระสัตถา   พระปวัตตา  พระสร- 
ภังคะ   พระโลมหังสะ   พระอุจจังคมายะ   ทานท้ัง  ๓ แมเหลาน้ี  คือ 
พระอสิตะ  พระอนาสวะ  พระอโนมยะ.  
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           บทวา   พนฺธุมา   ความวา    พระปจเจกพุทธเจาพระองคหน่ึงทรง  
พระนามวา   พันธุมา  เรียกกันวาพระมานัจฉิทะ   เพราะทานตัดมานะได 
เด็ดขาด.   
           แมบทวา  ตทาธิมุตตะก็เปนพระนามพระปจเจกพุทธเจาเหมือนกัน. 
ทานท้ัง ๓ เหลาน้ี  คือ  พระเกตุมภราคะ  พระมาตังคะ  พระอริยะ. 
           บทวา  อถจฺจุโต  แยกบทออกเปน  อถ อจฺจโุต   (แปลวา     อน่ึง 
พระอัจจุตะ)      ทานท้ังสองเหลาน้ี   คือ    พระอัจจตุะ  พระอจจัุตคาม- 
พยามกะ  ทั้งสองทานเหลาน้ี  คือ  พระเขมาภิรตะ  พระโสรตะ. 
           บทวา สยฺโห อโนมนิกฺกโม ความวา พระพุทธะองคนั้นชื่อสัยหะ 
แตเขาเรียกกันวา  อโนมนิกกมะ  เพราะมีความเพียรไมตํ่าตอย.  
           บทวา  อานนฺทนนฺโท อุปนนฺโท ทฺวาทส  ความวา  พระปจเจก- 
พุทธ  ๑๒ องคอยางนี้ คือ   พระอานันทะ ๔ องค  พระนันทะ ๔ องค 
พระอุปนันทะ ๔  องค 
           บทวา  ภารทฺวาโช   อนฺติมเทหธารี   เปนคําสรรเสริญวา  พระ 
ปจเจกพุทธะองคนั้นชื่อภารทวาชะ  ผูทรงพระสรีระเปนครั้งสุดทาย.  
           บทวา  ตณฺหจฺฉิโท  ไดแก    นี้เปนคําสรรเสริญพระปสีทรี.   แม 
บทวา  วีตราโค  ก็เปนคําสรรเสริญพระมังคละ  
           บทวา  อุสภจฺฉิทา ชาลินึ  ทุกขฺมูล    ความวา พระพุทธะองคนั้น 
ชื่อ  อุสภะ  ไดตัดตัณหาเพียงดังขายอันเปนรากเหงาแหงทุกขไดแลว   
           บทวา  สนฺต ปท   อชฺฌคมูปนีโต ความวา พระปจเจกพุทธะพระ 
องคนั้นชื่ออุปนียะ  ไดบรรลุสันตบทแลว.   แมบทวา  วีตราคะ  ก็เปนพระ 
นามของพระปจเจกพุทธะพระองคหนึ่งเหมือนกัน   
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           บทวา  สุวมิุตฺตจิตฺโต   ไดแก   นี้เปนคําสรรเสริญพระกณัหะ.     
           บทวา    เอเต จ อฺเ จ    ความวา   พระปจเจกพุทธะทั้งหลาย 
เหลาน้ี  ทั้งที่มาในพระบาลีและไมไดมาในพระบาลี  กับพระปจเจกพุทธะเหลา 
อ่ืน  พระปจเจกพุทธะเหลาน้ี  มีพระนามอยางเดียวเทาน้ัน.  
           ก็บรรดาพระปจเจกพุทธะ  ๕๐๐ เหลาน้ี พระปจเจกพุทธะ ๒ องคก็ดี 
๓ องคก็ดี  ๑๐ องคก็ดี  ๑๒ องคก็ดี   ไดมีพระนามอยางเดียวกัน   เหมือน 
พระปจเจกพุทธะทั้งหลายมีพระอานันทะ  เปนตน.   
           ดวยประการดังกลาวมาน้ี    ยอมเปนอันระบุพระนามของพระปจเจก-  
พุทธะทั้งหลายโดยพระนามอันมาในพระบาลีเทานั้น   เพราะเหตุนั้นตอแตนี้ไป 
ไมตรัสแยกเปนรายองค   ตรัส    (รวม)   วา   เหลาน้ีและเหลาอ่ืนดังนี้.   คําท่ี 
เหลือในที่ทุกแหงงายท้ังนั้นแล.                       
                                   จบ   อรรถกถาอิสิคิลิสูตรที่   ๖  
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                       ๗.  มหาจตัตารีสกสูตร   
 
   วาดวยมรรคที่เปนโลกิยะและโลกุตระ    
 
           [๒๕๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
           สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน  อาราม 
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี   สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระพุทธ- 
ดํารัสแลว. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังน้ีวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราจักแสดง 
สัมมาสมาธิที่เปนอริยะ  อันมีเหตุ   มอีงคประกอบ   แกเธอทั้งหลาย.    พวก 
เธอจงฟงสัมมาสมาธินั้น    จงใสใจใหดี  เราจักกลาวตอไป.     ภิกษุเหลาน้ันทูล 
รับพระผูมีพระภาคเจาวาชอบแลว   พระพุทธเจาขา. 
 
                     องคประกอบอริยสมาธ ิ ๗ 
 
           [๒๕๓]  พระผูมพีระภาคเจาจึงไดตรัสดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็สัมมาสมาธิที่เปนอริยะ อันมีเหตุ มีองคประกอบ  คือสัมมาทิฏฐิ สัมมา- 
สังกัปปะ  สมัมาวาจา  สมัมากัมมันตะ  สมัมาอาชวีะ สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ   เปนไฉน   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ความที่จิตมีอารมณเปนหน่ึง 
ประกอบแลวดวยองค  ๗ เหลาน้ีแล    เรียกวา  สมัมาสมาธิที่เปนอริยะ  อัน 
มีเหตุบาง  มีองคประกอบบาง.  
           [๒๕๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาองคทั้ง ๗ นั้น     สัมมาทิฏฐ ิ
ยอมเปนประธาน   ก็สมัมาทิฏฐิยอมเปนประธานอยางไร?     คือ   ภิกษุรูจัก 
มิจฉาทิฏฐิวามิจฉาทิฏฐิ   รูจักสมัมาทิฏฐิวาสัมมาทิฏฐิ   ความรูของเธอ 
นั้นเปนสัมมาทิฏฐิ. 
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                               มิจฉาทิฏฐิ  ๑๐       
 
            [๒๕๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็มิจฉาทิฏฐเิปนไฉน ?   คือ   ความ 
เห็นดังน้ีวา   ทานท่ีใหแลว   ไมมีผล ๑    ยัญท่ีบูชาแลว    ไมมีผล ๑ 
สังเวยท่ีบวงสรวงแลว  ไมมีผล ๑ ผลวิบากของกรรมท่ีทําดีทําช่ัวแลว 
ไมมี ๑ โลกนีไ้มมี ๑ โลกหนาไมมี ๑ มารดาไมมี (คุณ) ๑ บิดาไมม ี
(คุณ) ๑ สัตวที่เปนอุปปาติกะไมมี   สมณพราหมณทั้งหลายผูดําเนิน 
ไปชอบ  ปฏบิัติชอบ  ซึ่งประกาศโลกน้ีโลกหนาใหแจมแจง  เพราะ 
รูยิ่งดวยตนเอง  ในโลกไมม ี ๑   นีม้ิจฉาทิฏฐิ. 
 
                                    สมัมาทิฏฐ ิ ๒  
 
            [๒๕๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สัมมาทิฏฐิเปนไฉน  ?  ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย  เรากลาวสัมมาทิฏฐิไว ๒ อยาง  คือ   สัมมาทิฏฐิที่ยังเปนสาสวะ 
เปนสวนแหงบุญใหผลแกขันธอยาง ๑     สมัมาทิฏฐิที่เปนอริยะ     ที่เปน 
อนาสวะเปนโลกุตระเปนองคมรรคอยาง  ๑ 
 
               สัมมาทิฏฐิที่เปนสาสวะ  ๑๐  
 
            [๒๕๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สมัมาทิฏฐทิี่ยังเปนสาสวะ  เปน 
สวนแหงบุญ   ใหผลแกขันธ  เปนไฉน ?  คือ  ความเห็นดังน้ีวา  ทานท่ีให 
แลวมีผล  ๑   ยัญท่ีบูชาแลวมีผล  ๑   การสังเวยท่ีบวงสรวงแลวมีผล  ๑ 
ผลวิบากของกรรมท่ีทําดีทําช่ัวแลวมีอยู   ๑  โลกนีม้ี  ๑ โลกหนามี   ๑ 
มารดามี  ๑ บิดามี  ๑ สัตวที่เปนอุปปาติกะมี ๑  สมณพราหมณทั้งหลาย 
ผูดําเนินไปชอบ  ปฏิบัติชอบ  ซึ่งประกาศโลกน้ีโลกหนาใหแจมแจง 
เพราะรูยิ่งดวยตนเองในโลกมีอยู     ๑  นี ้ สมัมาทิฏฐิที่ยังเปนสาสวะ 



เปนสวนแหงบุญ     ใหผลแกขันธ.  
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             สัมมาทิฏฐิที่เปนอนาสวะ      
 
           [๒๕๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็  สัมมาทิฏฐิที่เปนอริยะ ที่เปน 
อนาสวะเปนโลกุตระ เปนองคมรรค เปนไฉน ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปญญา ๑ 
ปญญินทรีย ๑ ปญญาพละ ๑  ธมัมวิจยสัมโพชฌงค ๑ ความเหน็ชอบ  ๑ 
องคแหงมรรค  ๑    ของภิกษุผูมีจิตไกลขาศึก  มีจิตหาอาสวะมิได  พรั่งพรอม 
ดวยอริยมรรค   เจริญอริยมรรคอยูนี้แล   คือ  สมัมาทิฏฐิที่เปนอริยะเปน 
อนาสวะ  เปนโลกุตระ  เปนองคมรรค. 
           ภิกษุนั้นยอมพยายามเพ่ือละมิจฉาทิฏฐิ      เพ่ือบรรลุสมัมาทิฏฐิความ 
พยายามของเธอน้ัน   เปน สัมมาวายามะ.  
                         
                                         สัมมาสติ 
 
           เธอมีสติละมิจฉาทิฏฐิได    มสีติบรรลุสัมมาทิฏฐิอยู      สติของเธอน้ัน 
เปน สัมมาสติ.  
 
                 ธรรมะที่หอมลอมสัมมาทิฏฐ ิ
 
           ดวยอาการน้ี   ธรรม ๓ ประการน้ี คือ  สมัมาทิฏฐิ  สมัมาวายามะ 
สัมมาสติ  ยอมหอมลอม  เปนไปตามสัมมาทิฏฐิของภิกษุนั้น.  
 
           สัมมาทิฏฐิเปนประธานอยางไร ?  
 
           [๒๕๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาองคทั้ง  ๗ นั้น     สัมมาทิฏฐ ิ
ยอมเปนประธาน   ก็สมัมาทิฏฐิยอมเปนประธานอยางไร ? คือ   ภิกษุรูจัก 
มิจฉาสังกัปปะวาเปนมิจฉาสังกัปปะ รูจักสัมมาสังกัปปะวาเปน สัมมา- 



สังกัปปะ  ความรูของเธอนั้น   เปนสมัมาทิฏฐ.ิ   
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                                  มิจฉาสังกัปปะ       
 
           [๒๖๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็มิจฉาสังกัปปะเปนไฉน ?   ดุกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ความดํารใินกาม ๑    ดําริในพยาบาท ๑  ดําริในความ 
เบียดเบียน  ๑  นี้คือมิจฉาสังกัปปะ.  
 
                               สัมมาสังกัปปะ ๒  
 
           [๒๖๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สัมมาสังกัปปะเปนไฉน ?  ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เรากลาวสมัมาสังกัปปะไว ๒ อยาง  คือ   สัมมาสังกัปปะ 
ที่ยังเปนสาสวะ     เปนสวนแหงบุญ   ใหผลแกขันธอยาง ๑    สมัมาสัง- 
กัปปะของพระอริยะท่ีเปนอนาสวะ  เปนโลกุตระเปนองคมรรคอยาง ๑.  
 
                 สมัมาสังกัปปะท่ีเปนสาสวะ  
 
           [๒๖๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ สมัมาสังกัปปะท่ียังเปนสาสวะ 
เปนสวนแหงบุญ  ใหผลแกขันธเปนไฉน    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ความดําริ 
ในเนกขัมมะ ๑  ดําริในความไมพยาบาท ๑  ดําริในความไมเบียดเบียน  ๑ 
นี้คือสัมมาสังกัปปะท่ียังเปนสาสวะ  เปนสวนแหงบุญ  ใหผลแกขันธ.  
 
                  สมัมาสังกัปปะท่ีเปนอนาสวะ  
 
           [๒๖๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สัมมาสังกัปปะท่ีเปนอริยะที่เปน 
อนาสวะเปนโลกุตระ  เปนองคมรรค  เปนไฉน ?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความ 
ตรึก ๑    ความวิตก ๑  ความดําริ ๑   ความแนว  ๑  ความแน  ๑   ความปกใจ  ๑ 
วจีสังขาร ๑   ของภิกษุผูมีจิตไกลขาศึก  มีจิตหาอาสวะมิได    พรัง่พรอมดวย 



อริยมรรค   เจริญอริยมรรคอยู   นี้แล    สัมมาสังกัปปะท่ีเปนอริยะเปน 
อนาสวะ  เปนโลกุตระเปนองคมรรค.  
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                                       สัมมาวายามะ      

           ภิกษุนั้นยอมพยายามเพ่ือละมิจฉาสังกัปปะ    เพ่ือบรรลุสัมมาสังกัปปะ 
ความพยายามของเธอนั้น    เปนสัมมาวายามะ. 
           ภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาสังกัปปะได   มีสติบรรลุสัมมาสังกัปปะอยู  สติ 
ของเธอน้ัน   เปนสัมมาสติ. 
 
          ธรรมที่หอมลอมสมัมาสังกัปปะ  
 
           ดวยอาการน้ี  ธรรม ๓ ประการน้ี  คือสัมมาทิฏฐิ  ๑  สมัมาวายา- 
มะ ๑ สมัมาสติ  ๑ ยอมหอมลอม  เปนไปตามสัมมาลังกัปปะ  ของภิกษุนั้น. 
           [๒๖๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   บรรดาองคทั้ง  ๗ นั้น   สัมมาทิฏฐ ิ
ยอมเปนประธาน   ก็สมัมาทิฏฐิยอมเปนประธานอยางไร ?  คือ    ภิกษุรูจัก 
มิจฉาวาจาวาเปนมิจฉาวาจา  รูจักสัมมาวาจาวาเปนสัมมาวาจา  ความรู 
ของเธอน้ัน   เปนสัมมาทิฏฐิ.  
 
                                         มิจฉาวาจา  
 
           [๒๖๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็มิจฉาวาจาเปนไฉน  ? คือพูดเท็จ ๑ 
พูดสอเสียด ๑  พูดคําหยาบ  ๑   เจรจาเพอเจอ ๑  นีคื้อ มิจฉาวาจา. 
 
                                      สมัมาวาจา  ๒                                     
 
           [๒๖๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สัมมาวาจาเปนไฉน ?    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย เรากลาวสัมมาวาจาไว ๒ อยาง  คือ สัมมาวาจาท่ียังเปนสาสวะ 
สวนแหงบุญ    ใหผลแกขันธอยาง  ๑      สัมมาวาจาที่เปนอริยะ  เปนอนา- 
สวะ   เปนโลกุตระ  เปนองคมรรคอยาง  ๑.  
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                    สัมมาวาจาท่ีเปนสาสวะ     
 
           [๒๖๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สัมมาวาจาท่ียังเปนสาสวะ  เปนสวน 
แหงบุญ  ใหผลแกขันธ  เปนไฉน ?  คือ  เจตนางดเวนจากการพูดเท็จ ๑   
งดเวนจากการพูดสอเสียด ๑   งดเวนจากการพูดคําหยาบ ๑   งดเวน 
จากการเจรจาเพอเจอ ๑  นี้คือ   สัมมาวาจาท่ียังเปนสาสวะ   เปนสวน 
แหงบุญ   ใหผลแกขันธ.                      
 
                    สัมมาวาจาท่ีเปนอนาสวะ 
 
           [๒๖๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ก็สัมมาวาจาท่ีเปนอริยะ  เปนอนาสวะ 
เปนโลกุตระ  เปนองคมรรค  เปนไฉน   ?   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความงด ๑ 
ความเวน  ๑ ความเวนขาด ๑    เจตนางดเวน   ๑   จากวจีทุจริตท้ัง  ๔ 
ของภิกษุ    ผูมีจิตไกลขาศึก    มีจิตหาอาสวะมิได    พรั่งพรอมดวยอริยมรรค 
เจริญอริยมรรคอยู    นี้แลคือ   สัมมาวาจาท่ีเปนอริยะท่ีเปนอนาสวะ เปน 
โลกุตระ  เปนองคมรรค. 
           ภิกษุยอมพยายามเพ่ือละมิจฉาวาจา   เพ่ือบรรลุสัมมาวาจาอยู       ความ 
พยายามของเธอน้ัน    เปนสัมมาวายามะ. 
           ภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาวาจาได   มีสติบรรลสุัมมาวาจาอยู      สติของเธอ 
นั้น  เปนสัมมาสติ.  
 
               ธรรมะที่หอมลอมสัมมาวาจา                         
 
           ดวยอาการน้ี  ธรรม ๓ ประการน้ี  คือสัมมาทิฏฐิ ๑    สมัมาวายา- 
มะ ๑  สัมมาสติ ๑  ยอมหอมลอม  เปนไปตามสัมมาวาจาของภิกษุนั้น.   
           [๒๖๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     บรรดาองคทั้ง  ๗ นั้น     สัมมาทิฏฐิ 



ยอมเปนประธาน     ก็สัมมาทิฏฐิยอมเปนประธานอยางไร ?   คือ     ภิกษุรูจัก  
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มิจฉากัมมันตะวาเปนมิจฉากัมมันตะ    รูจักสัมมากัมมันตะวา    เปนสัม-    
มากัมมันตะ  ความรูของเธอนั้น  เปนสัมมาทิฏฐ.ิ 
 
                             มิจฉากมัมันตะ  
 
           [๒๗๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็มิจฉากมัมันตะเปนไฉน  ?   คือ 
ปาณาติบาต ๑    อทินนาทาน ๑    กาเมสุมิจฉาจาร ๑  นี้คือ  มิจฉา- 
กัมมันตะ. 
 
                          สมัมากัมมันตะ  ๒    
 
           [๒๗๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สัมมากัมมันตะเปนไฉน ? ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เรากลาวสมัมากัมมันตะไว ๒ อยาง คือ   สมัมากมัมันตะ 
ที่ยังเปนสาสวะ  เปนสวนแหงบุญ  ใหผลแกขันธอยาง ๑   สัมมากัมมันตะ 
ที่เปนอริยะเปนอนาสวะ  เปนโลกุตระ  เปนองคมรรคอยาง ๑ 
 
               สัมมากัมมันตะที่เปนสาสวะ  
 
           [๒๗๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็สมัมากมัมันตะท่ียังเปนสาสวะ 
เปนสวนแหงบุญ    ใหผลแกขันธเปนไฉน ?   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เจตนา 
งดเวนจากปาณาติบาต  ๑    งดเวนจากอทินนาทาน  ๑     งดเวนจาก 
กาเมสุมิจฉาจาร  ๑   นี้คือ  สัมมากัมมันตะท่ียังเปนสาสวะ    เปนสวน 
แหงบุญ   ใหผลแกขันธ.                          
 
               สัมมากัมมันตะที่เปนอนาสวะ  
 



           [๒๗๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมากมัมนัตะท่ีเปนอริยะท่ีเปน 
อนาสวะ    เปนโลกุตระ    เปนองคมรรคเปนไฉน ?    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ความงด  ๑   ความเวน  ๑   เจตนางดเวน  ๑  จากกายทุจริตท้ัง ๓ ของภิกษุ  
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ผูมีจิตไกลขาศึก   มีจิตหาอาสวะมิได   พรั่งพรอมดวยอริยมรรค   เจริญอริย-      
มรรคอยู    นีแ้ลคือ   สมัมากัมมันตะท่ีเปนอริยะเปนอนาสวะ เปนโลกุตระ 
เปนองคมรรค.                                                                                 
           ภิกษุนั้นยอมพยายามเพ่ือละมิจฉากัมมันตะ   เพ่ือบรรลสุัมมากัม 
มันตะ  ความพยายามของเธอนั้น   เปนสัมมาวายามะ.  
           ภิกษุนั้นมีสติ ละมิจฉากัมมันตะได  มีสติบรรลุสมัมากัมมันตะ 
อยู     สติของเธอนั้น   เปนสัมมาสติ.        
                       
        ธรรมะที่หอมลอมสมัมากัมมันตะ  
 
           ดวยอาการน้ี  ธรรม ๓ ประการน้ี  คือ  สัมมาทิฏฐิ     สมัมาวา- 
ยามะ ๑   สัมมาสติ  ๑   ยอมหอมลอม    เปนไปตามสัมมากัมมันตะของ 
ภิกษุนั้น. 
           [๒๗๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    บรรดาองคทั้ง  ๗ นั้น     สัมมาทิฏฐิ 
ยอมเปนประธาน ก็สัมมาทิฏฐิยอมเปนประธานอยางไร คือ ภิกษุรูจัก มิจฉา- 
อาซีวะวาเปนมิจฉาอาชวีะ รูจักสัมมาอาชีวะวาเปนสัมมาอาชวีะ  ความ 
รูของเธอนั้น   เปนสัมมาทิฏฐิ. 
 
                                     มจิฉาอาชีวะ  
 
           [๒๗๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กม็ิจฉาอาชวีะเปนไฉน ?   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย การโกง  ๑   การลอลวง  ๑  การตลบตะแลง   ๑   การทํา 
อุบายโกง ๑  การเอาลาภตอลาภ  ๑   นีคื้อ  มิจฉาอาชีวะ. 
 
                                  สมัมาอาชีวะ  ๒    
 



           [๒๗๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สัมมาอาชีวะเปนไฉน ?    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เรากลาวสมัมาอาชีวะไวเปน ๒ อยาง  คือ  สัมมาอาชีวะท่ี  
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ยังเปนสาสวะ   เปนสวนแหงบุญ  ใหผลแกขันธ  อยาง  ๑     สมัมาอาชีวะ    
ที่เปนอริยะเปนอนาสวะ  เปนโลกุตระ  เปนองคมรรคอยาง  ๑. 
 
                    สัมมาอาชีวะท่ีเปนสาสวะ        
   
           [๒๗๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็สัมมาอาชีวะท่ียังเปนสาสวะ 
เปนสวนแหงบุญ  ใหผลแกขันธ  เปนไฉน ?  คือ   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 
ยอมละมิจฉาอาชีวะ  เลี้ยงชีพดวยสัมมาอาชีวะ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี ้ สมั- 
มาอาชีวะท่ียังเปนสาสวะ  เปนสวนแหงบุญ  ใหผลแกขันธ. 
 
                    สัมมาอาชีวะท่ีเปนอนาสวะ  
 
           [๒๗๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย      ก็สัมมาอาชีวะท่ีเปนอริยะเปน 
อนาสวะ   เปนโลกุตระ   เปนองคมรรค   เปนไฉน ?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ความงด   ๑    ความเวน   ๑    เจตนางดเวนจากมิจฉาอาชีวะ    ๑    ของ 
ภิกษุผูมีจิตไกลขาศึก   มจิีตหาอาสวะมิได   พรั่งพรอมดวยอริยมรรค   เจริญ 
อริยมรรคอยู     นี้แลคือ    สัมมาอาชีวะท่ีเปนนอริยะเปนอนาสวะ    เปน 
โลกุตระ  เปนองคมรรค.                           
           ภิกษุนั้นยอมพยายามเพ่ือละมิจฉาอาชีวะ        เพ่ือบรรลสุัมมาอาชีวะ 
ความพยายามของเธอนั้น   เปนสัมมาวายามะ.  
           ภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาอาชีวะ  มีสติบรรลุสมัมาอาชีวะอยู    สติของเธอ 
นั้น   เปนสัมมาสติ.            
 
                 ธรรมะที่หอมลอมสัมมาอาชีวะ  
 
           ดวยอาการน้ี    ธรรม ๓ ประการนี้    คือสัมมาทิฏฐิ  ๑     สัมมา- 



วายามะ  ๑   สัมมาสติ ๑  ยอมหอมลอม   เปนไปตามสัมมาอาชีวะของภิกษุ 
นั้น.  
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เมื่อมีสัมมาทิฏฐิก็มีสมัมาสังกัปปะพอเหมาะ ฯลฯ     
 
          [๒๗๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บรรดาองคทั้ง  ๗  นั้น     สัมมาทิฏฐิ 
ยอมเปนประธาน  ก็สัมมาทิฏฐิยอมเปนประธานอยางไร ?  คือ ผูมีสัมมาทิฏฐิ 
สัมมาสังกัปปะ   ก็มีพอเหมาะ   ผูมีสัมมาสังกัปปะ  สมัมาวาจาก็มีพอ 
เหมาะ ผูมีสัมมาวาจา สมัมากัมมันตะ ก็มีพอเหมาะ ผูมีสัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะก็มีพอเหมาะ   ผูมีสัมมาอาชีวะ   สมัมาวายามะก็มีพอเหมาะ 
ผูมีสัมมาวายามะ  สมัมาสติก็มีพอเหมาะ  ผูมีสัมมาสติ   สมัมาสมาธิก็ม ี
พอเหมาะ   ผูมีสัมมาสมาธิ   สมัมาญาณะก็มีพอเหมาะ  ผูมีสัมมาญาณะ 
สัมมาวิมุตติก็มีพอเหมาะ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ดวยประการนี้แล  พระเสขะ 
ผูประกอบดวยองค  ๘  จึงเปนพระอรหันตประกอบดวยองค  ๑๐.  
          [๒๘๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บรรดาองคทั้ง  ๗  นั้น     สัมมาทิฏฐิ 
ยอมเปนประธาน  ก็สัมมาทิฏฐิยอมเปนประธานอยางไร ?   คือ 
 
       เมื่อมีสมัมาทิฏฐิก็สลัดมิจฉาทิฏฐิได 
 
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูมีสัมมาทิฏฐิ  ยอมเปนอันสลัดมิจฉาทิฏฐิได 
ทั้งอกุศลธรรมลามกเปนอเนกบรรดามี   เพราะมิจฉาทิฏฐิเปนปจจัยนั้น  ก็เปน 
อันผูมีสัมมาทิฏฐิสลัดไดแลว    และกุศลธรรมเปนอเนก     ยอมถึงความเจริญ 
บริบูรณ  เพราะสัมมาทิฏฐิเปนปจจัย. 
           ผูมีสัมมาสังกัปปะ  ยอมเปนอันสลัดมิจฉาสังกัปปะได.... 
           ผูมีสัมมาวาจา  ยอมเปนอันสลัดมิจฉาวาจาได.... 
           ผูมีสัมมากัมมันตะ  ยอมเปนอันสลัดมิจฉากัมมันตะได.... 
           ผูมีสัมมาอาชีวะ  ยอมเปนอันสลัดมิจฉาอาชีวะได....      
           ผูมีสัมมาวายามะ  ยอมเปนอันสลัดมิจฉาวายามะได....  
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           ผูมีสัมมาสติ  ยอมเปนอันสลัดมิจฉาสติได....    
           ผูมีสัมมาสมาธ ิ ยอมเปนอันสลัดมิจฉาสมาธิได....  
           ผูมีสัมมาญาณะ  ยอมเปนอันสลัดมิจฉาญาณะได..... 
           ผูมีสัมมาวิมุตติ  ยอมเปนอันสลัดมิจฉาวิมุตติได   ทั้งอกุศลธรรม 
ลามกเปนอเนกบรรดามี   เพราะมิจฉาวิมุตติเปนปจจัยนั้น    ก็เปนอันผูมีสัมมา- 
วิมุตติสลัดไดแลว      และกุศลธรรมเปนอเนกยอมถึงความเจริญบริบรูณเพราะ 
สัมมาวิมุตติเปนปจจัย. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวยประการนี้แล จึงเปนธรรมฝายกุศล ๒๐ ฝาย 
อกุศล  ๒๐ ชื่อ ธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะ  อันเราใหเปนไปแลว สมณะ 
หรือ  พราหมณ  หรือเทวดา  หรือมาร  หรือพรหม  หรือใครๆ  ในโลกจะ 
ใหเปนไปไมได.                      
           [๒๘๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สมณะหรือพราหมณ    ผูใดผูหน่ึงพึง 
สําคัญท่ีจะติเตียน   คัดคานธรรมบรรยาย มหาจัตตารีสกะนี้    การกลาวกอน 
และการกลาวตามกัน  ๑๐ ประการ  อันชอบดวยเหตุของสมณะหรือพราหมณผู 
นั้น    ยอมถงึฐานะนาตําหนิในปจจุบันเทียว  ถาใครติเตียน    สัมมาทิฏฐิ   เขา 
ก็ตองบูชา  สรรเสริญ    ทานสมณพราหมณผูมีทิฏฐิผิด  ถาใครติเตียนสัมมา- 
สังกัปปะ  เขาก็ตองบูชาสรรเสริญทานสมณพราหมณผูมีสังกัปปะผิด    ถาใคร 
ติเตียนสัมมาวาจา     เขาก็ตองบูชา    สรรเสริญทานสมณพราหมณผูมีวาจาผิด 
ถาใครติเตียนสัมมากัมมันตะ เขาก็ตองบูชาสรรเสริญทานสมณพราหมณผูมีการ 
งานผิด ถาใครติเตียนสัมมาอาชีวะ  เขาก็ตองบูชาสรรเสริญทานสมณพราหมณ 
ผูมีอาชีวะผิด  ถาใครติเตียนสัมมาวายามะ  เขาก็ตองบูชา   สรรเสริญทานสมณ- 
พราหมณผูมีความพยายามผิด ถาใครติเตียนสัมมาสติ เขาก็ตองบูชา สรรเสรญิ  
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ทานสมณพราหมณผูมีสติผิด  ถาใครติเตียนสัมมาสมาธิ   เขาก็ตองบูชา  สรร-     
เสริญทานสมณพราหมณผูมีสมาธิผิด  ถาใครติเตียนสัมมาญาณะ  เขาก็ตองบูชา 
สรรเสริญทานสมณพราหมณผูมีญาณผิด     ถาใครติเตียนสัมมาวิมุตติเขาก็ตอง 
บูชา  สรรเสริญทานสมณพราหมณผูมีวิมุตติผิด.  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง พึงสําคัญ 
ที่จะติเตียน    คัดคานธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะนี้    การกลาวกอนและการ 
กลาวตามกัน  ๑๐ ประการ    อันชอบดวยเหตุของสมณะหรือพราหมณพวกนั้น 
ยอมถึงฐานะนาตําหนิในปจจุบันเทียว    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    แมพวกอัสสะ 
และพวกภัญญะ   ชาวอุกกลชนบท   ซึ่งเปนอเหตุกวาทะ  อกิรยิวาทะ 
นัตถิกวาทะ  ก็ยังสําคัญท่ีจะไมติเตียน  ไมคัดคานธรรมบรรยายมหาจัตตา  
รีสกะ  นั่นเพราะเหตุไร  เพราะกลัวถูกนินทา  ถูกวารายและถูกกอความ.  
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตน้ีแลว    ภิกษุเหลาน้ันตางชื่นชม 
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล.         
                                     จบ  มหาจัตตารีสกสูตรที่  ๗  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 353 

              อรรถกถามหาจัตตารีสกสูตร    
 
           มหาจตัตารีสกสูตร  มีคําเริ่มตนวา   ขาพเจาไดสดับมาแลว 
อยางน้ี.   
           บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา อริย   แปลวา  ไมมีโทษ.    เพราะวาส่ิง 
ที่ไมมีโทษ เรียกกันวา อริยะ.  บทวา สมฺมาสมาธ ึ ไดแก สมาธิที่เปนมรรค. 
           บทวา  สอุปนิส    แปลวา  มีเหตุปจจัย  
           บทวา   สปฺปริกฺขาร   แปลวา  มีองคประกอบ  
 
                                         สัมมาทิฏฐิ  ๒ 
 
           บทวา  ปริกขฺตา  แปลวา  แวดลอมแลว.  
           บทวา  สมฺมาทิฏ ิ  ปุพฺพงฺคมา  โหติ   ความวา   สัมมาทิฏฐิที่ 
เปนหัวหนามี ๒ สวน  คือ    วิปสสนาสัมมาทิฏฐิที่เปนปุเรจาริก  ๑   มรรค- 
สัมมาทิฏฐิ   ๑ 
           วิปสสนาสัมมาทิฏฐิ   กําหนดพิจารณาสังขารอันเปนไปในภูมิ ๓ ดวย 
อํานาจลักษณะท่ีไมเที่ยงเปนตน.      สวนมรรคสัมมาทิฏฐิใหถอนวัฏฏะอันเปน 
เหตุใหไดภูมิคือทําใหสงบระงับเกิดข้ึนในที่สุดของการกําหนดพิจารณาเหมือน 
เอานํ้าเย็นพันหมอราดรดบนศีรษะฉะนั้น.   
           อุปมาเหมือนชาวนา  เมื่อจะทํานา ยอมตัดตนไมในปากอน  ภายหลัง 
จึงจุดไฟ    ไฟนั้นจะไหมตนไมที่ตัดไวกอนใหหมดไปไมมีเหลือ     ฉันใด 
วิปสสนาสัมมาทิฏฐิ  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน    ยอมพิจารณาสังขารท้ังหลาย   ดวย 
อํานาจลักษณะมีความเปนของไมเที่ยงเปนตนกอน มรรคสัมมาทิฏฐิเกิดข้ึน ถอน  
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สังขารทั้งหลายเสียได  ดวยอํานาจ   (ทีส่ังขาร)   เปนไปไมไดอีกตอไป    เพ่ือ   
การพิจารณาดวยวิปสสนาสัมมาทิฏฐินั้น     ในทีน่ี้ประสงคเอาทิฏฐิทั้งสองอยาง. 
           บทวา มิจฺฉาทิฏ ึ  มิจฺฉาทิฏ ีติ ปชานาติ ไดแก   รูชัดมิจฉาทิฏฐิ 
โดยอารมณ ดวยการแทงตลอดลักษณะวา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา.  สัมมาทิฏฐิ 
ยอมรูชัด สัมมาทิฏฐิโดยกิจ   (คือ)   โดยความไมหลง. 
           บทวา  สาสฺส  โหติ  สมฺมาทิฏ ิ  ความวา   ความรูอยางนั้นนั้น 
ของเธอ  ยอมชื่อวาเปนสัมมาทิฏฐิ.                                     
           บทวา  ทฺวย  วทาม ิ ความวา  เรากลาว (สัมมาทิฏฐิ)   ไวสองสวน.  
           บทวา  ปฺุภาคิยา  แปลวา  เปนสวนแหงบุญ. 
           บทวา  อุปธิเวปกฺกา  แปลวา  ใหวิบาก  คือ  อุปธิ. 
           ในบทวา  ปฺา  ปฺณินฺทริย    เปนตน  ทีช่ื่อวา  ปญญา เพราะ 
จําแนกออกแลว ๆ ยังประตูแหงอมตะใหปรากฏ   คือแสดงใหเห็น. 
           ชื่อวา ป ินทรีย เพราะทําความเปนใหญในอรรถ (ภาวะ) อันนั้น 
           ชื่อวา  ปญญาพละ  เพราะไมหว่ันไหวดวยอวิชชา. 
           ชื่อวา  ธมัมวิจยสมัโพชฌงค   เพราะบรรลุองคแหงการตรัสรูแลว 
คนควาสัจธรรม  ๔.  
           ชื่อวา  สมัมาทิฏฐ ิ    เพราะเห็นดีงามดวยความสมบูรณแหงมรรค.  
           ชื่อวา  องคแหงมรรค   เพราะเปนองคแหงอริยมรรค. 
           บทวา   "  โส  "   แปลวา  ภิกษุนั้น. 
           บทวา  ปหานาย  แปลวา  เพ่ือตองการละ.  
           บทวา  อุปสมฺปทาย  แปลวา  เพ่ือตองการไดเฉพาะ. 
           บทวา  สมฺมาวายาโม ไดแก  ความพยายามอันเปนกุศลอันเปนเหตุ 
นําออกจากทุกข.   
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           บทวา  สโต  คือ  เปนผูประกอบดวยสติ     
           บทวา  อนุปริวตฺตนฺติ  คือ  หอมลอมเปนสหชาต. 
           ก็ในท่ีนี้  สัมมาวายามะ    และสัมมาสติ    เปนสหชาต      (เกิดรวม) 
หอมลอมโลกุตรสัมมาทิฏฐิ.     เหมือนราชองครักษถือกระบี่    และเจา 
พนักงานเชิญฉัตรยืนอยูในรถคันเดียวกันแวดลอมพระราชาฉะนั้น.      สวน 
วิปสสนาสัมมาทิฏฐิ  เปนปุเรชาต    (เกิดกอน)  หอมลอม  เหมอืนทหารเดินเทา 
เปนตน   เดินไปหนารถฉะนั้น.     กจํ็าเดิมแตบรรพ   (ขอ )   ที่  ๒  ไป   ธรรม 
แมทั้ง  ๓ ประการ   (คือ สัมมาทิฏฐิ   สัมมาวายามะ  สัมมาสติ)   ก็พึงทราบวา 
เปนสหชาต  เปนบริวารแหงสัมมาสังกัปปะเปนตน. 
           บทวา  มิจฺฉาสงฺกปฺโปติ  ปชนาติ ความวา  ยอมรูชัด  มจิฉา- 
สังกัปปะ  โดยอารมณ    ดวยการแทงตลอดไตรลักษณวา    อนิจจัง  ทุกขัง 
อนัตตา   ยอมรูชัดสัมมาสังกัปปะ โดยกิจ  โดยความไมหลง.   แมในสัมมา 
วาจาเปนตนตอจากนี้ไป ก็พึงทราบการประกอบความอยางนี้เหมือนกัน.   ความ 
ดําริในกามเปนตน  กลาวไวแลวในเทฺวธาวิตักกสูตร.                        
                                             วิตก  
           บทวา ตกฺโก   ความวา  ชื่อวา  ตักกะดวยอํานาจความตรึก   ตักกะ 
นั้นแหละเพ่ิมบทอุปสรรค  (คือวิ)   เขาไป  เรียกวา   วิตักกะ  (คือความตรึก) . 
ความตรึกนั้นนั่นแล  ชื่อวา  สังกัปปะ  ดวยอํานาจความดําริ. 
           ชื่อวา  อัปปนา  เพราะแนบแนนในอารมณโดยเปนอันเดียวกัน.   ก ็
เพราะเพ่ิมบทอุปสรรค  จึงเรียกวา  พฺยปฺปนา.  
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           บทวา เจตโส  อภนิิโรปนา  แปลวา ยกจิตข้ึน.  เพราะเม่ือมีวิตก   
วิตกยอมยกจิตข้ึนในอารมณ.  
           แตเมื่อไมมีวิตก   จิตก็ข้ึนสูอารมณไดตามธรรมดาของตนเองเหมือน  
คนที่ชํานาญ มีชาติตระกูลสูง  ยอมเขาพระราชวังไดฉะน้ัน     เพราะสําหรับผู 
ไมชํานาญ (การเขาพระราชวัง   ยอมตองการคนนําทางหรือคนเฝาประตู.   พระ 
ราชาและมหาอํามาตยของพระราชาทรงรูและรูจักคนผูชํานาญ มีชาติอันสมบูรณ 
เพราะเหตุนั้น      เขาจึงออกและเขา   (พระราชวัง)    ได   โดยธรรมดาของตน 
(ฉันใด)  พึงทราบขออุปไมยนี้ฉันนั้น.   
           ชื่อวา   วจีสังขาร   เพราะปรุงแตงวาจา.    กใ็นเรื่องวจีสังขารนี้โลกิย- 
วิตก   ยอมปรุงแตงวาจา   โลกุตรวิตก   ไมปรุงแตง.      โลกุตรวิตก   ไม 
ปรุงแตง  ก็จริงอยู     ถึงกระน้ัน   วิตกน้ันก็ยอมมีชือ่วา  วจีสังขารเหมือนกัน. 
           บทวา   สมมฺาสงฺกปฺป    อนุปรธิาวนฺติ   ความวา   ยอมหอมลอม 
สัมมาสังกัปปะอันเปนโลกุตระ. 
           ก็ในการน้ี   ธรรมแม ๓ ประการมีเนกขัมสังกัปปะ    (ดาํริในอันออก 
จากกาม)    เปนตน    ยอม   (มี)   ไดในจิตตาง ๆ   ในกาลอันเปนเบื้องตน. 
แตในขณะแหงมรรค   สมัมาสังกัปปะองคเดียวเทาน้ัน   ตัดทางดําเนินแหงสัง- 
กัปปะท้ัง ๓ มีกามสังกัปปะเปนตนใหเปนการถอน   (ราก)   ข้ึน  ทําองคมรรค 
ใหบริบูรณเกิดข้ึน   ยอมไดชื่อ ๓ ชื่อเนื่องดวยเนกขัมสังกัปปะเปนตน.    แม 
ในสัมมาวาจาเปนตนขางหนา  ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
 
                 อารติ-วิรติ-ปฎิวิรติ-เวรมณี 
 
           แมในบทวา  มุทาวาทา เวรมณี  ดังนี้เปนตน  เปนวิรัติก็ถกู เปน 
เจตนาก็ถูก.  
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           ในบทวา อารติ  ดังน้ีเปนตน   พึงทราบวินิจฉัยดังนี้  ชื่อวา อารติ   
เพราะยินดีความหางไกลจากวจีทุจริต. 
           ชื่อวา  วิรติ  เพราะเวนจากวจีทุจริตเหลาน้ัน.   
           ชื่อวา   ปฏิวิรติ    เพราะถอยกลับจากวจีทุจริตน้ัน  ๆ    แลวงดเวน 
จากวจีทุจริตเหลาน้ัน.   อีกอยางหนึ่ง   ทานเพ่ิมบทดวยอํานาจอุปสรรค.   บท 
ทั้งหมดน้ีเปนชื่อของภาวะคือ  การงดเวนทั้งน้ัน. 
           ชื่อวา  เวรมณี  เพราะย่ํายีเวร  ไดแก   ทําเวรใหพินาศไป    แมบท 
นี้ก็เปนไวพจนของความงดเวนเหมือนกัน. 
           แมคําทั้งสองวา  เจตนา ๑ วิรติ  ๑ ยอมใชไดเหมือนกัน    แมในคําวา 
ปาณาติปาตา  เวรมณี  เปนตน.   
 
                             อธิบกยกุหนาเปนตน 
 
           ในบทวา  กุหนา  เปนตน 
           ชื่อวา  กหุนา   (วาจาลอลวง)   เพราะลวงโลกใชงงงวยดวยวาจาน้ัน  
ดวยเรื่องหลอกลวง ๓ ประการ. 
           ชื่อวา  ลปนา  (วาจายกยอ)  เพราะคนผูตองการลาภ  สักการะยกยอ 
ดวยวาจาน้ัน. 
           ชื่อวา  ผูทําบุยใบ  เพราะมี   (แตทํา)   บุยใบเปนปกติ.  ภาวะของผู 
ทําบุยใบเหลาน้ัน   ชื่อวา  เนมิตฺตกตา   (ความเปนผูทําบุยใบ)  
           ชื่อวา  ผูทําอุบายโกง    เพราะคนเหลาน้ันมีการทําอุบายโกงเปนปกติ 
ภาวะของคนผูทําอุบายโกงเหลาน้ัน     ชื่อวา    นิปฺเปสิกตา   (ความเปนผูทํา 
อุบายโกง)                                                         
           ชื่อวาการแลกลาภดวยลาภ   เพราะแลก   คือหา   ไดแกแสวงหาลาภ 
ดวยลาภ    ภาวะแหงการแลกลาภดวยลาภเหลาน้ัน    ชื่อวา   การหาลาภดวย 
ลาภ.    ความยอในที่นี้มีเพียงเทาน้ี.   
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          ก็กริิยามีการลอลวงเปนตน   เหลาน้ี  ขาพเจานําเอามาทั้งพระบาลีและ    
อรรถกถา  กลาวไวโดยพิสดารแลวในสีลนิทเทสในวิสุทธิมรรคน่ันแล. 
          ในบทวา  มิจฺฉาอาชีวสฺส  ปหานาย นี้ มิจฉาอาชีวะที่มาในพระ- 
บาลีเทาน้ันยังไมพอ     กแ็มเจตนาที่เปนกรรมบถ ๗ ประการ    มีปาณาติบาต 
เปนตน    ซึ่งเปนไปเพราะอาชีวะเปนเหตุก็เปนมิจฉาอาชีวะดวย.  
          วิรัติ  (ความงดเวน) อันกระทําการตัดทางดําเนินของเจตนา ๗ ประการ 
นั้นนั่นแหละ  ใหถอนรากถอนโคน   ทําองคมรรคใหบริบูรณเกิดข้ึน   ชื่อวา 
สัมมาอาชีวะ. 
 
   ผูมีสัมมาทิฏฐิ  ก็มีสมัมาสังกัปปะดวย  
 
          บทวา สมฺมาทิฏ ิสฺส ไดแก  บุคคลผูต้ังอยูในสัมมาทิฏฐิในมรรค. 
          บทวา   สมฺมาสงฺกปฺโป   ปโหติ   ความวา   สมัมาสังกัปปะ  ใน 
มรรคยอมมีพอเหมาะ      สัมมาสังกัปปะในผล    ก็มีพอเหมาะแมแกผูมีสัมมา- 
ทิฏฐิในผล  พึงทราบความหมายในบททั้งปวง  ดวยประการดังกลาวมาฉะน้ี. 
 
ผูมีสัมมาสมาธิก็มีสัมมาญาณญาณะและสัมมาวิมุตติดวย  
 
           ก็ในบทวา สมฺมาาณ  สมมฺาวิมุตฺติ  นี้มีอธิบายวา  สัมมาญาณะ 
อันเปนเครื่องพิจารณามรรค  ก็มีพอเหมาะพอดีกับบุคคลผูต้ังอยูในสัมมาสมาธิ 
ในมรรค  สมัมาญาณะอันเปนเครื่องพิจารณาผล  ก็มีพอเหมาะพอดีแกบุคคลผู 
ต้ังอยูในสัมมาสมาธิในผล   สัมมาวิมุตติในมรรค  ก็มีพอเหมาะพอดีแกบุคคล 
ผูต้ังอยู  ในญาณอันเปนเครื่องพิจารณามรรค     สัมมาวิมุตติในผลก็มีพอเหมาะ 
พอดีแกบุคคลผูต้ังอยูในญาณอันเปนเครื่องพิจารณาผล. 
           ก็ในอธิการน้ี    ทานกลาวไววา    เวนองคแหงผลท้ัง  ๘ ประการเสีย 
กระทําสัมมาญาณะใหเปนเครื่องพิจารณาแลวทําสัมมาวิมุตติใหเปนผลก็ควร.  
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      ผูมีสมัมาทิฏฐิก็สลัดมิจฉาทิฏฐิได     
 
         ในบทวา  สมฺมาทิฏ ิสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาทิฏ ิ นิชฺชิณฺณา โหติ 
(ภิกษุทั้งหลาย   ผูมีสัมมาทิฏฐิยอมเปนอันสลัดมิจฉาทิฏฐิ)      ดังน้ีเปนตน 
ทานอาจารยผูกลาวนิกายท่ีเหลือกลาววา    ตรัสถึงผล       สวนอาจารยผูกลาว 
มัชฌิมนิกาย    กลาวอาคตสถานของนิชชรวัตถ ุ ๑๐ ประการ วา ตรัสถึงมรรค. 
           บรรดาธรรมเหลาน้ัน   พึงทราบวา   ชื่อวา  สัมมาทิฏฐ ิ    เพราะ 
อรรถวาเห็น  พระนิพพาน    พึงทราบวาชื่อวา สัมมาญาณะ  เพราะอรรถวา 
กระทําใหแจมแจงพระนิพพาน    พึงทราบวา  ชื่อวา  สัมมาวมิตุติ    เพราะ 
อรรถวานอมใจไปในพระนิพพานน้ัน.   
           บทวา   วีสติ  กุสลปกฺขา  ความวา  เปนธรรมฝายกุศล  ๒๐ 
ประการอยางนี้    คือ  ธรรม  ๑๐ ประการมี สัมมาทิฏฐิ เปนตน     และธรรม 
๑๐  ประการ   ที่ตรัสไวโดยนัยเปนตนวา   กุศลธรรมเปนอเนกประการท่ีมี 
สัมมาทิฏฐิเปนปจจัย.  
           บทวา  วีสติ  อกุสลปกฺขา    ความวา   พึงทราบธรรมฝายอกุศล 
๒๐ ประการอยางนี้  คือ   ธรรม  ๑๐ ประการมี มิจฉาทิฏฐิ เปนตนที่ตรัสไว 
โดยนัยเปนตนวา มิจฉาทิฏฐิยอมเปนเครื่องใหเสื่อมแลว และธรรม ๑๐ประการ 
ที่ตรัสไวโดยนัยเปนตนวา  ธรรมอันลามกมิใชนอย  มีมิจฉาทิฏฐิ  เปนปจจัย.  
           บทวา  มหาจตฺตารสโก   ความวา   ชื่อวา   มหาจัตตารีสกะ 
(หมวด ๔๐ ใหญ)   เพราะประกาศธรรม ๔๐ ประการ  อันเปนฝายกุศล  และ 
เปนฝายอกุศลอันเปนขอใหญ  เพราะการใหวิบากมาก. 
 ๑.  อัง.  ทสก.  ๒๔/ขอ  ๑๐๖.                                                 
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                                สมัมาทิฏฐิ  ๕      
  
           ก็แหละในพระสูตรนี้  ตรัสสมัมาทิฏฐิ  ๕ ประการ  คือ  วิปสสนา-  
สัมมาทิฏฐ ิ กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐ ิ มัคคสัมมาทิฏฐิ  ผลสัมมาทิฏฐิ 
ปจจเวกขณสัมมาทิฏฐ.ิ  
           บรรดา  สัมมาทิฏฐิ  ๕ ประการน้ัน  สัมมาทิฏฐิที่ตรัสไว  โดยนัยม ี
อาทิวา  ยอมรูมิจฉาทิฏฐิวาเปนมิจฉาทิฏฐิ  ชื่อวา  วิปสสนาสัมมาทิฏฐิ.  
           ที่ตรสัไวโดยนัยมีอาทิวา  ทานที่ใหแลวมีผล  ชื่อวา  กมัมัสสกตา- 
สัมมาทิฏฐ.ิ                                                           
           สวนสัมมาทิฏฐิ  แม ๒ ประการ  คือ มัคคสัมมาทิฏฐ ิ ผลสัมมา-  
ทิฏฐิ ตรัสไวในคําน้ีวา    ภิกษุทั้งหลาย  สัมมาสังกัปปะ  ยอมเหมาะสําหรับผู 
มีสัมมาทิฏฐิ  ดังนี้.  
           อน่ึง  พึงทราบวาตรัสปจจเวกขณสัมมาทิฏฐ ิไวในคําน้ีวา  " สัม-  
มาญาณะ ยอมพอเหมาะ "  ดังน้ี.  
 
                                           วาทะ ๓  
 
           บทวา  สมฺมาทิฏ ิ เจ ภว ครหติ ความวา  เมื่อกลาววา  ชือ่วา 
มิจฉาทิฏฐินีด้ี  ดังน้ีก็ดี  เมื่อกลาววา  ชื่อวา  สัมมาทิฏฐินี้ไมดี  ดังน้ีก็ดี 
ยอมชื่อวาติเตียนสัมมาทิฏฐิ.  
           บทวา   โอกฺกลา  ไดแกชาวโอกกลชนบท. 
           บทวา  วสฺสภฺา  ไดแก   ชน ๒ พวก  คือ    พวกวัสสะ และ 
พวกภัญญะ. 
           บทวา  อเหตุวาทา  คือ ผูมีวาทะเปนตนอยางน้ีวา   ไมมีเหตุไมมี 
ปจจัย   เพ่ือความหมดจดแหงสัตวทั้งหลาย. 
           บทวา  อกริิยวาทา  ไดแก    ผูมวีาทะปฏิเสธการกระทําอยางนี้วา 



เมื่อทํา (บาป)   บาปก็ไมเปนอันทํา.  
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           บทวา  นตฺถิกวาทา  ไดแก  ผูมีวาทะเปนตนวา  ทานท่ีใหแลวยอม    
ไมมีผล. 
           ชนผูมีวาทะดังกลาวนั้น     ยอมเปนผูกาวลงแนนอนในทัสสนะ ๓ 
ประการเหลาน้ี.  
           ถามวา  ก็การกําหนดแนนอนแหงทัสสนะเหลาน้ี   มีไดอยางไร ? 
           ตอบวา  ก็บุคคลผูใดถือลัทธิเห็นปานน้ี นั่งในท่ีพักกลางคืนและที่พัก 
กลางวัน  สาธยายอยู     พิจารณาอยู     มิจฉาสติของบุคคลผูนั้นยอมต้ังม่ัน  ใน 
อารมณนั้นวา  เหตุไมมี  ปจจัยไมมี  เม่ือทํา (บาป) บาปก็ไมเปนอันทํา  ทาน 
ที่ใหแลวไมมีผล    เมื่อกายแตกยอมขาดสูญ    จิตของผูนั้นยอมมีอารมณเปน 
หน่ึง   ชวนะท้ังหลายยอมแลนไป  ในชวนะท่ีหน่ึง  ยังพอแกไขได ในชวนะ 
ที่สองเปนตนก็ยังพอแกไขไดเหมือนกัน       แตในชวนะท่ีเจ็ด  แมพระพุทธเจา 
ทั้งหลาย    กท็รงแกไขไมได    เปนผูมีปกติไมหวนกลับ     เชนกับภิกษุชื่อ 
อริฏฐกัณฏกะ.  
           ในบรรดาทัสสนะเหลาน้ัน   บางคนกาวลงสูทัสสนะเดียว  บางคน ๒ 
ทัสสนะ  บางคน ๓ ทัสสนะ  จึงเปนนิยตมิจฉาทิฏฐิบุคคลโดยแท  ถึงการ 
หามทางไปสวรรคและพระนิพพาน    เปนผูไมควรเพ่ือจะไปสูสวรรคในลําดับ 
ตอจากชาตินั้น   จะปวยกลาวไปไยที่จะไปสูพระนิพพาน   สัตวนี้ชื่อวา    เปน 
หลักตอแหงวัฏฏะ  เฝาแผนดิน    โดยมากสัตวเห็นปานน้ียอมไมมีการออก 
ไปจากภพ   แมชนพวกวัสสะและภัญญะก็ไดเปนเชนนี้. 
           บทวา  นินฺทาพฺยาโรสอุปารมฺภภยา  ความวา   เพราะกลวัตนจะ 
ถูกนินทา  ถกูกระทบกระท่ัง  และถูกวาราย.     คําท่ีเหลือในบททั้งปวงงายทั้ง 
นั้นแล.                                            
                              จบ  อรรถกถามหาจัตตารีสกสูตรที่   ๗  
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                        ๘. อานาปานสติสูตร    
 
วาดวยการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก 
 
           [๒๘๒]  ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี:- 
           สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ปราสาทของอุบาสิกา 
วิสาขามิคารมารดา    ในพระวิหารบุพพาราม    กรุงสาวัตถี    พรอมดวย 
พระสาวกผูเถระมีชื่อเสียงเดนมากรูปดวยกัน  เชน  ทานพระสารีบุตร  ทาน 
พระมหาโมคคลัลานะ ทานพระมหากัสสปะ  ทานพระมหากจัจายนะ 
ทานพระมหาโกฏฐิตะ ทานพระมหากัปปนะ ทานพระมหาจนุทะ ทาน 
พระเรวตะ  ทานพระอานนท    และพระสาวกผูเถระมีชื่อเสียงเดนอ่ืนๆ  ก ็
สมัยนั้นแล   พระเถระทั้งหลายพากันโอวาทพร่ําสอนพวกภิกษุอยู     คือ   พระ 
เถระบางพวกโอวาทพร่ําสอนภิกษุ  ๑๐ รูปบาง  บางพวกโอวาทพร่ําสอน  ๒๐ รูป 
บาง   บางพวกโอวาทพร่ําสอน ๓๐ รปูบาง   บางพวกโอวาทพร่ําสอน  ๔๐ รูป 
บาง   ฝายภิกษุนวกะเหลานั้น     อันภิกษุผูเถระโอวาทพร่ําสอนอยู      ยอมรูชัด 
ธรรมวิเศษอยางกวางขวางย่ิงกวาตนรูมากอน. 
           [๒๘๓]  ก็สมัยนัน้แล     พระผูมีพระภาคเจามีภิกษุสงฆหอมลอม 
ประทับนั่งกลางแจง     ในราตรีมีจันทรเพ็ญ    วันนั้นเปนวันอุโบสถ ๑๕ คํ่า 
ทั้งเปนวันปวารณาดวย. ขณะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาทรงเหลียวดูภิกษุสงฆ 
ซึ่งน่ิงเงียบอยูโดยลําดับ    จึงตรัสบอกภิกษุทั้งหลายวา     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
เราปรารภในปฏิปทาน้ี    เรามีจิตยินดีในปฏิปทาน้ี     เพราะฉะนั้นแล    ภิกษุ 
ทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจงปรารภความเพียร  เพ่ือถึงคุณท่ีตนยังไมถึง เพ่ือบรรล ุ
คุณท่ีตนยังไมบรรล ุ เพ่ือทําใหแจงคุณท่ีตนยังไมทําใหแจงยิ่งกวาประมาณเถิด  
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เราจักอยูในกรุงสาวัตถีนี้แล    จนถึงวันครบ  ๔  เดอืนแหงฤดูฝน    เปนที่บาน    
แหงดอกโกมุท๑     พวกภิกษุชาวชนบททราบขาววา    พระผูมีพระภาคเจา 
จักรออยูในกรุงสาวัตถีนั้น      จนถึงวันครบ  ๔  เดอืนแหงฤดูฝน     เปนที่บาน 
แหงดอกโกมุท     จึงพากันหลังไหลมายังกรุงสาวัตถี    เพ่ือเฝาพระผูมีพระ-  
ภาคเจา        ฝายภิกษุผูเถระเหลาน้ัน   ก็พากันโอวาทพร่ําสอนภิกษุนวกะเพ่ิม 
ประมาณข้ึน  คือ  ภิกษุผูเถระบางพวกโอวาทพร่ําสอนภิกษุ  ๑๐ รูปบาง  บาง 
พวกโอวาทพร่ําสอน  ๒๐ รูปบาง   บางพวกโอวาทพร่ําสอน  ๓๐ รูปบาง   บาง 
พวกโอวาทพร่ําสอน  ๔๐  รูปบาง     และภิกษุนวกะเหลาน้ัน        อันภิกษุผูเถระ 
โอวาทพร่ําสอนอยู     ยอมรูชัดธรรมวิเศษอยางกวางขวางยิ่งกวาที่ตนรูมากอน. 
           [๒๘๒]   ก็สมัยนัน้แล     พระผูมีพระภาคเจามีภิกษุสงฆหอมลอม 
ประทับนั่งกลางแจง    ในราตรีจันทรเพ็ญ    เปนวันครบ  ๔  เดือนแหงฤดูฝน 
เปนที่บานแหงดอกโกมุท  วันนั้นเปนวันอุโบสถ   ๑๕ คํ่า  ขณะนั้น  พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงเหลียวดูภิกษุสงฆ     ซึ่งน่ิงเงียบอยูโดยลําดับ    จึงตรัสบอก 
ภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บริษัทนี้ไมคุยกัน   บริษัทนี้เงียบเสียง 
คุย    ดํารงอยูในสารธรรมอันบริสุทธิ์     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุสงฆนี้ 
บริษัทนี้เปนเชนเดียวกันกับบริษัทที่ควรแกการคํานับ       ควรแกการตอนรับ 
ควรแกทักษิณาทาน   ควรแกการกระทําอัญชลี    เปนเนื้อนาบุญของโลกอยาง 
หาที่อ่ืนยิ่งกวามิได    ภิกษุสงฆนี้บริษัทนี้เปนเชนเดียวกันกับบริษัทที่เขาถวาย 
ของนอย  มีผลมาก  และถวายของมาก  มีผลมากย่ิงข้ึน   ภิกษุสงฆนี้   บริษัท 
นี้เปนเชนเดียวกันกับบรษัิทอันชาวโลกยากที่จะไดพบเห็น     ภิกษุสงฆนี้ 
บริษัทนี้เปนเชนเดียวกันกับบริษัทอันสมควร      ทีแ่มคนผูเอาเสบียงคลองบา 
เดินทางไปชม  นับเปนโยชน ๆ.       
๑.  คือวันเพ็ญเดือนสิบสอง  
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     มีพระอรหันตขีณาสพ   ในหมูภิกษุ    
 
           [๒๔๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้  ผูเปนพระ 
อรหันตขีณาสพ    อยูจบพรหมจรรยแลว    ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว    ปลง 
ภาระไดแลว      บรรลุประโยชนตนแลวโดยลําดับ     สิ้นสัญโญชนในภพแลว 
พนวิเศษแลวเพราะรูชอบ  แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้   ก็มีอยู.   
 
                 มพีระอนาคามี   ในหมูภกิษุ  
 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้     ผูเปนอุปปาติกะ 
เพราะสิ้นสัญโญชนสวนเบื้องตํ่าท้ัง   จะไดปรินิพพานในโลกนั้น  ๆ มีอันไม 
กลับมาจากโลกน้ันอีกเปนธรรมดา  แมภิกษุเชนนี้ในหมู  ภิกษุ นี้  ก็มีอยู  
 
                 มพีระสกทาคามี  ในหมูภกิษุ   
 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ผูเปนพระสกทาคามี 
เพราะสิ้นสัญโญชน  ๓  อยาง   และเพราะทําราคะ   โทสะ   โมหะใหเบาบาง 
มายังโลกนี้อีกครั้งเดียวเทาน้ัน    ก็จะทําท่ีสุดแหงทุกขได   แมภิกษุเชนนี้ในหมู   
ภิกษุสงฆนี้  ก็มีอยู.   
 
                        มีพระโสดาบัน ในหมูภกิษ ุ
 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้  ผูเปนพระโสดาบัน 
เพราะสิ้นสัญโญชน  ๓  อยาง    มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา   แนนอนท่ีจะได 
ตรัสรูในเบื้องหนา   แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้  กม็ีอยู.   
 



   มีภิกษุผูเจริญสติปฏฐาน  ๔  ในหมูภิกษุ  
 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ที่เปนผูประกอบความ 
เพียรในอันเจริญสติปฏฐาน ๔  อยู    แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้  ก็มีอยู.   
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มีภิกษุผูเจรญิสัมมัปปธาน  ๔  ในหมูภิกษุ    
 
           [๒๘๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้     ที่เปนผู 
ประกอบความเพียรในอันเจริญสัมมปัปธาน  ๔  อยู   แมภิกษเุชนนี้ในหมูภิกษุ 
นี้  ก็มีอยู.   
 
       มีภิกษุผูเจริญอิทธิบาท  ๔  ในหมูภิกษ ุ
 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้  ที่เปนผูประกอบความ 
เพียรในอันเจริญอิทธิบาท  ๔  อยู     แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้ ก็มีอยู.   
 
          มีภิกษผูุเจริญอินทรีย  ๕  ในหมูภิกษ ุ
 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้   ที่เปนผูประกอบ 
ความเพียรในอันเจริญอินทรีย  ๕  อยู    แมภิกษุเชนนี้ในหมู ภิกษุนี้   ก็มอียู  
 
                มภีิกษุผูเจริญพละ  ๕  ในหมูภิกษ ุ
 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้     ที่เปนผูประกอบ 
ความเพียรในอันเจริญพละ ๕  อยู     แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้  ก็มีอยู    
 
         มีภิกษผูุเจริญโพชฌงค  ๗  ในหมูภิกษ ุ
 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้  ที่เปนผูประกอบความ 
เพียรในอันเจริญโพชฌงค  ๗  อยู   แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้   ก็มีอยู. 
 



                  มภีิกษุผูเจริญมรรค  ๘  ในหมูภิกษ ุ
 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้  ที่เปนผูประกอบความ 
เพียรในอันเจริญมรรคมอีงค  ๘  อันประเสริฐอยู     แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้ 
ก็มีอยู.  
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        มีภิกษผูุเจริญเมตตา ในหมูภิกษ ุ    
  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้  ที่เปนผูประกอบความ 
เพียรในอันเจริญเมตตาอยู     แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้   ก็มีอยู.   
 
         มีภิกษผูุเจริญกรุณา  ในหมูภิกษุ  
 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้  ที่เปนผูประกอบความ 
เพียรในอันเจริญกรุณาอยู    แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้  ก็มีอยู. 
 
            มีภิกษุผูเจริญมุทิตา ในหมูภิกษุ  
 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ที่เปนผูประกอบความ 
เพียรในอันเจริญมุทิตาอยู     แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้  ก็มีอยู.   
 
          มีภิกษผูุเจริญอุเบกขา ในหมูภิกษุ   
 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้  ที่เปนผูประกอบความ 
เพียรในอันเจริญอุเบกขาอยู    แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้  ก็มอียู.   
 
     มีภิกษุผูเจริญอสุภสัญญา ในหมูภิกษุ   
 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้  ที่เปนผูประกอบความ 
เพียรในอันเจริญอสุภสญัญาอยู    แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้  ก็มีอยู.    
 
     มีภิกษุผูเจริญอนิจจสัญญา ในหมูภิกษุ   



 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้ ที่เปนผูประกอบความ 
เพียรในอันเจริญอนิจจสัญญาอยู     แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้    ก็มีอยู. 
 
     มีภิกษุผูเจริญอานาปานสติ  ในหมูภิกษ ุ  
 
           [๒๘๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ยอมมีภิกษุในภิกษุสงฆนี้   ที่เปนผู 
ประกอบความเพียรในอันเจริญอานาปานสติอยู.    
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เจริญอานาปานสติแลวธรรมทั้ง ๔ จะบริบูรณ     
 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อานาปานสติ    ที่ภิกษุเจริญแลว   ทําใหมาก 
แลว   ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก   ภิกษุทั้งหลาย  อานาปานสติที่เจริญแลว 
ทําใหมากแลว จะใหสติปฏฐาน  ๔  บริบูรณได.  สติปฏฐาน  ๔ ที่เจริญแลว 
ทําใหมากแลว   จะใหโพชฌงค  ๗   บริบูรณได.    โพชฌงค ๗ ที่เจริญแลว 
ทําใหมากแลว  จะใหวิชชาและวิมุตติ  บริบูรณได.                     
 
   วิธีเจริญอานาปานสติที่มีผลานิสงสมาก  
 
           [๒๘๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็อานาปานสติ    ที่ภิกษุเจริญแลว 
อยางไร   ทําใหมากแลวอยางไร   จึงมีผลมากมีอานิสงสมาก ? 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมธรรมวินัยนี้  อยูในปาก็ดี  อยูที่โคนไม 
ก็ดี  อยูในเรอืนรางก็ดี   นั่งคูบัลลังก    ต้ังกายตรง    ดํารงสติมั่นเฉพาะหนา.  
เธอยอมมีสติหายใจออก    มีสติหายใจเขา.      เมื่อหายใจออกยาว    ก็รูชัดวา 
หายใจออกยาว   หรือเมื่อหายใจเขายาว    ก็รูชัดวาหายใจเขายาว.    เมื่อหายใจ 
ออกส้ัน    กร็ูชัดวา  หายใจออกส้ัน    หรือเม่ือหายใจเขาส้ัน    ก็รูชัดวา  หายใจ 
เขาสั้น.      สาํเหนียกอยูวา   เราจักเปนผูกําหนดรูกองลมทั้งปวง    หายใจ 
ออก วา  เราจักเปนผูกําหนดรูกองลมท้ังปวง  หายใจเขา.    สําเหนียกอยู   
วา    เราจักระงับกายสังขาร  หายใจออก  วา    เราจักระงับกายสังขาร 
หายใจเขา.    สําเหนียกอยูวา  เราจักเปนผูกําหนดรูปติ   หายใจออก  วา  เรา 
จักเปนผูกําหนดรูปติ  หายใจเขา.      สําเหนียกอยูวา  เราจักเปนผูกําหนด 
รูสุข  หายใจออก  วา  เราจักเปนผูกําหนดรูสุข    หายใจเขา.     สําเหนียก 
อยู  วา  เราจักเปนผูกําหนดรูจิตตสังขาร   หายใจออก   วา  เราจักเปนผู 
กําหนดรูจิตตสังขาร หายใจเขา.  สําเหนียกอยูวา เราจักระงับจิตตสังขาร  
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หายใจออก  วา  เราจักระงับจิตตสังขาร   หายใจเขา.   สําเหนียกอยู  วา  เรา    
จักเปนผูกําหนดรูจิต  หายใจออก  วา  เราจักเปน ผูกําหนดรูจิต  หายใจ 
เขา.     สําเหนียกอยูวา    เราจักทําจิตใหราเริง    หายใจออก   วา    เราจัก 
ทําจิตใหราเริง  หายใจเขา.     สําเหนียกอยูวา    เราจักต้ังจิตมั่น  หายใจ 
ออก  วา  เราจักต้ังจิตมั่น  หายใจเขา.   สําเหนียกอยู  วา  เราจักเปลื้องจิต 
หายใจออก    วา    เราจักเปลื้องจิต    หายใจเขา.    สําเหนียกอยู วา   เราจัก 
เปนผูตามพิจารณาความไมเท่ียง   หายใจออก  วา    เราจักเปนผูตาม 
พิจารณาความไมเท่ียง    หายใจเขา.     สําเหนียกอยู  วา    เราจักเปนผูตาม 
พิจารณาความคลายกําหนัด   หายใจออก  วา   เราจักเปนผูตามพิจารณา 
ความคลายกําหนัด  หายใจเขา.     สําเหนียกอยู  วา    เราจักเปนผูตาม 
พิจารณาความดับกิเลส  หายใจออก  วา  เราจักเปนผูตามพิจารณาความ 
ดับกิเลส  หายใจเขา.     สาํเหนียกอยูวา    เราจักเปนผูตามพิจารณา 
สละคืนกิเลส  หายใจออก วา    เราจักเปนผูตามพิจารณาความสละคืน  
กิเลส  หายใจเขา.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ   ภิกษุเจริญแลว       
อยางนี้  ทําใหมากแลวอยางนี้แล   จึงมีผลมากมีอานิสงสมาก.  
 
เจริญอานาปานสติอยางไร ? สติปฏฐาน ๔ จึงจะบริบูรณ  
 
           [๒๘๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อานาปานสติที่ภิกษุเจริญแลวอยางไร 
ทําใหมากแลวอยางไร  จึงจะใหสติปฏฐาน ๔  บริบรูณ  ? 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด  เม่ือภิกษุหายใจออกยาว   ก็รูชัดวาหาย 
ใจออกยาว    หรือเมื่อหายใจเขายาว    ก็รูชัดวาหายใจเขายาว.      เมื่อหายใจ 
ออกส้ัน      ก็รูชัดวาหายใจออกส้ัน      หรือเม่ือหายใจเขาส้ัน     กร็ูชัดวา 
หายใจเขาส้ัน.    สําเหนียกอยูวา  เราจักเปนผูกําหนดรูกองลมทั้งปวงหายใจออก 
วา   เราจักเปนผูกําหนดรูกองลมทั้งปวง   หายใจเขา.     สําเหนียกอยูวา  
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เราจักระงับกายสังขาร  หายใจออก  วา   เราจักระงบักายสังขารหายใจ   
เขา.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในสมัยนั้น   ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกาย 
มีความเพียร    รูสึกตัว    มีสติ     กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราตถาคตกลาวลมหายใจออก   ลมหายใจเขาน้ีวา  เปน 
กายชนิดหน่ึงในจําพวกกายท้ังหลาย   เพราะฉะนั้นแล   ในสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อ 
วาพิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร รูสกึตัว มสีติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกเสียไดอยู.  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สมัยใด     ภิกษุสําเหนียกอยูวา    เราจักเปน 
ผูกําหนดรูปติ   หายใจออก  วา   เราจักเปนผูกําหนดรูปติ   หายใจเขา.  
สําเหนียกอยู  วา   เราจักเปนผูกําหนดรูสุข   หายใจออก   วา  เราจักเปนผู 
กําหนดรูสุข  หายใจเขา.    สําเหนียกอยู  วา    เราจักเปนผูกําหนดรูจิตต- 
สังขารหายใจออก    วา    เราจักเปน ผูกําหนดรูจิตตสังขาร  หายใจเขา.  
สําเหนียกอยูวา  เราจักระงับจิตตสังขาร  หายใจออก วา  เราจักระงับจิตต- 
สังขาร  หายใจเขา.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในสมัยนั้น   ภิกษุชือ่วาพิจารณา 
เห็นเวทนาในเวทนา  มีความเพียร   รูสึกตัว    มีสติ    กําจัดอภิชฌาและ 
โทมนัสในโลกเสียไดอยู.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราตถาคตกลาวการใสใจลม 
หายใจออกลมหายใจเขาเปนอยางดีนี้ วาเปนเวทนาชนิดหน่ึง ในจําพวกเวทนา  
ทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแล  ในสมัยนัน้    ภิกษุจึงชื่อวา   พิจารณาเห็นเวทนา 
ในเวทนา  มีความเพียร  รูสึกตัว  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสยี 
ไดอยู.    
           ดูกอน  ภิกษุทั้งหลาย    สมัยใด    ภิกษุสําเหนียกอยูวา    เราจักเปน 
ผูกําหนดรูจิต    หายใจออก  วา   เราจักเปนผูกําหนดรูจิต   หายใจเขา.  
สําเหนียกอยู วา  เราจักทําใหจิตราเริง   หายใจออก  วา  เราจักทําใหจิต  
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ราเริง    หายใจเขา    สําเหนียกอยู  วา    เราจักต้ังจิตมั่น   หายใจออก   วา    
เราจักต้ังจิตมั่น    หายใจเขา.     สําเหนียกอยูวา    เราจักเปลื้องจิต   หาย 
ใจออก  วา  เราจักเปลื้องจิต หายใจเขา.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในสมัยนั้น 
ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นจิตในจิต มีความเพียร รูสึกตัว  มีสติกําจัดอภิชฌา 
และโทมนัสในโลกเสียไดอยู.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราตถาคตไมกลาว 
(วามี)   อานาปานสติสําหรับภิกษุผูเผลอสติ  ไมรูสึกตัวอยู.    เพราะฉะนั้นแล 
ในสมัยนั้น   ภิกษุจึงชื่อวา  พิจารณาเหน็จิตในจิต   มีความเพียร  รูสึกตัว 
มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู.    
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สมัยใด    ภิกษุสําเหนียกอยูวา    เราจักเปนผู 
ตามพิจารณาความไมเท่ียง หายใจออก  วา  เราจักเปนผูตามพิจารณาความ 
ไมเท่ียง    หายใจเขา     สาํเหนียกอยูวา    เราจักเปนผูตามพิจารณาความ 
คลายกําหนัด     หายใจออก   วา   เราจักเปนผูตามพิจารณาความคลาย 
กําหนัด  หายใจเขา.    สําเหนียกอยูวา     เราจักเปนผูตามพิจารณา  ความ 
ดับกิเลส    หายใจออก    วา   เราจักเปนผูตามพิจารณา ความดับกิเลส 
หายใจเขา.    สําเหนียกอยูวา    เราจักเปนผูตามพิจารณาความสละคืนกิเลส 
หายใจออก  วา   เราจักเปนผูตามพิจารณาความสละคืนกิเลส  หายใจเขา.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในสมัยนั้น   ภิกษุชื่อวา พิจารณาเห็นธรรมในธรรม  มี 
ความเพียร  รูสึกตัว   มีสติ   กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู.    เธอ 
เห็นการละอภิชฌาและโทมนัสดวยปญญาแลว     ยอมเปนผูวางเฉย     ไดด.ี 
เพราะฉะนั้นแล  ในสมัยนั้น   ภิกษุจึงชื่อวา   พิจารณาเห็นธรรมในธรรม  ม ี
ความเพียร  รูสึกตัว   มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสยีไดอยู. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อานาปานสติที่ภิกษุเจริญแลวอยางนี้  ทําใหมาก 
แลวอยางนี้แล  ชื่อวาบําเพ็ญสติปฏฐาน  ๔ ใหบรบิูรณได .  
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เจริญสติปฏฐาน ๔ อยางไร โพชฌงค ๗ จึงจะบริบรูณ     
 
           [๒๙๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  สติปฏฐาน ๔  ที่ภิกษุเจริญแลว 
อยางไร  ทําใหมากแลวอยางไร  จึงจะให โพชฌงค  ๗  บริบรูณได  ? 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด  ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกาย   มีความ 
เพียร  รูสกึตัว  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู     ในสมัยนั้น 
สติยอมเปนอันเธอผูเขาไปต้ังไวแลวไมเผอเรอ.  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สมัยใด    สติเปนอันภิกษุเขาไปต้ังไวแลวไม 
เผอเรอ  ในสมัยนั้น  สติสมัโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว  สมัยนั้น 
ภิกษุชื่อวายอมเจริญสติสัมโพชฌงค  สมัยนั้น   สติสัมโพชฌงคของภิกษุ 
นั้นจะถึงความเจริญและความบริบูรณ เธอเมื่อเปนผูมีสติอยางนั้นอยู   ยอมคน 
ควา  ไตรตรอง  ถึงความพิจารณาธรรมน้ันไดดวยปญญา. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด  ภิกษุเปนผูมีสติอยางนั้นอยู      ยอมคน 
ควา   ไตรตรอง   ถึงการพิจารณาธรรมน้ันดวยปญญา  ในสมัยนั้นธัมมวิจัย- 
สัมโพชฌงค    ยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว   สมัยน้ัน    ภิกษุชือ่วายอมเจริญ 
ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค    สมัยนั้น   ธมัมวิจยสมัโพชฌงคของภิกษุยอม 
ถึงความเจริญและความบริบูรณ    เธอเมื่อคนควา   ไตรตรอง  ถึงการพิจารณา 
ธรรมดวยปญญาอยู    ยอมเปนอันปรารภความเพียรไมยอหยอน.  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สมัยใด   ภิกษุคนควา   ไตรตรอง   ถึงความ 
พิจารณาธรรมน้ันดวยปญญา     ปรารภความเพียรไมยอหยอน    ในสมัยนั้น 
วิริยสัมโพชฌงค  ยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว    สมัยนั้น    ภิกษุชื่อวายอม 
เจริญวิริยสัมโพชฌงค    สมัยนั้น   วิรยิสัมโพชฌงคของภิกษุยอมถึงความ 
เจริญและความบริบูรณ.    ปติปราศจากอามิสยอมเกิดข้ึนแกภิกษุผูปรารภความ 
เพียรแลว.                                               
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สมัยใด    ปติปราศจากอามิสเกิดข้ึนแกภิกษุผู    
ปรารภความเพียรแลว      ในสมัยนั้น      ปติสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุ 
ปรารภแลว   สมัยนั้น  ภิกษุชื่อวายอมเจริญปติสัมโพชฌงค  สมัยนั้น  ปติ- 
สัมโพชฌงคของภิกษุยอมถึงความเจริญและความบริบูรณ  ภิกษุผูมีใจเกิดปติ 
ทั้งกายท้ังจิตก็ระงับได. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สมัยใด    ทั้งกายทั้งจิตของภิกษุผูมีใจเกิดปติ 
ระงับได    ในสมัยนั้น     ปสสัทธิสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว 
สมัยนั้น   ภิกษุชื่อวายอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค.   สมัยนัน้   ปสสัทธิ- 
สัมโพชฌงคของภิกษุยอมถึงความเจริญและความบริบูรณ.  ภิกษุผูมีกายระงับ 
แลว   มีความสุข  จิตก็ต้ังมั่น.                                                
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด  จิตของภิกษุผูมีกายระงับแลว   มีความ 
สุข   ยอมต้ังม่ัน     ในสมยันั้น    สมาธิสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภ 
แลว   สมัยนัน้ภิกษุชื่อวายอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค.     สมัยนัน้    สมาธ- ิ  
สัมโพชฌงคของภิกษุยอมถึงความเจริญและความบริบูรณ.        ภิกษุนั้นยอม 
เปนผูวางจิตท่ีต้ังม่ันแลวเชนนั้นใหเฉยไดเปนอยางดี. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สมัยใด   ภิกษุเปนผูวางจิตท่ีต้ังม่ันแลวเชนนั้น 
ใหเฉยไดเปนอยางดี   ในสมัยนั้น    อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุ 
ปรารภแลว.    สมัยนั้นภิกษุชื่อวายอมเจริญอุบกขาสัมโพชฌงค   สมัยนั้น 
อุเบกขาสัมโพชฌงคของภิกษุยอมถึงความเจริญและความบริบูรณ.  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สมัยใด   ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา 
มีความเพียร    รูสึกตัว     มีสติ    กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู   
ในสมัยนั้น   สติยอมเปนอันเธอผูเขาต้ังไวแลวไมเผอเรอ...  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมัยใด  ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิต  มีความ    
เพียร  รูสกึตัว  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู   ในสมัยนัน้ 
สติยอมเปนอันเธอผูเขาไปต้ังไวแลวไมเผอเรอ... 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมัยใดภกิษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม  ม ี 
ความเพียร   รูสึกตัว   มีสติ   กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู     ใน 
สมัยนั้น   สติยอมเปนอันเธอผูเขาไปต้ังไวแลวไมเผอเรอ. 
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด  สติเปนอันภิกษุเขาไปต้ังไวแลวไมเผอ-  
เรอ   ในสมัยนั้น    สติสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว    สมัยนั้น 
ภิกษุชื่อวา  ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค  สมัยนั้น   สติสัมโพชฌงคของภิกษุ 
ยอมถึงความเจริญและความบริบูรณ    เธอเมื่อเปนผูมีสติอยางน้ันอยู     ยอมคน 
ควา  ไตรตรอง  ถึงการพิจารณาธรรมนั้นดวยปญญา.  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สมัยใด    ภิกษุเปนผูมีสติอยางนั้นอยู      ยอม 
คนควา   ไตรตรอง   ถึงการพิจารณาธรรมนั้นดวยปญญา    ในสมัยนั้น 
ธัมมวิจยสมัโพชฌงค  ยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว   สมัยนั้น   ภิกษุชื่อวา 
ยอมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค   สมัยนั้น   ธัมมวิจยสัมโพชฌงคของ 
ภิกษุยอมถึงความเจริญและความบริบูรณ.    เมื่อเธอคนควา  ไตรตรอง  ถึงการ 
พิจารณาธรรมน้ันดวยปญญาอยู    ยอมเปนอันปรารภความเพียรไมยอหยอน 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สมัยใด    ภิกษุคนควา    ไตรตรอง    ถึงการ 
พิจารณาธรรมน้ันดวยปญญา   ปรารภความเพียรไมยอหยอน   ในสมัยนั้น 
วิริยสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว     สมัยนั้น    ภิกษุชื่อวายอม 
เจริญวิริยสัมโพชฌงค       สมัยนั้นวิริยสัมโพชฌงคของภิกษุยอมถึงความ 
เจริญและความบริบูรณ.  ปติปราศจากอามิส   ยอมเกิดข้ึนแกภิกษุผูปรารภ 
ความเพียรแลว.    
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด  ปติปราศจากอามิสเกิดข้ึนแกภิกษุผู    
ปรารภความเพียรแลว  ในสมัยนั้นปติสัมโพชฌงค.  ยอมเปนอันภิกษุปรารภ 
แลว  สมัยนัน้ภิกษุชื่อวายอมเจริญปติสัมโพชฌงค    สมัยนั้นปติสัมโพชฌงค 
ของภิกษุยอมถึงความเจริญและความบริบูรณ.     ภิกษุผูมีใจเกิดปติ    ทั้งกาย 
ทั้งจิตก็ระงับได                                           
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สมัยใด    ทั้งกายทั้งจิตของภิกษุผูมีใจเกิดปติ 
ระงับไดในสมัยนั้น.    ปสสัทธิสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว 
สมัยนั้น   ภิกษุชื่อวายอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค.     สมัยนัน้   ปสสัทธิ- 
สัมโพชฌงคของภิกษุ    ยอมถึงความเจริญและความบริบูรณ.    ภิกษุผูมีกาย 
ระงับแลว   มีความสุข  จิตก็ต้ังมั่น. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด  จิตของภิกษุผูมีกายระงับแลว  มีความ 
สุขยอมต้ังม่ัน     ในสมัยนั้น    สมาธิสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว 
สมัยนั้น    ภิกษุชื่อวายอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค.     สมัยนั้น   สมาธิสัม-   
โพชฌงคของภิกษุยอมถึงความเจริญและความบริบูรณ      ภิกษุนั้นยอมเปน 
ผูวางจิตท่ีต้ังมั่นแลวเชนนั้นใหเฉยไดเปนอยางดี.  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด  ภิกษุเปนผูวางเฉย จิตท่ีต้ังมั่นแลวเชน 
นั้นใหเฉยไดเปนอยางดี     ในสมัยนั้น     อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมเปนอัน 
ภิกษุปรารภแลว   สมัยนัน้ภิกษุชื่อวายอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค.     สมัย 
นั้น   อุเบกขาสัมโพชฌงคของภิกษุยอมถึงความเจริญและความบรบิูรณ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สติปฏฐาน ๔  ที่ภิกษุเจริญแลวอยางนี้  ทําให 
มากแลวอยางนี้แล  ชื่อวาบําเพ็ญโพชฌงค ๗  ใหบริบูรณได. 
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เจริญโพชฌงค ๗ อยางไร  วิชชาและวิมุตติจึงจะบริบูรณ    
 
           [๒๙๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่เจริญโพชฌงค ๗ แลวอยางไร 
ทําใหมากแลวอยางไร  จึงบําเพ็ญวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณได ? 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค 
อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ   ที่นอมไปเพ่ือความปลดปลอย 
ยอมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค...   ยอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค... 
ยอมเจริญปติสัมโพชฌงค...   ยอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค...     ยอม 
เจริญสมาธิสัมโพชฌงค...     ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค   อันอาศัย 
วิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  ที่นอมไปเพ่ือความปลดปลอย.  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    โพชฌงค ๗  ที่ภิกษุเจริญแลวอยางนี้    ทําให 
มากแลวอยางนี้แล   ชื่อวาบําเพ็ญวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณได. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตน้ีแลว       ภิกษุเหลาน้ันตาง 
ชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล. 
                                   จบ  อานาปานสติสูตรที่   ๘  
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              อรรถกถาอานาปานสติสูตร    
 
           อานาปานสติสูตร  มีคําเริ่มตนวา  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อฺเหิ จ   ความวา   พรอมกับพระ 
สาวกเปนอันมากผูมีชื่อเสียง     แมเหลาอ่ืน    ยกเวนพระเถระ  ๑๐ รูปที่มาใน 
พระบาลี.   วากันวา  ในคราวน้ัน   ไดมีภิกษุสงฆหมูใหญ  นับจํานวนไมได.  
           บทวา   โอวทนฺติ  อนุสาสนฺติ    ความวา    สงเคราะหดวยการ 
สงเคราะห ๒ ประการ  คือ  สงเคราะหดวยอามิส  สงเคราะหดวยธรรม  แลว 
โอวาทและพร่ําสอนดวยการใหโอวาทและพร่ําสอนกรรมฐาน.  จ  อักษรในบท 
วา  เต  จ นี ้  เปนเพียงอาคมสนธิ.    บทวา   อุฬาร  ปุพฺเพนาปร   วิเสส  
สฺชานนฺติ  ความวา   ยอมรูคุณวิเศษมีกสิณบริกรรมเปนตนอ่ืน  ที่โอฬาร 
กวาคุณพิเศษเบื้องตน   มีความบริบูรณแหงศีลเปนตน.  
           บทวา อารทฺโธ เเปลวา ยินดีแลว. บทวา     อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา 
คือ    เพ่ือบรรลุพระอรหัตท่ียังไมไดบรรล ุ   แมใน ๒ บทที่เหลือก็มีเนื้อความ 
ดังกลาวนี้เหมือนกัน     ดถิีที่มีพระจันทรเพ็ญครบ ๔ เดือน    ทายเดือน  ๑๒ 
ชื่อวา  โกมุท ีจาตุมาลินี.   แทจริงดิถีนั้น    ชื่อวา   โกมุที   เพราะมีดอก 
โกมุทบาน.    เรียกวา  จาตุมาสินี     (ครบ ๔ เดือน)   เพราะเปนวันสุดทายของ 
เดือนอันมีในฤดูฝน  ๔ เดือน.  บทวา  อาคเมสฺสามิ   ความวา   เราจักคอย 
อธิบายวา    เราปวารณาในวันนี้แลวยังไมไป๑  ที่ไหน    จักอยูในที่นี้แหละจน 
กวาดิถีนั้น   (คือวันเพ็ญเดือน  ๑๒) จะมาถึง.พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาต 
ปวารณาสงเคราะห     (สงเคราะหดวยปวารณากรรม)      แกภิกษุทั้งหลายดวย 
ประการดังน้ี  จึงไดตรัสอยางนั้น. 
 ๑.  บาลีเปน  อาคนฺตฺวา ฉบับพมา  เปน  อคนฺตฺวา  แปลตามคําหลัง.   
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           ธรรมดาปวารณาสงเคราะห  สงฆยอมใหดวยญัตติทุติยกรรม.    
           ถามวา   ปวารณาสงเคราะหนี้สงฆจะใหแกใคร  ไมใหแกใคร ? 
           ตอบวา   เบื้องตน   ไมใหแกพาลปุถุชนผูไมใชการกบุคคล   ภิกษุผู 
เริ่มบําเพ็ญวิปสสนา  และพระอริยสาวก  ก็ไมใหเหมือนกัน     อน่ึง  ไมใหแก 
ภิกษุผูมีสมถะหรือวิปสสนายังออน.   ในคราวน้ัน   แมพระผูมพีระภาคเจา 
ก็ไดทรงพิจารณาวาระจิตของภิกษุทั้งหลาย     ทรงทราบวาสมถะและวิปสสนา 
ยังออน    จึงทรงพระดําริวา    เม่ือเราไมปวารณาในวันนี้    ภิกษุทั้งหลายออก 
พรรษาแลว    จักเท่ียวไปในกรุงสาวัตถีนี้     (ตางรูปตางไป)   ในทิศทั้งหลาย 
แตนั้นภิกษุเหลาน้ีจักไมสามารทําคุณวิเศษใหเกิดข้ึนได  ในเมื่อภิกษุทั้งหลาย 
ผูแกพรรษากวา  ถือเอาเสนาสนะเสียเต็มหมด   (ธรรมเนียมที่ทรงอนุญาตใหผู 
แกพรรษากวาจับจองเสนาสนะไดกอน)   ถาแมเราออกจาริกไป   ภิกษุเหลาน้ีก็  
จักหาสถานท่ีอยูไดยาก   แตเมื่อเราไมปวารณา    แมภิกษุเหลานี้จักไมเที่ยวไป 
ตลอดกรุงสาวัตถีนี้   แมเราก็จักยังไมออกจาริก   เม่ือเปนอยางน้ี   ภิกษุเหลาน้ี 
ก็จักไมเปนกังวล   (เรื่อง)   สถานที่อยู     เธอทั้งหลายจักอยูเปนผาสุกในสถานที่ 
อยูของตน ๆ สามารถเพ่ือจะทําสมถะและวิปสสนาใหแกกลา   แลวยังคุณวิเศษ 
ใหเกิดข้ึนได.   พระองคจึงไมทรงทําปวารณาในวันน้ัน    ทรงอนุญาตปวารณา 
สงเคราะหแกภิกษุทั้งหลายวา    เราจักปวารณาในวันเพ็ญเดือน ๑๒ ก็เม่ือภิกษุ 
ทั้งหลายไดปวารณาสงเคราะหแลว   อาจารยและอุปชฌายของภิกษุรูปใด   ผูยัง 
ถือนิสัย  พากันหลีกไปเสีย  แมภิกษรุูปนั้นก็จะอยูไดจนถึงเดือนสุดทายของฤดู 
รอน  ดวยความหวังวา  ถา   (จักมี)   ภิกษุผูสมควรใหนิสัยมา  เราจักถือนิสัย 
ในสํานักของภิกษุนั้น.    ถึงแมจะมีภิกษุ  ๖๐  พรรษามา   ก็จะถือเอาเสนาสนะ 
ของเธอไมได.   ก็แหละปวารณาสงเคราะห  นี้แมจะใหแกภิกษุรูปเดียว  ก็ยอม 
เปนการใหแกภิกษุทุกรูปทีเดียว.  
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           บทวา  สาวตฺถึ  โอสรนฺติ  นี้   ตรัสโดยถือพวกผูอยูไดเดือนหนึ่ง     
ตามภาวะของตน   ในที่ทีพ่อไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคเจา   ทรงประ-  
ปวารณาสงเคราะห  จึงพากันทําอุโบสถกรรม  ในวันเพ็ญเดือน ๑๑  แลวพากัน 
หลั่งไหลมา   บทวา   ปุพฺเพนาปร   ความวา   ภิกษุทั้งหลายกระทํากรรมใน 
สมถะและวิปสสนาที่ยังออน   ไดทําใหสมถะและวิปสสนาทั้งหลายมีกําลังข้ึนใน 
ที่นี้  นีช้ื่อวาคุณวิเศษในกาลกอน.   ตอแตนั้นภิกษุทั้งหลายมีจิตต้ังม่ันพิจารณา 
สังขารทั้งหลาย     บางเหลาทําใหแจงโสดาปตติผล  ฯลฯ     บางเหลาทําใหแจง 
อรหัตผล.   นี้ชื่อวา  คุณวิเศษอันกวางขวางย่ิง.  
           บทวา   อล     แปลวา   ควร.    บทวา   โยชนคณนานิ   ความวา 
โยชนเดียวก็เรียกวาโยชนเหมือนกัน    แม ๑๐  โยชนก็เรียกวาโยชนเหมือนกัน 
เกินกวาน้ันเรียกวา  โยชนคณนานิ   (นับเปนโยชน ๆ)     แตในที่นี้ประสงค 
เอารอยโยชนบาง พันโยชนบาง  เสบียงสําหรับผูเดินทาง ทานเรียกวา ปูโฏส 
ในคําวา  ปูโฏเสนาป  อธบิายวา  แมการถือเอาเสบียงนั้นเขาไปหาก็ควรแท.  
ปาฐะวา  ปูฏเสน  ดังนี้ก็ม ี   อธิบายความของปาฐะน้ันวา  ชื่อวา ปูฏส  (ผูม ี
เสบียงคลองบา)      เพราะที่บาของเขามีเสบียงอันบุคคลผูมีเสบียงคลองบานั้น 
อธิบายวา   แมเอาหอเสบียงสพายบา. 
           บัดนี้   เพ่ือจะแสดงวา   ภิกษุทั้งหลายผูประกอบดวยคุณทั้งหลายเห็น 
ปานน้ี  มีอยู  ในที่นี้  จึงตรัสคํามีอาทิวา  สนฺติ  ภิกขฺเว  ดังนี้    บรรดาบท 
เหลาน้ัน   บทวา  จตุนฺน   สติปฏานาน    ดังน้ีเปนตน   ตรัสเพ่ือทรงแสดง 
กรรมฐานท่ีภิกษุทั้งหลายนั้นสนใจมาก    บรรดาธรรมเหลาน้ัน      ตรัสโพธิ- 
ปกขิยธรรม ๓๗ ประการอันเปนทั้งโลกิยะ  และโลกุตระ      กใ็นขอน้ัน   ภิกษุ 
เหลาใดยังมรรคใหเกิดในขณะน้ัน    โพธิปกขิยธรรมเหลาน้ันยอมเปนโลกตุระ 
สําหรับภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน   เปนโลกิยะสําหรับภิกษุทั้งหลายผูเจริญวิปสสนา.      
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           ในบทวา  อนิจฺจสฺาภาวนานุโยค   นี้  ตรัสวิปสสนาโดยมี   
สัญญาเปนตัวการสําคัญ.    ก็เพราะเหตุที่ในที่นี้ภิกษุทั้งหลายสนใจมาก   ดวย  
อํานาจแหง  อานาปานกรรมฐานเทาน้ัน   มี  (จํานวน)  มาก  เพราะฉะนั้น 
เมื่อจะตรัสกรรมฐานท่ีเหลือโดยสังเขป     แลวตรสัอานาปานกรรมฐานโดย 
พิสดาร   จึงตรัสคําวา   อานาปานสติ  ภิกฺขเว   เปนตนไป   ก็อานาปาน- 
กรรมฐานน้ี  ไดกลาวไวอยางพิสดารแลวในคัมภีรวิสุทธิมรรคโดยอาการท้ังปวง 
เพราะฉะนั้น   พึงทราบเนื้อความแหงพระบาลี  และนัยแหงการเจริญอานาปาน-  
กรรมฐานน้ัน   โดยนัยดงักลาวแลวในวิสุทธิมรรคน้ันนั่นเทอญ. 
           บทวา  กายฺตร    ความวา   เรากลาวกายชนิดหน่ึงในบรรดากาย 
๔  มีปฐวีกายเปนตน     อธิบายวา     เรากลาวลมวาเปนกาย.      อีกอยางหนึ่ง 
โกฏฐาสแหงรูป ๒๕  คือ  รูปายตนะ ฯลฯ  กวฬิงการาหาร ชื่อวา รูปกาย 
บรรดาโกฏฐาสแหงรูป ๒๕  นั้น   อานาปนะ  (ลมหายใจออก ลมหายใจเขา) 
เปนกายชนิดหน่ึง เพราะสงเคราะหเขาใน โผฏฐัพพายตนะ  แมเพราะเหตุนั้น 
จึงตรัสอยางน้ัน.  บทวา  ตสฺมาติห  ความวา เพราะเหตุที่ภิกษุยอมตามเห็น 
วาโยกายอันเปนกายอยางหน่ึงในกาย  ๔  หรือยอมตามเห็นอานาปานะอันเปน 
กายอยางหนึ่งในโกฏฐาสแหงรูป ๒๕  อันเปนรูปกาย   เพราะฉะนั้น    จึงเปนผู 
พิจารณาเห็นกายในกาย.    พึงทราบเน้ือความในท่ีทุกๆ   บทเหมือนอยาง 
นั้น.    บทวา   เวทนาฺตร   นี ้ ตรัสหมายเอาสุขเวทนาอยางหน่ึงในเวทนา 
๓. บทวา สาธุก  มนสิการ  ไดแก การใสใจดีอันเกิดข้ึนแลวดวยอํานาจแหง 
การกําหนดรูปติเปนตน. 
           ก็การใสใจเปนสุขเวทนาไดอยางไร  ?   ก็คําน้ีเปนหัวขอเทศนา. 
เหมือนอยางวา  ตรัสปญญาโดยชื่อวาสัญญาในคําน้ีวา  อนิจฺจสฺาภาวนา- 
นุโยคมนุยุติโต  (ประกอบความเพียรในการอบรมอนิจจสัญญา)  ดังน้ีฉันใด  
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แมในท่ีนี้ก็พึงทราบวาตรัสเวทนาโดยช่ือวา   มนสกิาร    (การใสใจ)   ฉันนัน้      
ก็ในจตุกกะนี้  ตรัสเวทนาไวในบทที่  ๑  โดยหัวขอวา  ปติ.  ตรัสเวทนาโดย 
รูปของตนเองวา  สุข  ในบทท่ี  ๒.  ในจิตตสังขารทั้ง  ๒ บท   ตรัสเวทนาไว 
โดยชื่อวา  จติตสังขาร   เพราะพระบาลีวา   สัญญาและเวทนาเปนเจตสิก 
ธรรมเหลาน้ันเนื่องกับจิต  ปรุงแตงจิต   (และ)   เพราะพระบาลีวา  เวนวิตก 
และวิจารเสีย   ธรรมที่ประกอบพรอมกับจิตแมทัง้หมด   สงเคราะห 
ลงในจิตตสังขาร.  ทรงรวมเอาเวทนาน้ันทั้งหมดโดยชื่อวา มนสิการ แลว 
ตรัสไวในท่ีนี้วา  สาธุก   มนสิการ  ดังนี้. 
           ถามวา    เมื่อเปนอยางนี้     เพราะเหตุที่เวทนานี้     ไมเปนอารมณ 
เพราะฉะนั้น   เวทนาจึงไมถูกตอง ? 
           ตอบวา   ไมใชไมถูก   เพราะแมในการพรรณนาสติปฏฐานก็กลาววา 
เวทนายอมเสวย  (อารมณ) เพราะทําที่ต้ังแหงเวทนามีสุขเปนตนนั้น ๆ  ใหเปน 
อารมณ    ก็เพราะถือเอาความเปนไปของเวทนาดังกลาวนั้น   คําท่ีวา  เราเสวย 
อารมณยอมเปนสักแตวาพูดกันไป.   อีกอยางหนึ่ง   ในการพรรณนาเน้ือความ 
ของบทวา  ปติปฏิสเวที เปนตน   ทานไดกลาวเฉลยคําถามน้ันไวแลวทีเดียว.  
           สมจริงดังคําท่ีไดกลาวไวในคัมภีรวิสุทธิมรรควา   ปติยอมเปนอัน 
กําหนดรูแลวโดยอาการ ๒ อยาง  คือ  โดยอารมณ  ๑  โดยความไมหลง  ๑    
           ปติยอมเปนอันกําหนดรูแลว   โดยอารมณอยางไร ? 
          พระโยคีเขาฌาน ๒ ฌาน   (คือปฐมฌาน  ทุติยฌาน)   ซึ่งมีปติ  ใน 
ขณะที่พระโยคีนั้นเขาสมาบัติ    ปติยอมเปนอันรูแลวโดยอารมณ    ดวยการได 
ฌาน  เพราะไดกําหนดรูอารมณ. 
           ปติยอมเปนอันไดกําหนดรู  โดยความไมหลงอยางไร ?  
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           พระโยคีเขาฌาน ๒ ฌานอันมีปติ    ออกจากฌานแลวพิจารณาปติอัน    
สัมปยุตดวยฌานโดยความสิ้นไป   โดยความเส่ือมไป   ในขณะที่พระโยคีนั้น 
เห็นแจง    ปติยอมเปนอันกําหนดรูแลวโดยความไมหลง    เพราะแทง 
ตลอดไตรลักษณ. 
           สมจริงดังท่ีทานพระสารีบุตรกลาวไวในปฏิสัมภิทามรรควา    สติยอม 
ปรากฏแกพระโยคีผูรูทั่วถึงความท่ีจิตมีอารมณเปนหน่ึง      (แนวแน ) 
ไมฟุงซาน  เน่ืองดวยการหายใจเขาออกยาว   ปตินัน้ยอมเปนอันกําหนดรูดวย 
สตินั้น  ดวยญาณนั้น.   แมบทที่เหลือ   ก็พึงทราบความหมายโดยนัยนี้นั้นแล. 
ดังกลาวมานั้น   ปติ    สุข    และจิตตสังขารยอมเปนอันกําหนดรูโดยอารมณ 
เพราะการไดฌาน  ฉันใด  เวทนายอมเปนอันกําหนดรูโดยอารมณ  เพราะการ 
ไดมนสิการ  (การใสใจ)  กลาวคือ  เวทนาอันสัมปยุตดวยฌานแมนี้  ก็ฉันนัน้. 
เพราะฉะนั้น  คําน้ีนั้นวา ในสมัยนั้น  ภิกษุมีปกติตามเห็นเวทนาในเวทนา 
ทั้งหลายอยู   จึงเปนอันตรัสดีแลว.  
           ในคําน้ีที่วา นาห   ภิกฺขเว  มุฏสฺสติสฺส อสมฺปชานสฺส  ดัง 
นี้  มีอธิบายดังตอไปนี้: -                   
           เพราะเหตุที่ภิกษุผูประพฤติโดยนัยเปนตนวา   เราจักกําหนดรูจิตหาย 
ใจเขา  ดังนี้ ชื่อวา ทําอัสสาสปสสาสนิมิตใหเปนอารมณก็จริงอยู  แตถึงกระน้ัน 
ภิกษุนี้ก็ชื่อวาเปนผูตามเห็นจิตในจิตเหมือนกัน     เพราะจิตของภิกษุนั้น 
เขาไปต้ังสติและสัมปชัญญะในอารมณเปนไป   เพราะอานาปานสติภาวนา ยอม 
ไมมีแกผูมีสติหลงลืม   ไมรูสึกตัว    เพราะฉะน้ันในสมัยนั้น    ภิกษุยอมเปนผู 
ตามเห็นจิตในจิตอยู   ดวยอํานาจความเปนผูกําหนดรูจิตเปนตนโดยอารมณ.  
ในคําน้ีที่วา  โส  ยนฺต  อภชิฺฌาโทมนสฺสาน     ปหาน  ต   ปฺาย  
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ทิสฺวา  สาธุก    อชฌเปกฺขติา  โหติ     (ภิกษุนั้นเห็นการละอภิชฌาและ    
โทมนัสนั้นดวยปญญา  ยอมเปนผูวางเฉยเปนอันดี)   ดังน้ี   ทรงแสดง  กาม- 
ฉันทนิวรณ  ดวยอภิชฌา  ทรงแสดงพยาบาทนิวรณ   ดวยโทมนัส.    ก ็
๔ หมวดน้ี  ตรัสดวยอํานาจวิปสสนาเทานั้น.   
           ก็ธัมมานุปสสนามี ๖ อยาง   ดวยอํานาจนิวรณบรรพ    (คือการ 
แบงเปนขอมีขอท่ีวาดวยนิวรณ)  เปนตน   นิวรณบรรพเปนขอตนของธัมมา- 
นุปสสนานั้น    นิวรณ ๒ อยางนี้    (คืออภิชฌาและโทมนัส)    เปนขอตนของ 
ธัมมานุปสสนานั้น   ดังน้ัน     เพ่ือจะแสดงขอตนของธัมมานุปสสนา  จึง 
ตรัสวา  อภิชฌฺาโทมนสฺสาน   ดังนี้     บทวา   ปหาน    ทานประสงคเอา 
ญาณเปนเครื่องทําการละอยางนี้วา ละนิจจสัญญา (ความหมายวาเที่ยง) ดวย 
อนิจจานุปสสนา  (การตามเห็นความไมเที่ยง)     ดวยบทวา  ต   ปฺาย  
ทิสฺวา   ทานแสดงวิปสสนาท่ีสืบตอกันอยางนี้     คือ   (แสดง)   ปหาน- 
าณ  นั้น    กลาวคือ   อนิจจญาณ.     วิราคญาณ.    นิโรธญาณ.    และ 
ปฏินิลสัคคญาณน้ัน      ดวยวิปสสนาปญญาอ่ืนอีก    แสดงปหานญาณแมนั้น 
ดวยวิปสสนาปญญาอ่ืนอีกตอไป.    บทวา   อชฺฌุเปกฺขิตา  โหติ  ความวา 
ชื่อวายอมเพงดูโดยสวนสอง   คือ    เพงดูผูปฏิบัติสมถะและเพงดูความปรากฏ 
รวมกัน    ในการเพงดูสองสวนน้ัน   การเพงดู ูสหชาตธรรม  ก็ม ี การเพงดู 
อารมณก็ม ีในท่ีนี้ประสงคเอาการเพงดู ูอารมณ.  บทวา ตสฺมาติห ภิกขฺเว 
ความวา  เพราะเหตุที่ภิกษุผูประพฤติโดยนัยเปนตนวา เราจักตามเห็นความไม 
เที่ยง   หายใจออก   ยอมเปนผูเห็นธรรมมีนิวรณเปนตนแลวเพงดูอยางเดียว 
หามิได แตแมญาณเปนเครื่องละธรรมท้ังหลายท่ีกลาวโดยหัวขอ   คือ อภชิฌา 
และโทมนัส     ก็ยอมเปนของอันภิกษุเห็นดวยปญญาแลวเพงดูอยู.    เพราะ  
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ฉะน้ัน   พึงทราบวา    ภกิษุมีปกติตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยูใน   
สมัยนั้น.   
           บทวา  ปวิจินติ  ไดแก  ยอมไตรตรอง  ดวยอนิจจลักษณะเปนตน.   
สองบทนอกน้ีเปนไวพจนของบทวา  ปวิจินติ นี้นั่นแหละ.   บทวา นิรามิสา 
แปลวา   หมดกิเลส.  บทวา   ปสุสมฺภติ    ความวา    เพราะกิเลสทางกายและ 
ทางใจสงบ   แมกายและจิตก็ยอมสงบ    บทวา   สมาธิยติ  ไดแก    ต้ังไวโดย 
ชอบ  คือ   เปนเหมือนถึงความแนบแนน (อัปปนา).  บทวา   อชฺฌุเปกฺขิตา 
โหติ  ความวา  ยอมเปนผูเพงดูดวยการเพงดูสหชาตธรรม.            
           สติในกายน้ันของภิกษุนั้น     ผูกําหนดกายดวยอาการ   ๑๔  อยางดวย 
ประการอยางนี้    เปนสติสัมโพชฌงค.    ญาณอันสัมปยุตดวยสติ    เปน 
ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค.     ความเพียรทางกายและทางใจอันสัมปยุตดวยธัมม- 
วิจยสัมโพชฌงคนั้นนั่นแหละ     เปน วิริยสัมโพชฌงค.  ปติ  ปสสัทธิและ 
เอกัคคตาจิต      เปน สมาธิสัมโพชฌงค     อาการเปนกลางๆ   กลาวคือ 
สัมโพชฌงค ๖ ประการ   ดังพรรณนามาน้ี    ไมถดถอยและไมดําเนินเกินไป 
เปนอุเบกขาสัมโพชฌงค     เหมือนอยางวา    เม่ือมาท้ังหลายว่ิงไปไดเรียบ 
สารถียอมไมมีการกระตุนวา  มานี้ว่ิงชา  หรือไมมีการร้ังไววา  มานี้ว่ิงเร็วไป 
สารถีจะมีอาการมองดูอยางนั้นอยางเดียวเทาน้ัน    ฉันใด    อาการเปนกลางๆ 
กลาวคือสัมโพชฌงค ๖ ประการเหลาน้ีไมถดถอยและไมดําเนินเกินไป เหมือน 
อยางนั้นนั่นแหละ  ยอมชื่อวาอุเบกขาสัมโพชฌงค. 
           ดวยเหตุมีประมาณเทาน้ี  ทานกลาวถึงอะไร  ? 
           กลาวถึงวิปสสนา   พรอมดวยลักษณะตางๆ   ที่เปนชั่วขณะจิตเดียว 
วา  ชื่อวาสัมโพชฌงค      บทเปนตนวา  วิเวกนิสฺสิต     มีเนื้อความดังกลาว  
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แลวน่ันแล.   ก็ในท่ีนี้  สติกาหนดลมหายใจเขาออกเปนโลกิยะ.     อานาปานสติ    
อันเปนโลกิยะ    ยอมทําสติปฏฐานอันเปนโลกิยะใหบรบิูรณ   โลกิยสติ-  
ปฏฐานทําโลกุตรโพชฌงคใหบรบิูรณ    โลกุตรโพชฌงคทํา   วชิชา 
วิมุตติ  ผล  และนิพพานใหบริบูรณ.    ดังน้ัน    จึงเปนอันทานกลาวถึง 
โลกิยะในอาคตสถานของโลกิยะ      กลาวถึงโลกุตระในอาคตสถานของ 
โลกตระแล.    ลวนพระเถระกลาววา    ในสูตรอ่ืนเปนอยางนั้น    แตในสูตร 
นี้  โลกุตระจะมาขางหนา   (ตอไป)  โลกิยอานาปานะทําโลกิยสติปฏฐานให 
บริบูรณ  โลกิยสติปฏฐานทําโลกิยโพชฌงคใหบรบิูรณ    โลกยิโพชฌงค 
ทําวิชชา วิมตุติ  ผล  และนิพพานอันเปนโลกุตระใหบริบูรณ.   เพราะ 
ในพระสูตรนี้วิชชา  ผล  และนิพพาน  ทานประสงคเอาดวยบทวา   วิชชาและ 
วิมุตติแล.  
                               จบ  อรรถกถาอานาปานสติสูตรที่   ๘  
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                              ๙. กายคตาสติสูตร  
 
              วิธีเจริญกายคตาสติที่มีผลมาก  
 
          [๒๙๒]  ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี:- 
          สมัยหนึ่ง  พระผูมพีระภาคเจา    ประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน 
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี  ครั้งน้ันแล   ภิกษุมากดวย 
กันกลับจากบิณฑบาต   ภายหลังเวลาอาหารแลว     นั่งประชุมกันในอุปฏฐาน 
ศาลา    เกิดขอสนทนากันข้ึนในระหวางดังน้ีวา     ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย 
นาอัศจรรยจริง  ไมนาเปนไปไดเลย  เทาท่ีพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
ผูทรงรูทรงเห็น  เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ   ตรัสกายคตาสติที่ภิกษุเจริญ 
แลว   ทําใหมากแลว   วามีผลานิสงสมากน้ี   ขอสนทนากันในระหวางของภิกษุ 
เหลาน้ัน    คางอยูเพียงเทาน้ีแล. 
          [๒๙๒]  ขณะน้ัน   พระผูมีพระภาคเจา เสด็จออกจากสถานท่ีทรง 
หลีกเรนอยูในเวลาเย็น  เสด็จเขาไปยังอุปฏฐานศาลานั้น    ครัน้แลวจึงประทับ 
นั่ง  ณ อาสนะที่เขาแตงต้ังไว    แลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  บดันี้ พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันเรื่องอะไร และพวกเธอสนทนา 
เรื่องอะไรคางอยูในระหวาง. 
          ภิกษุเหลาน้ันทูลวา        ขาแตพระองคผูเจริญ  ณ  โอกาสน้ี      พวก 
ขาพระองคกลับจากบิณฑบาต      ภายหลังเวลาอาหารแลว   นัง่ประชุมกันใน 
อุปฏฐานศาลา   เกิดขอสนทนากันข้ึนในระหวางดังน้ีวา    ดูกอนทานผูมีอายุ 
ทั่งหลาย  นาอัศจรรยจริง  ไมนาเปนไปไดเลย    เทาท่ีพระผูมีพระภาคเจา   
พระองคนั้น  ผูทรงรู    ผูทรงเห็น  เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ     ตรัสกายคตา-  
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สติที่ภิกษุเจริญแลว    ทําใหมากแลว    วามีผลอานิสงสมากน้ี    ขาแตพระองค    
ผูเจริญ   ขอสนทนากัน ในระหวางของพวกขาพระองคไดคางอยูเพียงน้ี   พอดี 
พระผูมีพระภาคเจาก็เสด็จมาถึง.  
 
    วิธีเจริญกายคตาสติที่มีผลานิสงสมาก  
 
           [๒๙๔]  พระผูมพีระภาคเจา ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็กาย- 
คตาสติอันภิกษุเจริญแลวอยางไร    ทาํใหมากแลวอยางไร     จึงมีผลอานิสงส 
มาก ? 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  อยูในปาก็ดี  อยูที่ควงไม 
ก็ดี    อยูในเรือนรางก็ดี   นั่งคูบัลลังก   ต้ังกายตรง   ดํารงสติมั่นเฉพาะหนา. 
เธอยอมมีสติหายใจออก     มีสติหายใจเขา.      เมื่อหายใจออกยาว     ก็รูชัดวา 
หายใจออกยาว   หรือเมื่อหายใจเขายาว   ก็รูชัดวา   หายใจเขายาว.    เมื่อหายใจ 
ออกส้ัน   ก็รูชัดวา   หายใจออกส้ัน    หรือเม่ือหายใจเขาส้ัน    ก็รูชัดวา  หายใจ 
เขาสั้น.  สําเหนียกอยูวา    เราจักเปนผูกําหนดรูกองลมทั้งปวง    หายใจออก 
วาเราจักเปนผูกําหนดรูกองลมทั้งปวง    หายใจเขา.    สําเหนียกอยูวา    เราจัก 
ระงับกายสังขาร  หายใจออก  วา เราจักระงับกายสังขาร หายใจเขา.   เม่ือภิกษุ 
นั้นไมประมาท   มีความเพียร   สงตนไปในธรรม    อยูอยางนี้  ยอมละความ 
ดําริพลานท่ีเปนเจาเรือนเสียได.   เพราะละความดําริพลานน้ันได  จิตอันเปน 
ไปภายในเทาน้ัน    ยอมคงที่  แนนิ่ง    เปนธรรมเอกผุดข้ึน   ต้ังม่ัน     ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  แมอยางนี้  ภิกษุก็ชื่อวา  เจริญกายคตาสติ. 
           [๒๙๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุเดินอยู    กร็ูชัด 
วากําลังเดิน   หรือยืนอยู      ก็รูชัดวากําลังยืน   หรือนั่งอยู     กร็ูชัดวากําลังน่ัง 
หรือนอนอยู     ก็รูชัดวากําลังนอน.  หรือเธอทรงกายโดยอาการใด ๆอยู     ก็รู 
ชัดวากําลังทรงกายโดยอาการน้ัน ๆ.   เมื่อภิกษุนั้นไมประมาท   มีความเพียร  
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สงตนไปในธรรมอยูอยางนี้       ยอมละความดําริพลานท่ีเปนเจาเรือนเสียได.     
เพราะละความดําริพลานน้ันได   จิตอันเปนไปภายในเทาน้ัน    ยอมคงที่   แน  
นิ่ง  เปนธรรมเอกผุดข้ึน   ต้ังม่ัน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แมอยางนี้   ภิกษุก็ 
ชื่อวา  เจริญกายคตาสติ.  
           [๒๙๖]  ดูกอนภิกษุทั้งกลาย   ประการอ่ืนยังมีอีก   ภิกษุยอมเปนผู 
ทําความรูสึกตัวในเวลากาวไปและถอยกลับ   ในเวลาแลดู     และเหลียวดู   ใน 
เวลางอแขนและเหยียดแขน  ในเวลาทรงผาสังฆาฏิ   บาตร  และจีวร  ในเวลา 
ฉัน   ดื่ม   เค้ียว   และลิ้ม   ในเวลาถายอุจจาระและปสสาวะ   ในเวลา  เดิน 
ยืน  นั่ง  นอนหลับ  ต่ืน  พูด  และนิ่ง    เมื่อภิกษุนั้นไมประมาท   มีความ 
เพียร  สงตนไปในธรรมอยูอยางนี้   ยอมละความดําริพลานท่ีเปนเจาเรือนเสีย 
ได.   เพราะละความดําริพลานน้ันได   จิตอันเปนไปภายในเทาน้ัน    ยอมคงที่  
แนนิ่ง  เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ต้ังมั่น  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   แมอยางนี้  ภิกษุ 
ก็ชื่อวา  เจรญิกายคตาสติ.  
           [๒๙๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุยอมพิจารณา 
กายน้ีแล    ขางบนแตพ้ืนเทาข้ึนมา    ขางลางแตปลายผมลงไป    มีหนังหุมอยู   
โดยรอบ  เต็มดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ วามีอยูในกายน้ีคือ  ผม  ขน 
เล็บ  ฟน  หนัง  เนื้อ  เอ็น กระดูก เยือ่ในกระดูก มาม หัวใจ ตับ  พังผืด 
ไต  ปอด  ไสใหญ  ไสนอย  อาหารใหม   อาหารเกา  ดี  เสลด  น้ําเหลือง 
เลือด   เหง่ือ  มันขน  น้ําตา  เปลวมัน   น้ําลาย  น้ํามูก  ไขขอ   มตูร.   ด ู 
กอนภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนไถมีปากท้ังสองขาง   เต็มไปดวยธัญชาตินานา 
ชนิด  คือ   ขาวสาลี  ขาวเปลือก   ถั่วเขียว  ถั่วทอง  งา   และขาวสาร  บุรุษ 
ผูมีตาดี  แกไถนั้นออกแลวพึงเห็นไดวาน้ีขาวสาลี  นี้ขาวเปลือก  นีถ้ั่วเหลือง  
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นี้งา  นี้ขาวสาร   ฉันใด    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ฉันน้ันเหมือนกันแล   ภิกษุ    
ยอมพิจารณาเห็นกายน้ีแล  ขางบนแตพ้ืนเทาข้ึนไป   ขางลางแตปลายผมลงมา 
มีหน่ึงหุมอยูโดยรอบ  เต็มดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ   วามีอยู  ในกายน้ี 
คือ  ผม  ขน  เล็บ  ฟน   หนัง  เนื้อ  เอ็น   กระดูก   เยื่อในกระดูก  มาม 
หัวใจ  ตับ   พังผืด  ไต  ปอด  ไสใหญ   ไสนอย   อาหารใหม     อาหารเกา 
ดี  เสลด  น้ําเหลือง  เลือด  เหง่ือ  มันขน   น้ําตา  เปลวมัน  น้ําลาย  น้ํามูก 
ไขขอ    มูตร    เมื่อภิกษุนั้นไมประมาท    มีความเพียร    สงตนไปในธรรม 
อยูอยางนี้    ยอมละความดําริพลานท่ีเปนเจาเรือนเสียได       เพราะละความ 
ดําริพลานน้ันได  จิตอันเปนไปภายในเทาน้ัน    ยอมคงท่ี   แนนิ่ง   เปนธรรม 
เอกผุดข้ึน   ต้ังม่ัน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แมอยางนี้   ภิกษุก็ชื่อวา  เจริญ- 
กายคตาสติ. 
           [๒๙๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุยอมพิจารณา 
กายน้ีแล  ตามท่ีต้ังอยู    ตามท่ีดํารงอยู    โดยธาตุวา   มีอยูในกายน้ีคือ  ธาตุดิน 
ธาตุน้ํา   ธาตุไฟ   ธาตุลม.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เปรียบเหมือนคนฆาโค 
หรือลูกมือของคนฆาโค  ผูฉลาด   ฆาโคแลวน่ังแบงเปนสวนๆ ใกลทางใหญ 
๔  แยก   ฉันใด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล  ภิกษุยอมพิจารณา 
เห็นกายน้ีแล  ตามท่ีต้ังอยู    ตามท่ีดํารงอยู     โดยธาตุวา   มีอยูในกายน้ี  ธาตุ  
ดิน  ธาตุน้ํา   ธาตุไฟ   ธาตุลม.  เมื่อภิกษุนั้นไมประมาท   มีความเพียร  สง 
ตนไปในธรรม   อยูอยางนี้    ยอมละความดําริพลานท่ีอาศัยเรือนเสีย 
ได   เพราะละความดําริพลานน้ันได    จิตอันเปนไปภายในเทานั้น    ยอมคงท่ี 
แนนิ่ง  เปนธรรมเอกผุดงข้ึน  ต้ังมั่น     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แมอยางนี้  ภิกษุ 
ก็ชื่อวา   เจรญิกายคตาสติ.                                 
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           [๒๙๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุเห็นศพที่เขา    
ทิ้งในปาชา   อันตายไดวันหน่ึง  หรือสองวัน   หรอืสามวัน  ที่ข้ึนพองเขียวช้ํา 
มีน้ําเหลืองเย้ิม   จึงนําเขามาเปรียบเทียบกายนี้วา   แมกายน้ีแลก็เหมือนอยางนี้ 
เปนธรรมดา    มีความเปนอยางนี้     ไมลวงอยางนี้ไปได      เมื่อภิกษุนั้นไม 
ประมาท    มคีวามเพียร   สงตนไป   ในธรรมอยูอยางนี้    ยอมละความดําริ 
พลานท่ีอาศัยเรือนเสียได    เพราะละความดําริพลานน้ันได     จิตอันเปนไป 
ภายในเทานั้น   ยอมคงที่    แนนิ่ง   เปนธรรมเอกผุดข้ึน   ต้ังม่ัน  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  แมอยางนี้  ภิกษุก็ชื่อวาเจริญกายคตาสติ. 
           [๓๐๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก   ภิกษุเห็นศพที่เขา 
ทิ้งในปาชา   อันฝูงกาจิกกินอยูบาง  ฝูงแรงจิกกินอยูบาง   ฝูงนกตะกรุมจิกกิน 
อยูบาง   หมูสุนัขบานกัดกินอยูบาง     หมูสุนัขปากัดกินอยูบาง    สัตวเล็กสัตว 
นอยตางๆชนิดยอมกินอยูบาง  จึงนําเขามาเปรียบเทียบกายนี้วา   แมกายน้ีแล 
ก็เหมือนอยางนี้เปนธรรมดา  มีความเปนอยางนี้   ไมลวงอยางนี้ไปได    เมื่อ 
ภิกษุนั้นไมประมาท   มีความเพียร   สงตนไป   ในธรรมอยูอยางนี้  ยอมละ 
ความดําริพลานท่ีเปนเจาเรือนเสียได.    เพราะละความดําริพลานนั้นได    จิต 
อันเปนไปภายในเทาน้ันยอมคงท่ี    แนนิ่ง    เปนธรรมเอกผุดข้ึน   ต้ังม่ัน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แมอยางนี้ภิกษุก็ชื่อวาเจริญกายคตาสติ.  
           [๓๐๑]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุเห็นศพที่เขา 
ทิ้งในปาชา   ยังคุมเปนรูปรางอยูดวยกระดูก   มีทัง้เนื้อและเลือดเสนเอ็นผูกรัด 
ไว...      
           เห็นศพที่เขาทิ้งในปาชา  ยังคุมเปนรูปรางดวยกระดูก ไมมีเน้ือ  มีแต 
เลือดเปรอะเปอนอยู    เสนเอ็นยังผูกรัดไว...     
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           เห็นศพที่เขาทิ้งในปาชา   ยังคุมเปนรูปรางดวยกระดูก  ปราศจากเนื้อ   
และเลือดแลว   แตเสนเอ็นยังผูกรัดอยู...  
           เห็นศพที่เขาทิ้งในปาชา   เปนทอนกระดูก   ปราศจากเสนเอ็นเครื่อง 
ผูกรัดแลว   กระจัดกระจายไปท่ัวทิศตางๆคือ  กระดูกมืออยูทางหน่ึง  กระดูก 
เทาอยูทางหน่ึง   กระดูกแขงอยูทางหน่ึง   กระดูกหนาขาอยูทางหน่ึง   กระดูก 
สะเอวอยูทางหน่ึง     กระดูกสันหลังอยูทางหน่ึง     กระดูกซี่โครงอยูทางหน่ึง 
กระดูกหนาอกอยูทางหน่ึง    กระดูกแขนอยูทางหน่ึง   กระดูกไหลอยูทางหน่ึง 
กระดูกคออยูทางหน่ึง   กระดูกคางอยูทางหน่ึง   กระดูกฟนอยูทางหน่ึง   กระ- 
โหลกศีรษะอยูทางหนึ่ง  จึงนําเขามาเปรียบเทียบกับกายน้ีวา   แมกายน้ีแล   ก ็
เหมือนอยางน้ีเปนธรรมดา   มีความเปนอยางนี้    ไมลวงอยางนี้ไปได.    เมือ่ 
ภิกษุนั้นไมประมาท   มีความเพียร   สงตนไป   ในธรรมอยางนี้   ยอมละ 
ความดําริพลานท่ีเปนเจาเรือนเสียได       เพราะละความดําริพลานน้ันได 
จิตอันเปนไปภายในเทานั้น    ยอมคงท่ี    แนนิ่ง   เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ต้ังมั่น  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แมอยางนี้  ภิกษุก็ชื่อวา   เจริญกายคตาสติ. 
           [๓๐๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ประการอ่ืนยังมีอีก   ภิกษุเห็นศพที่  
เขาทิ้งในปาชา   เปนแตกระดูก  สีขาวเปรียบดังสีสังข...      
           เห็นศพที่เขาทิ้งไวในปาชา    เปนทอนกระดูกเรี่ยราดเปนกอง ๆ ม ี
อายุเกินปหน่ึง... 
           เห็นศพที่เขาทิ้งในปาชา     เปนแตกระดูกผุเปนจุณ     จึงนําเขามา 
เปรียบเทียบกับกายน้ีวา  แมกายน้ีแล ก็เหมือนอยางนี้เปนธรรมดา มีความเปน 
อยางนี้    ไมลวงอยางนี้ไปได     เมื่อภิกษุนั้นไมประมาท    มีความเพียรสงตน 
ไปในธรรม    อยูอยางนี้    ยอมละความดําริพลานท่ีเปนเจาเรือนเสียได 
เพราะละความดําริพลานน้ันได  จิตอันเปนภายในเทาน้ัน  ยอมคงที่  แนนิ่ง  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 391 

เปนธรรมเอกผุดข้ึน   ต้ังม่ัน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แมอยางนี้    ภิกษุก็ชื่อวา    
เจริญกายคตาสติ.                
           [๓๐๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก   ภิกษุสงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรม  เขาปฐมฌาน  มีวิตก  มีวิจาร   มีปติและสขุเกิดแตวิเวก 
อยู     เธอยังกายนี้แล  ใหคลุกเคลา   บริบูรณ    ซาบซาน   ดวยปติและสุขเกิด 
แตวิเวก   ไมมีเอกเทศไรๆ   แหงกายทุกสวนของเธอที่ปติและสุขเกิดแตวิเวก 
จะไมถูกตอง.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เปรียบเหมือนพนักงานสรงสนาน  หรือ 
ลูกมือของพนักงานสรงสนานผูฉลาด       โรยจุณสําหรับสรงสนานลงในภาชนะ 
สําริดแลว  เคลาดวยนํ้าใหเปนกอนๆ   กอนจุณสําหรับสรงสนานน้ันมียางซึม 
เคลือบ  จึงจับกันทั้งขางในขางนอกและกลายเปนผลึกดวยยาง  ฉันใด ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    ฉันนั้นเหมือนกันแล     ภิกษุยอมยังกายนี้แล    ใหคลุกเคลา 
บริบูรณ  ซาบซานดวยปติและสุข  เกิดแตวิเวก  ไมมีเอกเทศไรๆ แหงกายทุก 
สวนของเธอ  ที่ปติและสขุเกิดแตวิเวกจะไมถูกตอง.   เม่ือภิกษุนั้นไมประมาท 
มีความเพียร   สงตนไปในธรรม  อยูอยางนี้    ยอมละความดําริพลานท่ีเปน 
เจาเรือนเสียได.   เพราะละความดําริพลานน้ันได   จิตอันเปนไปภายในเทาน้ัน 
ยอมคงที่ แนนิ่ง  เปนธรรมเอกผุดข้ึน ต้ังม่ัน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้ 
ภิกษุก็ชื่อวา  เจริญกายคตาสติ.  
           [๓๐๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุเขาทุติยฌาน 
มีความผองใสแหงใจภายใน  มีความเปนธรรมเอกผุดข้ึน   เพราะสงบวิตกและ 
วิจาร  ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสขุเกิดแตสมาธิอยู   เธอยังกายนี้แล   ให 
คลุกเคลา  บริบูรณ  ซาบซานดวยปติและสุขเกิดแตสมาธิ   ไมมีเอกเทศไรๆ 
แหงกายทุกสวนของเธอ   ที่ปติและสุขเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง.     ดกูอนภิกษุ  
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ทั้งหลาย     เปรียบเหมือนหวงน้ําพุ     ไมมีทางระบายนํ้าท้ังในทิศตะวันออก    
ทั้งในทิศตะวันตก  ทั้งในทิศเหนือ  ทั้งในทิศใตเลย    และฝนก็ยังไมหลั่งสาย 
น้ําโดยชอบตามฤดูกาล  ขณะนั้นแล   ธารนํ้าเย็นจะพุข้ึนจากหวงน้ําน้ัน   แลว 
ทําหวงน้ําน้ันเอง  ใหคลุกเคลา  บริบรูณ  ซาบซานดวยนํ้าเย็น  ไมมีเอกเทศ 
ไรๆ แหงหวงน้ําทุกสวนนั้นที่น้ําเย็นจะไมถูกตอง ฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ฉันนั้นเหมือนกันแล   ภิกษุยอมยังกายนี้แล  ใหคลกุเคลา  บริบรูณ ซาบซาน 
ดวยปติและสุขเกิดแตสมาธิ    ไมมีเอกเทศไร ๆ แหงกายทุกสวนของเธอ 
ที่ปติและสุขเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง.   เมื่อภิกษุนั้นไมประมาท  มีความเพียร 
สงตนไปในธรรม   อยูอยางนี้    ยอมละความดําริพลานท่ีอาศัยเรือนเสียได. 
เพราะละความดําริพลานน้ันได   จิตอันเปนไปภายในเทาน้ัน     ยอมคงที่ 
แนนิ่ง    เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ต้ังมั่น      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอยางนี้  ภิกษุ 
ก็ชื่อวา  เจรญิกายคตาสติ.  
           [๓๐๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุเปนผูวางเฉย 
เพราะหนายปติ    มีสติสัมปชัญญะอยู    และเสวยสุขดวยนามกายยอมเขาตติย- 
ฌานท่ีพระอริยะเรียกเธอไดวา  ผูวางเฉย  มีสติ   อยูเปนสุขอยู   เธอยังกายนี้แล 
ใหคลุกเคลา   บริบรูณ   ซาบซานดวยสุขปราศจากปติ  ไมมีเอกเทศไรๆ 
แหงกายทุกสวนของเธอ  ที่สุขปราศจากปติจะไมถูกตอง.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เปรียบเหมือนดอกบัวขาบ   หรือดอกบัวหลวง   หรือดอกบัวขาว    แตละชนิด 
ในกอบัวขาบ  หรือในกอบัวหลวง  หรือในกอบัวขาว   เกิดแลวในน้ํา  เนือ่ง 
อยูในน้ํา  ข้ึนตามนํ้า   จมอยูในน้ํา    อันน้ําเลี้ยงไว  คลุก  เคลา    บริบูรณ 
ซึมซาบดวยนํ้าเย็นจนถึงยอดและเงา  ไมมีเอกเทศไรๆ  แหงดอกบัวขาบ หรือ 
ดอกบัวหลวง  หรือดอกบัวขาว  ทุกสวนท่ีน้ําเย็นจะไมถูกตอง  ฉันใด  ด ู 



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 393 

กอนภิกษุทั้งหลาย     ฉันนั้นเหมือนกันแล     ภิกษุยอมยังกายนี้แล    ใหคลุก    
เคลา  บริบูรณ  ซาบซานดวยสุขปราศจากปติ  ไมมีเอกเทศไรๆ แหงกายทุก 
สวนของเธอท่ีสุขปราศจากปติจะไมถูกตอง.   เม่ือภิกษุนั้นไมประมาท  มีความ 
เพียร    สงตนไปแลวในธรรม    อยูอยางนี้    ยอมละความดําริพลานท่ีอาศัย 
เรือนเสียได.    เพราะละความดําริพลานนั้นได     จิตอันเปนไปภายในเทาน้ัน 
ยอมคงที่   แนนิ่งเปนธรรมเอกผุดข้ึน ต้ังม่ัน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แมอยางนี้ 
ภิกษุก็ชื่อวาเจริญกายคตาสติ. 
           [๓๐๖]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ประการอ่ืนยังมีอีก    ภิกษุเขาจตุตถ- 
ฌานอันไมมีทุกข   ไมมีสขุ     เพราะละสุขละทุกข     และดับโสมนัสโทมนัส 
กอนๆ ได  มสีติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู    เธอยอมเปนผูนั่งเอาใจอันบริสุทธิ์ 
ผุดผองแผไปทั่วกายน้ีแล    ไมมีเอกเทศไรๆ   แหงกายทุกสวนของเธอท่ีใจอัน 
บริสุทธิ์ผุดผองจะไมถูกตอง.   ดกูอนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษนั่งเอาผา 
ขาวคลุมตลอดทั้งศีรษะ    ไมมีเอกเทศไรๆ  แหงกายทุกสวนของบุรุษน้ันที่ผา 
ขาวจะไมถูกตอง  ฉันใด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ฉันนั้นเหมือนกันแล  ภิกษุ 
ยอมเปนผูนั่งเอาใจอันบริสุทธิ์ผุดผองแผไปท่ัวกายนี้แล       ไมมีเอกเทศไรๆ 
แหงกายทุกสวนของเธอท่ีใจอันบริสุทธิ์ผุดผองจะไมถูกตอง     เมื่อภิกษุนั้นไม 
ประมาท  มคีวามเพียร  สงตนไปแลว  ในธรรม  อยูอยางนี้   ยอมละความ 
ดําริพลานท่ีอาศัยเรือนเสียได     เพราะละความดําริพลานน้ันได    จิตอันเปน 
ไปภายในเทาน้ันยอมคงท่ี  แนนิ่ง  เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ต้ังมั่น  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  แมอยางนี้  ภิกษุก็ชื่อวาเจริญกายคตาสติ.  
           [๓๐๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุไรๆ  ก็ตาม   เจริญกายคตาสติ 
แลว   ทําใหมากแลว  ชื่อวาเจริญและทําใหมากซ่ึงกุศลธรรมสวนวิชชาอยาง                                                  
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ใดอยางหน่ึงอันรวมอยูในภายในดวย   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เปรียบเหมือน    
บุคคลไรๆ กต็าม  นึกถึงมหาสมุทรดวยใจแลว    ชื่อวานึกถึงแมน้ํานอยท่ีไหล 
มาสูสมุทรสายใดสายหน่ึงอันรวมอยูในภายในดวย  ฉันใด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ฉันนั้นก็เหมือนกันแล   ภิกษุไรๆ ก็ตาม   เจริญกายคตาสติแลว   ทําใหมากแลว 
ชื่อวาเจริญและทําใหมาก    ซึ่ง   กุศลธรรมสวนวิชชา   อยางใดอยางหน่ึง 
อันรวมอยูในภายในดวย.       
        
      ผูไมเจรญิกายคตาสติมารจะไดชอง 
 
           [๓๐๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไรๆ กต็าม  ไมเจริญ   ไมทําให 
มากซ่ึงกายคตาสติแลว   มารยอมไดชอง   ยอมไดอารมณ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เปรียบเหมือนบุรุษเหวี่ยงกอนศิลาหนักไปที่  
กองดินเหนียวที่เปยก    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอจะสําคัญความน้ันเปน 
ไฉน  ?   กอนศิลาหนักนั้น     จะพึงไดชองในกองดินเปยก    (เจาะใหเปนรู ) 
บางไหม ? 
           ภิกษุเหลาน้ันทูลวา  ได  พระพุทธเจาขา. 
           พ.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล  ภิกษุไรๆ ก็ตามไม 
เจริญ    ไมทาํใหมากซ่ึงกายคตาสติแลว  มารยอมไดชอง   ยอมไดอารมณ 
           [๓๐๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เปรียบเหมอืนไมแหงเกราะ     จึงมี 
บุรุษมาถือเอาเปนไมสีไฟดวยต้ังใจวา จักติดไฟ จักกอไฟ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอจะสําคัญความขอน้ีเปนไฉน ?  บุรุษน้ันถอืเอาไมแหงเกราะโนนเปน 
ไมสีไฟแลวสีกันไป  จะพึงติดไฟ  จะพึงกอไฟ    ไดบางไหม ? 
           ภิ.  ได  พระพุทธเจาขา. 
           พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุไรๆ  ก็ตามไม 
เจริญ  ไมทําใหมากซ่ึงกายคตาสติแลว    มารยอมไดชอง  ยอมไดอารมณ  
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เจริญกายคตาสติชื่อวาเจริญกุศลธรรมฝายวิชชา    
  
           [๓๑๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เปรียบเหมือนหมอน้ําวางเปลาอันเขา 
ต้ังไวบนเซิงรอง.     จึงมีบุรุษมาถือเอาเปนเครื่องตักน้ํา.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ?  บุรุษน้ันจะพึงไดน้ําเก็บไวบางไหม  ? 
           ภิ.  ได  พระพุทธเจาขา.           
           พ.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ฉันนั้นเหมือนกันแล    ภิกษุไร  ๆ ก็ตาม 
ไมเจริญ ไมทําใหมากซ่ึงกายคตาสติแลว มารยอมไดชอง  ยอมไดอารมณ. 
 
           ผูเจริญกายคตาสติมารไมไดชอง  
 
           [๓๑๑]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุไร ๆ กต็าม     เจริญกายคตาสติ 
แลวทําใหมากแลว   มารยอมไมไดชอง   ไมไดอารมณ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เปรียบเหมือนบุรษุโยนกลุมดายเบา ๆ   ลงบนแผนกระดานเรียบอันสําเร็จดวย 
ไมแกนลวน.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน ? 
บุรุษน้ันจะพึงไดชอง  บนแผนกระดานเรียบอันสําเร็จดวยไมแกนลวน   (จาก) 
กลุมดายเบา ๆ นั้น    บางไหม ? 
           ภิ.   ไมไดเลย   พระพุทธเจาขา. 
           พ.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ฉันน้ันเหมือนกันแล    ภิกษุไร ๆ  ก็ตาม 
เจริญกายคตาสติแลว   ทาํใหมากแลว   มารยอมไมไดชอง   ไมไดอารมณ. 
           [๓๑๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เปรียบเหมอืนไมสดมียาง    จึงมีบุรุษ 
มาถือเอาเปนไมสีไฟดวยต้ังใจวา   จักติดไฟ   จักกอไฟ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน ?    บุรุษน้ันถือเอาไมสดมียางโนนเปน 
ไมสีไฟแลวสีกันไป  จะพึงติดไฟ  จะพึงกอไฟไดบางไหม ?  
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           ภิ.   ไมไดเลย  พระพุทธเจาขา.   
           พ.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ฉันน้ันเหมือนกันแล     ภิกษุไร ๆ ก็ตาม 
เจริญกายคตาสติแลว   ทาํใหมากแลว   มารยอมไมไดชอง  ไมไดอารมณ. 
 
เปรียบเทียบผูเจริญกายคตาสติเหมือนหมอน้ําเต็ม 
 
           [๓๑๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เปรียบเหมอืนหมอนํ้า   มีน้ําเต็มเปยม 
เสมอขอบปาก พอที่กาจะด่ืมกินได อันเขาต้ังไวบนเชิงรอง.  จึงมีบุรุษมาถือเอา 
เปนเครื่องตักน้ํา.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน ? 
บุรุษน้ันจะพึงไดน้ําเก็บไว  บางไหม  ? 
           ภิ.   ไมไดเลย  พระพุทธเจาขา.  
           พ.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ฉันนั้นเหมือนกันแล    ภิกษุไร ๆ ก็ตาม 
เจริญกายคตาสติแลว  ทําใหมากแลว    มารยอมไมไดชอง   ไมไดอารมณ.  
           [๓๑๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุไร ๆ ก็ตาม    เจรญิกายคตาสติ 
แลว  ทําใหมากแลว  เธอนอมจิตไปในธรรมใด ๆ ที่ควรทําใหแจงดวยอภิญญา 
จะถึงความเปนผูสามารถในธรรมน้ัน  ๆ    นั่นแหละ   เพราะการทําใหแจงดวย 
อภิญญาได   ในเมื่อมีสติเปนเหตุ.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนหมอน้ํา 
มีน้ําเต็มเปยมเสมอขอบปาก     พอทีก่าจะด่ืมกินได      อันเขาต้ังไวบนเชิงรอง 
บุรุษมีกําลังมายังหมอนํ้านั้นโดยทางใด ๆ  จะพึงมาถึงนํ้าโดยทางนั้น  ๆ ได 
หรือ ? 
           ภิ.   ได  พระพุทธเจาขา.  
           พ.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ฉันนั้นเหมือนกันแล    ภิกษุไร ๆ ก็ตาม 
เจริญกายคตาสติแลว  ทําใหมากแลว   เธอนอมจิตไปในธรรมใด ๆ  ที่ควรทํา 
ใหแจงดวยอภิญญา  จะถงึความเปนผูสามารถในธรรมน้ัน  ๆ นัน่แหละ เพราะ 
การทําใหแจงดวยอภิญญาได  ในเมื่อมีสติเปนเหตุ.   
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เปรียบเทียบผูเจริญกายคตาสติเหมือนสระโบกขรณี    
 
           [๓๑๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนสระโบกขรณีสี่เหลี่ยมใน 
ภูมิภาคที่ราบ  เขาพูนคันไว  มีน้ําเต็มเปยมเสมอขอบปาก  พอที่กาจะด่ืมกินได 
บุรุษมีกําลังเจาะคันสระโบกขรณีนั้นทางดานใด ๆ    น้ําจะพึงไหลมาทางดาน 
นั้น  ๆ ไดหรอื ? 
           ภิ.   ไหลมาได  พระพุทธเจาขา. 
           พ.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ฉันนั้นเหมือนกันแล   ภิกษุไร ๆ   ก็ตาม 
เจริญกายคตาสติแลว  ทําใหมากแลว  เธอนอมจิตไปในธรรมใด  ๆ  ที่ควรทํา 
ใหแจงดวยอภิญญา  จะถงึความเปนผูสามารถในธรรมน้ัน  ๆ  นั่นแหละ  เพราะ 
การกระทําใหแจงดวยอภิญญาได  ในเมื่อมีสติเปนเหตุ. 
 
เปรียบเทียบผูเจริญกายคตาสติเหมือนสารถีขับรถ  
 
           [๓๑๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เปรียบเหมือนรถมาอาชาไนยเขาเทียม 
มาแลว มีแสเสียบไวในที่ระหวางมาท้ังสองจอดอยูบนพ้ืนที่เรียบตรงทางใหญ  ๔ 
แยก.     นายสารถีผูฝกมา    เปนอาจารยขับข่ีผูฉลาด    ข้ึนรถน้ันแลว มือซาย 
จับสายบังเหียน   มือขวาจับแส    ขับรถไปยังที่ปรารถนาได    ฉันใด    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล   ภิกษุไร ๆ กต็าม  เจริญกายคตาสติแลว 
ทําใหมากแลว   เธอยอมนอมจิตไปในธรรมใด ๆ  ที่ควรทําใหแจงดวยอภิญญา 
จะถึงความเปนผูสามารถในธรรมน้ัน  ๆ  นั่นแหละ     เพราะการกระทําใหแจง 
ดวยอภิญญาได  ในเมื่อมีสติเปนเหตุ.  
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อานิสงสการเจริญกายคตาสติ  ๑๐ ประการ    
 
           [๓๑๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      กายคตาสติอันภิกษุเสพแลวโดยมาก 
เจริญแลว    ทําใหมากแลว  ทําใหเปนยานแลว    ทาํใหเปนพ้ืนที่ต้ังแลว    ให 
ดํารงอยูเนือง ๆ แลว   อบรมแลว   ปรารภสมํ่าเสมอดีแลว     พึงหวังอานิสงส 
๑๐ ประการน้ี  คือ 
           (๑)   อดกลั้นตอความยินรายและความยินดีได      ไมถกูความยินราย 
ครอบงํา   ยอมครอบงําความยินรายที่เกิดข้ึนแลวอยูดวย. 
           (๒)   อดกลั้นตอภัยและความหวาดกลัวได   ไมถูกภัยและความหวาด 
กลัวครอบงํา   ยอมครอบงําภัยและความหวาดกลัว   ที่เกิดข้ึนแลวอยูดวย. 
           (๓)   อดทน  คือเปนผูมีปรกติอดกลั้นตอความหนาว       ความรอน 
ความหิว   ความกระหาย   ตอสัมผัสแหงเหลือบ    ยุง    ลม    แดด.     และสตัว 
เสือกคลาน   ตอทํานองคําพูดที่กลาวราย   ใสราย   ตอเวทนาประจําสรีระที่เกิด 
ข้ึนแลว   อันเปนทุกขกลา   เจ็บแสบ   เผ็ดรอน  ไมใชความสําราญ   ไมเปนที่ 
ชอบใจ  พอจะสังหารชีวิตได.  
           (๔)  เปนผูไดฌาน   ๔  อันเกิดมีในมหัตคตจิต    เครื่องอยูสบายใน 
ปจจุบัน  ตามความปรารถนา  ไมยาก  ไมลําบาก. 
           (๕)   ยอมแสดงฤทธ์ิไดเปนอเนกประการ คือ   คนเดียวเปนหลายคน 
ก็ได  หลายคนเปนคนเดียวก็ได  ปรากฏตัวหรือหายตัวไปนอกฝา  นอกกําแพง 
นอกภูเขาไดไมติดขัด  เหมือนไปในท่ีวางก็ได   ทําการผุดข้ึนและดําลงในแผน 
ดินเหมือนนํ้าก็ได   เดินบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได   เหาะไปใน 
อากาศโดยบัลลังกเหมือนนกก็ได    ลบูคลําพระจันทรและพระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ ์
มีอานุภาพมากปานฉะนี้    ดวยฝามือก็ได   ใชอํานาจทางกายไปจนถึงพรหมโลก 
ก็ได.  
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           (๖)   ยอมฟงเสียงท้ังสอง   คือ   เสียงทิพยและเสียงมนุษย    ทั้งท่ีไกล   
และที่ใกลไดดวยทิพยโสตธาตุ   อันบริสุทธิ์  ลวงโสตของมนุษย.  
           (๗)   ยอมกําหนดรูใจของสัตวอ่ืน   และบุคคลอ่ืนได   ดวยใจ   คือ 
จิตมีราคะก็รูวาจิตมีราคะ  หรือจิตปราศจากราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ   จิตมี 
โทสะก็รูวาจิตมีโทสะ    หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวาจิตปราศจากโทสะ    จิตมี 
โมหะก็รูวาจิตมีโมหะ  หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวาจิตปราศจากโมหะ  จิตหดหู   
ก็รูวาจิตหดหู     จิตฟุงซานก็รูวาจิตฟุงซาน      จิตเปนมหัคคตะก็รูวาจิตเปน 
มหัคคตะ หรือจิตไมเปนมหัคคตะก็รูวาจิตไมเปนมหัคคตะ   จิตยังมีจิตอ่ืนยิ่งกวา 
ก็รูวาจิตยังมีจิตอ่ืนยิ่งกวา    หรือจิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวาก็รูวาจิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา 
จิตต้ังม่ันก็รูวาจิตต้ังม่ัน    หรือจิตไมต้ังม่ันก็รูวาจิตไมต้ังม่ัน     จิตหลุดพนแลว 
ก็รูวาจิตหลุดพนแลว  หรอืจิตยังไมหลุดพนก็รูวาจิตยังไมหลุดพน. 
           (๘)   ยอมระลึกถึงขันธ    ที่อยูอาศัยในชาติกอนไดเปนอเนกประการ 
คือระลึกไดชาติหน่ึงบาง   สองชาติบาง  สามชาติบาง  สี่ชาติบาง  หาชาติบาง 
สิบชาติบาง    ยี่สิบชาติบาง   สามสิบชาติบาง   สี่สบิชาติบาง   หาสิบชาติบาง 
รอยชาติบาง  พันชาติบาง   แสนชาติบาง   หลายสังวัฏกัปบาง   หลายวิวัฏกัป 
บาง  หลายสังวัฏวิวัฏกัปบาง  วาในชาติโนน   เรามีชื่ออยางนี้   มีโคตรอยางนี้ 
มีผิวพรรณอยางนี้   มีอาหารอยางนี้    เสวยสุขและทุกขอยางนี้      มีกําหนดอายุ 
เทาน้ี    เรานัน้เคลื่อนจากชาตินั้นแลว    บังเกิดในชาติโนน    แมในชาตินั้น 
เราก็มีชื่ออยางนี้   มีโคตรอยางนี้   มผิีวพรรณอยางนี้   มีอาหารอยางนี้   เสวย 
สุขและทุกขอยางนี้   มีกําหนดอายุเทานี้    เรานั้นเคลื่อนจากชาตินี้แลว   จึงเขา 
ถึงในชาตินี้         ยอมระลกึถึงขันธที่อยูอาศัยในชาติกอนไดเปนอเนกประการ 
พรอมท้ังอาการ  พรอมทั้งอุเทศเชนน้ี.   
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           (๙)  ยอมมองเห็นหมูสัตวกําลังจุติ  กําลังอุปบัติ  เลว  ประณีต  มี      
ผิวพรรณดี  มีผิวพรรณทราม  ไดดี  ตกยาก  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวง 
จักษุของมนุษย  ฯลฯ  ยอมมองเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ  กําลังอุปบัติ  เลว 
ประณีต  มีผิวพรรณดี  มผิีวพรรณทราม  ไดดี  ตกยาก  ดวยทิพยจักษุอัน 
บริสุทธิ์  ลวงจักษุของมนุษย  ยอมทราบชัดหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม  เชนนี้. 
           (๑๐)  ยอมเขาถึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะ 
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป  ทําใหแจง  เพราะรูยิ่งดวยตนเอง  ในปจจุบันอยู. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กายคตาสติอันภิกษุเสพแลวโดยมาก  เจริญแลว 
ทําใหมากแลว  ทําใหเปนยานแลว  ทําใหเปนพ้ืนที่ต้ังแลว  ใหดาํรงอยูเนือง ๆ 
แลว  อบรมแลว  ปรารภสมํ่าเสมอดีแลว  พึงหวังอานิสงส  ๑๐  ประการได 
ดังน้ีแล. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตน้ีแลว  ภิกษุเหลาน้ันตาง 
ชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล. 
                                   จบ  กายคตาสติสูตรที่  ๙  
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                  อรรถกถากายคตาสติสูตร    
 
           กายคตาสติสูตร  มีคําเริ่มตนวา   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา     เคหสิตา   ไดแก    อาศัยกามคุณ    
ความดําริอันแลนไป  ชื่อวา  สรสงฺกปฺปา   (ความดําริพลาน)    ก็ธรรมชาติ 
ชื่อ สร  เพราะพลานไป  อธิบายวา แลนไป.  บทวา อชฺฌตฺตเมว ความวา 
ในอารมณอันเปนภายในเทาน้ัน.   บทวา กายคตาสติ ไดแก   สติอันกําหนด 
(พิจารณา)  กายบาง  มีกายเปนอารมณบาง.  เม่ือกลาววา   กําหนด  (พิจารณา) 
กาย   ยอมเปนอันกลาวถึงสมถะ    เมื่อกลาววา   มกีายเปนอารมณ   ยอมเปน 
อันกลาวถึงวิปสสนา   ยอมเปนอันกลาวถึงท้ังสมถะ   และวิปสสนา   ดวยบท 
ทั้งสอง.    ตรัสกายานุปสสนา  ๑๔  อยาง   ในมหาสติปฏฐาน   มีคําวา  ปุน จ 
ปร ฯเปฯ เอว   โข  ภิกฺขเว ภิกฺข ุกายคต  สตึ๑    ภาเวติ (ขออ่ืนยังมีอีก 
ฯลฯ  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุยอมเจริญกายคตาสติ  อยางนี้แล)   ดังน้ีเปนตน. 
           บทวา   อนฺโตคธา ตสฺส   ความวา    (กุศลธรรม)    ยอมเปนอัน 
รวมลงในภายในแหงภาวนาของภิกษุนั้น.  ในบทวา วิชฺชาภาคิยา นี้มีอธิบาย 
วา   ชื่อวา   สวนวิชชา    เพราะสองเสพ  (คือได)     วิชชาดวยอํานาจสัมปโยค 
ดังน้ีบาง.    ชื่อวา   สวนวิชชา   เพราะเปนไปในสวนวิชชา   คือในกลุมวิชชา 
ดังน้ีบาง.  ในกุศลธรรมอันเปนสวนวิชชานั้น   วิชชา ๘  คือ วปิสสนาญาณ ๑ 
มโนมยิทธิ ๑   อภิญญา ๖   ดวยอรรถวิเคราะหขอแรก   แมธรรมทั้งหลายท่ี 
สัมปยุตดวยวิชชา  ๘  เหลาน้ัน     ก็เปนสวนแหงวิชชา.     (วิชชาภาคิยะ). 
ดวยอรรถวิเคราะหขอหลัง    วิชชาอยางใดอยางหนึ่ง    เพียงวิชชาเดียว    ใน 
บรรดาวิชชา ๘ เหลาน้ัน   ชื่อวาวิชชา  วิชชาที่เหลือท้ังหลายเปนสวนแหง-  
๑.  ม.  กายคตาสตึ.  
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วิชชา.   เมื่ออธิบายอยางน้ี    วิชชาก็ด ี   ธรรมท่ีสมัปยุตดวยวิชชาก็ดี   พึง    
ทราบวา  เปนสวนแหงวิชชาทั้งน้ัน.  ในบทวา   เจตสา ผุโฏ  นีม้ีอธิบาย 
วา  การแผมี ๒ อยาง  คือ  แผดวยอาโปกสิณ,    แผดวยทิพยจักษุ,   ใน 
การแผ  ๒ อยางนั้น     การเขาอาโปกสิณแลวแผไปดวยนํ้า   ชือ่วา    แผดวย 
อาโปกสิณ   แมน้ําสายเล็กๆ  (แคว)   ที่ไหลลงสูทะเลท้ังหมด   ยอมเปนอัน 
รวมอยูภายในทะเลใหญ    แมที่อาโปกสิณถูกตองแลวอยางนี้.   สวนการเจริญ 
อาโลกกสิณแลวแลดูทะเลท้ังหมดดวยทิพยจักษุ  ชือ่วาแผไปดวยทิพยจักษุ   
เมื่อทะเลใหญแมที่ทิพยจักษุถูกตองแลวอยางนี้     แมน้ําสายเล็กๆ ที่ไหลลงสู 
ทะเลท้ังหมด  ยอมเปนอันรวมอยูภายในท้ังน้ัน.   
           บทวา  โอตาร   ไดแก   ระหวาง  คือ   ชอง.     บทวา  อารมฺมณ   
ไดแก   เปนปจจัยแหงการบังเกิดกิเลส.      บทวา  ลเภถ  โอตาร       ความวา 
พึงไดการเขาไป  อธิบายวา  พึงแทงตลอดไปจนถึงที่สุด. 
           บทวา  นิกฺเขปน   ไดแก (เนื้อ)   ที่ที่จะเก็บน้ําไว. 
           ทรงเปรียบบุคคลผูไมเจริญกายคตาสติ  ดวยกองดินเปยกเปนตนอยาง 
นี้แลว  บัดนี้เพ่ือจะทรงเปรียบบุคคลผูเจริญกายคตาสติดวยแผนไมแกนเปนตน 
จึงตรัสคําวา  เสยฺยถาป     ดังน้ีเปนตนไป. 
           ในบทเหลาน้ัน   บทวา  อคฺคฬผลก   ไดแก   บานประตู. 
           บทวา  กากเปยฺโย  ความวา   อันกาจับที่ขอบปากแลวกมคอดื่มได.  
บทวา  อภิฺาสจฺฉิกรณยีสฺส  แปลวา  พึงทําใหแจงดวยอภิญญา.  
           บทวา  สกขฺิพฺยต  ปาปุณาติ  ไดแก   ถึงความประจักษ.     บทวา 
สติ  สติอายตเน  คือ  เมื่อเหตุแหงสติมีอยู.  
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           ถามวา  ก็อะไรเปนเหตุในที่นี้.                
           ตอบวา  อภิญญานั่นแหละเปนเหตุ.   
           บทวา  อาฬิพทฺธา  ไดแก   กั้นเข่ือน. 
           บทวา  ยานีกตาย  คือ  ทําใหเหมือนยานท่ีเทียมไวแลว      บทวา 
วตฺถุกตาย  คือ  ทําใหเปนที่พ่ึงอาศัย (ที่จอด).    บทวา  อนุฏ ิตาย   คือ 
เปนไปเนือง ๆ.        บทวา   ปริจิตาย     คือ    ทําการส่ังสมไว.      บทวา 
สุสมารทฺธาย  ไดแก   ปรารภสมํ่าเสมอดีแลว  คือ   ประคับประคองไวอยาง 
ดี.    คําท่ีเหลือในบททั้งปวงงายทั้งน้ันแล.       
                           จบ  อรรถกถากายคตาสติสูตรที่   ๙  
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                       ๑๐. สังขารปูปตติสูตร    
 
วาดวยปฏิปทาใหสําเร็จความปรารถนา  
 
           [๓๑๘]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี:- 
           สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูที่ พระวิหารเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี   สมัยนั้นแล  พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุเหลาน้ัน 
ทูลรับพระพุทธดํารสัแลว.                                              
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังนี้วา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เรา 
ตถาคตจักแสดงความเกิดข้ึนแหงสังขารแกเธอทั้งหลาย.        เธอทั้งหลายจงฟง 
ความเกิดข้ึนแหงสังขารนั้น    จงใสใจใหดี   เราตถาคตจักกลาวตอไป.    ภิกษุ 
เหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา  ชอบแลวพระพุทธเจาขา.  
 
            ปฏิปทาเพื่อเปนกษัตริยมหาศาล  
 
           [๓๑๙]   พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสดังน้ีวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูประกอบดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา 
เธอมีความปรารถนาอยางน้ีวา   ไฉนหนอ !    เราเม่ือตายไปแลวพึงเขาถึงความ 
เปนสหายแหงกษัตริยมหาศาลเถิด    ดังน้ีก็มี     เธอจึงต้ังจิตน้ัน    อธิษฐาน 
จิตน้ัน    เจรญิจิตน้ัน     ความปรารถนาและวิหารธรรมเหลาน้ัน    อันเธอเจริญ 
แลวอยางนี้    ทําใหมากแลวอยางนี้    ยอมเปนไปเพ่ือความสําเร็จในภาวะนั้น 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้มรรค  นี้ปฏิปทา   เปนไปเพ่ือความสําเร็จในความเปน 
สหายแหงกษัตริยมหาศาล.  
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      ปฏิปทาเพ่ือเปนพราหมณมหาศาล     
 
           [๓๒๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ประการอ่ืนยังมีอีก     คือภิกษุเปนผู 
ประกอบดวย  ศรัทธา  ศลี  สุตะ  จาคะ  ปญญา    เธอมีความปรารถนา 
อยางนี้วา    ไฉนหนอ !  เราเม่ือตายไปแลว     พึงเขาถึงความเปนสหายแหง 
พราหมณมหาศาลเถิด   ดังน้ีก็มี. . . วา    ไฉนหนอ !  เราเม่ือตายไปแลว 
พึงเขาถึงความเปนสหายแหงคฤหบดีมหาศาลเถิด ดงัน้ีก็มี    เธอจึงต้ังจิตน้ัน 
อธิษฐานจิตน้ัน    เจริญจิตน้ัน      ความปรารถนาและวิหารธรรมเหลาน้ันอันเธอ 
เจริญแลวอยางนี้    ทําใหมากแลวอยางนี้    ยอมเปนไปเพ่ือความสําเร็จในภาวะ 
นั้น  ๆ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้มรรค  นี้ปฏิปทา     เปนไปเพ่ือความสําเร็จใน 
ความเปนสหายแหงคฤหบดีมหาศาล 
 
       ปฏิปทาเพ่ือเปนเทวดาชั้นดาวดึงส  
 
           [๓๒๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ประการอ่ืนยังมีอีก       ภิกษุเปนผู 
ประกอบดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา.      เธอไดฟงวา เทวดา 
ชั้นดาวดึงส   มีอายุยืน  มวีรรณะ  มากดวยความสุข    เธอมีความปรารถนา 
อยางนี้วา  ไฉนหนอ !    เราเม่ือตายไปแลว      พึงเขาถึงความเปนสหายแหง 
เทวดาชั้นดาวดึงสเถิด.     เธอจึงต้ังจิตน้ัน   อธิษฐานจิตน้ัน   เจริญจิตน้ัน. 
ความปรารถนาและวิหารธรรมเหลาน้ัน    อันเธอเจริญแลวอยางนี้    ทําใหมาก 
แลวอยางนี้    ยอมเปนไปเพ่ือความสําเร็จในภาวะนั้น.        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
นี้มรรค นี้ปฏิปทา   เปนไปเพ่ือความสําเร็จในความเปนสหายแหงเทวดาชั้น 
ดาวดึงส. 
 
                 ปฏิปทาเพ่ือเปนเทวดาชั้นยามา  
 



           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีกคือ   ภิกษุเปนผูประกอบดวย 
ศรัทธา  ศีล    สุตะ  จาคะ  ปญญา  เธอไดฟงวา   เทวดาชั้นยามา. . .   
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              ปฏปิทาเพ่ือเปนเทวดาชั้นดุสิต    
 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีกคือ  ภิกษุเปนผูประกอบดวย 
ศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา  เธอไดฟงวา   เทวดาชั้นดุสิต . .   
 
     ปฏิปทาเพ่ือเปนเทวดาชั้นนิมมานรดี  
 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีกคือ   ภิกษุเปนผูประกอบดวย 
ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เธอไดฟงวา  เทวดาชั้นนิมมานรดี  . . 
 
ปฏิปทาเพ่ือเปนเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี 
 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีกคือ   ภิกษุเปนผูประกอบดวย 
ศรัทธา  ศีล  สุตะ จาคะ ปญญา  เธอไดฟงวา     เทวดาชั้นปรนิมมิต- 
วสวัตดี   มีอายุยืน  มีวรรณะ   มากดวยความสุข.   เธอมีความปรารถนาอยาง 
นี้วา  ไฉนหนอ !   เราเม่ือตายไปแลว    พึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้น 
ปรนิมมิตวสวัตดีเถิด      เธอจึงต้ังจิตน้ัน     อธิษฐานจิตน้ัน    เจริญจิตน้ัน. 
ความปรารถนาและวิหารธรรมเหลาน้ัน   อันเธอเจริญแลวอยางนี้    ทําใหมาก 
แลวอยางนี้    ยอมเปนไปเพ่ือความสําเร็จในภาวะนั้น.      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
นี้มรรค  นี้ปฏิปทา     เปนไปเพ่ือความสําเร็จในความเปนสหายแหงเทวดาชั้น 
ปรนิมมิตวสวัตดี.  
 
                  ปฏิปทาเพ่ือเปนสหัสสพรหม 
 
           [๓๒๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ประการอ่ืนยังมีอีกคือ     ภิกษุเปนผู 
ประกอบดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา     เธอไดฟงวา สหัสส- 



พรหม    มีอายุยืน    มีวรรณะ    มากดวยความสุข      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สหัสสพรหม ยอมนอมจิตแผไปตลอดโลกธาตุพันหน่ึงอยู.    แมสัตวทั้งหลาย 
ที่เกิดแลวในสหัสสพรหมนั้น  ก็นอมจิตแผไปอยูได.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
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เปรียบเหมือนบุรุษมีนัยนตาดี   วางมะขามปอมผลหนึ่งในมือแลวพิจารณาได    
ฉันใด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สหัสสพรหมก็ฉันนัน้เหมือนกันแล  ยอมนอม 
จิตแผไปตลอดโลกธาตุพันหน่ึงอยู.     แมสัตวทั้งหลายที่เกิดแลวใน สหัสส- 
พรหมนั้น  กน็อมจิตแผไปอยูได.   เธอมีความปรารถนาอยางนี้วา  ไฉนหนอ ! 
เราเม่ือตายไปแลว   พึงเขาถึงความเปนสหายแหงสหัสสพรหมเถิด      เธอจึง 
ต้ังจิตน้ัน อธิษฐานจิตน้ัน    เจริญจิตน้ัน.    ความปรารถนาและวิหารธรรมเหลา 
นั้น    อันเธอเจริญแลวอยางนี้    ทําใหมากแลวอยางนี้    ยอมเปนไปเพ่ือความ 
สําเร็จในภาวะนั้น.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา  เปนไปเพ่ือความ 
สําเร็จในความเปนสหายแหงสหัสสพรหม. 
 
ปฏิปทาเพ่ือเปนทวิสหัสสพรหม. . .ปญจสหัสสพรหม 
 
           [๓๒๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ประการอ่ืนยังมีอีกคือ     ภิกษุเปนผู 
ประกอบดวยศรัทธา ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา   เธอไดฟงวาทวิสหัสส- 
พรหม... 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีกคือ  ภิกษุเปนผูประกอบดวย 
ศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา  เธอไดฟงวา  ติสหัสสพรหม... 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีกคือ  ภิกษุผูประกอบดวย 
ศรัทธา  ศีล   สุตะ  จาคะ  ปญญา  เธอไดฟงวา  จตุสหัสสพรหม.... 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีกคือ  ภิกษุเปนผูประกอบดวย 
ศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา.  เธอไดฟงวา  ปญจสหัสสพรหม 
มีอายุยืน  มีวรรณะ  มากดวยความสุข    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปญจสหัสส- 
พรหม ยอมนอมจิตแผไปตลอดโลกธาตุหาพันอยู.   แมสัตวทั้งหลายท่ีเกิดแลว 
ในปญจสหัสสพรหมนัน้   ก็นอมจิตแผไปอยูได.   เปรียบเหมอืนบุรุษมีนัยน- 
ตาดี  วางผลมะขามปอม ๕  ผลในมือแลวพิจารณาดูได   ฉันใด.  ดูกอนภิกษุ  
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ทั้งหลาย  ปญจสหัสสพรหมก็ฉันนัน้เหมือนกันแล ยอมนอมจิตแผไปตลอด   
โลกธาตุหาพันอยู.   แมสัตวทั้งหลายที่เกิดแลวในปญจสหัสสพรหมก็นอมจิตแผ   
ไปอยูได.   เธอมีความปรารถนาอยางนี้วา  ไฉนหนอ  !   เราเม่ือตายไปแลว  พึง 
เขาถึงความเปนสหายแหงปญจสหัสสพรหมเถิด.   เธอจึงต้ังจิตน้ัน   อธิษฐาน 
จิตน้ัน    เจรญิจิตน้ัน.   ความปรารถนาและวิหารธรรมเหลาน้ัน    อันเธอเจริญ 
แลวอยางนี้  ทําใหมากแลวอยางนี้     ยอมเปนไป   เพ่ือความสําเร็จในภาวะนั้น. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้มรรค  นี้ปฏิปทา   เปนไปเพ่ือความสําเร็จในความเปน 
สหายแหงปญจสหัสสพรหม. 
 
           ปฏิปทาเพ่ือเปนทสสหัสพรหม 
 
           [๓๒๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ประการอ่ืนยังมีอีกคือ    ภิกษุเปนผู 
ประกอบดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา    เธอไดฟงวา  ทสสหัสส-  
พรหม มีอายุยืน มีวรรณะ มากดวยความสุข.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทสสหัสส- 
พรหมยอมนอมจิตแผไปตลอดโลกธาตุหม่ืนหน่ึงอยู.       แมสัตวทั้งหลายท่ีเกิด 
แลวในทสสหัสสพรหมนั้น     ก็นอมจิตแผไปอยูได       ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
เปรียบเหมือนแกวไพฑูรย    งามโชติชวง     แปดเหลี่ยมอันเขาเจียระไนดีแลว 
วางไวบนผากัมพลเหลือง   ยอมสองแสงเรืองไพโรจน  ฉันใด  ดูกอนภิกษุทั้ง- 
หลาย  ทสสหัสสพรหมก็ฉันนั้นเหมือนกันแล  ยอมนอมจิตแผไปตลอดโลก 
ธาตุหม่ืนหน่ึงอยู    แมสัตวทั้งหลายท่ีเกิดแลวในทสสหัสสพรหมนั้น    ก็นอม 
จิตแผไปอยูได.    เธอมีความปรารถนาอยางนี้วา   ไฉนหนอ  !     เราเม่ือตายไป 
แลว     พึงเขาถึงความเปนสหายแหงทสสหัสสพรหมเถิด    เธอจึงต้ังจิตน้ัน 
อธิษฐานจิตน้ัน   เจริญจิตน้ัน     ความปรารถนาและวิหารธรรมเหลาน้ัน    อัน 
เธอเจริญแลวอยางนี้   ทําใหมากแลวอยางนี้   ยอมเปนไปเพ่ือความสําเร็จใน  
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ภาวะนั้น    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  นี้มรรค   นี้ปฏิปทา   เปนไปเพ่ือความสําเร็จ   
ในความเปนสหายแหงทสสหัสสพรหม. 
 
           ปฏิปทาเพ่ือเปนสตสหัสสพรหม  
 
           [๓๒๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ประการอ่ืนยังมีอีก     คือภิกษุเปนผู 
ประกอบดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา  เธอไดฟงวาสตสหัสส- 
พรหม  มีอายุยืน  มีวรรณะ   มากดวยความสุข    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สต- 
สหัสสพรหมยอมนอมจิตแผไปตลอดโลกธาตุแสนหน่ึงอยู.     แมสัตวทั้งหลาย 
ที่เกิดแลวในสตสหัสสพรหมนั้น  ก็นอมจิตแผไปอยูได  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เปรียบเหมือนแทงทองชมพูนุท    ที่เขาหลอมดวยความชํานาญดีในเบาของชาง 
ทองผูฉลาดแลว    วางไวบนผากัมพลสีเหลือง    ยอมสองแสงเรือง    ไพโรจน 
ฉันใด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สตสหัสสพรหมก็ฉันนั้นเหมือนกันแล   ยอม 
นอมจิตแผไปตลอดโลกธาตุแสนหน่ึงอยู.      แมสัตวทั้งหลายเกิดแลว 
ในสตสหัสสพรหมนั้น   ก็นอมจิตแผไปอยูได.  เธอมีความปรารถนาอยางนี้ 
วา  ไฉนหนอ   เราเม่ือตายไปแลว    พึงเขาถึงความเปนสหายแหงสตสหัสส-  
พรหมเถิด  เธอจึงต้ังจิตน้ัน   อธิษฐานจิตน้ัน   เจริญจิตน้ัน....    ความปรารถนา 
และวิหารธรรมเหลานั้น อันเธอเจริญแลวอยางนี้   ทําใหมากแลวอยางนี้    ยอม 
เปนไปเพ่ือความสําเร็จในภาวะนั้น.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นีม้รรค   นี้ปฏปิทา 
เปนไปเพ่ือความเปนสหายแหงสตสหัสสพรหม.  
 
     ปฏิปทาเพ่ือเปนเทวดาชั้นอาภา  ๓ ชั้น                     
 
           [๓๒๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ประการอ่ืนยังมีอีกคือ     ภิกษุเปนผู 
ประกอบดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา  เธอไดฟงวา  เทวดาชั้น  
อาภา  มีอายุยืน  มีวรรณะ  มากดวยความสุข.  เธอมีความปรารถนาอยางนี้วา  
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ไฉนหนอ  !   เราเม่ือตายไปแลวพึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นอาภา    
เถิด    เธอจึงต้ังจิตน้ัน  อธิษฐานจิตน้ัน     เจริญจิตน้ัน.      ความปรารถนาและ 
วิหารธรรมเหลานั้น    อันเธอเจริญแลวอยางนี้   ทําใหมากแลวอยางนี้   ยอมเปน 
ไปเพ่ือความสําเร็จในภาวะนั้น.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     นี้มรรค   นี้ปฏิปทา 
เปนไปเพ่ือความสําเร็จในความเปนสหายแหงเทวดาชั้นอาภา. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีกคือ   ภิกษุเปนผูประกอบดวย 
ศรัทธา  ศีล  สุตะ จาคะ ปญญา  เธอไดฟงวา  เทวดาชั้นปริตตาภา...      
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีกคือ   ภิกษุเปนผูประกอบดวย 
ศรัทธา  ศีล  สุตะ   จาคะ   ปญญา   เธอไดฟงวา   เทวดาชั้นอัปปมา- 
ณาภา....           
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีกคือ   ภิกษุเปนผูประกอบดวย 
ศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา   เธอไดฟงวา   เทวดาชั้นอาภัสสรา 
มีอายุยืน  มีวรรณะ  มากดวยความสุข.    เธอมีความปรารถนาอยางนี้วา  ไฉน 
หนอ !  เราเม่ือตายไปแลว  พึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นอาภัสสรา 
เถิด.   เธอจึงต้ังจิตน้ัน    อธิษฐานจิตน้ัน    เจริญจิตน้ัน.    ความปรารถนาและ 
วิหารธรรมเหลาน้ัน   อันเธอเจริญแลวอยางนี้  ทําใหมากแลวอยางนี้   ยอมเปน 
ไปเพ่ือความสําเร็จในภาวะนั้น    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้มรรค  นี้ปฏิปทา เปน 
ไปเพ่ือความสําเร็จในความเปนสหายแหงเทวดาชั้นอาภัสสรา.  
 
      ปฏิปทาเพ่ือเปนเทวดาชั้นสุภา ๓ ชั้น 
 
           [๓๒๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ประการอ่ืนยังมีอีกคือ    ภิกษุเปนผู 
ประกอบดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา   เธอไดฟงวา  เทวดาชั้น  
สุภา...  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอันยังมีอีกคือ   ภิกษุเปนผูประกอบดวย   
ศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ   ปญญา.    เธอไดฟงวา   เทวดาชั้นปริตตสุ- 
ภา...   
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีกคือ  ภิกษุเปนผูประกอบดวย 
ศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา.   เธอไดฟงวา  เทวดาชั้นอัปปมาณ- 
สุภา... 
 
      ปฏิปทาเพ่ือเปนเทวดาชั้นสุภกิณหา 
 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีกคือ   ภิกษุเปนผูประกอบดวย 
ศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา.   เธอไดฟงวา   เทวดาชั้นสุภกิณหา 
มีอายุยืน  มีวรรณะ  มากดวยความสุข   เธอมีความปรารถนาอยางนี้วา   ไฉน 
หนอ !  เราเม่ือตายไปแลว  พึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้น  สุภกณิหา 
เถิด.   เธอจึงต้ังจิตน้ัน อธิษฐานจิตน้ัน  เจริญจิตน้ัน.    ความปรารถนาและวิหาร 
ธรรมเหลาน้ัน  อันเธอเจริญแลวอยางนี้   ทําใหมากแลวอยางนี้   ยอมเปนไป 
เพ่ือความสําเร็จในภาวะนั้น.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้มรรค  นี้ปฏิปทา   เปน 
ไปเพ่ือความสําเร็จในความเปนสหายแหงเทวดาชั้นสุภกิณหา. 
 
           ปฏิปทาเพ่ือเปนเทวดาชั้นเวหัปผลา 
 
           [๓๒๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ประการอ่ืนยังมีอีกคือ     ภิกษุเปนผู 
ประกอบดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา  เธอไดฟงวา  เทวดาชั้น 
เวหัปผลา... 
 
                    ปฏิปทาเพ่ือเปนเทวดาชั้นอวิหา 
 



           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีกคือ   ภิกษุเปนผูประกอบดวย 
ศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา.   เธอไดฟงวา  เทวดาชั้นอวิหา...  
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         ปฏิปทาเพ่ือเปนเทวดาชั้นอตัปปา    
 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีกคือ   ภิกษุเปนผูประกอบดวย 
ศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา.   เธอไดฟงวาเทวดาชั้นอตัปปา...     
 
           ปฏิปทาเพ่ือเปนเทวดาชั้นสุทัสสา 
 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีกคือ   ภิกษุเปนผูประกอบดวย 
ศรัทธา  ศีล  สุตะ จาคะ ปญญา.   เธอไดฟงวาเทวดาชั้นสุทัสสา...     
 
               ปฏปิทาเพ่ือเปนเทวดาชั้นสุทัสสี  
 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีกคือ  ภิกษุเปนผูประกอบดวย 
ศรัทธา  ศีล สุตะ  จาคะ  ปญญา.   เธอไดฟงวาเทวดาชั้นสุทัสสี...    
 
            ปฏิปทาเพื่อเปนเทวดาชั้นอกนิฏฐา    
 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีกคือ   ภิกษุเปนผูประกอบดวย 
ศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา.   เธอไดฟงวา    เทวดาชั้นอกนิฏฐา 
มีอายุยืน  มีวรรณะ  มากดวยความสุข   เธอมีความปรารถนาอยางนี้วา ไฉน 
หนอ  !   เมื่อเราตายไปแลวพึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นอกนิฏฐาเถิด. 
เธอจึงต้ังจิตน้ัน   อธิษฐานจิตน้ัน  เจริญจิตน้ัน.  ความปรารถนาและวิหารธรรม 
เหลาน้ัน    อันเธอเจริญแลวอยางนี้     ทําใหมากแลวอยางนี้   ยอมเปนไปเพ่ือ 
ความสําเร็จในภาวะนั้น     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นีม้รรค  นี้ปฏปิทา  เปนไป 
เพ่ือความสําเร็จในความเปนสหายแหงเทวดาชั้นอกนิฏฐา.          
 



ปฏิปทาเพ่ือเขาถึงอากาสานัญจายตนภพ 
 
           [๓๒๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ประการอ่ืนยังมีอีกคือ    ภิกษุเปนผู 
ประกอบดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา    เธอไดฟงวา  เทวดาผู 
เขาถึงอากาสานัญจายตนภพ     มีอายยุืน  ดํารงอยูนาน    มากดวยความสุข.  
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เธอมีความปรารถนาอยางน้ีวา      ไฉนหนอ  !   เมื่อเราตายไปแลว    พึงเขาถึง   
ความเปนสหายแหงเทวดาผูเขาถึงอากาสานัญจายตนภพเถิด     เธอจึงต้ังจิต 
นั้น    อธิษฐานจิตน้ัน   เจริญจิตน้ัน.    ความปรารถนาและวิหารธรรมเหลาน้ัน 
อันเธอเจริญแลวอยางนี้    ทําใหมากแลวอยางนี้    ยอมเปนไปเพ่ือความสําเร็จ 
ในภาวะน้ัน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นีม้รรค  นี้ปฏปิทา  เปนไปเพ่ือความสําเร็จ  
ในความเปนสหายแหงเทวดาผูเขาถึงอากาสานญจายตนภพ.   
 
   ปฏิปทาเพ่ือเขาถึงวิญญานัญจายตนภพ 
 
           [๓๓๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ประการอ่ืนยังมีอีกคือ   ภิกษุเปนผู 
ประกอบดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา  เธอไดฟงวา   เทวดาผู 
เขาถึงวิญญาณัญจายตนภพ    มีอายุยืน    ดํารงอยูนาน    มากดวยความสุข  
เธอมีความปรารถนาอยางน้ีวา ไฉนหนอ !  เราเม่ือตายไปแลว   พึงเขาถึงความ 
เปนสหายแหงเทวดาผูเขาถึงวิญญาณัญจายตนภพเถิด.    เธอจึงต้ังจิตน้ัน 
อธิษฐานจิตน้ัน    เจริญจิตน้ัน   ความปรารถนาและวิหารธรรมเหลาน้ัน    อัน 
เธอเจริญแลวอยางนี้   ทําใหมากแลวอยางนี้    ยอมเปนไปเพ่ือความสําเร็จใน 
ภาวะนั้น    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   นี้มรรค  นี้ปฏิปทา   เปนไปเพ่ือความสําเร็จ 
ในความเปนสหายแหงเทวดาผูเขาถึงวิญญาณัญจายตนภพ. 
 
         ปฏิปทาเพ่ือเขาอากิญจัญญายตนภพ 
 
           [๓๓๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ประการอ่ืนยังมีอีกคือ     ภิกษุเปนผู 
ประกอบดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา.   เธอไดฟงวา  เทวดาผู 
เขาถึงอากิญจัญญายตนภพ..    



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 414 

ปฏิปทาเพ่ือเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ    
 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีกคือ   ภิกษุเปนผูประกอบดวย 
ศรัทธา   ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา.   เธอไดฟงวา   เทวดาผูเขาถึงเนว-  
สัญญานาสัญญายตนภพ   มีอายุยืน   ดํารงอยูนาน  มากดวยความสุข    เธอ 
มีความปรารถนาอยางนี้วา   ไฉนหนอ !  เราเม่ือตายไปแลว   พึงเขาถึงความ 
เปนสหายแหงเทวดาผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพเถิด   เธอจึงต้ังจิต 
นั้น  อธิษฐานจิตน้ัน    เจริญจิตน้ัน    ความปรารถนาและวิหารธรรมเหลาน้ัน 
อันเธอเจริญแลวอยางนี้  ยอมเปนไปเพ่ือความสําเร็จในภาวะนั้น.   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   นีม้รรค  นี้ปฏปิทา    เปนไปเพ่ือความสําเร็จในความเปนสหายแหง 
เทวดาผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ.  
 
ปฏิปทาเพ่ือใหบรรลุเจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติ  
 
           [๓๓๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ประการอ่ืนยังมีอีกคือ   ภิกษุเปนผู 
ประกอบดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ   จาคะ   ปญญา.   เธอมีความปรารถนา 
อยางนี้วา  ไฉนหนอ !   เราพึงเขาถึงเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ    อันหา 
อาสวะมิได    เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป   ทําใหแจงเพราะรูยิ่งดวยตนเอง   ใน 
ปจจุบันอยู.      เธอจึงเขาถงึเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ     อันหาอาสวะมิได 
เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป   ทําใหแจงเพราะรูยิ่งดวยตนเอง     ในปจจุบันอยู. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุนี้ยอมไมเกิดในที่ไหนๆ. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระภาษิตน้ีแลว    ภิกษุเหลาน้ันตางชื่น 
ชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล.  
                                      จบ  สังขารูปปตติสูตรที่   ๑๐                         
                                              จบ  อนุปทวรรคที่  ๒  
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                หวัขอเรื่องของอนุปทวรรคนัน้  ดังนี ้  
เรื่องบทโดยลําดับ  ๑   เรือ่งความบริสทุธิ์  ๑    เรื่องธรรมของคนดี ๑  
เรื่องธรรมท่ีควรเสพ  ๑   เรื่องแจกธาตุมากอยาง  ๑   เรื่องประกาศช่ือ 
พระพุทธะ ๑  กบัเรื่องจัตตารีสะ  ๑  เรือ่งลมหายใจ  ๑   เรื่องกายคตา- 
สติ   ๑   เรื่องสุดทายคือเรื่องความสําเร็จเกิดข้ึนในวันเพ็ญ ๒ เพ็ญ    คราวที ่
พระจันทรบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน   และพระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภ   เปน 
ธรรมมิใชกิจของพระองค  รวมเปนวรรคสําคัญชื่ออนุปทวรรคที่   ๒   มีธรรม 
อันประเสริฐท่ีชนจํานวนมากเสพแลว.    
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              อรรถกถาสังขารูปปตติสูตร    
 
           สังขารูปปตติสูตร  มีคําเริ่มตนวา  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้  
           พึงทราบวินิจฉัย  ในสังขารูปปตติสูตรนั้นดังตอไปน้ี.  ความวา ความ 
เกิดข้ึนแหงสังขารทั้งหลายเทาน้ัน    ชื่อวา  สงฺขารูปปตฺติ  ไมใชการอุปบติั 
ของสัตว  ของบุคคล.    อีกอยางหนึ่ง  อุปปตติภพ   คือความอุบัติแหงขันธ 
ทั้งหลาย    ดวยปุญญาภิสังขาร  ชื่อวา  สงฺขารูปปตฺติ. 
           บทวา สทฺธาย สมนฺนาคโต  ความวา ธรรม  ๕ ประการ มีศรัทธา 
เปนตน  เปนโลกิยะ.  บทวา ทหติ   แปลวา ต้ังไว.  บทวา อธิฏาติ ไดแก ประ- 
ดิษฐานไว. บทวา สงฺขารา จ วหิารา จ (แปลวา ความปรารถนาและวิหารธรรม) 
ไดแก  ธรรม ๕ ประการมีศรัทธาเปนตนนั่นแหละ พรอมดวยความปรารถนา. 
บทวา ตตฺรูปปตฺติยา คือ เพ่ือตองการเกิดในที่นั้น.    บทวา มคฺโค ปฏิปทา 
ไดแก ธรรม ๕ ประการนั่นแหละพรอมกับความปรารถนา.  อธิบายวา บุคคลใด  
มีธรรม  ๕ ประการ  แตไมมีความปรารถนา   คติของบุคคลน้ันไมตอเนื่องกัน. 
บุคคลใด  มคีวามปรารถนา   แตไมมีธรรม ๕  ประการ   คติแมของบุคคลน้ัน 
ก็ไมตอเนื่องกัน     บุคคลเหลาใดมีธรรม ๕  ประการ     และความปรารถนา 
ทั้งสองอยาง  คติของบุคคลเหลาน้ันตอเนื่องกัน   อุปมาเหมือนบุคคลยิงลูกศร 
ไปในหวงอากาศ  กําหนดไมไดวาจะเอาปลาย  หรอืตรงกลาง  หรือเอาโคนลง 
ฉันใด  การถอืปฏิสนธิของสัตวทั้งหลายเหลาน้ัน   ก็ฉันนั้น   เอาแนนอนไมได 
เพราะฉะนั้น  กระทํากุศลกรรมแลวทําความปรารถนาในท่ีแหงหนึ่งยอมควร.  
           บทวา  อามณฺฑ   ไดแก   ผลมะขามปอม.    ผลมะขามปอมน้ันยอม 
ปรากฏโดยประการท้ังปวงทีเดียว   แกบุรุษผูมีตาดี   ฉันใด    พันแหงโลกธาตุ  
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พรอมท้ังสัตวผูเกิดในนั้น    ยอมปรากฏแกพรหมนัน้    ฉันนั้น.     ในทุกบทก็มี   
นัยดังกลาวนี้.   
           บทวา  สุโภ  แปลวา  งาม.  บทวา โชติมา  คือ  ถึงพรอมดวย 
อาการ.   บทวา   สุปริกมมุกโต   ไดแก   มีบริกรรมอันทําไวดีแลว   ดวย 
การเจียระไนเปนตน.  บทวา  ปณฺฑุกมพฺเล นิกฺขตฺิโต  ไดแก  วางไวบน 
ผากัมพลแดง.  
           บทวา  สตสหสฺโส  ไดแก  พรหมผูแผแสงสวางไปในแสนโลกธาตุ. 
บทวา   นิกฺข    ไดแก เครือ่งประดับที่ทําดวยทองนิกขะ ๕  สวัุณณะ   ทอง 
เนื้อหา   ชื่อวา   นิกขะ   ก็เครื่องประดับที่ทําดวยทองหยอนนิกขะ   จะไมทน 
ตอการตี   และการขัดสี   แตที่ทําดวยทองเกินนิกขะ   จะทนตอการตีและการ 
ขัดสี  แตมีสีไมสวย  ปรากฏเปนธาตุหยาบ.   ที่ทําดวยทองนิกขะจะทนตอการ 
ตีและการขัดสี    บทวา   ชมฺโพนท    คือ  เกิดในแมน้ําชมพู.   ก็กิ่งหน่ึงๆ 
ของตนหวาใหญ  (มหาชมพู)   แผกวางไปกิ่งละ ๕๐ โยชน.   แมน้ําสายใหญๆ 
ไหลผานไปทางพื้นที่ทั้งหลายเหลาน้ัน  หนอทองคําเกิดข้ึนในท่ีที่ผลชมพูตกลง 
ณ สองฟากฝงของแมน้ําเหลาน้ัน     ถกูน้ําในแมน้ํานั้นพัดพาไหลเขาไปสูมหา-  
สมุทรโดยลาํดับ.   ทานหมายถึงทองเกิดดังกลาวน้ัน   จึงกลาววา  ชมฺโพนท 
(ทองนิกขะท่ีเกิดในแมน้ําชมพู)   ดงัน้ี. 
           บทวา    ทกขฺกมมฺารปุตฺตอุกฺกามุขสุกุสลสมปฺหฏ     ความวา 
อันบุตรชางทองผูฉลาด  ผูขยัน   หลอมในเบาใหไดที่แลว    บทวา  อุกฺกามเุข 
ไดแก   ในเตา.  บทวา  สมฺปหฏ    คือ   ทั้งสุม   (ไลข้ี)   ทั้งตีและขัด. ก ็
ในวัตถูปมสูตร    และธาตุวิภังคสูตร    ตรัสการทาํทองท้ังกอนใหบริสุทธิ ์
แตในพระสูตรน้ี    ตรัสการทําทองรูปพรรณใหบริสุทธิ์   ก็ในคําวา  ผริตฺวา 
อธิมุจฺจิตฺวา    ซึ่งตรัสไวในทุกวาระนั้น    การแผไปมี  ๕ อยาง  คือ  แผไป  
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ดวยจิต  ๑   แผไปดวยกสิณ ๑    แผไปดวยทิพยจักษุ  ๑   แผไปดวย    
แสงสวาง  ๑    แผไปดวยสรีระ  ๑     ในการแผ  ๕ อยางนั้น    การรูจิต 
ของสัตวทั้งหลายในพันโลกธาตุ     ชื่อวา  แผไปดวยจิต.    การแผกสิณไปใน 
พันโลกธาตุ      ชื่อวา    แผไปดวยกสิณ.     การขยายแสงสวางออกไปแลว 
ดูพันโลกธาตุ    ชื่อวา    แผไปดวยทิพยจักษุ.   แมการแผไปดวยแสงสวาง 
ก็คือการแผไปดวยทิพยจักษุนั่นแหละ   การแผรัศมีแหงสรีระไปในพันโลก 
ธาตุ    ชื่อวา    การแผไปดวยสรีระ.  ในท่ีทุกแหง    ควรกลาวการแผ  ๕ 
ประการนี้  ไมใหแตกแยกกัน.  
           สวน พระติปฎกจุลลาภยเถระ  กลาววา  ในการเปรียบดวยแกวมณี 
การแผไปยอมปรากฏเหมือนแผดวยกสิณ   ในการเปรียบดวยทองนิกขะ   การ 
แผยอมปรากฏเหมือนแผไปดวยรัศมีแหงสรีระ      ดูเหมือนทานจะปฏิเสธวาทะ 
ของทานติปฎกจุลลาภยเถระวา   ชื่อวาอรรถกถา   (การอธิบายความอยางที่ 
ทานวานั้น)   ไมมี   แลวกลาววา   การแผรัศมีแหงสรีระไมมีตลอดกาล  ควร 
กลาวโดยไมทําใหการแผ  ๔  ประการเสียหาย.   บทวา อธิมุจฺจติ  เปนไวพจน 
(คําใชแทนกันได)   ของบทวา  ผรณะ   (คือการแผ).    อีกอยางหน่ึง  บทวา 
ผรติ  ไดแก   แผไป.  บทวา  อธิมุจฺจติ  ไดแก   รูอยู.    
           ในบทวา อาภา  เปนตน  เทวดาอีกเหลาหน่ึงตางหาก  ชื่อวา  อาภา 
เปนตน    ไมมี    (มีแต)    เทวดา ๓ เหลา   มีเหลาปริตตาภาเปนตน   ชื่อวา 
อาภา.  เทวดาเหลาปริตตาสุภา  เปนตน และเหลาสุภกิณหา เปนตน   ชื่อ 
วา  สุภา   เทวดาเหลาเวหัปผลา   เปนตน   ปรากฏชัดแลว.   
           บุคคลอบรมธรรม ๕ ประการเหลาน้ี    จะเกิดในสวรรคชั้นกามาวจร 
ได   (ก็ไมวากระไร)   กอน   แตทานจะบังเกิดในพรหมโลก   และถึงความส้ิน 
อาสวะได  อยางไร ?  
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           ธรรม  ๕  ประการ  (คือศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  และปญญา)  เหลาน้ี 
เปนศีล.   บุคคลนั้นต้ังอยูในศีลนี้แลวกระทํากสิณบริกรรม   ทาํสมาบัติ 
ทั้งหลายเหลาน้ันใหเกิดข้ึนในกาลน้ัน      ยอมบังเกิดในพรหมโลกที่มีรูป. 
ทําอรูปฌานทั้งหลายใหเกิดข้ึนแลว   ยอมบังเกิดในพรหมโลกท่ีไมมีรูป.  
เจริญวิปสสนา   อันมีสมาบัติเปนปทัฏฐานแลวทําใหแจงอนาคามิผล   ยอม 
เกิดในชั้นสุทธาวาส ๕.   เจริญมรรคใหสูงขึ้น  ยอมถึงความสิ้นอาสวะ 
แล. 
                         จบ  อรรถกถาสังขารูปปตติสูตรที่   ๑๐ 
 

                      รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้   คือ  

๑. อนุปทสูตร     ๒. ฉวิโสธนสูตร  ๓. สัปปุริสสูตร   ๔. เสวิตัพ- 
พาเสวิตัพพสูตร    ๕. พหุธาตุกสูตร   ๖.  อิสิคิลิสตูร   ๗.  มหาจัต- 
ตารีสกสูตร   ๘. อานาปานสติสูตร   ๙.  กายคตาสติสูตร    ๑๐. สัง- 
ขารูปปตติสูตร                                                    


