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                                     พระสุตตันตปฎก 
 
                                 สังยุตตนิการ  สคาถวรรค 
 
                                          เลมท่ี  ๑ 
 
       ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระองคนั้น 

 
                                         เทวตาสังยุต 
 
                                        นฬวรรคท่ี  ๑ 
  
                                      ๑.  โอฆตรณสตูร 
 
                                    วาดวยการขามโอฆะ 
 
         [๑]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้  :- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ พระวิหารเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี  ครั้งน้ันแล  เมื่อปฐมยามลวงไปแลว 
เทวดาองคหน่ึง   มีวรรณะงาม    ยังพระวิหารเชตวันทั้งส้ินใหสวาง   เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ        ครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา 
แลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง.   
         [๒]  เทวดาน้ัน  ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว   ไดกราบทูลคําน้ี 
กะพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูไมมีทุกข    ขาพระองคขอทูลถาม 
พระองคขามโอฆะไดอยางไร.  
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         พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ทานผูมีอายุ  เราไมพักอยู  ไมเพียรอยู  
ขามโอฆะไดแลว.  
         ท.  ขาแตพระองคผูไมมีทุกข    ก็พระองคไมพักไมเพียร   ขามโอฆะ 
ไดอยางไรเลา. 
         พ.   ทานผูมีอายุ  เมื่อใด   เรายังพักอยู   เมื่อนั้น    เรายังจมอยูโดยแท 
เมื่อใดเรายังเพียรอยู   เมื่อน้ัน   เรายังลอยอยูโดยแท    ทานผูมีอายุ    เราไมพัก 
เราไมเพียร    ขามโอฆะไดแลวอยางนี้แล. 
         เทวดาน้ันกลาวคาถาน้ีวา 
                        นานหนอ    ขาพเจาจึงจะเห็นขีณาสว 
                   พราหมณผูดับรอบแลว  ไมพัก ไมเพียรอยู 
                   ขามตัณหาเปนเครื่องเถาะเกี่ยวในโลก. 
         [๓]  เทวดานั้น กลาวคํานี้แลว   พระศาสดาทรงอนุโมทนา  ครั้งน้ันแล 
เทวดานั้นดําริวา  พระศาสดาทรงอนุโมทนาคําของเรา   จึงถวายอภิวาทพระผูมี 
พระภาคเจา  ทําประทักษิณแลวก็หายไป  ณ  ที่นั้นแล.  
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           สารตัถปกาสินี  อรรถกถาสังยุตตนิกาย 
                อรรถกถาสังยุตตนิกายสวรรค  

 
                                   อารัมภกถา 
 
                        ขาพเจาพระพุทธโฆษาจารย  ขอ 
         นอมนมัสการดวยเศียรเกลา     ซึ่งพระ- 
         สุคตเจาผูหลุดพนแลวจากคติ  ผูมีพระทัย 
         เยือกเย็นสนิทดวยพระมหากรณุาธิคุณ   ผู 
         มีความมืดคือโมหะอันแสงสวางแหงปญญา 
         ขจัดแลว     ผูเปนครูของชาวโลกท้ังหลาย 
         พรอมท้ังมนุษยและเทวดา. 
                        พระพุทธเจาทรงทําใหแจงพระ- 
         สัพพัญุตญาณ  ทรงเขาถึงพระธรรมใด 
         อันมมีลทินไปปราศแลว      ขาพเจาขอ 
         นอมนมัสการพระธรรมอันเย่ียมนั้นดวย 
         เศียรเกลา. 
                        ขาพเจาขอนอมนมัสการดวยเศียร- 
         เกลา   ซึ่งพระอริยสงฆเจาอยูเปนหมูแหง 
         พระอรยิบุคคลแมทัง้แปดพวก  ผูเปนบุตร 
         อันเกิดแตพระอุระของพระสุคตเจา  ผูย่ํายี  
         เสียไดซึ่งมารและเสนามาร.  
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         บุญใด   สําเร็จแลวดวยการกราบไหวพระรัตนตรัยของขาพเจาผูมีจิต  
เลื่อมใสแลว    ดวยประการฉะน้ี     ดวยอานุภาพแหงบุญน้ัน      ขาพเจาเปนผูมี 
อันตรายอันขจัดดีแลว   อรรถกถาใด  อันพระขีณาสพ ๕๐๐ องค    ผูชํานาญ 
แตกฉานในปฏิสัมภิทาชวยกันรอยกรอง   แลวต้ังแตปฐมสังคายนา   ตอมามีการ 
รอยกรองอีกสองครั้ง   คือในทุติย-ตติยสังคายนา    เพ่ือประกาศเน้ือความของ 
ปกรณสังยุตตนิกายอันประเสริฐ      ซึ่งประดับดวยวรรคแหงสังยุตอันจําแนก 
ญาณตาง ๆ ที่พระพุทธะและสาวกของพระพุทธะพรรณนาไวดีแลว  ก็อรรถกถา 
นั้นแหละ     อันพระมหินทเถระผูชํานาญจากประเทศอินเดียนํามายังเกาะสิงหล 
(ประเทศศรีลังกา)    ตอมาไดประดิษฐานไวดวยภาษาสิงหล     เพ่ือประโยชน 
แกหมูชนชาวเกาะ    ขาพเจานําอรรถกถาภาษาสิงหลออกแปลเปนภาษามคธซ่ึง 
เปนภาษาที่นารื่นรมย    ถูกตองตามระเบียบพระบาลีไมมีภาษาอ่ืนปะปน    ไม 
ขัดแยงทฤษฎีของพระเถระท้ังหลาย    ผูอยูในมหาวิหาร    ผูเปนดังประทีปของ 
เถระวงศ   ผูวินิจฉัยอธิกรณละเอียดรอบคอบ  จักตัดขอความท่ีซ้ํา ๆ ออกแลว 
จักประกาศเน้ือความอรรถกถาสังยุตตนิกายน้ี เพ่ือความชื่นชมยินดีของสาธุชน 
และเพ่ือดํารงอยูสิ้นกาลนานแหงพระธรรม. 
         การพรรณนาอันใด    ที่กระทําไวในพระนครทั้งหลาย    อันสืบเนื่อง 
มาจากพระนครสาวัตถี   ภายหลังไดรอยกรองอีกสองครั้งน้ัน    ไดยินวา  เรื่อง 
ทั้งหลาย    และพุทธพจนที่กลาวไวในพระนครนั้นเปนไปโดยพิสดาร  ขาพเจา 
จักกลาวอรรถกถานั้นในที่นี้จักไมกลาวใหพิสดารเกินไป      สวนอรรถกถาแหง 
พระสูตรเหลาใดเวนจากเร่ืองยอมไมแจมแจง    เพ่ือความแจมแจงแหงพระสูตร 
นั้น     ขาพเจาก็จักแสดงเรื่องเหลาน้ัน. 
         พุทธพจนเหลาน้ัน  คือ  สีลกถา  ธุดงคธรรม    พระกรรมฐานทั้งปวง 
ความพิสดารของฌานและสมาบัติ    ทั้งประกอบดวยจริยะและวิธีการ   อภิญญา  
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ทั้งหมด   คําวินิจฉัยอันผนวกดวยปญญา    ขันธ   ธาตุ    อายตนะ    อินทรยี  
อริยสัจ  ๔  ปฏิจจสมุปบาทเทศนาซ่ึงไมนอกแนวพระบาลีมีนัยอันละเอียด 
รอบคอบ     และวิปสสนาภาวนา     คําท่ีกลาวมานี้ทั้งหมดขาพเจากลาวไวใน 
วิสุทธิมรรคแลวอยางบริสุทธิ์ดี  เพราะฉะนั้น  ในท่ีนี้  จักไมวิจารณเรื่องทั้งหมด 
นั้นอีก      ก็เพราะคัมภีรวิสุทธิมรรคที่ขาพเจารจนาไวดวยประการดังกลาวมาน้ี  
แหละ  ดํารงอยูทามกลางแหงนิกายท้ัง ๔   จักประกาศขอความตามที่กลาวไวใน 
นิกายท้ัง ๔ เหลาน้ัน  ฉะนั้น   ขอสาธุชนทั้งหลายจงถือเอาคัมภีรวิสุทธิมรรคนั้น 
กับอรรถกถาน้ี    แลวจักทราบขอความตามที่อิงอาศัยคัมภีรสังยุตตนิกายน้ันได. 
         ในพระคัมภีรเหลานั้น  คัมภีรชือ่วา  สังยุตตนิกาย  มี ๕ วรรค   คือ 
สคาถวรรค นิทานวรรค ขันธวรรค  (บาลีเปนขันธวารวรรค)   สฬายตนวรรค 
มหาวรรค   เม่ือวาโดยสูตรมี  ๗,๗๖๒  สูตร  นีช้ื่อวา  สังยุตตสังคหะ.  เมื่อวา 
โดยภาณวารมี ๑๐๐ ภาณวาร.  ในวรรคแหงสังยุตน้ันมีสาคาถวรรคเปนเบื้องตน. 
ในสูตรทั้งหลาย  มโีอฆตรณสูตร  เปนเบื้องตน.  คําพระสูตรวา เอวมฺเม สตุ 
เปนตน  ที่ทานพระอานนทเถระกลาวไวในเวลาทําปฐมมหาสังคีตินั้น  มีนิทาน 
เปนเบื้องตน.   ก็ปฐมมหาสังคีตินี้นั้น   ทานพระอรรถกถาจารยใหพิสดารไวใน 
เบื้องตน ของอรรถกถาทฆีนิกายสุมังคลวิลาสินี   เพราะฉะน้ัน  บัณฑิตพึงทราบ 
ปฐมมหาสังคีตินั้นโดยนัยอันพิสดารในที่นั้นเถิด. 
                                                   จบอารัมภกถา  
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                         เทวตาสังยุตตวรรณนา  
                               นฬวรรคท่ี  ๑ 
 
                        อรรถกถาโอฆตรณสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในโอฆตรณสูตรที่  ๑ แหงนฬวรรค  ดังน้ี :- 
         บทวา เอวมฺเม  สุต เปนตนนี้  เปนนิทาน.  ในบทเหลาน้ัน    คําวา 
เอว  เปนศัพทนิบาต.  บทวา เม  เปนตน    เปนบทนาม.  คําวา  วิ ในบทวา 
สาวตฺถิย  วิหรติ  นี้เปนศพัทอุปสรรค.  บทวา  หรติ  เปนบทอาขยาต  พึง 
ทราบการจําแนกบทโดยนัยนี้กอน. 
 
                          วาดวย  เอว  ศัพท 
 
         แตเมื่อวาโดยอรรถ เอว ศัพทจําแนกเนื้อความไดหลายอยางเปนตนวา 
คําเปรียบเทียบ   คําแนะนํา  คํายกยอง  คําติเตียน  การรับคํา  อาการะ   คําชี้แจง 
คํากําหนดแนนอน     จรงิอยางนั้น   เอว   ศัพทนี้ที่มาในคําอุปมาในประโยคมี 
เอว ศัพท  เปนเบื้องตน วา  เอว  ชาเตน  มจฺเจน  กตฺตพฺพ  กุสล  พหุ 
แปลวา     สตัวผูมีอันจะพึงตายเปนธรรมดา      เกดิมาแลวพึงสรางกุศลใหมาก 
ฉันนั้น. 
         เอว ศพัทที่มาในคําแนะนํา  เชนในประโยคมีคําเปนตนวา  เอวนฺเต 
อภิกฺกมิตพฺพ  เอว  ปฏิกกฺมิตพฺพ  แปลวา  เธอพึงกาวไปอยางน้ี     พึงถอย 
กลับอยางนี้.  
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         เอว ศพัทที่มาในคํายกยอง   เชนในประโยคท่ีมีคําเปนตนวา  เอวเมต  
ภควา  เอวเมต สุคต   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  ขอน้ี   อยางนั้น   ขาแตพระ- 
สุคตเจา  ขอนี้   อยางนั้น.                                                                 
         เอว  ศพัทที่มาในคําติเตียน  เชนในประโยคท่ีมีคําเปนตนวา  เอวเมว 
ปนาย  วสลี  ยสฺมึ  วา  ตสมฺึ  วา  ตสฺส  มุณฺฑกสฺส  สมณกสฺส  วณฺณ 
ภาสติ   แปลวา  ก็หญิงถอยน้ียอมกลาวสรรเสริญสมณะโลนนั้น  อยางนี้  อยางนี้  
ไมวาที่ใดท่ีหน่ึง. 
         เอว  ศพัทที่มาในการรับคํา    เชนในประโยคท่ีมีคําเปนตนวา   เอว 
ภนฺเตติ  โข  เต  ภิกฺข ู ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  แปลวา  ภิกษุเหลาน้ัน  ได 
พากันรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาวา  อยางนั้น    พระเจาขา. 
         เอว    ศัพทที่มาในอาการะ   เชนในประโยคท่ีมีคําเปนตนวา    เอว 
พฺยาโข  อห  ภนฺเต  ภควตา  ธมมฺ  เทสิต  อาชานามิ  แปลวา  ขาพระ- 
พุทธเจากลาวอยางนั้นจริง  พระเจาขา  ขาพระพุทธเจา  ยอมทราบท่ัวถึงธรรมที่ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวแลว. 
         เอว  ศพัทที่มาในคําชี้แจง     เชนในประโยคท่ีมีคําเปนตนวา   เอหิ 
ตฺว  มาณวก  ฯเปฯ  เอวฺจ  วเทห ิ สาธุ  กิร  ภว  อานนฺโท  เยน  สุภสฺส 
มาณวสฺส  โตเทยฺยปุตฺตสฺส  นิเวสน  เตนุปสงฺกมตุ  อนุกมฺป  อุปาทาย 
แปลวา  มานี่แนะ  พอมาณพนอย   เจาจงเขาไปหาพระสมณะชื่อวา   อานนท 
แลวเรียนถามถึงความมีอาพาธนอย   ความลําบากนอย  ความคลองแคลว  ความ 
มีกําลัง   ความอยูสําราญ   ดวยคําของเราวา  ทานสุภมาณพโตเทยยบุตร   เรยีน  
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ถามทานพระอานนทถึงความมีอาพาธนอย  ความลําบากนอย  ความคลองแคลว 
ความอยูสําราญ     และจงกลาวอยางน้ีวา      ขอประทานโอกาส    ขอทาน  
พระอานนทจงอนุเคราะหเขาไปยังนิเวศนของสุภมาณพโตเทยยบุตรเถิด. 
         เอว  ศพัทที่มาในอวธารณะคือ คํากําหนดท่ีแนนอน  เชนในประโยค 
ที่มีคําเปนตนวา   ต  กึ มฺถ กาลามา  ฯเปฯ  เอว  โน  เอตฺถ  โหติ 
แปลวา ดูกอนชาวกาลามะทั้งหลาย  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   ธรรม 
เหลาน้ี   เปนกุศลหรืออกศุล  เปนอกุศล  พระเจาขา  มีโทษหรือไมมีโทษ มีโทษ 
พระเจาขา    ผูรูติเตียนหรือสรรเสริญ    ผูรูติเตียน พระเจาขา   ธรรมนี้บุคคล 
สมาทานใหบริบูรณแลวยอมเปนไปเพ่ือความไมเปนประโยชนเกื้อกูล  เพ่ือทุกข 
หรือไม  หรอืใครเห็นเปนอยางไรในขอน้ี     ธรรมเหลาน้ี     บุคคลสมาทานให 
บริบูรณแลวยอมเปนไปเพ่ือความไมเกื้อกูล    เพ่ือทุกขในขอน้ี      พวกขา 
พระองคเห็นอยางนี้   พระเจาขา. 
         เอว  ศพัทนี้นั้น  ในที่นี้บัณฑิตพึงเห็นวาใชในอรรถ ๓ อยาง  คือใน 
อาการะ  นิทสัสนะ  อวธารณะ. 
         บรรดาอรรถ ๓ อยางน้ัน     ทานพระอานนท    ยอมแสดงเน้ือความน้ี  
ดวย  เอวศัพทอันมีอาการะเปนอรรถวา  พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาน้ัน 
ละเอียดโดยนัยตาง  ๆ  ต้ังข้ึนดวยอัธยาศัยมิใชนอย       สมบูรณดวยอรรถและ 
พยัญชนะ    มีปาฏิหาริยตาง ๆ ลึกซ้ึงโดย  ธรรม   อรรถ   เทศนาและปฏิเวธ 
มาสูคลองแหงโสตครั้งแรกควรแกการศึกษาโดยภาษาของตน ๆ   แหงสัตวทั้ง- 
หมด ใครเลาจะสามารถเขาใจไดโดยประการท้ังปวง  แมจะใหเกิดความประสงค 
เพ่ือจะสดับดวยกําลังท้ังปวงวา      ขาพเจาสดับมาอยางนี้   คือ   แมขาพเจาสดับ 
มาแลวโดยอาการอยางหน่ึง.  
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         พระอานนท    เมื่อจะเปลื้องตนวา    ขาพเจามิใชสยัมภู    พระสูตรนี้  
ขาพเจามิไดกระทําใหแจง   จึงแสดงพระสูตรทั้งส้ินอันสมควรกลาวในกาลบัดนี ้
วา   เอวมฺเม  สุต  คือวา     แมขาพเจาก็สดับมาแลวอยางนี้ดวย   เอว  ศัพท 
อันมีนิทัสสนะเปนอรรถ. 
         พระอานนท    เมื่อแสดงกําลังคือความทรงจําของตน    อันสมควรแก 
ภาวะที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสสรรเสริญไว    อยางนี้วา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
อานนทนี้เปนเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย     ผูเปนสาวกของเราผูเปนพหูสูต      มคีติ 
มีสติ  มีความทรงจํา  เปนอุปฏฐาก  และทานพระธรรมเสนาบดีกลาวไวอยางนี้  
วา  ทานพระอานนทฉลาดในอรรถ  ฉลาดในธรรม  ฉลาดในพยญัชนะ ฉลาด 
ในนิรุตติ  ฉลาดในคําเบื้องตนและเบื้องปลาย    ดงัน้ี   จึงใหความประสงคเพ่ือ 
จะสดับของสัตวทั้งหลายเกิดข้ึน  จึงกลาววา   เอวมฺเม  สุต   แปลวา   ขาพเจา 
สดับมาแลวอยางนี้    คํานั้นแล    ไมหยอนไมยิ่งโดยอรรถหรอืวาโดยพยัญชนะ 
อยางนี้เทาน้ัน ไมควรเห็นเปนอยางอ่ืน  ดวยศัพทวา  เอว  อันมีอวธารณะเปน 
อรรถนี.้ 
 
                                  วาดวย   เม  ศัพท 
 
         เม  ศัพทปรากฏในอรรถ ๓ อยาง.  จริงอยางนั้น    เม  ศัพท  มีอรรถ 
วา   มยา    เชนในประโยคท่ีมีคําเปนตนวา   คาถาภิคีตมฺเม  อโภชฺเนยฺย     
แปลวา   โภชนะที่ไดมาเพราะการขับรอง   เราไมควรบริโภค.     เม  ศัพทม ี
อรรถวา  มยหฺ  เชนในประโยคท่ีมีคําเเปนตนวา     สาธุ  เม  ภนเฺต  ภควา 
สงฺขิตฺเตน  ธมฺม เทเสตุ  แปลวา ขาแดพระองคผูเจริญ  ขอประทานพระวโรกาส 
ขอพระผูมีพระภาคเจาจงแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองคเถิด      เม   ศัพทม ี
อรรถวา มม เชนในประโยควา   ธมมฺทายาทา  เม  ภิกฺขเว  ภวถ  เปนตน  
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แปลวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอจงเปนธรรมทายาทของเรา    แตในที่นี้ 
ควรใชในอรรถ ๒ อยางคือ   มยา   สุต     แปลวา     ขาพเจาสดับแลว     และ 
มม  สุต   แปลวา   การสดับของขาพเจา.   
 
                                วาดวย  สุต  ศัพท 
 
         สุต   ศพัทในบทวา  สุต  นี้เปนทัง้ศัพทมีอุปสรรคและไมมีอุปสรรค 
จําแนกอรรถไดมิใชนอย  เชนอรรถวา  การไป  วาปรากฏแลว   วากําหนัด   วา 
สั่งสม   วาขวนขวาย    วาสัททารมณ    ที่รูไดดวยโสต   และรูตามแนวแหงโสต 
ทวารเปนตน.  จริงอยางนั้น    สุต  ศัพทนี้มีอรรถวาไป  ในประโยควา   เสนาย 
ปสุโต  เปนตน   แปลวา  เสนาเคลื่อนไป  สุตศัพทมอีรรถวามีธรรมอันปรากฏ   
แลว    ในประโยควา  สุตธมฺมสฺส  ปสสฺโต  เปนตน  แปลวามีธรรมอันสดับ 
แลว  เห็นอยู.  สุตศัพทมีอรรถวา  เปยกชุมดวยราคะและไมเปยกชุมดวยราคะ   
เชนในประโยควา  อวสฺสุตา  อนวสฺสตุสฺส  เปนตน  แปลวา  ภิกษุณีกําหนัด 
ยินดีแลวตอบุคคลผูไมกําหนัดยินดีแลว.  สุตศัพทมีอรรถวาส่ังสม ในประโยควา 
ตุมฺเหหิ ปฺุ  ปสุต  อนปฺปก   เปนตน  แปลวา บญุมิใชนอย  อันทานทั้งหลาย 
สั่งสมแลว.   สุตศัพทมีอรรถวา  ขวนขวายคือการประกอบเนืองๆ ในฌาน เชน 
ประโยควา  เย  ฌานปสุตา  ธีรา  เปนตน  แปลวา  นักปราชญทัง้หลายเหลาใด 
ขวนขวายแลวในฌาน. สตุศัพทมีอรรถวา สัททารมณ  อันบุคคลพึงรูดวยโสต 
เชน   ในประโยควา  ทิฏ   สุต  มุต  เปนตน    แปลวา   รูปอันเราเห็นแลว 
เสียงอันเราฟงแลว    หมวดสามแหงธรรมอันเราทราบแลว.     
         สุต   ศพัทนี้   มีอรรถวารูตามแนวแหงโสตทวาร  และทรงจําตามท่ีตน  
รูแลว  ดังในประโยควา  สุตธโร  สุตสนฺนิจโย  เปนตน  แปลวา  ทรงไว 
ซึ่งสุตะ   สั่งสมไวซึ่งสุตะ   แตในที่นีม้ีอรรถวาเขาไปทรงไวแลว   หรือวา   การ  
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เขาไปทรงไว   โดยกระแสแหงโสตทวาร.   ก็เม่ืออรรถแหง   เม  ศัพท  วา  มยา  
ก็จะประกอบเนื้อความไดวา  ขาพเจาไดสดับมาแลว  เขาไปทรงไวแลวตามแนว 
แหงโสตทวาร   เมื่อเมศัพทเทากับ   มม  ก็จะประกอบเน้ือความไดวา   การสดับ 
คือ   การเขาไปทรงไวโดยกระแสแหงโสตทวารของเรา   ดังน้ี. 
         บรรดาบทท้ัง   ๓ เหลาน้ี   ดวยประการดังกลาวมานี้   บทวา  เอว  เปน 
บทแสดงกิจ   ของวิญญาณ  โสตวิญญาณเปนตน.  บทวา เม เปนบทแสดงถึง 
บุคคลผูมีความพรอมเพรียง  ดวยวิญญาณอันคนสดับมาแลว.  บทวา สุต เปน 
บทแสดงถึงการรับไวโดยไมหยอนไมยิ่งและไมวิปริต  โดยความเปนผูไมปฏิเสธ 
ตอการไมไดฟงมา.  อน่ึง  บทวา  เอว  เปนบทประกาศภาวะท่ีวิถีวิญญาณนั้น 
เปนไปโดยกระแสแหงโสตทวารเปนธรรมชาติเปนไปในอารมณโดยประการ 
ตาง ๆ. บทวา  เม  เปนบทประกาศตน. บทวา  สตุ  เปนบทประกาศธรรม. 
ก็ในพระบาลีนี้   มีความสังเขปดังน้ีวา   ขาพเจา    มิไดกระทําส่ิงอ่ืน   นอกจาก 
สิ่งน้ี   คือ   วาขาพเจาสดับธรรมนี้มา   ดวยวิญญาณวิถีอันเปนไปในอารมณมี 
ประการตาง ๆ.  อนึ่ง  บทวา  เอว  เปนบทประกาศธรรมท่ีควรชี้แจง.  บทวา 
เม  เปนบทประกาศบุคคล.  บทวา  สตุ  เปนบทประกาศกิจ คือ หนาที่ของ 
บุคคล.  สุตะ  บทนี ้   มีอรรถาธิบายวา   ขาพเจาจักแสดงซ่ึงสูตรอันใด   สตูร 
อันนั้นขาพเจาสดับมาแลวอยางนี้.   อนึ่ง   บทวา   เอว   นี้เปนบทชี้แจงโดย 
อาการตาง ๆ แหงจิตตสันดานซึ่งเปนตัวถือเอาอรรถะ      และพยัญชนะตาง ๆ 
โดยลักษณะท่ีเปนไปดวยอาการตาง ๆ เพราะเอวบทนี้เปนศัพทแสดงถึงบัญญัติ 
ของอาการ.  บทวา  เม  เปนบทแสดงถึงผูกระทํา. บทวา  สุต  เปนบทแสดง 
ถึงอารมณ.  ก็ดวยคําเพียงเทาน้ี    ยอมเปนภาวะที่จิตตสันดานเปนไปโดยอาการ 
ตางๆกัน  กระทําการสันนิษฐานในการรับอารมณของผูกระทําความพรอมเพรียง 
กันในจิตตสันดานน้ัน.   อีกอยางหนึ่ง   บทวา   เอว  แสดงหนาท่ีของบุคคล.  
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บทวา  สุต  แสดงหนาที่ของวิญญาณ.  บทวา  เม  แสดงถึงบุคคลซ่ึงประกอบ 
หนาที่ทั้งสอง.  ก็ในพระบาลีนี้   มีเนื้อความยอวา  ขาพเจาผูเปนบุคคล  พรอม  
ดวยวิญญาณอันมีการสดับมาเปนกิจ    (หนาที่)    ไดสดับมาแลวโดยโวหารวา 
สวนกิจ  อันไดมาแลวเนื่องดวยวิญญาณ   ดังน้ี.  บรรดาบททั้ง ๓ นั้น    บทวา 
เอว  และ เม  เปนอวิชชมานบัญญัติ  ดวยอํานาจแหงสัจฉิกัตถะ  และปรมัตถ- 
สัจจะ.  อันที่จริง   ในพระบาลีนี้    มขีอท่ีควรจะชี้แจงวา  เอว  ก็ด ี เม  ก็ด ี
วาโดยปรมัตถ   มีอยูอยางไร.  บทวา  สุต  เปนวิชชมานบัญญัติ  เพราะอารมณ 
ที่ไดทางโสตในท่ีนี้นั้น  มีอยูโดยปรมัตถ.    อีกอยางหน่ึง   บทวา  เอว   และ 
เม  เปนอุปาทาบัญญัติ   เพราะเปนถอยคําอันบุคคลพึงกลาว  อาศัยเอาสิ่งน้ัน ๆ. 
บทวา  สุต  เปนอุปนิธานบัญญัติ   เพราะเปนถอยคําอันบุคคลพึงกลาว  เทียบ 
เคียงซ่ึงอารมณทั้งหลายมีทิฏฐารมณเปนตน. 
         ก็ในพระบาลีนั้น     ทานพระอานนท     ยอมแสดงความไมลุมหลงไว 
ดวยคําวา  เอว  เพราะผูหลงแลวยอมไมสามารถแทงตลอดไดโดยประการตางๆ 
และยอมแสดงความไมฟนเฟอนแหงถอยคําท่ีทานไดสดับมาไวดวยคําวา    สุต 
เพราะวา  ถาบุคคลมีถอยคําท่ีไดสดับฟงมาหลงลืมไปยอมจะไมทราบชัดวา  คํา 
นี้   ขาพเจาไดสดับฟงมาแลว  โดยระหวางกาล  ดวยอาการอยางนี้   พระอานนท 
นี้    จึงชื่อวา    มีความสําเร็จทางปญญาเพราะความไมลุมหลงและมีความสําเร็จ 
ทางสติเพราะความไมฟนเฟอน. 
         ในความสําเร็จ ๒ อยางนั้น     ถาสติมีปญญาเปนประธาน  ก็สามารถทาํ 
การกําหนดไดแนนอนในพยัญชนะ.  ถาปญญามีสติเปนประธาน  ก็สามารถแทง 
ตลอดในอรรถะ       ก็เพราะประกอบดวยความสามารถแหงธรรมทั้งสองน้ัน 
ทานพระอานนท   จึงไดนามวา   ธรรมภัณฑาคาริก   (ขุนคลังแหงพระธรรม) 
เพราะสามารถท่ีจะอนุรักษคลังพระธรรมใหสมบรูณ  ดวยอรรถะ และพยัญชนะ.  
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         อีกนัยหนึ่ง   ทานพระอานนทแสดงโยนิโสมนสิการไวดวยคําวา   เอว  
เพราะผูไมมีโยนิโสมนสิการ     ยอมไมสามารถแทงตลอดไดโดยประการตาง ๆ. 
ยอมแสดงความเปนผูมีจิตไมฟุงซาน  ดวยคําวา   สุต  นี้    เพราะจิตท่ีฟุงซาน 
มีการฟงไมได     จริงอยางนั้น     บุคคลมีจิตฟุงซานแมผูอ่ืนพูดใหสมบูรณทุก 
อยาง  ก็ยังกลาววา   ขาพเจาไมไดยิน   ขอจงพูดอีก.                        
         ก็บรรดาคุณธรรม ๒ อยางนั้น      เมื่อวาโดยโยนิโสมนสิการ    พระ- 
อานนทยอมใหสําเร็จซ่ึงอัตตสัมมาปณิธิ   และบุพเพกตบุญญตา   เพราะบุคคล 
ผูมิไดต้ังตนไวชอบและมิไดทําบุญไวในกาลกอนแลว จะมีโยนิโสมนสิการไมได. 
วาโดยความไมฟุงซาน     ทานพระอานนทยอมใหสําเร็จซ่ึงสัทธัมมัสสวนะและ 
สัปปุริสูปสสยะ    เพราะผูมีจิตฟุงซาน    ยอมไมอาจเพ่ือสดับฟง     และผูไมมี 
อุปนิสัยก็ไมมีการคบหากับสัตบุรุษ. 
         อีกนัยหนึ่ง   ขาพเจาไดกลาวไวแลววา   เพราะบทวา  เอว  ยอมแสดง 
ไขถึงอาการตาง ๆ   แหงจิตสันดาน    ซึ่งเปนตัวรับเอาอรรถและพยัญชนะ 
ตาง ๆ  ใหเปนไปดวยอาการตาง ๆ กนั     ก็ลักษณะอาการอันเจริญอยางนี้นั้น 
ยอมไมมีแกบุคคลผูไมต้ังตนไวชอบ    หรือมิไดทําบุญไวในปางกอน    ฉะนั้น 
ทานพระอานนท  จึงแสดงสมบัติ   คือ  จักร ๒  ขอ   เบื้องปลายของทาน  ดวย 
อาการอันเจริญ ดวยคําวา เอว  นี้.  ยอมแสดงสมบัติ  คือ จักร ๒ ขอเบ้ืองตน 
โดยการประกอบการสดับฟงดวยคําวา สุต นี้.  จรงิอยู   เมื่อบุคคลอยูในถีนฐาน 
อันมิใชปฏิรปูเทส  หรือเวนจากการคบสัตบุรุษ ยอมไมมีการสดับฟง.     โดยนัยนี้  
อาสยสุทธิ     (คือความสําเร็จแหงอัธยาศัย)     ยอมเปนอันสําเร็จแกทานเพราะ 
ความสําเร็จแหงจักร  ๒ ขอ    เบ้ืองปลาย.     ปโยคสุทธิ     (คือความสําเร็จแหง 
ปโยคะ)   ยอมเปนอันสําเร็จเพราะจักร ๒ ขอ  เบื้องตน.   ก็ดวยความบริสุทธ์ิ 
แหงอาสยะน้ัน       ทานจึงเปนผูเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมในการบรรลุมรรคผล.  
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เพราะความบริสุทธิ์แหงปโยคะน้ัน    ทานจึงเปนผูเฉลียวฉลาดยิ่งในพระปริยัติ.  
ดวยเหตุนี้     ถอยคําของทานพระอานนทผูมีปโยคะและอาสยะบริสุทธิ์แลว     ผู 
สมบูรณแลวดวยการบรรลุมรรคผล  ยอมสมควรเพ่ือเปนถอยคําเบ้ืองตนสําหรับ  
รองรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา      เปรียบเหมือนการข้ึนไปแหงอรุณ 
เปนเบื้องตน แหงพระอาทิตยกําลังอุทัยอยู   และเปรียบเหมือน  โยนิโสมนสิการ 
เปนเบื้องตนแหงกุศลกรรมฉะน้ัน    เหตุดังนั้น   ทานพระอานนท   เมื่อจะเริ่ม 
ต้ังคําอันเปนนิทานในฐานะอันควร  จึงกลาว  บทวา  เอวมฺเม  สุต เปนตน. 
         อีกนัยหนึ่ง    ทานพระอานนท    ยอมแสดงภาวะสมบัติ   คือ   อรรถ 
ปฏิสัมภิทา    และปฏิภาณปฏิสัมภิทาของตนดวยคําอันแสดงถึงการแทงตลอดได 
โดยประการตาง ๆ วา เอว นี้. ทานยอมแสดงภาวะสมบัติ คือ ธรรมปฏิสัมภิทา 
และนิรุตติปฏิสัมภิทา     ดวยคําอันแสดงถึงการแทงตลอดประเภทแหงธรรมอัน 
บุคคลพึงสดับฟงวา  สุต  นี้. 
         อน่ึง ทานพระอานนท  เมื่อจะกลาวถอยคําอันแสดงถึงโยนิโสมนสิการ 
ดวย  เอว  นี้.  จึงแสดงวา  ธรรมเหลาน้ี   ขาพเจาเพงดวยใจ  ขาพเจาแทงตลอด 
ดีแลวดวยทิฏฐิ    ดังน้ี.    เมื่อกลาวถอยคําอันแสดงถึงการประกอบการฟงดวย 
สุต  นี้    จึงแสดงวา   ธรรมเปนอันมาก   ขาพเจาไดฟงมาแลว    ทรงจําไวแลว 
สั่งสมไวแลวดวยปญญา  ดังน้ี.  เมื่อทานจะแสดงอรรถและพยัญชนะใหบรบิูรณ 
ดวยคําแมทั้ง ๒ นั้น   ยอมใหการเอ้ือเฟอในการที่จะใหการฟงเกิดข้ึน เพราะวา 
เมื่อบุคคลไมฟงธรรมอันบริบูรณดวยอรรถและพยัญชนะโดยเอ้ือเฟอเคารพยอม 
เปนผูเหินหางจากประโยชนเก้ือกูลอันใหญ เพราะเหตุนี้  บุคคลพึงใหความ 
เอ้ือเฟอเคารพในการฟงธรรมใหเกิดข้ึนเถิด. 
         อน่ึง ดวยคําท้ังส้ินวา เอวมฺเม  สตุ  นี้  ทานพระอานนท  เมื่อไมต้ัง 
ธรรมอันพระตถาคตประกาศแลวไวสําหรับตน   จึงชื่อวา   ยอมกาวลวงภูมิของ  
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อสัตบุรุษ    เมื่อปฏิญาณความเปนสาวก  ชื่อวา  ยอมกาวลงสูภูมิแหงสัตบุรุษ.  
ทานพระอานนท    ยอมยังจิตของทานใหหลีกออกจากอสัทธรรม     และใหจิต 
ของทานดํารงไวในพระสัทธรรม   โดยทํานองนั้นเหมือนกัน    เมื่อทานแสดงวา 
ก็พระดํารัสนี้ของพระผูมีพระภาคเจา   พระองคนั้นนั่นแหละ   ขาพเจาไดฟงมา 
อยางเดียวเทาน้ัน  ดังนี้    ชื่อวา   ยอมเปลื้องตนออก   ยอมแสดงอางพระศาสดา 
ยอมยังพระดํารัส ของพระชินเจาใหแนบสนิท  ยอมยังธรรมเนติใหดํารงอยู. 
         อีกอยางหนึ่ง   พระอานนท  เมื่อไมปฏิญญา  (ไมรับรอง)  ซึ่งความท่ี 
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาวาเปนธรรมอันตนใหเกิดข้ึนไดเอง    เปดเผย 
การไดฟงมาต้ังแตเบื้องตน    ดวยบทวา  เอวมฺเม  สุต  ดังน้ี  ชือ่วา  ยอมยัง 
ความไมมีศรัทธาใหพินาศ   ยอมยังศรัทธาสมบัติในธรรมน้ีใหเกิดข้ึนแกเทวดา 
และมนุษยทั้งปวงวา    พระดํารัสนี้     ขาพเจาไดรับมาเฉพาะตอพระพักตรของ 
พระผูมีพระภาคเจา   ผูแกลวกลาดวยเวสารัชญาณ  ๔  ผูทรงไวซึ่งทศพลญาณ 
ผูดํารงอยูในอาสภฐาน   (ฐานะอันประเสริฐ)    ผูบนัลือสีหนาท    ผูสูงสุดกวา 
สรรพสัตว ผูเปนใหญในธรรม  ผูเปนธรรมราชา  ผูเปนธรรมาธิบดี  ผูมีธรรม 
ดังประทีป ผูมีธรรมเปนสรณะ  ผูยังจักรอันประเสริฐคือพระธรรมใหเปนไปท่ัว 
ผูเปนพระสัมมาสัมพุทธะพระองคนั้น    ในพระดํารัสนี้ใคร ๆ ไมควรทําความ 
สงสัย    หรือเคลือบแคลงในอรรถในธรรม    ในบทหรือในพยัญชนะ    ดังน้ี  
ดวยเหตุนี้นั้น    ทานพระอรรถกถาจารยจึงประพันธคําอันเปนคาถาไววา 
         วินาสยติ  อสฺสทฺธ                     สทฺธ  วฑฺเฒติ  สาสเน 
         เอวมฺเม   สุตมิจฺเจต                   วท   โคตมสาวโก.  
                             ทานพระอานนทผูเปนสาวกของ 
                   พระสมณโคดม    กลาวอยางน้ีวา  ขาพเจา  
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                   ไดฟงมาแลวอยางน้ี  นี้ชื่อวา ยอมยังความ 
                   เปนผูไมมีศรทัธาใหพินาศ  ยอมยังศรทัธา  
                   สมบัติใหเจรญิในพระพุทธศาสนา  ดังน้ี. 
 
                             วาดวย  เอก   สมย 
 
         บทวา  เอก   แสดงการกําหนดจํานวน.   บทวา   สมย   แสดงสมัย 
(คือ  เวลา)  ที่กําหนดไวแลว.  บทวา เอก สมย  แสดงสมัยอันกําหนดไวไม 
แนนอน. 
         สมยศัพท  ในบทวา  สมย  นี ้   ขาพเจาเห็นใชในอรรถวา    ความ 
พรอมเพรียงกัน  ในอรรถวาขณะ  ในอรรถวากาลเวลา ในอรรถวาประชุม  ใน 
อรรถวาเหตุและทิฏฐิ     ในอรรถวาไดเฉพาะ      ในอรรถวาละ    ในอรรถวา 
แทงตลอด 
         จริงอยางนั้น  สมยศัพทนี้  มีอรรถวาพรอมเพรียงกัน    เชนในประโยค 
วา อปฺเปว  นาม  เสฺวป   อปุสงฺกเมยฺยาม   กาลฺจ  สมยฺจ   อปุาทาย 
ดังน้ีเปนตน   แปลวา  หากวาพวกเราอาศัยกาลเวลา   และความพรอมเพรียงกัน 
ไดแลว   ก็พึงเขาไปในวันพรุงน้ี. 
         สมยศัพท  มีอรรถวาขณะ เชนในประโยควา  เอโก  จ  โข  ภิกฺขเว 
ขโณ   จ  สมโย  จ  พฺรหมฺจริยวาสาย   เปนตน แปลวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็ขณะหน่ึง  สมัยหน่ึง  มีอยูเพ่ือการอยูประพฤติพรหมจรรย. 
         สมยศัพท   มีอรรถวา   กาลเวลา   เชนในประโยควา   อณฺุหสมโย 
ปริฬาหสมโย  เปนตน  แปลวา  เวลารอน   เวลากระวนกระวาย.               
         สมยศัพท มีอรรถวาประชุม  เชนในประโยควา มหาสมโย ปวนสฺม ึ
เปนตน  แปลวา  ประชุมใหญในปาใหญ.  
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         สมยศัพท    มีอรรถวาเหตุ  เชนในประโยควา  สมโยป  โข  เต. . .  
อปฺปฏิวิทฺโธ   อโหสิ  เปนตน  แปลวา  ดูกอนภัททาลิ   แมเหตุนี้แล  ไดเปน 
สมัยที่เธอยังมิไดแทงตลอดวา   พระผูมีพระภาคเจาประทับ  ณ กรุงสาวัตถี   แม 
พระผูมีพระภาคเจาจักทรงทราบเราวา   ภิกษุชื่อ  ภัททาลิ   เปนผูไมกระทําให 
บริบูรณในสกิขาในศาสนาของพระศาสดา  ดังนี้   ดูกอนภัททาลิ  เหตุแมนี้แล 
ไดเปนสมัยอันเธอไมแทงตลอดแลว. 
         สมยศัพท มีอรรถวาทิฐิ เชนในประโยควา เตน โข  ปน สมเยน...  
อาราเม  ปฏวิสติ  เปนตน  แปลวา กส็มัยนั้นแล  ปริพาชก  ชือ่ อุคคาหมานะ 
เปนบุตรนางสมณมุณฑิกา      อยูอาศัยในอารามของนางมัลลิกา      อันมีศาลา 
หลังเดียวมีตนมะพลับเรียงรายอยูรอบเปนที่สนทนากันถึงเรื่องทิฐิ.       
         สมยศัพท  มีอรรถวาไดเฉพาะ   เชนในคําประพันธเปนคาถาวา 
         ทิฏเ  ธมฺเม  จ  โย  อตฺโถ          โย  จตฺโถ   สมฺปรายิโก 
         อตฺถาภิสมยา   ธีโร                     ปณฺฑิโตติ   ปวุจฺจติ 
                             ผูมีปญญาเปนเครื่องทรงจํา   เรา 
                   กลาววาเปนบัณฑิต   เพราะการไดเฉพาะ 
                   ซึ่งประโยชนในทิฏฐธรรมและประโยชนที่ 
                   เปนไปในสัมปรายิกภพ. 
         สมย  ศพัท มีอรรถวาละ เชนในประโยควา  สมฺมา   มานาภิสมยา 
อนฺตมกาสิ   ทุกฺขสฺส   เปนตน     แปลวา   ไดกระทําซ่ึงท่ีสุดแหงทุกขแลว 
เพราะละมานานุสัยไดโดยชอบ. 
         สมย   ศัพท   มีอรรถวาแทงตลอด    เชนในประโยควา    ทุกฺขสฺส 
ปฬนฏโ...อภิสมยฏโ  เปนตน  แปลวา ทุกขมีอรรถวาบีบค้ัน   มีอรรถ  
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วาถูกปจจัยปรุงแตง    มีอรรถวาเรารอน    มีอรรถวาแปรปรวน    มีอรรถวาพึง 
แทงตลอด. 
         แตในปกรณนี้  สมย  ศัพท  มีอรรถวากาลเวลา  ดวยเหตุนั้น   ทาน 
พระอานนทจึงแสดงวา      สมัยหน่ึง    บรรดาสมัยทั้งหลาย    อันเปนประเภท 
แหงกาลเวลา   ม ี  ป   ฤดู   เดือน   กึง่เดือน   กลางคืน   กลางวัน    เชา    เท่ียง 
เย็น  ปฐมยาม  มชัฌิมยาม  ปจฉิมยาม   และครูหน่ึง   เปนตน. 
         ในคําวา    สมัยหน่ึง    นั้นในบรรดาสมัยทั้งหลายมีปเปนตนเหลาน้ี  
พระสูตรใด ๆ   ที่พระผูมพีระภาคเจาตรัสไวในป   ในฤดู   ในเดือน   ในปกษ 
ในเวลาอันเปนสวนกลางคืน  ในเวลาอันเปนสวนกลางวัน  ใด ๆ พระสูตรนั้น 
ทั้งหมด    ทานพระอานนททราบดีแลว    กําหนดดีแลวดวยปญญา    แมกจ็ริง 
ถึงอยางนั้น      ก็เพราะเม่ือพระเถระจะกลาวอยางนี้วา      ขาพเจาไดฟงมาแลว 
อยางนี้  ในปโนน   ในฤดูโนน    ในเดือนโนน   ในปกษโนน   ในกาลอันเปน 
สวนแหงราตรีโนน    หรือวาในกาลอันเปนสวนแหงทิวาโนน    อยางนี้    ใคร ๆ 
ก็ไมอาจเพ่ือทรงจําไวไดหรือแสดงได         หรือวาใหผูอ่ืนแสดงไดโดยงายเลย 
ทั้งจะตองเปนถอยคําท่ีทานตองกลาวมาก    ฉะน้ัน    ทานพระเถระจึงประมวล  
ขอความดังกลาวแลวน้ันไวเพียงบทเดียวเทาน้ัน  วา   สมัยหนึง่  ดังนี้. 
         อีกอยางหนึ่ง  ทานพระอานนท    ยอมแสดงถึงสมัยทั้งหลายของพระ- 
ผูมีพระภาคเจา    ซึ่งมีประเภทแหงกาลไวมิใชนอย      ตามท่ีปรากฏแจมแจงใน 
หมูเทพยดาและมนุษยทั้งหลาย   มีอาทิอยางนี้   คือ 
                        สมัยท่ีพระองคเสด็จกาวลงสูพระครรภ 
                        สมัยที่พระองคประสูติ 
                        สมัยท่ีพระองคทรงสลดพระหฤทัย 
                        สมัยท่ีพระองคเสด็จออกผนวช  
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                        สมัยท่ีพระองคทรงชนะพญามาร 
                        สมัยท่ีพระองคตรัสรู  
                        สมัยท่ีพระองคประทับเปนสุขในทิฏฐธรรม 
                        สมัยท่ีพระองคตรัสเทศนา* 

                        สมัยท่ีพระองคเสด็จดับขันธปรินพิพาน 
         บรรดาสมัยเหลาน้ัน    สมัยหน่ึง  กลาวคือ  สมัยที่ตรัสเทศนาไว. 
         อน่ึง    บรรดาสมัยแหงญาณกิจและกรุณากิจ    สมัยแหงพระกรุณากิจ 
นี้ใด     ในบรรดาสมัยที่ทรงปฏิบัติเพ่ือประโยชนเกื้อถูลแกพระองคและเพ่ือแก 
บุคคลอ่ืน  สมัยแหงการปฏิบัติเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกบุคคลอ่ืนนี้ใด    ในสมัย 
แหงพระกรณียกิจทั้งสอง   แกผูประชุม    สมัยแหงการทรงแสดงธรรมีกถานี้ใด 
ในบรรดาสมัยแหงเทศนาและปฏิบัติสมัยแหงเทศนา   นี้ใด    ทานพระอานนท 
กลาววา   "สมัยหน่ึง"   ดงัน้ี   หมายเอาสมัยใดสมัยหน่ึงในบรรดาสมัยเหลานั้น. 
         ถามวา   ก็ในพระสูตรนี้    ทานทําคําชี้แจงไว   ดวยทุติยาวิภัตติ  วา 
เอก  สมย  ไมเหมือนในพระอภิธรรมซึ่งทําไว  ดวยสัตตมีวิภัตติวา  ยสฺมึ 
สมเย    กามาวจร    และบทเเหงสูตรอ่ืนนอกจากพระอภิธรรมนี้    ก็ทํานิเทศ 
ไว  ดวยภุมมวจนะวา  ยสฺมึ  สมเย  ภิกขฺเว  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  แปลวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในสมัยใด ภิกษุสงัดแลวจากกามท้ังหลาย  สวนในพระวินัย 
ทานทํานิเทศไว  ดวย  ตติยาวิภัตติ   วา    เตน   สมเยน   พุทฺโธ   ภควา     
ดังน้ี  เพราะเหตุไร. 
         ตอบวา    เพราะในพระอภิธรรม     และพระวินัยมีอรรถเปนเชนนั้น 
แตพระสูตรนี้มีอรรถเปนอยางอ่ืน. 
* บางแหงแสดง  สมัยท่ีปลงพระชนมายุสังขารดวย  
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         จริงอยู   ในบรรดา ๓ ปฎกนั้น    ในพระอภิธรรมปฎก    และบทแหง  
สูตรอ่ืนแตอภิธรรมนี้   สมย  ศัพทยอมสําเร็จเน้ือความ   มีอรรถแหงอธิกรณะ 
และมีการกําหนดซ่ึงภาวะ   (สภาวธรรม)   ดวยภาวะเปนอรรถ  เพราะอธิกรณะ 
มีอรรถเทากับสมยศัพท  ซึ่งมีการเปนอรรถ    มีสมูหะเปนอรรถ.    สภาพแหง 
ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนตน   ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในพระอภิธรรมและ 
บทแหงสูตรอ่ืนแตอภิธรรมนี้     ทานกําหนดไวดวยภาวะแหงสมยะ     กลาวคือ 
ขณะ   สมวายะ   (การประชุม)   และเหตุ   เพราะฉะน้ัน    เพ่ือสองอรรถนี้นั้น 
ทานจึงทํานิเทศไวในที่นี้   ดวยภุมมวจนะ            
         แตในพระวินัย    สมย    ศัพท    ยอมใหสําเร็จกิจ    มีเหตุเปนอรรถ 
และมีกรณะเปนอรรถ 
         จริงอยู   สมัยใด  เปนสมัยพระองคทรงบัญญัติสิกขาบท    (พระวินัย) 
สมัยนั้น  แมพระสาวกท้ังหลายมีพระสารีบุตรเปนตน   ก็พึงรูไดโดยยาก  เพราะ 
พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงบัญญัติสิกขาบทท้ังหลาย  โดยสมัยอันเปนกาละ 
เปนเหตุและเปนกรณะนั้น       ทรงพิจารณาอยูซึ่งเหตุแหงการบัญญัติสิกขาบท 
ไดเสด็จประทับ อยูในทีน่ั้น ๆ เพราะฉะนั้น     เพ่ือสองอรรถะนั้น      ทานจึงทํา 
นิเทศสมยศัพทไว  ดวยกรณวจนะ  ในพระวินัยนั้น. 
         สวนในพระสุตตันตะนี้    และในสูตรอ่ืนที่มีเรื่องเกิดข้ึนอยางนี้     สมย 
ศัพท  ยอมสําเร็จอรรถแหงอัจจันตสังโยคะ  ทุติยาวิภัตติ. 
         จริงอยู   พระผูมีพระภาคเจา  ทรงแสดงพระสูตรนี้    หรอืพระสูตรอ่ืน 
ตลอดสมัยใด  ไดเสด็จประทับอยูดวยธรรมเปนเครื่องอยู   คือ  พระกรุณาลวง 
สวนตลอดสมัยนั้นทีเดียว    เพราะฉะน้ัน     เพ่ือสองความขอนั้น    ทานจึงทํา 
นิเทศไว    ดวยอุปโยควจนะ    ทุติยาวิภัตติ    ในพระสูตรนี้     ดวยเหตุนี้นั้น 
ทานจึงประพันธคําเปนคาถาไววา  
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         ตนฺต  อตฺถมเวกฺขิตฺวา              ภมฺุเมน  กรเณน   จ    
         อฺตฺร  สมโย  วุตฺโต             อปุโยเคน  โส  อิธ 
                             ทานพิจารณาเน้ือความน้ัน ๆ  แลว 
                   จึงกลาวสมยศัพทในที่อื่น ๆ คือ  ในพระ- 
                   อภิธรรมดวยภุมมวจนะ(สัตตมีวิภัตติ) ใน 
                   พระวินัยดวยกรณวจนะ (ตติยาวิภัตติ)  แต 
                   ในพระสุตตันตะนี้   ทานกลาวสมยสัพท 
                   ดวยอุปโยควจนะ  (ทุติยาวิภัตติ)  ดังน้ี 
         สวนพระโบราณาจารยทั้งหลาย   พรรณนาไววา    สมยศัพทนี้ตางกัน 
แตเพียงโวหารวา   ตสฺมึ  สมเย  หรือวา  เตน สมเยน  หรือวา   ต  สมย 
เทาน้ัน    ในปฎกทั้งสามน้ัน    สมย   ศัพท   มีอรรถเปนภุมมวจนะอยางเดียว 
เทาน้ัน    เพราะเหตุนี้นั้น    แมจะกลาววา  เอ   สมย  ก็พึงทราบวา  มีอรรถ 
เทากับ   เอกสฺมึ   สมเย  ดังน้ี. 
 
                         วาดวยบท  ภควา 
 
         บทวา  ภควา  ไดแก  คร.ู  เพราะ  บัณฑิตในโลกเรียกครูวา   ภควา 
จริงอยู     พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนครูของสรรพสัตวทั้งหลาย    เพราะความ 
ที่พระองคเปนผูวิเศษสุดโดยคุณท้ังปวง    เพราะฉะน้ัน   บัณฑิตพึงทราบคําวา 
ภควา  ดังนี้.   แมพระโบราณาจารยทั้งหลายก็กลาววา 
         ภควาติ  วจน  เสฏ             ภควาติ  วจนมุตฺตม 
         คุรุคารวยุตฺโต  โส                ภควา  เตน  วุจฺจติ 
                             คําวา   ภควา   เปนคําประเสริฐสุด 
                   คําวา  ภควา  เปนคําสูงสุด  พระผูมีพระ-  
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                   ภาคเจาพระองคนั้นควรแกการเคารพโดย 
                   ฐานครู     เพราะเหตุนั้น  พระองคจึงทรง  
                   พระนามวา  ภควา  ดังน้ี. 
         อีกอยางหนึ่ง    บัณฑิตพึงทราบอรรถแหงบทน้ันโดยพิสดาร     ดวย 
อํานาจแหงคาถานี้วา 
         ภาคฺยวา   ถคฺควา   ยุตฺโต          ภคฺเคหิ  จ  วภิตฺตวา  
         ภตฺตวา   วนฺตคมโน                  ภเวสุ  ภควา   ตโต. 
                             พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรง 
                   มีโชค  ทรงหกักิเลสไดแลว  ทรงประกอบ 
                   ดวยภคธรรม   ทรงจําแนกธรรม   ทรงคบ 
                   ธรรม   ทรงคายการไปในภพทั้งหลายแลว 
                   เหตุนั้น พระองค  จึงทรงพระนามวา  ภควา 
                   ดังน้ี. 
         ก็อรรถแหงภควานั้น  ขาพเจากลาวไวแลว   ในนิเทศแหงพุทธานุสสติ 
ในปกรณวิเศษ  ชื่อวา  วิสทุธิมรรคนั่นเทียว.                                     
         ก็โดยลาํดับแหงถอยคําเพียงเทานี้    พระอานนทเมื่อแสดงธรรมตามท่ี 
ไดสดับมา    ชื่อวา    ยอมทําธรรมกายของพระผูมีพระภาคเจาใหประจักษไว 
ดวยคําวา  เอวมฺเม  สุต  ในพระสูตรนี้   ดวยคําน้ันแหละ   ทานพระอานนท 
ชื่อวาใหประชาชนผูกระวนกระวายเพราะไมไดเห็นพระบรมศาสดาใหเบาใจวา 
ปาพจน (คือพระธรรมวินัย) นี้มีพระบรมศาสดาลวงไปแลวหามิได  พระธรรม 
วินัยนี้  เปนพระบรมศาสดาของทานทั้งหลายดังน้ี. 
         ดวยคําวา  เอก  สมย ภควา  ทานพระอานนท   เมื่อแสดงซ่ึงความ 
ที่พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงมีอยูในสมัยนั้น     ชื่อวา    ยอมประกาศการปริ- 
นิพพานของรูปกาย   ดวยคําน้ันแหละ  ทานพระอานนท  ชื่อวา   ยังประชาชน  
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ผูมัวเมาในชีวิตใหเกิดการสลดใจ    ทัง้ใหความอุตสาหะในพระสัทธรรมเกิดข้ึน  
แกประชาชนวา      แมพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นซึ่งมีพระวรกายเสมอดวย 
แทงเพชร   ผูทรงกําลังสิบ   ผูแสดงอริยธรรมชื่ออยางนี้  ๆ ยังเสด็จดับขันธปริ- 
นิพพานได  คนอ่ืนใครเลาจะพึงมีความหวังในชีวิต  ดังนี้. 
         อน่ึง  พระอานนท   เมื่อกลาวคําวา  เอว  ชื่อวา   ยอมแสดงถึงเทศนา 
สมบัติ   เมื่อกลาววา   เม  สุต   ชื่อวา   ยอมแสดงถึงสาวกสมบัติ    เมื่อกลาววา 
เอก  สมย   ชือ่วา   ยอมแสดงถึงกาลสมบัติ      เมื่อกลาวคําวา   ภควา   ชื่อวา 
ยอมแสดงเทสกสมบัติ   ดังน้ี.   บทวา   สาวตฺถิย ไดแก ในพระนครอันมีชื่อ 
อยางนี้.  ก็คําวา  สาวตฺถิย  นี้เปนสัตตมีวิภัตติ  ลงในอรรถวา  ใกล.  บทวา 
วิหรติ    เปนคําแสดงถึงความพรอมเพรียงดวยวิหารธรรมอยางใดอยางหนึ่งใน 
บรรดาอิริยาบถวิหาร ทิพยวิหาร พรหมวิหาร และอริยวิหาร  โดยไมแปลกกัน 
แตในที่นี้    คําวา  วิหรติ  นี้เปนคําแสดงถึงการประกอบดวยอิริยาบถอยางใด 
อยางหน่ึง  ในบรรดาอิริยาบถทั้งหลาย  ชนิดตาง ๆ มีการยืน  การเดิน  การน่ัง 
และการนอน.  ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา ประทับยืนก็ดี  เสด็จดําเนินไป 
ก็ดี ประทับนั่งก็ดี  บรรทมก็ดี  บัณฑิต  พึงทราบวา  ยอมประทับอยูนั่นแหละ. 
         จริงอยู   พระองคทรงบําบัดความลําบากแหงอิริยาบถอยางหน่ึง   ดวย 
อิริยาบถอยางหน่ึง  ทรงนําอัตภาพไป    คือ ใหเปนไปมิใหทรุดโทรม  เพราะ 
เหตุนั้น  ทานพระอานนทจึงกลาววา  ยอมประทับอยู  ดังนี้. 
         บทวา  เชตวเน  ไดแก  ในอุทยานของพระราชกุมาร  ทรงพระนาม 
วา  เชต.  จรงิอยู  พระราชอุทยานน้ัน  พระราชกุมารพระองคนั้นทรงสรางให 
เจริญดีแลว   ดวยเหตุนั้น  พระราชอุทยานน้ี  จึงชื่อวา  เชตวัน  ฉะน้ัน  พระ 
อานนท  จึงกลาววา  ณ  พระเชตวันน้ัน ดังน้ี.  บทวา  อนาถปณฑิกสฺส 
อาราเม  ความวา ในพระอารามอันถึงการนับวา  เปนของอนาถปณฑิกคหบดี 
เพราะคหบดี  ชื่อวา อนาถปณฑิกะมอบถวายแกพระภิกษุสงฆ  มีพระพุทธเจา  
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เปนประมุข  ดวยการบริจาคเงินมีประมาณ ๕๔  โกฏิ.   ความสังเขปในพระสูตร 
นี้มีเพียงเทานี้.    สวนเนื้อความพิสดารพระอรรถกถาจารยพรรณนาไวในสัพพา 
สวสุตตวรรณนาในอรรถกถามัชฌิมนิกาย ชื่อ ปปญจสูทนี.  
         ในขอน้ี    หากมีผูทวงข้ึนวา    ถาวา  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ 
เมืองสาวัตถีกอน  พระเถระก็ไมควรจะพูดวา   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ 
พระเชตวัน   ถาประทับอยูที่พระเชตวันกอน    ก็ไมนาจะพูดวา    ประทับอยูที่  
พระนครสาวัตถี  ดังนี้   เพราะวา   พระผูมีพระภาคเจาไมสามารถประทับอยูใน 
สถานที่สองแหงพรอม ๆ กัน ในเวลาเดียวกัน. 
         ตอบวา  ขอน้ัน     ไมพึงเห็นอยางนั้น    เพราะขาพเจาไดกลาวไวแลว 
มิใชหรือวา  คําวา  สาวตฺถิย  เปนสัตตมีวิภัตติ  ลงในอรรถวาใกล   ฉะน้ัน 
ในที่แมนี้  เพราะเชตวันน้ีใด  อยูใกลพระนครสาวัตถี  พระผูมีพระภาคเจาเมื่อ 
ประทับอยูในที่นั้น   ทานพระอานนท  จึงกลาววา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน 
ซึ่งแปลวา  ประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันใกลพระนครสาวัตถี   เปรียบเหมือน 
ฝูงโคทั้งหลายเท่ียวไปใกลแมน้ําคงคาและแมน้ํายมุนาเปนตน         ชาวโลกยอม 
เรียกวา  เที่ยวไปใกลแมน้ําคงคา   เที่ยวไปใกลแมน้ํายมุนา   ฉันนั้น. 
         จริงอยู   คําวา  สาวตฺถี   ทานพระเถระกลาวไวเพ่ือแสดงถึงโคจรคาม 
ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   คําท่ีเหลือ  ทานกลาวเพ่ือแสดงถึงสถานที่ 
อยูอาศัยอันสมควรแกบรรพชิต. 
         บทวา  อฺตรา  เทวตา  ไดแก  เทพยดาองคหน่ึง    ซึ่งมีชื่อและ 
โคตรมิไดปรากฏ.      กใ็นคําวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   พระผูมีพระภาคเจา 
ยอมทรงทราบย่ิง  ซึ่งการบูชาของขาพระองค  พระองคไดตรัสถึงวิมุตติอันเปน 
ธรรมสิ้นไปแหงตัณหาแกยักษผูมีศักดาใหญคนหน่ึง  ดวยธรรมอันสังเขป  ดังนี้  
แมทาวสักกเทวราช   ผูปรากฏแลวทานก็กลาววา อฺตโร หมายถึงองคหนึ่ง.  
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         อน่ึง  คําวา เทวตา  นี้เปนคําท่ัวไปแกเทวดาทั้งหลาย   แมแตเทพธิดา 
ทั้งหลาย  แตในที่นี้  ทานประสงคเอาเทพบุตร.     ก็เทพบุตรนั้นแล   องคใด 
องคหน่ึงในบรรดาชั้นรปูาวจรภูมิ.  
 
                               วาดวยอภิกกันตศัพท 
 
         อภิกกนัตศัพท  ในบทวา   อภิกกฺนฺตาย  รตฺติยา   นี้    ปรากฏใน 
อรรถวา  ความส้ินไป  ดี  งาม   ยินด ี ยิ่งเปนตน. 
         ในบรรดาคําเหลาน้ัน    อภิกกันตศัพท    ปรากฏในอรรถวา    สิ้นไป 
เชนในประโยคมีอาทิอยางนี้วา  อภิกฺกนฺตา  ภนฺเต  รตฺติ  นิกฺขนโฺต  ปโม 
ยาโม  จิร  นสิินฺโน  ภิกฺขสุโฆ  อุทฺทิสตุ  ภนฺเต  ภควา  ภิกขฺูน  ปาฏิโมกฺข 
แปลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ    ราตรีสิ้นไปแลว    ปฐมยามลวงไปแลว   พระ 
ภิกษุสงฆนั่งแลวส้ินกาลนาน    ขาแตพระองคผูเจริญ      ขอพระผูมีพระภาคเจา 
จงแสดงปาฏิโมกขแกภิกษุทั้งหลายเถิด. 
         อภิกกนัตศัพท  ในอรรถวา  ด ี เชนในประโยคท่ีมีอาทิอยางนี้วา  อย 
อิเมส  จตุนนฺ  ปุคฺคลาน  อภิกฺกนฺตตโร  ปณีตตโร  จ  แปลวา  บุคคลนี้ดีกวา 
ประณีตกวาบุคคลท้ัง  ๔ เหลาน้ี. 
                   โก  เม  วนฺทติ  ปาทานิ     อิทฺธิยา  ยสฺสา  ชล 
                   อภิกฺกนฺเตน   วณฺเณน     สพฺพา  โอภาสย  ทิสา 
                             ใครหนอ     รุงเรืองดวยฤทธิ์ดวยยศ 
                   มีวรรณงดงาม   ยังทิศท้ังปวงใหสวางไสว 
                   อยู  มาไหวเทาของเรา.  
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         อภิกกนัตศัพท   ในอรรถวา  ยนิดียิ่ง  เชนในประโยคมีอาทิอยางนี้วา  
อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม  อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม   แปลวา  ขาแตพระโคดม  
ผูเจริญนายินดียิ่ง  ขาแดพระโคดม   ผูเจริญนายินดียิ่ง. 
         แตในที่นี้   อภิกกนัตศัพท  ใชในอรรถวา  สิ้นไป  ดวยคําน้ัน  ทาน 
จึงกลาววา  เมื่อราตรีสิ้นไปแลว   สิ้นไปรอบแลว.       ในขอน้ัน   พึงทราบวา 
เทวบุตรนี้มาแลวในเวลาใกลที่สุดแหงมัชฌิมยามทีเดียว. 
         ไดยินวา  เทวดาทั้งหลาย  เมื่อมาสูที่บํารุงของพระพุทธเจา  หรือสาวก 
ของพระพุทธเจา    ยอมมาในเวลามัชฌิมยาม  เทาน้ัน    นี้เปนนิยามของเทวดา 
ทั้งหลาย.  อภิกกันตศัพท    ในคําวา  อภิกฺกนฺตวณฺณา  นี้  ใชในอรรถวา 
วรรณะงาม.             
 
                                       วาดวยวัณณศัพท 
 
         ก็วัณณศัพท  ปรากฏในอรรถไดหลายอยาง   เชน   ในอรรถวา   ผิว 
คุณความดี  กุลวัคคะ  (ชาติ)  เหตุ  ทรวดทรง   ขนาด  รูปายตนะ  เปนตน. 
         ในบรรดาอรรถเหลาน้ัน   วัณณศัพท   ใชในอรรถวา   ผิว   เชนใน 
ประโยคมีอาทิอยางนี้วา  สุวณฺณวณฺโณ ภควา  แปลวา พระผูมีพระภาคเจา 
มีผิว   เพียงดังวรรณะแหงทองคํา. 
         วัณณศัพท   ในอรรถวา   คุณความดี   (ถุติ)   เชนในประโยคมีอาทิ 
อยางนี้วา  กทา  สพฺยุณฺหา  ปน  เต  คหปติ  สมณสฺส  โคตมสสฺ  วณฺณา 
แปลวา    ดูกอนคหบดี    ทานประมวลคุณความดีของพระสมณโคดมมาไวแต 
เมื่อไร.  
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         วัณณศัพท  ในอรรถวา  ชาติ  (กลุวคฺค)   เชนในประโยคท่ีมีอาทิ 
อยางนี้วา  จตฺตาโร  เม  โภ  โคตโม  วรฺณา  แปลวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
ชาติ  ตระกูล  สี่เหลาน้ี.                                                         
         วัณณศัพท  ในอรรถวา  เหตุ   (การณ)  เชนในประโยคมีอาทิอยาง 
นี้วา  ในสังยุตตนิกายวนสังยุตวา 
                             อถ   เกน   นุ   วณฺเณน   คนฺธตฺเถ- 
                   โนติ  วุจฺตติ  แปลวา  เมื่อเปนเชนนี้  เหตุไร 
                   เลา  ทานจึงกลาววา  ขโมยกล่ิน. 
         วัณณศัพท  ในอรรถวา   ทรวดทรง  (สณฺฐาน)  เชนในประโยคมี 
อาทิอยางนี้วา  มหนฺต  หตฺถิราชวณฺณ  อภินมิฺมินิตฺวา  แปลวา  นฤมิต- 
ทรวดทรงเปนพระยาชางใหญ.                                
         วัณณศัพท   ในอรรถวา   ขนาด   (ปมาณ)   เชนในประโยคมีอาทิ 
อยางนี้วา   ตโยปตฺตลฺส  วณฺณา แปลวา   ขนาด   แหงบาตร ๓ อยาง.  
         วัณณศัพท   ในอรรถวา   รูปายตนะ   เชนในประโยคมีอาทิอยางนี้วา 
วณฺโณ  คนฺโธ  รโส   โอชา  แปลวา  สี   กลิ่น  รส  โอชะ. 
         ในที่นี้  วัณณศัพทนั้น ทานใชในอรรถวา ผิว ดวยคําน้ันแหละ ทาน 
อธิบายวา  มีวรรณะงาม  คือ  ผิวงาม  มีวรรณะนาใคร  มีวรรณะที่ชอบใจ.  
         จริงอยู  เทวดาทั้งหลาย  เมื่อมาสูมนุษยโลก  ละวรรณะทีม่ีอยูตามปกติ 
และฤทธิ์ตามปกติแลวทําอัตภาพใหหยาบ  ทําวรรณะไดมากอยาง  ทั้งทําฤทธิ์ก ็
ไดหลายอยาง  เมื่อจะไปสูสถานที่ทั้งหลายมีสถานที่เปนที่แสดงมหรสพ  เปนตน 
ยอมมาดวยกายอันตนตกแตงแลว.      เทวดาทั้งหลายชั้นกามาวจร      แมมีกาย 
อันตนมิไดตกแตงแลวก็สามารถเพ่ือจะมาในท่ีนั้นได     สวนเทวดาชั้นรูปาวจร 
ไมสามารถ      อัตภาพของเทวดาเหลานั้นแมทั้งหมดเปนกายละเอียดยิ่ง     การ  
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สําเร็จกิจดวยอิริยาบถโดยอัตภาพนั้นมีอยู.   ดวยเหตุดังน้ัน    เทวบุตรนี้     จึงมา 
ดวยการอันตนตกแตงแลวทีเดียว.      เพราะฉะนั้น       ทานจึงกลาวไววา 
อภิกฺกนฺตวณฺณา  มีวรรณะงาม.  
 
                                    วาดวยเกวลศัพท 
 
         เกวลศพัท   ในคําวา   เกวลกปฺป    นี ้   มีอรรถเปนอเนก   เชนใน 
อรรถวา  โดยไมมีสวนเหลือ  โดยมาก  ทั้งหมด  ความมีไมมาก  มั่นคง  การ 
แยกออกจากกัน   เปนตน. 
         จริงอยางนั้น  เกวลศัพท  มีความหมายถึง  ความไมมีสวนเหลือ  เชน 
ในประโยคมีคําวา   เกวลปริปุณฺณ  ปริสุทฺธ  พฺรหฺมจริย   เปนตน  จง 
ประกาศพรหมจรรยใหบริสุทธิ์บริบรูณโดยสิ้นเชิง. 
         เกวลศพัท  มีความหมายวา  โดยมาก  เชนในประโยคมีคําวา  เกวลา 
องฺคมคธา  ปหูต  ขาทนีย  โภชนีย  อาทาย  อุปสงฺกมิสฺสนฺติ   เปนตน 
แปลวา   ถือเอาขาทนียะ   และโภชนียะจากแควนอังคะและมคธโดยมาก   เพียง 
พอแลวจักเขาไป.                                                          
         เกวลศพัท มีความหมายถึงท้ังหมด  เชนในประโยคท่ีมีคําวา เกวลสฺส 
ทุกฺขกฺขนฺธสสฺ  สมุทโย  โหติ   เปนตน  แปลวา   สมุทัย   ยอมมีแกกอง 
ทุกขทั้งมวล.                                                                      
         เกวลศพัท  มีความหมายถึง   ความมีไมมาก  เชนในประโยคที่มีคําวา 
เกวล  สทฺธามตฺตก  นนุ  อยมายสฺมา เปนตน   แปลวา  ทานผูมีอายุ  ให 
ธรรมสักวา  ศรัทธามีประมาณไมมากเปนไปมิใชหรือ. 
         เกวลศพัท  มีความหมายถึง ความตองการอยางมั่นคง  เชนในประโยค 
ที่มีคําวา  อายสฺมโต  อนรุุทฺธสฺส  พาหิโก  นาม  สทฺธิวิหาริโก  เกวล  
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สฆเภทาย  ิโต  เปนตน    แปลวา  ทานพระอนุรุทธะ   มีสัทธิวิหาริก  ชื่อ 
วา  พาหิกะ  ต้ังอยูมั่นคงในการทําลายสงฆ.  
         เกวลศพัท   มีความหมายถึง   การแยกจากหมู    เชนในประโยคที่มีคํา 
วา  เกวลี   วสุิตฺวา   อุตฺตมปุริโส  วุจฺจติ  แปลวา  อยูแยกกัน  ทานกลาว 
วา  เปนอุตตมบุรุษ.  แตในที่นี้  ทานประสงคเอาเกวลศัพทที่ใชในความหมายถึง 
ความไมมีสวนเหลือ. 
 
                                      วาดวยกัปปศัพท 
 
         ก็กัปปศัพทนี้   มีอรรถเปนอเนก  เชนในอรรถวา  เธอม่ัน    หรือวาง 
ใจได   ในอรรถวาโวหาร    ในอรรถวากาล   ในอรรถวาบัญญัติ    ในอรรถวา 
การตัดหรือโกน  ในอรรถวา วิกัปปะ  (ประมาณหรือควร)  ในอรรถวา  เลส 
(เลสนัย  หรอืขออางเล็ก  ๆ นอย ๆ)  ในอรรถวาโดยรอบเปนตน. 
         จริงอยางนั้น    กัปปศัพทที่ใชในอรรถวา  เชื่อม่ัน  เชนในประโยคท่ีมี 
อาทิอยางนี้วา    โอกปฺปนียเมต   โภโต  โคตมสฺส  ยถาต    อรหโต 
สมฺมาสมฺพุทสฺฺส   แปลวา  ขอน้ัน  ควรวางใจไดวา  ทานพระโคดมผูเจริญ 
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
         กัปปศพัท  ที่ใชในอรรถวา  โวหาร  (คําชี้แจง)  เชนในประโยคที่มี 
อาทิอยางนี้วา  อนุชานาม ิ ภิกขฺเว ปฺจหิ  สมณกปฺเปหิ  ผล  ปรภิฺุชิตุ 
แปลวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตเพ่ือการบริโภคผลโดยทํากัปปะของ 
สมณะ ๕๑  อยาง. 
๑.  กัปปะ ๕  ในพระวินยัเรียกวาทํากัปปยะคือ  อคฺคิปริจิต  ผลท่ีลนไฟ  ๒  สตฺถปริจิต  ผลท่ีเจาะ 
ดวยศาสตรา  ๓  นขปริจิต  ผลท่ีเจาะดวยเล็บ  ๔  อพีช  ผลท่ีไมเปนพชื  ๕  นิพฺพฏพช  ผลท่ี 
เอาเม็ดออกแลว  
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         กัปปศพัท   ทีใ่ชในอรรถวา   กาล   เชนในประโยคที่มีอาทิอยางนี้วา 
เยน สุท  นิจจฺกปฺป  วิหรามิ   แปลวา   ทราบวา   เราจะอยูตลอดกาลเปน 
นิตย.  
         กัปปศพัท  ที่ใชในอรรถวา  บญัญัติ๑   เชนในประโยคท่ีมีอาทิอยาง 
นี้วา  อิจฺจายสฺมา  กปฺโป   แปลวา ดวยเหตุนี้  ทานผูมีอายุ  จึงมีชื่อวา กัปปะ. 
         กัปปศพัท  ที่ใชในอรรถวา  โกนตัด  เชนในประโยคมีอาทิอยางนี้วา 
อลงฺกตา  กปฺปตเกสมสฺสุ    แปลวา  โกนผมและหนวดเสร็จแลว. 
         กัปปศพัท  ที่ใชในอรรถวา  วิกปัปะ   (ประมาณและควร)    เชนใน 
ประโยคมีอาทิอยางนี้วา   กปฺปติ  ทฺวงฺคุกลกปฺโป   แปลวา   ประมาณพระ- 
อาทิตยคลอย  ๒ องคุลี  กค็วร. 
         กัปปศพัท  ที่ใชในอรรถวา  เลส  (เหตุเล็กนอย)  เชนในประโยคท่ี 
มีอาทิอยางนี้วา  อตฺถิ  กปฺโป   นิปชฺชิตุ    แปลวา  เหตุเล็กนอย  เพ่ือจะ 
เอนกายมีอยู. 
         กัปปศพัท ที่ใชในอรรถวา  โดยรอบ  เชนในประโยคที่มีอาทิอยางนี้วา 
เกวลกปฺป   เวฬุวน  โอภาเสตฺวา  แปลวา   ยังพระเชตวันโดยรอบท้ังสิ้น 
ใหสวางไสวแลว. 
         แตกัปปศัพท   ในท่ีนี้ทานประสงคเอาในอรรถวา   โดยรอบ   เพราะ 
ฉะน้ัน  ในคําวา เกวลกปฺป  เชตวน  บณัฑิตพึงเห็นอยางนี้วา  ยังพระ- 
วิหารเซตวันโดยรอบท้ังส้ิน  ดังนี้.                                         
         บทวา  โอภาเสตฺวา  ไดแก  แผไปซ่ึงรัศมีอันเกิดข้ึนจากผา   เครื่อง 
ประดับและสรีระ  กระทาํใหมีรัศมีเดียวกัน ใหมีโอภาสเดียวกัน  ดุจพระจันทร 
และพระอาทิตย. 
๑.  หมายถึงนามบัญญัติ  คือการต้ังช่ือ  
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         บทวา เยน  ในขอวา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  นี้  เปนตติยาวิภัตติ 
ลงในอรรถแหงสัตตวิภัตติ   ฉะน้ัน   พึงทราบเน้ือความในที่นี้วา    พระผูมี- 
พระภาคเจาประทับ อยู ณ ที่ใด เทวบุตรนั้นก็เขาไปเฝา  ณ ที่นั้น ดังน้ี.       
         อีกอยางหนึ่ง พึงเห็นเนื้อความในที่นี้    อยางนี้วา  พระผูมีพระภาคเจา 
อันเทวดาและมนุษยทั้งหลายพึงเขาไปเฝา   ดวยเหตุใด   เทวบุตรนั้น   ก็เขาไป 
เฝาแลว   ดวยเหตุนั้น    ดงัน้ี. 
         ถามวา  เพราะเหตุไร  พระผูมีพระภาคเจาอันเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
พึงเขาไปเฝา.     ตอบวา    เพราะทานเหลาน้ันมีความประสงคเพ่ือจะบรรลุคุณ 
วิเศษมีประการตาง ๆ   เปรียบเหมือนตนไมใหที่ผลิตผลตลอดฤดูกาล    อัน 
ฝูงนกท้ังหลายพากันไปยังตนไมนั้น       ดวยประสงคจะจักกินซึ่งผลมีรสอรอย 
ฉะน้ัน.                                               
         อน่ึง  บทวา  อุปสงฺกมิ   มีคําอธิบายวา  ไปแลว.  บทวา  อุปสงฺ-  
กมิตฺวา  นี้เปนบทแสดงถึงเวลาสิ้นสุดลงของเวลาเขาเฝา.  อีกอยางหนึ่ง  ขอนี้มี 
คําอธิบายวา      เทวบุตรนั้นไปแลวอยางนี้       คือไปสูสถานที่ซึ่งใกลกวาน้ัน 
กลาวคือ  ที่ใกลพระผูมีพระภาคเจา   ดังน้ีก็มี. 
         บัดนี้   เทวบุตรนั้น   มาสูที่บํารุงแหงบุคคลผูเลิศในโลก  ดวยประโยชน 
อันใด  เปนผูใครเพ่ือทูลถามถึงประโยชนอันนั้น    จึงทําอัญชลกีรรมอันรุงเรือง 
แลวดวยอันประชุมแหงเล็บทั้งสิบ        นมัสการประดิษฐานไวเหนือศีรษะแลว 
ไดยืนอยู   ณ  ที่สมควรสวนขางหน่ึง.    ศัพทวา   เอกมนฺต  เปนศัพทแสดง 
ภาวนปุงสกลิงค  ดุจในคําท้ังหลาย  มีคําวา พระจันทรและพระอาทิตยหมุนเวียน 
ไป    มิไดสม่ําเสมอกัน  เปนตน.    เพราะฉะนั้น    บัณฑิตพึงทราบเนื้อความใน 
ที่นี้วา   เทวบุตรนั้น    ไดยืนอยูแลวโดยกิริยาที่ยืนอยูแลวน้ัน   ชื่อวา  ยืนอยูแลว  
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ณ  ที่สมควรสวนขางหน่ึง. อีกนัยหน่ึง  คําวา เอกมนฺต  นี้   เปนทุติยาวิภัตติ  
ใชในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ. บทวา อฏาสิ  ไดแกยอมสําเร็จซ่ึงอิริยาบถยืน. 
         จริงอยู    เทวดาและมนุษยทั้งหลายผูเปนบัณฑิต     เขาไปเฝาพระผูมี  
พระภาคเจาผูควรเคารพในฐานครู    ยอมยืนอยู   ณ  ที่สมควรสวนขางหน่ึง 
เพราะความท่ีคนเปนผูฉลาดในการน่ัง.    ก็เทวดานี้เปนองคใดองคหน่ึง    ใน 
บรรดาผูเปนบัณฑิตเหลานั้น   เพราะฉะนั้น    จึงไดยืนอยู   ณ  ที่สมควรสวน 
ขางหน่ึง  ดังนี้.    ถามวา  ก็ยืนอยูอยางไร   จึงชื่อวา   ยืนอยู   ณ  ที่สมควร 
สวนขางหน่ึง.  ตอบวา เวนโทษของการยืน ๖ อยาง  คือ 
                        ยืนไกลเกินไป 
                        ยืนใกลเกินไป 
                        ยืนเหนือลม 
                        ยืนในท่ีสูง 
                        ยืนตรงหนาเกินไป 
                        ยืนขางหลงัเกินไป 
         จริงอยู   บุคคลผูยืนไกลเกินไปถาประสงคจะพูด   ก็จะตองพูดเสียงดัง 
ถายืนใกลเกนิไปยอมจะเบียดเสียดกัน  ถายืนเหนือลมยอมเดือดรอนดวยกลิน่ตัว 
ถายืนในที่สูงยอมประกาศถึงความไมเคารพ     ยืนตรงหนาเกินไปถาประสงคจะ 
มองก็จะตองจองตากัน   ยืนขางหลังเกินไป   ถาใครจะเห็นหนาก็จะตองชะเงอ 
คอดู  เพราะฉะนั้น   แมเทวบุตรนี้   กย็ืนเวนโทษ ๖ เหลาน้ี   ดวยเหตุนั้น    ทาน 
จึงกลาวไววา   เอกมนฺต  อฏาสิ  แปลวา  ไดยืนอยูแลว  ณ ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง. 
         บทวา  เอตทโวจ  แยกบทเปน  เอต  อโวจ  แปลวา  ไดกราบทูล 
คําน้ี.  บทวา  กถ  น ุ เปนการณปุจฉา.  
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         จริงอยู     ความท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงขามโอฆะไดแลว ปรากฏแก  
หม่ืนโลกธาตุ    ดวยเหตุนั้น      ความสงสัยของเทวดานี้     ในท่ีนี้วา  ก็พระผูมี 
พระภาคเจาทรงขามโอฆะไดแลวดวยเหตุนี้   จะไมทรงทราบอะไร ๆ  ยอมไมมี 
ดวยเหตุนั้น  เทวดานั้น  เมื่อจะทูลถามถึงเหตุที่ทรงขามโอฆะน้ัน   จึงกราบทูล 
อยางนี้. 
         บทวา   มาริส   นี้เปนคํารองเรียกดวยถอยคําอันไพเราะ.    อธิบายวา 
ผูไมมีทุกข    ดังน้ี     ผิวาครั้นเมื่อความเปนอยางนั้นมีอยู  เมื่อใด   บุคคลถูก 
เสียบแทงหัวใจดวยหลาว     หรือเมื่อเราไหมอยูในนรกสักพันป    ดังน้ี    คําวา 
มาริสะ   นี้ยอมคลาดเคลื่อนไป  เพราะวาสัตวนรกท่ีชื่อวา   ผูไมมีทุกขหามีไม 
สัตวนรกเปนผูไมปราศจากทุกข     แมก็จริง     ถึงอยางนั้น     ทานก็เรยีกวา 
มาริส    (ทานผูไมมีทุกข)    ดวยเสียงของผูเจริญแลว     ไดยินวา   ในกาลกอน 
โวหารวา    มาริส    นี้เปนของมนุษยตนกัลป     ผูไมมีทุกข    ผูสมบูรณดวย 
ความสุข    ตอมาภายหลัง  ความทุกขจะมีหรือไมก็ตาม   ทานก็ยังเรียกคําน้ี 
ดวยเสียงของผูเจริญแลวน่ันแหละ    เหมือนสระบัวท้ังหลาย   ที่ไมมีดอกบัวก็ดี 
ไมมีน้ําก็ดี  ทานก็เรียกวา   สระบัวฉะนั้น. 
         โอฆะ ๔  ในพระบาลีวา  โอฆมตริ  นี้คือ  กาโมฆะ  ภโวฆะ  ทิฏโฐฆะ 
และอวิชโชฆะ.    ในโอฆะเหลาน้ัน    ความยินดีพอใจ    ในกามคุณ ๕ ชื่อวา 
กาโมฆะ.  ความยินดีพอใจในรูปารูปภพและความใครในฌาน   ชื่อวา ภโวฆะ.  
ทิฐิ ๖๒ ชื่อวา  ทิฏโฐฆะ.   ความไมรูในสัจจะ ๔ ชือ่วา  อวิชโชฆะ.  
         ในบรรดาโอฆะ  ๔ เหลาน้ัน    กาโมฆะ   ยอมเกิดข้ึนในจิตตุปบาทอัน 
สหรคตดวยโลภะ  ๘  ดวง.   ภโวฆะ    ยอมเกิดข้ึนในจิตุปบาทอันสหรคตดวย  
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โลภทิฏฐิคตวิปปยุต  ๔ ดวง.   ทิฎโฐฆะ   ยอมเกิดข้ึนในจิตตุปบาทอันสัมปยุต 
ดวยทิฏฐิคตะ  ๔  ดวง.  อวิชโชฆะ.  ยอมเกิดข้ึนในอกุศลท้ังปวง. 
         ก็ธรรมท้ังหมดน้ี     ชื่อวา  โอฆะ    เพราะอรรถวาเปนเหตุนําสัตวไป  
และเพราะอรรถวาเปนหมูใหญ.  คําวา เพราะอรรถวาเปนเหตุนําสัตวไป 
อธิบายวา   เปนเหตุใหตกไปในเบื้องตํ่า.  จริงอยู   โอฆะน้ียอมยังสัตวทั้งหลาย 
ที่อยูในอํานาจของตนใหตกไปในเบื้องตํ่า    คือ ใหเกิดในทุคติตาง ๆ  มีนรก 
เปนตน   อีกอยางหน่ึง  เมื่อไมใหไปในเบื้องบน  คือ  พระนิพพาน   ยอมให 
ไปในเบื้องตํ่า  คือ  ในภพ ๓ กําเนิด ๔ คติ  ๕ วิญญาณฐิติ ๗ และสัตตาวาส ๙ 
ดังน้ีบาง.  คําวา เพราะอรรถวาเปนหมูใหญ  อธิบายวา เพราะหมูแหงกิเลส 
นี้ใหญแผกระจายอํานาจไปต้ังแตอเวจีมหานรกจนถึงภวัคคภูมิ  หมูแหงกิเลสคือ 
โอฆะน้ีใด   ชื่อวา   มีความยินดีพอใจในกามคุณ  ๕   แมในโอฆะท่ีเหลือก็นัย 
นี้แหละ.    บณัฑิตพึงทราบกิเลสชื่อวา    โอฆะ     เพราะอรรถวาเปนหมูใหญ 
ดวยประการฉะน้ี.   บทวา  อตริ  อธิบายวา  เทวบุตรนั้น   ทูลถามวา  ขาแต 
พระองคผูนิรทุกข   พระองคขามโอฆะแมทั้ง  ๔  นี้ดวย   อยางไรหนอ  ดังนี้. 
ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจา   เมื่อจะทรงวิสัชนาปญหาของเทวดานั้น    จึง 
ตรัสคํา  เปนตน วา  อปฺปติฏ  ขฺวาห  แปลวา  เราไมพักอยูเปนตน.  บรรดา 
บทเหลาน้ัน   บทวา   อปฺปติฏ   แกเปน   อปฺปติฏหนฺโต  แปลวา 
ไมพักอยู.  บทวา  อนายูห  แกเปน   อนายูหนฺโต   แปลวา   ไมเพียรอยู 
คือ    ไมพยายามอยู.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสปญหากระทําใหเปนคําอันลี้ลับ 
ปดบังแลว  ดวยประการฉะน้ี. 
         แมเทวดาก็ฟงคําอันเปนภายนอกกอน  ธรรมดาวา  บุคคลผูขามโอฆะ 
ตองยืนอยูในท่ีอันตนควรยืน   ตองพยายามในท่ีอันตนพึงขามจึงขามไปได   แต 
พระองคตรัสวา    เราไมพักอยู   ไมเพียรอยู   ขามไดแลวซ่ึงกองกิเลส   คือกิเลส  
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เพียงดังโอฆะ  (หวงนํ้าวน)  อันแผควบคุมไปต้ังแตอเวจีนรกจนถึงภวัคคภูมิ   
ดังน้ี   จิตของเขาก็จะแลนไปสูความสงสัยวา   นั่นอะไรหนอ  จึงชื่อวา  ไมทราบ 
ซึ่งอรรถแหงปญหา.    ถามวา    ก็พระผูมีพระภาคเจา    ทรงบําเพ็ญพระบารมี 
ทั้งหลายแลวแทงตลอดสัพพัญุตญาณ     เพ่ือตองการจะตรัสสิ่งท่ีสัตวยังมิไดรู 
มิใชหรือ.   ตอบวา   พระผูมีพระภาคเจาแทงตลอดสัพพัญุตญาณ   เพ่ือทรง 
พระประสงคจะตรัสคําเพียงเทาน้ีหามิได.       ก็เทศนาของพระผูมีพระภาคเจา 
มี  ๒  อยาง     คือ   แสดงโดยนิคคหมุขะ    และอนุคคหมุขะ.    ในบรรดา ๒ 
อยางนั้น     บุคคลเหลาใดมีความถือตัววาเปนบัณฑิต    ยอมสําคัญในสิ่งที่ตนยัง 
ไมรูวารูแลว  ดุจพราหมณ  ๕๐๐  ทีบ่วชเปนบรรพชิต  เพ่ือขมมานะของ 
พราหมณและบรรพชิตเหลาน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดงธรรมเชนกับ 
พระสูตรทั้งหลายมีมูลปริยายสูตรเปนตน       นีช้ือ่วา      นิคคหมุขเทศนา.  
พระดํารัสนี้  สมดังท่ีตรัสไววา   ดูกอนอานนท   เราจักกลาวขมบุคคลผูควรขม 
เราจักยกยองบุคคลผูควรยกยอง  ภิกษุใดมีธรรมเปนสาระ  ภิกษุนั้นจักดํารงอยู 
ดังน้ี. 
         สวนชนเหลาใด  เปนผูตรง   ใครตอการศึกษา    พระผูมพีระภาคเจา 
ยอมแสดงธรรมแกชนเหลาน้ันกระทําใหเปนผูรูไดงาย     เชนในสูตรทั้งหลายมี 
อากังเขยยสูตรเปนตน       ทั้งยังชนเหลาน้ันใหปลอดโปรงใจ     เชนในคําวา 
ดูกอนติสสะผูยินดียิ่ง       ดูกอนติสสะผูยินดียิ่ง ... ดวยโอวาทอันเรากลาวแลว 
ดวยการศึกษาอันเรากลาวแลว   ดวยอนุสาสนีอันเรากลาวแลว  ดังน้ี    นีช้ื่อวา 
อนุคคหมุขเทศนา. 
         ก็เทวบุตรนี้มีมานะกระดาง   (มคีวามกระดางดวยการถือตัว)    สําคัญ 
ตนวาเปนบัณฑิต.    ไดยนิวา    เทวบตุรนั้น  ไดมคีวามคิดอยางนี้วา   เรายอมรู 
โอฆะ  ยอมรูซึ่งความท่ีพระตถาคตเจา   ทรงขามโอฆะไดแลว    แตวาเรายังไมรู  
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เหตุเพียงเทานี้วา     พระผูมีพระภาคเจาทรงขามโอฆะ    ดวยเหตุนี้ไดอยางไร 
ดังน้ี    เราจักรูอรรถอันพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบน่ันแหละ   คําใดนอยหรือ 
มากท่ีเรายังไมรู  เราจักรูคําน้ันอันพระผูมีพระภาคตรัสบอกแลวทีเดียว  เพราะ 
วาคําท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางไรนั้นเรายังไมทราบ   ดังนี้.  
         ลําดับนั้น    พระบรมศาสดา    จึงตรัสปญหาทําใหเปนปญหาซอนเรน 
(คือเขาใจยาก)   ดวยพระดําริวา    เทวบุตรนี้ยังไมละมานะน้ี    ก็ไมควรเพ่ือจะ 
รับธรรมเทศนา  เปรียบเหมือนผาท่ียังเศราหมอง   (ยังไมซักใหสะอาด)    ไม 
ควรจะยอมสี เราจักขมมานะของเทวบุตรนี้กอน แลวจักประกาศเน้ือความน้ันอีก 
แกเธอโดยไมมีจิตตํ่าเชนนี้ถามอยู   ดงัน้ี. 
         แมเทวบุตรนั้นก็ไดเปนผูมีมานะอันพระองคนําออกแลว  และเทศนานั้น 
พึงทราบโดยคําถามปญหาใหยิ่งข้ึนไป  เพราะความท่ีเธอเปนผูมีมานะอันพระองค 
นําออกแลวน่ันแหละ  ทัง้เนื้อความน้ีก็ไดเปนประโยชนแกบุคคลผูถามปญหา 
         เทวบุตรทูลถามวา  ขาแดพระองคผูนิรทุกข  ก็พระองคไมพักไมเพียร 
ขามโอฆะไดอยางไรเลา  ขาพระองคจะทราบไดโดยประการใด   ขอพระองคจง 
ตรัสบอกแกขาพระองคโดยประการน้ันเถิด  ดังนี้. 
         ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจา   เมื่อจะตรัสตอบปญหาแกเทวบุตรนั้น 
จึงตรัสวา  ยทา   สฺวาห  เปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา ยทา  สฺวาห 
แกเปน  ยสฺม ึ กาเล  อห  (แปลวาในกาลใดเรา).   สอัุกษร  เปนเพียงนิบาต. 
ก็สุอักษรในที่นี้ฉันใด   ในบทท้ังปวงก็ฉันนั้น.  บทวา สสีทามิ  ความวา  เมื่อ 
เราไมขามก็จมอยูในที่นั้นนั่นแหละ.  บทวา นิพฺพุยฺหามิ  ความวา  เมื่อเราไม 
อาจเพ่ือดํารงอยู ก็ยอมเปนไปลวงปญหาแมพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว อยางนี้  
วา เราไมพักไมเพียรขามโอฆะไดแลว  ดังนี้  แมจะเปนปญหาอันเทวดาทราบแลว 
แตก็ไมแจมแจง     เพราะเห็นโทษคือความไมเขาใจในเพราะการหยุดอยูและใน  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 37 

ความพยายามเพื่อกระทําอรรถน้ันใหปรากฏ    ทานจึงแสดงธรรมอันเปนหมวด 
ทุกะ ๗ หมวด.  
         จริงอยู    วาดวยอํานาจกิเลส     เมื่อบุคคลพักอยู     ชื่อวา     ยอมจม. 
วาดวยอํานาจอภิสังขาร    เม่ือบุคคลเพียร    ชื่อวา    ยอมลอย.    อีกอยางหน่ึง 
วาดวยตัณหาและทิฐิ   เม่ือบุคคลพักอยู     ชื่อวา   ยอมจม.   วาดวยอํานาจแหง 
กิเลสที่เหลือและอภิสังขารท้ังหลาย       เมื่อบุคคลเพียร     ชื่อวา     ยอมลอย.  
อีกอยางหนึ่ง    วาดวยอํานาจแหงตัณหา   เมื่อบุคคลพักอยู   ชือ่วา    ยอมจม.  
วาดวยอํานาจแหงทิฐิ     เม่ือบุคคลเพียร     ชื่อวา    ยอมลอย.    อีกอยางหนึ่ง 
วาดวยสัสสตทิฐิ     เมื่อบุคคลพักอยู     ชื่อวา    ยอมจม.    วาดวยอุจเฉททิฏฐิ 
เมื่อบุคคลเพียรชื่อวา   ยอมลอย   เพราะวาภวทิฐิ    ยึดมั่นในมานะอันเฉ่ือยชา 
แตวิภวทิฐิยึดมั่นในการแลนเลยไป.     อีกอยางหนึ่ง      วาดวยอํานาจการติด 
(ลินะ)  เม่ือพักอยู   ชื่อวา  ยอมจม.  วาดวยอํานาจอุทธัจจะ  เมื่อเพียร  ชื่อวา 
ยอมลอย.                                                    
         อน่ึง  วาดวยกามสุขัลลิกานุโยค   เมื่อบุคคลพักอยู    ชื่อวา   ยอมจม. 
วาดวยอัตตกิลมถานุโยค     เมื่อเพียรชื่อวา     ยอมลอย.     วาดวยอํานาจแหง 
อกุสลาภิสังขารทั้งหมด   เมื่อบุคคลพักอยู    ชื่อวา   ยอมจม.    วาดวยอํานาจแหง 
กุสลาภิสังขารอันเปนโลกยีทั้งหมด  เมื่อบุคคลเพียร  ชื่อวา  ยอมลอย.    ขอน้ี  
สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา 
         เสยฺยถาป  จุนฺท  เยเกจิ  อกุสลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  อโธ  ภาค 
คมนียา  เยเกจิ  กุสลา  ธมมฺา  สพฺเพ  เต  อุปริ  ภาค  คมนียา  ดังน้ี 
แปลวา  ดูกอนจุนทะ  อกุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งมีอยู   อกุศลธรรมทั้งหมด  
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เหลาน้ัน   พึงสงไปในเบ้ืองตํ่า    กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งมีอยู    กุศลธรรม 
ทั้งหมดเหลานั้น  พึงสงไปในเบ้ืองบน.  
         เทวดาฟงวิสัชนาปญหานี้แลวดํารงอยูในโสดาปตติผล      เปนผูยินดี 
แลว    เลื่อมใสแลว   ประกาศอยูซึ่งความยินดีและความเส่ือมใสของตนแลว   จึง 
กลาวคําเปนคาถาวา  จิรสฺส  วต  เปนตน    แปลวา  นานหนอ  ขาพเจาจึงจะ 
เห็นขีณาสวพราหมณ   ผูดับรอบแลว   ไมพักไมเพียรอยู  ขามตัณหาเปนเครื่อง 
เกาะเกี่ยวในโลก.  บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  จริสฺส  ความวา  โดยกาลอัน 
ลวงไปแหงกาลนาน. 
         ไดยินวา      เทวดานี้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา      กัสสปะ 
จําเดิมแตพระองคปรินิพพานแลว      ยังไมเคยเห็นพระพุทธเจาพระองคอ่ืนใน 
ระหวางกาลอันยาวนานน้ี     เพราะฉะนั้น  ครั้นเห็นพระผูมีพระภาคเจาในวันนี้  
จึงไดกราบทูลอยางน้ี.   ถามวา   ก็ในกาลกอนแตกาลน้ี     เทวดาองคนี้     ไมเคย 
เห็นพระบรมศาสดา  หรือ.  ตอบวา  เห็นหรือไมเห็น  จงยกไว  เพราะอาศัย 
ทัสสนะ (คือบรรลโุสดาปตติมรรค) ก็สมควรจะกลาวอยางนี้. 
         บทวา  พฺราหฺมณ  ไดแก  ขีณาสวพราหมณ ผูมีบาปอันปดกั้นแลว. 
บทวา  ปรินิพฺพุต    ไดแก  ผูดับรอบแลว    ดวยการดับซึ่งกิเลส.     บทวา 
โลเก  ไดแก  ในสัตวโลก.  ในบทวา  วสิตฺติก  นี้  ตัณหา  ทานเรียกวา 
เครื่องเกาะเกี่ยว  เพราะเหตุที่มีการพัวพันและความอยากในอารมณทั้งหลาย  ม ี
รูปารมณเปนตน   อธิบายวาเทวดากราบทูลวา  นานหนอ  ขาพระองคจึงจะเห็น 
ขีณาสวพราหมณ    ผูไมพักไมเพียรอยู    ผูขามไดแลว    ผานพนไปแลว   คือ 
รื้อถอนออกแลวซ่ึงตัณหาอันเปนเครื่องเกาะเกี่ยวนั้น  ดังนี้.  บทวา  สมนุ-ฺ  
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โ   สตฺถา  อโหสิ    ความวา    พระศาสดาทรงชื่นชมถอยคําของเทวดาผูมี 
อัชฌาศัยอันแนวแน  ดวยพระทัยเทานั้น.  บทวา  อนฺตรธายิ ความวา เทวดา 
นั้นละกายอันตนตกแตงแลวดํารงอยูในกาย  อันเปนอุปาทินนกะตามปกติของตน 
เพราะมีความหวังอันสําเร็จแลว    มีทีพ่ึ่งอันไดแลว    ไดบูชาพระทศพล    ดวย 
ของหอมท้ังหลาย  และพวงดอกไมทั้งหลาย  แลวกลับไปสูพิภพของตน   ดังน้ีแล. 
                                    จบอรรถกถาโอฆตรณสูตรที่  ๑   
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                                      ๒. นิโมกขสูตร 
 
         [๔]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-  
         สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระวิหารเชตวัน    อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี  ครั้งน้ันแล  เมื่อปฐมยามลวงไปแลว 
เทวดาองคหน่ึง     มีวรรณะงาม    ยังพระวิหารเชตวันทั้งส้ินใหสวางเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจา    ครัน้แลวจึงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา    แลวไดยนื 
อยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง.                                  
         [๕]  เทวดาน้ัน  ครั้นยืนอยู ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่งแลวแล  ไดกราบทูล 
คําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูไมมีทุกข     พระองคยอมทรง 
ทราบมรรคเปนทางหลีกพน    ผลเปนความหลุดพน  นิพพานเปนที่สงัด   ของ 
สัตวทั้งหลายหรือหนอ. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา    ทานผูมีอายุ   เรารูจักมรรคเปนทาง 
หลีกพนผลเปนความหลุดพน นิพพานเปนที่สงัด  ของสัตวทั้งหลายโดยแทจริง. 
         ท.   ขาแตพระองคผูไมมีทุกข  ก็พระองคยอมทรงทราบมรรคเปนทาง 
หลีกพนผลเปนความหลุดพน นิพพานเปนที่สงัด  ของสัตวทั้งหลายอยางไรเลา. 
         [๖]   พระผูมีพระภาคเจาทรงวิสัชนาโดยคาถาน้ี  วา 
                             ทานผูมีอายุ เพราะความส้ินภพอันม ี
                   ความเพลิดเพลินเปนมูล    เพราะความส้ิน  
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                   แหงสัญญาและวิญญาณ    เพราะความดับ  
                   เพราะความสงบแหงเวทนาท้ังหลาย     เรา 
                   ยอมรูจักมรรคเปนทางหลีกพน     ผลเปน 
                   ความหลุดพน   นิพพานเปนที่สงัด    ของ 
                   สัตวทั้งหลายอยางน้ี. 
 
                              อรรถกถานิโมกขสูตร 
 
         บัดนี้    ต้ังแตสูตรที่ ๒ เปนตนไป  ขาพเจาละขอความท่ีมาแลวในสูตร 
ที่  ๑  และขอความท่ีงายแลวจักพรรณนาเน้ือความที่ยังไมไดพรรณนา   และเนื้อ 
ความท่ียังไมแจมแจงเทานั้น. 
         บทวา  ชานาสิ  โน  ทานแกเปน  ชานาสิ  นุ  แปลวา ยอมทรง 
ทราบ   หรือหนอ.     บทวา   นิโมกขฺ  เปนตน    เปนชื่อของธรรมท้ังหลาย 
มีมรรคเปนตน.  จริงอยู   สัตวทั้งหลาย  ยอมหลกีพนจากเครื่องผูก   คือกิเลส 
ไดดวยมรรค  เพราะฉะนั้น    ทานจึงกลาววา  มรรคเปนทางหลีกพน ของสัตว 
ทั้งหลาย  ดังนี้.   สวนในขณะแหงผล     สัตวทั้งหลายเหลาน้ันหลุดพนแลวจาก 
เครื่องผูก  คือ  กิเลส  เพราะฉะน้ัน   ทานจึงกลาววา    ผลเปนความหลุดพน 
ของสัตวทั้งหลาย  ดังน้ี.  ทุกขทั้งปวงของสัตวทั้งหลายยอมสงบ  ระงับไปเพราะ 
บรรลุพระนิพพาน  ฉะนั้น  จึงกลาววา  พระนิพพานเปนที่สงัด  ดังนี้.          
         อีกอยางหนึ่ง   ธรรมท้ังหมดเหลาน้ี   (มรรค   ผล)   เปนชื่อของพระ- 
นิพพานน่ันแหละ    เพราะวาสัตวทั้งหลาย  ยอมพน   ยอมหลุดพน    ยอมสงบ  
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ระงับจากทุกขทั้งหมดเพราะบรรลุพระนิพพาน    เพราะฉะน้ัน  นิพพานน้ันแล  
ทานจึงกลาววา  นิโมกฺโข  หลีกพน  ปโมกฺโข  หลุดพน  วิเวโก  ที่สงัด 
ดังน้ี   ทีเดียว.     บทวา    ชานามิ   ขฺวาห   แปลวา   เรายอมรูจักโดยแทจริง. 
โข   อักษร   ใชในความหมายวา   แทจริง   อธิบายวา   เรายอมรูไดโดยแทจริง. 
จริงอยู   เรา  (พระตถาคต) ยังบารมี  ๓๐ ทัศ    ใหเต็มแลวแทงตลอดสัพพัญุ- 
ตญาณ     เพ่ือรูธรรมอันเปนทางหลีกพนของสัตวทั้งหลายเปนตน    นั่นแหละ 
ดวยเหตุนี้   เราจึงบันลือสีหนาท.  ไดยินวา สูตรนี้  ชื่อวา  พุทธสีหนาท.  บทวา 
นนฺทิภวปริกฺขยา  อธิบายวา    เพราะความส้ินไปรอบแหงกัมมภพอันมีความ 
เพลิดเพลินเปนมูล     แมจะกลาววา     เพราะความส้ินไปแหงความเพลิดเพลิน 
และภพ  ดังน้ีก็ควร.     ในปุริมนัยนั้น  บัณฑิตพึงทราบวา  สังขารขันธ  อัน 
กัมมภพถือเอาแลว    ดวยอํานาจแหงอภิสังขารคือกรรม ๓ อยาง.       ขันธ  ๒ 
(เวทนาและสัญญาขันธ)  อันสัมปยุตดวยธรรม  (สังขารขันธ)  นั้น  อันสัญญา 
และวิญญาณขันธถือเอาแลว.   แตเวทนาอันสัมปยุตดวยขันธ ๓   (สัญญาสังขาร 
วิญญาณขันธ)  เหลาน้ัน  ทานถือเอาแลว    ดวยการถือเอานามธรรมเหลาน้ัน 
เพราะฉะนั้น  นิพพาน    ซึ่งดับกิเลสยังมีชีวิตอยู   (สอุปาทิเสสนิพพาน)   อัน 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวดวยสามารถแหงความไมมีตอไป     (คือเปนที่สงัด) 
แหงนามขันธ ๔    อันเปนอนุปาทินนกะ   ดังน้ี.       ในบทวา    เวทนาน 
นิโรธา อุปสมา   ไดแก  เพราะความดับ      และเพราะความสงบแหงเวทนา 
อันเปนอุปาทินนกะ.  ในพระบาลีนั้น   ขันธ ๓ อันสัมปยุตดวยเวทนาน้ัน  เปน 
ธรรมอันทานถือเอาแลว   โดยการถือเอาเวทนาเทียว.     แมรูปขันธ  ทานก็ถอื 
เอาดวยสามารถแหงวัตถุและอารมณของนามขันธเหลาน้ัน.  ดวยเหตุนี้ นิพพาน  
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อันไมมีกัมมชรูปและวิบากขันธเหลืออยู     (อนุปาทิเสสนิพพาน)     จึงตรัสไว 
ดวยสามารถแหงความไมมีตอไป  (คือเปนที่สงัด)  แหงขันธ ๕   อันเปนอนุ- 
ปาทินนกะ  ดังนี้  ดวยประการฉะน้ี.  
         แตในนัยที่ ๒ สังขารขันธ  ทานถือเอาโดยการถือเอานันทิ   คือความ 
เพลิดเพลิน.     รูปขันธกลาวคือ  อุปปตติภพ  ทานถือเอาโดยการถือเอาภพ. 
เมื่อวาโดยยอ   ขันธ ๓ เปนธรรมอันทานถือเอาแลว    ดวยสัญญาขันธเปนตน 
ทีเดียว.    บณัฑิตพึงทราบวา   พระนพิพาน   อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว 
ดวยอํานาจแหงความไมมีตอไป    (คือเปนที่สงัด)    แหงขันธ  ๕ เหลาน้ี     ดัง 
พรรณนามาฉะน้ี.   พระเถระผูเรียนคัมภีรนิกาย ๔  ชอบใจนัยนี้ทีเดียว. 
         พระผูมีพระภาคเจา    ทรงยังเทศนาใหจบลงแลวดวยสามารถแหงพระ 
นิพพาน  ดวยประการฉะน้ี    แล. 
                                 จบอรรถกถานิโมกขสูตรที่  ๒  
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                                 ๓.  อุปเนยยสูตร  
 
         [๗]  เทวดานั้น  ครั้นยืนอยู ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่งแลวแล   ไดกลาว 
คาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา                
                             ชีวิตคืออายุมีประมาณนอย  ถูกตอน 
                   เขาไปเรื่อย  เมื่อบุคคลถูกชราตอนเขาไป 
                   แลว   ยอมไมมีผูปองกัน   บุคคลเมื่อเห็น 
                   ภัยน้ีในมรณะ    พึงทําบญุท้ังหลายท่ีนํา 
                   ความสุขมาให. 
         [๘]     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             ชีวิตคืออายุมีประมาณนอย   ถูกตอน 
                   เขาไปเรื่อย   เมื่อบุคคลถูกชราตอนเขาไป 
                   แลว   ยอมไมมีผูปองกัน   บุคคลเมื่อเห็น 
                   ภัยน้ีในมรณะ  พึงละอามสิในโลกเสีย   มุง 
                   สันติเถิด.  
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                              อรรถกถาอุปเนยยสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอุปเนยยสูตรที่ ๓  ตอไป :-  
         บทวา  อุปนียติ    ไดแก  ยอมส้ินไปโดยรอบ    ยอมดับ     หรือวา 
ยอมมาถึง  คือ  ยอมเขาถึงมรณะโดยลําดับ.  อีกอยางหนึ่ง   อธิบายวา   ฝูงโค 
อันนายโคบาลยอมตอนไป  ฉันใด  ชีวิตนี้  ก็ฉันน้ัน อันชรายอมตอนไปสูสํานัก 
แหงความตาย.   บทวา  ชวีิต   ไดแก  ชีวิตินทรีย.   บทวา   อปฺป   แปลวา 
เล็กนอย  คือ  นิดหนอย. 
         บัณฑิต  พึงทราบ  ความที่ชีวิตคือ  อายุนั้นเปนของนอย โดยอาการ 
๒ อยาง  คือชื่อวานอย  เพราะความท่ีชีวิตนั้นเปนไปกับดวยรส  คือ  ความ 
เสื่อมส้ินไป  และเพราะความท่ีชีวิตนั้นประกอบดวยขณะ  คือครูเดียว. 
        จริงอยู    เพราะพระบาลีวา   โย  ภิกฺขเว  จิร  ชีวติ  โส  วสฺสสต 
อปฺป  วา  ภิยโฺย  แปลวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลใดเปนอยูนาน บุคคล 
นั้นก็พึงเปนอยูรอยป    ตํ่ากวาบาง   เกินกวาบาง  ดังน้ี   จึงชื่อวา  นอย  เพราะ 
ความท่ีชีวิตน้ันเปนไปกับดวยรส  คือความเส่ือมสิ้นไป. 
         ก็เม่ือวาโดยปรมัตถ   ขณะแหงชีวิตของสัตวทั้งหลายนอยมาก   (เกิน 
เปรียบ)  คือสักวาเปนไปเพียงจิตดวงเดียวเทาน้ัน    (วาโดยปรมัตถ   ขณะมี ๓ 
คือ  อุปาทขณะ  ฐีติขณะ  ภังคขณะ)  จึงชื่อวา  นอย เพราะความท่ีชีวิตนาม 
นั้นเปนของเปนไปกับดวยขณะ.  อุปมาดวยลอแหงรถ   แมเม่ือหมุนไป   ยอม 
หมุนไปโดยสวนแหงกงรถหนึ่งเทาน้ัน    แมเม่ือหยุดอยู  ก็ยอมหยุดโดยสวนแหง 
กงรถหนึ่งนั่นแหละ    ฉันใด   ชีวิตของสัตวทั้งหลายยอมเปนไปในขณะแหงจิต  
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ดวงหน่ึง   ก็ฉันนั้นเหมือนกัน    ครั้นเม่ือจิตดวงน้ันสักวาแตกดับแลว    ทานก็ 
เรียกวา   สัตวตายแลว   เหมือนคําท่ีทานกลาวไววา  
                   อตีเต  จิตฺตกฺขเณ  ชีวิตฺถ 
                   น  ชีวติ  น  ชีวิสฺสติ 
                   อนาคเต  จิตฺตกฺขเณ 
                   น  ชีวิตฺถ  น  ชีวติ  ชีวิสฺสติ. 
                   ปจฺจุปฺปนฺเน  จิตฺตกฺขเณ 
                   น  ชีวิตฺถ  ชวีติ  น  ชีวิสสฺติ. 
                            ในขณะแหงจิตอันเปนอดีต   บุคคล 
                   ชื่อวา  เปนอยูแลวมิใชกําลังเปนอยู    มิใช 
                   จักเปนอยู  ในขณะแหงจิตอันเปนอนาคต 
                   บุคคล     ชื่อวา   จักเปนอยู    มิใชเปนอยู 
                   แลว  มิใชกําลังเปนอยู  ในขณะแหงจิตอัน 
                   เปนปจจุบัน   บุคคลชื่อวากําลังเปนอยู  ม ิ
                   ใชเปนอยูแลว  ไมใชจักเปนอยู. 
                   ชีวิต  อตฺตภาโว   จ       สขุทุกฺขา  จ  เกวลา 
                   เอกจิตฺตสมายุตฺตา         ลหุโส  วตฺตเต  ขโณ. 
                             ชีวิต   อัตตภาพ   สขุและทุกขทัง้หมด 
                   ประกอบดวยจิตดวงเดียว   ขณะของจิตน้ัน 
                   ยอมเปนไปเร็วพลัน. 
                   เย   นิรุทฺธา  มรนฺตสฺส     ติฏมานสฺส   วา  อธิ 
                   สพฺเพป  สทิสา  ขนฺธา       คตา  อปฺปฏิสนฺธิยา.  
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                             จิตเหลาใด  ของสัตวที่กําลังดํารงอยู 
                   หรือกําลังตาย    แตกดับไปแลวในปวัตติ-  
                   กาลนี้  จิตเหลาน้ันทั้งหมด  หาไดกลับมา 
                   เกิดอีกไม  แมขันธทั้งหลายก็เชนเดียวกัน. 
                   อนิพฺพตฺเตน  น  ชาโต         ปจฺจุปฺปนฺเนน     ชีวติ 
                   จิตฺตภงฺคมโต  โลโก            ปฺตฺติ   ปรมตฺถิยา. 
                             เพราะจิตไมเกิด     สัตวโลกก็ชื่อวา 
                   ไมเกิด  เพราะจิตเกิดขึ้นเฉพาะหนา  สัตว 
                   โลกก็ชื่อวา  เปนอยู  เพราะความแตกดับ 
                   แหงจิต  สัตวโลก  จึงชื่อวา  ตายแลว  นี ้
                   เปนบัญญัติเนื่องดวยปรมัตถ. 
         บทวา  ชรูปนตสฺส  อธิบายวา   เมื่อบุคคลเขาถึงชราแลว หรือวา 
เมื่อบุคคลถูกชราตอนเขาไปสูสํานักแหงความตาย.    บทวา  น  สนฺติ  ตาณา 
อธิบายวา ใคร ๆ ชื่อวาสามารถเพ่ือจะใหความปองกัน คือ  ใหความปลอดภัย 
ใหเปนที่พ่ึงอาศัยได  ยอมไมมี.  บทวา  เอต  ภย  ความวา  ภัยนี้มี ๓ อยาง 
คือ   การเขาถึงความตายแหงชีวิตินทรีย  ความท่ีชีวิตินทรียมีอายุเล็กนอย  และ 
ความท่ีไมมีเครื่องตานทานของบุคคลผูอันชราตอนไปแลว    อธิบายวาเปนที่ต้ัง 
แหงภัย (ภยวตฺถุ) คือ เปนเหตุแหงภัย (ภยการณ). บทวา ปฺุานิ กยิราถ 
สุขาวหานิ   ไดแก  วิญญชนพึงทําบุญท้ังหลายอัน นําความสุขมาให   คืออัน 
ใหซึ่งความสุข.     ดวยเหตุนี้นั้น  เทวดาหมายเอารูปาวจรฌาน   จึงถือเอาบุพ- 
เจตนา   มุญจนเจตนา    และอปรเจตนาแลวกลาวถึงบุญท้ังหลาย    ดวยสามารถ  
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แหงคําพหูพจน.   และถือเอาความชอบใจในฌาน  ความใครในฌาน  และความ 
สุขในฌานแลว  จึงกลาววา   บุญท้ังหลายนําความสุขมาใหดังน้ี.   
         ไดยินวา  เทวดานั้น   ไดมีความคิดวา   โอหนอ   สัตวทั้งหลายเจริญ 
ฌานแลว   มฌีานยังไมเสื่อม   กระทํากาละแลว  พึงดํารงอยูในพรหมโลกตลอด 
เวลาอันยาวนาน  คือประมาณ ๑ กัปบาง ๔ กัปบาง ๘ กัปบาง ๑๖ กัปบาง ๓๒ 
กัปบาง ๖๔ กัปบาง    ดังน้ี    เพราะตนเองเกิดในพรหมโลกทีม่ีอายุยาวนานจึง 
เห็นสัตวทั้งหลาย   ผูกําลังตาย  กําลงัเกิดที่มีอายุนอยในเทวดาชั้นกามาวจรเบื้อง 
ตํ่า    เชนกับการตกลงแหงเม็ดฝนพอถูกกระทบก็แตกไป     เพราะฉะนั้น    จึง 
กลาวแลวอยางนี้. 
         ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจา ทรงดําริวา ก็เทวดานี้  ยอมกลาววัฎฏกถา 
(ถอยคําอันเปนไปในวัฏฏะ)    อันไมเหมาะสม     เมื่อจะทรงแสดงวิวัฏฏกถาแก 
เทวดานั้น  จึงตรัสพระคาถาที่  ๒. 
         บรรดาบทแหงคาถาที่  ๒ เหลาน้ัน บทวา  โลกามิส   ไดแกโลกามิส 
๒  อยาง  คือปริยายโลกามิส  (โลกามิสที่เปนเหตุ)  นิปปริยายโลกามิส (โลกามิส 
ที่ไมเปนเหตุ)  วัฏฏะอันเปนไปในภูมิ ๓ เรียกวา   ปริยายโลกามิส.   ปจจัยคือ 
เครื่องอาศัย ๔ อยาง   เรียกวา   นิปปรยิายโลกามิส.   ในที่นี ้  ทานประสงคเอา 
ปริยายโลกามิส   อันที่แท  แมนิปปรยิายโลกามิสก็ควรในที่นี้เหมือนกัน.  
         บทวา  สนฺติเปกฺโข  อธิบายวามุงอยู   ตองการอยู   ปรารถนาอยูซึ่ง 
สันติอันยั่งยืนกลาวคือพระนิพพาน.                                                
                                  จบอรรถกถาอุปเนยยสูตรที่  ๓  
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                                  ๔.  อัจเจนติสูตร 
 
         [๙]  เทวดาน้ัน  ครั้นยืนอยู ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่งแลวแล  ไดกลาว  
คาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             กาลท้ังหลายยอมลวงไป     ราตรี 
                   ทั้งหลายยอมผานไป     ชั้นแหงวัยยอมละ 
                   ลําดับไป  บคุคลเมื่อเห็นภัยน้ีในมรณะ 
                   พึงทําบุญท้ังหลายที่นําความสุขมาให. 
         [๑๐]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             กาลท้ังหลายยอมลวงไป   ราตร ี
                   ทั้งหลายยอมผานไป   ชัน้แหงวัยยอมละ 
                   ลําดับไป บุคคลเมื่อเห็นภยัน้ีในมรณะ 
                   พึงละอามิสในโลกเสีย   มุงสันติเถิด.   
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                                  อรรถกถาอัจเจนติสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่ ๔  ตอไป :- 
         บทวา  อจฺเจนฺติ  แปลวา  ยอมลวงไป.  บทวา  กาลา  ไดแก  กาลมี 
ปุเรภัตกาลเปนตน.    บทวา  ตรยนฺติ  รตฺติโย    ไดแก เมื่อราตรีทั้งหลาย 
กาวลวงไป  ยอมผานคือ  ยอมใหบุคคลท่ีจะตายไปใกลตอความตายโดยรวดเร็ว. 
บทวา วโยคุณา ไดแก คุณ คือ  กอง  (ชั้น)   แหงปฐมวัย  มัชฌมิวัย   และ 
ปจฉิมวัย. 
         จริงอยู   อรรถแหงคุณศัพทใชในอรรถหลายอยาง   เชนในความหมาย 
ถึงชั้นแผนผา    ดังพระบาลีวา    อนชุานามิ  ภิกขฺเว  อหตาน   วตฺถาน 
ทิคุณ  สฆาฏึ  แปลวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรายอมอนุญาตผาสังฆาฏิทําให 
เปน ๒ ชั้น  ที่ทําดวยผาใหม ดังน้ี.  มอีรรถวา  อานิสงสในบทนี้วา  สตคุณา 
ทิกฺขิณา  ปาฏิกงฺขิตพฺพา   แปลวา   พึงหวังทักษิณารอยเทา.   อรรถแหง 
คุณศัพท    ทีม่ีความหมายถึงโกฏฐาสเชนในคําวา  อนฺต  อนฺตคุณ  แปลวา 
ไสใหญไสนอย.  ที่มีความหมายยถึงเครื่องผูก  เชนในคําวา  ปฺจ   กามคุณา 
แปลวา   เครือ่งผูกคือกาม ๕ อยาง   ดังนี้. 
         แตในที่นี้   อรรถแหงคุณศัพท  ใชในอรรถวา  ราสิ  ซึ่งแปลวา  กอง 
หรือคณะ  เพราะฉะนั้น    บัณฑิตพึงทราบ  บทวา วโยคุณา นี้วา  เปนกอง 
แหงวัย   ดังนี้.  บทวา  อนุปุพฺพ   ชหนฺติ อธิบายวา  วัยทั้งหลายยอมละท้ิง 
บุคคลไปโดยลําดับ.     จริงอยู     ปฐมวัยยอมละท้ิงบุคคลผูต้ังอยูในมัชฌิมวัย  
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ปฐมวัย   และมัชฌิมวัยทั้งสอง  ยอมละท้ิงบุคคลผูต้ังอยูในปจฉิมวัย   แตวา    ใน 
ขณะแหงความตาย    แมวัยทั้ง  ๓  กต็องละท้ิงบุคคลไป.    บทวา  เอต  ภย 
ความวา    ภัย ๓ อยางนี้    คือ   การกาวลงไปแหงกาลท้ังหลาย    ความท่ีราตรี 
และทิวาลวงไปโดยเร็ว     และความท่ีกองแหงวัยทั้งหลายตองทอดทิ้งบุคคลไป. 
คําท่ีเหลือเชนกับนัยกอนน่ันแหละ.  
                              จบอรรถกถาอัจเจนติสูตร  ที่  ๔  
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                                 ๕.  กติฉันทิสูตร   
 
         [๑๑]   เทวดานั้น   ครั้นยืนอยู   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึงแลวแล    ได 
กราบทูลถามพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถานี้วา 
                             บุคคลควรตัดเทาไร    ควรละเทาไร 
                   ควรบําเพ็ญคุณอันยิ่งเทาไร      ภิกษุลวง 
                   ธรรมเครื่องของเทาไร  พระองคจึงตรัสวา 
                   เปนผูขามโอฆะแลว. 
         [๑๒]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             บุคคลควรตัดสังโยชนเปนสวนเบื้อง 
                   ตํ่า  ๕  อยาง    ควรละสังโยชนเปนสวน 
                   เบื้องบน ๕  อยาง   ควรบาํเพ็ญอินทรียอัน 
                   ยิ่ง  ๕  อยาง  ภิกษุลวงธรรมเปนเครื่องของ 
                   ๕  อยาง  เรากลาววาเปนผูขามโอฆะแลว.  
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                               อรรถกถากติฉินทิสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่  ๕ ตอไป :- 
         บทวา  กติ  ฉินฺเท  ไดแก  บุคคลเมื่อตัดควรตัดเทาไร.  แมในบท 
ที่เหลือก็นัยนี้.    ก็ในบทวา  ฉินฺเท   ชเห   นี้วาโดยอรรถเปนอยางเดียวกัน. 
เทวดานี้เมื่อเวนถอยคําท่ีซ้ํา ๆ  ก็เพ่ือเปนประโยชนแกการประพันธคาถา    จึง 
ไดกลาวแลวอยางนี้.    บทวา   กติ   สงฺคาติโต   แปลวา   ภิกษุกาวลวงธรรม 
อันเปนเครื่องของเทาไร.  พระบาลีวา   สงฺคาติโต    บาง.   มีเนื้อความอยางนี้  
เหมือนกัน.  บทวา  ปฺจ   ฉินฺเท  ไดแก  เมื่อตัดควรตัดโอรัมภาคิยสังโยชน 
๕ อยาง.    บทวา   ปฺจ   ชเห  ไดแก  เม่ือละควรละอุทธัมภาคิยสังโยชน 
๕  อยาง     การตัดและการละแมในที่นี้      เมื่อวาโดยอรรถก็เปนอยางเดียวกัน 
แตพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้ก็เพราะใหเหมาะสมกับถอยคําอันเทวดา 
อางมา. 
         อีกอยางหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจายอมตรัสวา    โอรัมภาคิยสังโยชน 
๕ เปนเครื่องฉุดครา   ใหตกไปในเบื้องตํ่า   เหมือนกับกอนหินที่เขาผูกเทาไว 
จะพึงตัดสังโยชนนั้นไดดวยพระอนาคามิมรรค  ดังนี้    และตรสัวา  อุทธัมภาคิย 
สังโยชน  ๕  ซึ่งฉุดคราไวเบื้องบน      เหมือนกับกิ่งไมที่บุคคลใชมือจับไว 
จะพึงละสังโยชนนั้นไดดวยพระอรหัตมรรค  ดังนี.้     บทวา ปฺจ จุตฺตริ- 
ภาวเย   ความวา   เมื่อเจริญคุณวิเศษใหยิ่ง    คือใหมากกวา    เพ่ือตองการตัด 
และเพ่ือตองการละสังโยชนเหลาน้ัน  ควรเจริญอินทรียทั้งหลายมีศรัทธาเปนที่ ๕.  
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บทวา  ปฺจสงฺคาติโต    ความวา    กาวลวงแลวซ่ึงธรรมเปนเครื่องของ 
๕ เหลาน้ี    คือ   เครื่องของคือราคะ   เครื่องของคือโทสะ   เครือ่งของคือโมหะ 
เครื่องของคือมานะ  เครื่องของคือทิฏฐิ.    บทวา   โอฆติณฺโณติ  วุจฺจติ  เขา 
กลาววา  ขามโอฆะท้ัง ๕ ไดแลว   แตในพระคาถานี้    กลาวถึงอินทรีย ๕  ซึ่ง 
เปนทั้งโลกิยะ   และโลกตุตระ   ดังน้ีแล.  
                                     จบอรรถกถากติฉินทิสูตร  ที่  ๕  
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                                 ๖.  ชาครสูตร 
 
         [๑๓]   เทวดานั้น  ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลวแล   ไดกลาว  
คาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             เมื่อธรรมทั้งหลายตื่นอยู   ธรรมประ- 
                   เภทไหนนับวาหลับ  เมื่อธรรมทั้งหลายหลับ 
                   ธรรมประเภทไหนนับวาต่ืน   บุคคลหมัก- 
                   หมมธุลีเพราะธรรมประเภทไหน    บคุคล 
                   บริสุทธิ์เพราะธรรมประเภทไหน. 
         [๑๔]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             เมื่อสัทธินทรีย  ๕  อยางต่ืนอยู  กาม 
                   ฉันทาทินิวรณ  ๕   อยาง  นับวาหลบั    เมื่อ 
                   กามฉันทาทินิวรณ  ๕ อยางหลับ     สัทธา- 
                   ทินทรีย  ๕  อยาง  นับวาต่ืน   บุคคลหมัก- 
                   หมมธุลีเพราะนิวรณ  ๕  อยาง     บุคคล 
                   บริสุทธิ์เพราะอินทรีย  ๖ อยาง.  
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                                 อรรถกถาชาครสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยสูตรท่ี  ๖  ตอไป :- 
         บทวา  ชาครตแปลวา  ต่ืนอยู.  บทวา ปฺจ  ชาครต  อธิบายวา 
ก็เม่ือวาโดยคาถาท่ีวิสัชนา  เมื่ออินทรีย ๕  มีศรัทธาเปนตนต่ืนอยู   นิวรณ ๕ 
ก็ชื่อวา  หลบั    เพราะเหตุไร.    เพราะวาบุคคลผูพรั่งพรอมดวยนิวรณ ๕ นั้น 
นั่งก็ดี    ยืนก็ดี    แมนอนจนอรุณข้ึนก็ดี    ในทีใ่ดท่ีหน่ึง    ยอมเปนผูชื่อวา 
หลับแลว    เพราะความประมาท    คือเพราะความเปนผูพรั่งพรอมดวย 
อกุศล       เมือ่นิวรณ  ๕  นี้หลับแลวอยางนี้     อินทรีย  ๕  จึงชือ่วา    ต่ืนอยู 
เพราะเหตุไร.  เพราะวาบุคคลผูพรั่งพรอมดวยอินทรีย ๕ มีศรทัธา เปนตนน้ัน 
แมนอนหลับในที่ใดที่หน่ึง  ก็ชื่อวาเปนผูต่ืนอยู    เพราะความไมประมาท  คือ 
เพราะเปนผูพรั่งพรอมดวยกุศล.  บุคคลยอมถือเอา  ยอมถือ ยอมถือม่ันซึ่งธุล ี
คือกิเลสดวยนิวรณ  ๕  นัน่แหละ. 
         พึงทราบเน้ือความน้ีวา   นิวรณทัง้หลายมีกามฉันทะเปนตนที่เกิดกอน 
ยอมเปนปจจัยแกกามฉันทะเปนตนซึ่งเกิดข้ึนทีหลัง    ดังน้ีเปนตน    จึงชื่อวา 
บุคคลยอมบริสุทธิ์ ดวยอินทรีย  ๕  ดงัน้ี.     แมในที่นี้    ทานกลาวอินทรีย  ๕ 
ทั้งท่ีเปนโลกิยะและโลกุตตระ   ดังน้ีแล. 
                                 จบอรรถกถาชาครสูตรที่  ๖  
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                               ๗.  อปัปฏิวิทิตสูตร 
 
         [๑๕]   เทวดานั้น  ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลวแล  ไดกลาว 
คาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา  
                             ธรรมทั้งหลายอันชนพวกใดยังไม 
                   แทงตลอดแลว     ชนพวกน้ันยอมถูกจูงไป 
                   ในวาทะของชนพวกอ่ืน  ชนพวกนั้นชื่อวา 
                   ยังหลับไมต่ืน  (กาลนี้)   เปนกาลสมควร 
                   เพ่ือจะต่ืนของชนพวกน้ัน. 
         [๑๖]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             ธรรมทั้งหลาย     อันชนพวกใดแทง 
                   ตลอดดีแลว     ชนพวกนัน้ยอมไมถูกจูงไป 
                   ในวาทะของชนพวกอ่ืน    บุคคลผูรูดีทั้ง- 
                   หลายรูทั่วถึงโดยชอบแลว   ยอมประพฤติ 
                   เสมอในหมูสตัวผูประพฤติไมเสมอ.   
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                              อรรถกถาอัปปฏิวัทิตสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่  ๗  ตอไป :-  
         บทวา   ธมมฺา  ไดแก  สัจจธรรม  ๔. 
         บทวา  อปฺปฏิวิทิตา  ไดแก  ยังมิไดแทงตลอดดวยญาณ. 
         บทวา  ปรวาเทสุ  ไดแก ในวาทะอัน ประกอบดวยทิฏฐิ ๖๒ จริงอยู 
วาทะเหลาน้ัน  ชื่อวา  วาทะของชนพวกอ่ืน   เพราะเปนวาทะของพวกเดียรถีย 
อื่น  นอกจากวาทะในศาสนานี้. 
         บทวา นียเร  ไดแก ยอมเคลื่อนไปตามธรรมดาของคนบาง  บุคคล 
อ่ืนยอมจูง (นํา) ไปบาง    ในบทเหลาน้ัน  เมื่อถือเอาวาทะวาเท่ียง  เปนตนเอง 
ชื่อวา  ยอมเคลื่อนไป.   เมื่อถือเอาวาทะวาเที่ยงน้ัน   ตามถอยคําของผูอ่ืน  ชื่อวา 
ถูกผูอ่ืนจูงไป.    บทวา  กาโล เตส  ปพุชฺฌิตุ   อธบิายวา  กาลน้ี   เปนกาล 
สมควรเพ่ือจะต่ืนของบุคคลเหลาน้ัน.   จริงอยู  พระพุทธเจาทรงอุบัติข้ึนในโลก 
พระธรรมอันพระองคยอมทรงแสดง  พระสงฆเปนผูปฏิบัติดีแลว   ทั้งปฏิปทาก็ 
เจริญ   เทวดาจึงกลาววา   ก็มหาชนเหลาน้ีหลับแลวในวัฏฏะ   ยังไมต่ืน  ดังนี้. 
         ในบทวา  สมฺพุทฺธา  ไดแก  ผูตรัสรูแลวโดยชอบ  ดวยเหตุ   ดวย 
การณ.  จริงอยู  ผูตรัสรู ๔ จําพวก  คือ  พระสัพพัญูพุทธะ   ปจเจก- 
พุทธะ   จตุสจัจพุทธะ   และ   สุตพุทธะ.   ในพุทธะเหลาน้ัน   ผูบําเพ็ญ 
บารมี  ๓๐  ทัศ     แลวบรรลุพระสัมมาสัมโพธิ    ชื่อวา   พระสัพพัญูพุทธะ. 
ผูบําเพ็ญบารมีสิ้น  ๒  อสงไขยยิ่งดวยแสนกัป      จึงบรรลุดวยตนเอง     ชื่อวา  
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พระปจเจกพุทธะ.  พระขีณาสพผูสิ้นอาสวะโดยไมเหลือ   ชื่อวา  จตุสัจจพุทธะ. 
ผูเปนพหูสูต      ชื่อวา    สตุพุทธะ.    พุทธะมีในกอนแมทั้ง  ๓  ยอมสมควรใน 
อรรถนี.้  
         บทวา สมฺมทฺาย ไดแก รูดวยเหตุดวยการณ.  บทวา จรนฺติ  
วิสเม สม  อธิบายวา  ยอมประพฤติเสมอในโลกสันนิวาสอันไมเสมอ    หรือ 
ในหมูสัตวอันไมเสมอ  หรือวากิเลสชาตอันไมเสมอดังน้ีแล. 
                            จบอรรถกถาอัปปฏิวิทิตสูตรที่  ๗  
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                             ๘.  สุสมัมุฏฐสูตร  
 
         [๑๗]   เทวดานั้น  ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลวแล  ไดกลาว 
คาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             ธรรมทั้งหลายอันชนพวกใดลืมเลือน 
                   แลว  ชนพวกน้ัน   ยอมถูกจูงไปในวาทะ 
                   ของชนพวกอื่น  ชนพวกนั้นชื่อวายังหลับ 
                   ไมต่ืน(กาลนี้) เปนกาลควรเพ่ือจะต่ืนของ 
                   ชนพวกนั้น. 
         [๑๘]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             ธรรมทั้งหลาย  อนัชนพวกใดไมลืม 
                   เลือนแลว  ชนพวกน้ันยอมไมถูกจูงไปใน 
                   วาทะของชนพวกอื่น  บคุคลผูรูดีทั้งหลาย 
                   รูทั่วถึงโดยชอบแลว   ยอมประพฤติเสมอ 
                   ในหมูสัตวผูประพฤติไมเสมอ.  
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                                  อรรถกถาสุสัมมุฏฐสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่ ๘   ตอไป:-  
         บทวา  สุสมฺมุฏา ไดแก เปนผูหลงลืมแลว    โดยความเปนผูไม 
แทงตลอดดวยปญญา   เหมือนอยางวา   ชาวนาไถนา ๒ แปลง   ก็พึงใสขาวมาก 
เมื่อหมายถึงขาวที่ไมได    จากนาท่ีตนไมไดหวาน    กลาววา    ขาวของเราเปน 
อันมาก   เสียหายแลว   ยอมกลาวถึงขาวที่ไมไดนั้นเองวา   เสียหายแลว   ฉันใด 
แมในท่ีนี้     ก็ฉันนั้น    ชือ่วา   หลงลมืแลว      เพราะความท่ีตนแทงไมตลอด. 
บทวา   อสมมฺุฏา   ไดแก   ชื่อวา    ไมหลงลืมแลว    เพราะความท่ีตนแทง 
ไมตลอดดวยปญญา.  คําท่ีเหลือ  เชนกับนัยกอน  ดังน้ีแล.     
                             จบ  อรรถกถาสุสัมมุฏฐสูตรที่  ๘  
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                                 ๙.  มานกามสูตร 
 
         [๑๙]   เทวดานั้น  ครั้นยืนอยู  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึงแลวแล  ไดกลาว  
คาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             ทมะยอมไมมแีกบคุคลท่ีปรารถนา 
                   มานะ      ความรูยอมไมมีแกบุคคลท่ีมีจิต 
                   ไมต้ังมั่น    บุคคลผูเดียว     เมื่ออยูในปา 
                   ประมาทแลว  ไมพึงขามพนฝงแหงเตภูมิ- 
                   กวัฏอันเปนที่ต้ังแหงมัจจุได. 
         [๒๐]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             บุคคลละมานะแลว       มีจิตต้ังมั่น 
                   ดีแลว    มีจิตดี    พนในธรรมทั้งปวงแลว 
                   เปนผูเดียว เมื่ออยูในปา  ไมประมาทแลว 
                   บุคคลนั้นพึงขามฝงแหงเตภูมิกวัฎเปนที่- 
                   ต้ังแหงมัจจุได.  
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                               อรรถกถามานกามสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่ ๙ ตอไป :- 
         บทวา  มานกามสฺส   ไดแก  บุคคลผูใครอยู    คือปรารถนาอยูซึ่ง 
มานะ.  บทวา ทโม อธิบายวา เทวดายอมกลาววา ทมะอันเปนไปในฝายสมาธิ 
ยอมไมมีแกบุคคลผูเห็นปานนี้.  ก็ในบทวา สจฺเจน  ทนฺโต  ทมสา อุเปโต 
เวทนฺตคู   วสิิตพฺรหฺมจรโิย  แปลวา   บุคคลผูฝกฝนแลวดวยสัจจะผูเขาถึง 
แลวดวยทมะ  ผูถึงท่ีสุดแหงเวท ผูอยูจบพรหมจรรย ดังน้ี   ทานเรียกอินทรีย 
วา  ทมะ.  ในบทวา  ยทิ  สจฺจา  ทมา  จาคา  ขนฺตยา  ภิยฺโยธ  วิชฺชติ 
แปลวา   ผิวา   จะมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา    สัจจะ    ทมะ    จาคะ    ขันติ    ในโลกน้ี  
ดังน้ี   ทานเรยีกปญญา วา  ทมะ.  ในคําน้ีวา  ทาเนน   ทเมน   สยเมน 
สจฺจวาเทน  อตฺถิ  ปฺุ  อตฺถิ  ปฺุสฺส  อาคโม  แปลวา  บุญมีอยู 
การมาถึงแหงบุญยอมมี  ดวยทาน   ดวยทมะ.  ดวยสังยมะ   ดวยสัจจวาจา   ดังน้ี  
ทานเรียก  อุโบสถกรรม  วา  ทมะ. 
         ในคําวา      สกฺขิสฺสสิ  โข  ตฺว  ปุณฺณ  อมิินา  ทมูปสเมน 
สมนฺนาคโต  สุนาปรนฺตสฺมึ   ชนปเท   วิหริตุ  แปลวา  ดูกอนปุณณะ 
เธอเปนผูประกอบดวยความอดทนดวยความสงบน้ีแลว     จักอาจเพ่ือ    อยูใน 
ชนบทสุนาปรันตะดังน้ี   ทานเรียก   อธิวาสนขันติ วา  ทมะ 
         แตคําวา   ทมะ   ในพระสูตรนี้   เปนชื่อของธรรมอันเปนฝายสมาธิ 
เพราะเหตุนั้น   เทวดาจึงกลาววา    น   โมนมตฺถิ   อสมาหิตสฺส   แปลวา 
ความรูยอมไมมีแกผูมีจิตไมต้ังม่ัน.    ในบทเหลาน้ัน    บทวา   โมน   ไดแก  
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ญาณในมรรค ๔.   จริงอยู    ญาณในมรรค ๔ นั้น  ญาณใด   ยอมรู  เหตุนั้น  
ญาณนั้น   จึงชื่อวา โมนะ อธิบายวา ยอมรูสัจจธรรม ๔. บทวา มจฺจุเธยฺยสฺส 
ไดแก    วัฏฏะอันเปนไปในภูมิ  ๓  จรงิอยู     วัฏฏะอันเปนไปในภูมิ  ๓  นั้น 
ทานเรียกวา   มัจจุเธยยะ   เพราะอรรถวา   เปนที่ต้ังแหงความตาย. 
         บทวา  ปาร  ไดแก   ฝง  (นิพพาน)  คือท่ีดับแหงเตภูมิกวัฏนั้นแล. 
บทวา   ตเรยฺย    ไดแก  พึงแทงตลอด   หรือพึงถึง.   คําน้ี      ทานกลาวไววา 
บุคคลผูเดียวเมื่ออยูในปาประมาทแลว  ไมพึงขามพน    ไมพึงแทงตลอด   ไมพึง 
ถึงฝงแหงเตภูมิกวัฎอันเปนที่ต้ังแหงมัจจุได.   ในบทวา   มาน  ปหาย   ไดแก 
ละมานะ  ๙  อยาง   ดวยพระอรหัตมรรค.    บทวา   สุสมาหิตตฺโต   ไดแก 
มีจิตต้ังม่ันดีแลวดวยอุปจารสมาธิ   และอัปปนาสมาธิ.   บทวา สุเจตโส ไดแก 
จิตท่ีดีสัมปยุตแลวดวยญาณ   อธิบายวา    จริงอยู    ทานไมเรียกวา     ผูมีจิตดี 
โดยปราศจากญาณ   เพราะฉะนั้น    ผูนั้น   จึงชื่อวา   มีจิตดี   เพราะประกอบ 
ดวยญาณ.    บทวา   สพฺพธิ    วิปฺปมตฺุโต   ความวา    พนไปแลวในธรรม 
ทั้งปวง  มีขันธ   และอายตนะเปนตน. 
         ในคําวาวา   ตเรยฺย  นี้   ทานกลาววา   เมื่อกาวลวงเตภูมิกวัฏ  แทงตลอด 
ถึงพระนิพพานขามไป    ดังน้ี      จึงชื่อวา     การขามพนดวยการแทงตลอด. 
เพราะเหตุนี้   สิกขา ๓  เปนอันทานกลาวแลวดวยคาถานี้.  อยางไร  คือ  ข้ึนชื่อวา 
มานะ   นี้    เปนเครื่องทําลายศีล    เพราะฉะนั้น    ทานจึงกลาวถึงอธิศีลสิกขา 
ดวยคําวา    มาน   ปหาย   แปลวา   ละมานะแลว.   ทานกลาวอธิจิตตสิกขา 
ดวยคําวา  สุสมาหิตตฺโต   แปลวา   มจิีตต้ังม่ันดีแลว.    ทานแสดงปญญาไว 
ดวยจิตตศัพท  ในคําวา   สุเจตโส   นี้   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   แสดงอธิ- 
ปญญาสิกขา   ดวยคําวา  สุเจตโส  นี้.  
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         เมื่อศีลมี   ก็ชื่อวามีอธิศีล  เมื่อจิตมีก็ชื่อวามีอธิจิต  เมื่อปญญามีก็ชื่อวา   
มีอธิปญญา   เพราะฉะนั้น   ศีล ๕ ก็ด ี  ศีล ๑๐  ก็ด ี  จึงชื่อวาศีล   ในที่นี้.   
ปาฏิโมกขสังวร พึงทราบวาชื่อวา  อธิศีล.  สมาบัติ  ๘ ชื่อวา  จิต.  ฌานอันเปน 
บาทแหงวิปสสนา ชื่อวา  อธิจิต.  กัมมสัสกตญาณ  ชื่อวา  ปญญา.  วิปสสนา 
ชื่อวา  อธิปญญา. 
         จริงอยู   ศลีที่เปนไปในกาลที่พระพุทธเจายังไมเกิด   ฉะน้ัน   ศีล  ๕ 
ศีล ๑๐ ชื่อวา     ศีลเทานั้น.    ปาฎิโมกขสังวรศีลยอมเปนไปในกาลที่พุทธเจา 
ทรงอุบัติข้ึน  ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  อธิศีล.  แมในจิตและปญญา  ก็นยันี้เหมือนกัน.   
         อีกอยางหนึ่ง  แมศีล ๕ ศลี ๑๐  อันผูปรารถนาพระนิพพาน  สมาทาน 
แลวก็ชื่อวา     อธิศีลเหมือนกัน.   แมสมาบัติ  ๘ ที่เขาถึงแลว   กช็ื่อวา   อธิจิต 
เหมือนกัน. 
         หรือวา  โลกียศลีทั้งหมด      ชื่อวา    ศลี    เหมือนกัน    โลกุตรศีล 
ชื่อวา  อธิศีล.  แมในจิตและปญญา    ก็นัยนี้เหมือนกัน.   ทานประมวลสิกขา 
๓ มากลาวศาสนธรรมท้ังส้ินไว   ดวยพระคาถานี้   ดวยประการฉะน้ีแล.  
                             จบอรรถกถามานกามสูตรที่   ๙  
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                                    ๑๐.  อรัญญสูตร  
 
         [๒๑]   เทวดานั้น   ครั้นยืนอยู   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึงแลวแล    ได 
ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา 
                             วรรณะของภิกษุทัง้หลายผูอยูในปา 
                   ฉันภัตอยูหนเดียว  เปนสัตบุรุษผูประพฤติ 
                   ธรรมอันประเสริฐ     ยอมผองใสดวยเหตุ 
                   อะไร. 
         [๒๒]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             ภิกษุทัง้หลายไมเศราโศกถึงปจจัยท่ี 
                   ลวงแลว   ไมปรารถนาปจจัยท่ียังมาไมถึง 
                   เลี้ยงตนดวยปจจัยท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหนา 
                   วรรณะ(ของภิกษุทั้งหลายน้ัน)  ยอมผองใส 
                   ดวยเหตุนั้น        เพราะความปรารถนาถึง 
                   ปจจัยท่ียังไมมาถึง และความโศกถึงปจจัย 
                   ที่ลวงแลว      พวกพาลภิกษุจึงซูบซีด 
                   เหมือนตนออสดท่ีถูกถอนเสียแลว  ฉะนั้น 
                                จบ  นฬวรรค  ที่  ๑  
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                                   อรรถกถาอรัญญสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่  ๑๐  ตอไป :-  
         บทวา  สนฺตาน  ไดแก ผูมีกิเลสอันสงบระงับแลว     อีกอยางหน่ึง 
ไดแกบัณฑิต.   แมบัณฑิตทานก็เรียกวา  สัตบุรุษ  เชนในคํามีอาทิวา สนฺโต 
ทเว  สพฺภิ   ปเวทยนฺติ  ทูเร  สนฺโต  ปกาเสนฺติ    ดังน้ีก็มี.    บทวา 
พฺรหฺมจาริน  แปลวา  ผูพระพฤติธรรมอันประเสริฐ คือ  ผูอยูประพฤติมรรค 
พรหมจรรย.  หลายบทวา เกน วณฺโณ  ปสีทติ  ความวา  เทวดาทูลถามวา 
ผิวพรรณของภิกษุผูอยูปา  ยอมผองใส ดวยเหตุอะไร.  ถามวา  ก็เพราะเหตุไร 
เทวดานี้จึงทูลถามอยางนี้.  ตอบวา  ไดยินวา  เทวดานี้เปนภุมมเทวดาอาศัยอยู 
ในไพรสณฑเห็นภิกษุทั้งหลาย     ผูอยูปากลับจากบิณฑบาตหลังภัตแลวเขาไป 
สูปา   ถือเอาลักษณกรรมฐาน   (กรรมฐานตามปกติวิปสสนา)    ในที่เปนทีพั่ก 
ในเวลากลางคืน     และที่เปนที่พักในเวลากลางวันเหลาน้ันนั่งลงแลว.     ก็เม่ือ 
ภิกษุเหลาน้ันนั่งดวยกรรมฐานอยางน้ีแลว   เอกัคคตาจิตซ่ึงเปนเครื่องชําระของ 
ทานก็เกิดข้ึน.    ลําดับนัน้    ความสืบตอแหงวิสภาคะก็เขาไปสงบระงับ. 
ความสืบตอแหงสภาคะหยั่งลงแลว    จิตยอมผองใส    เมื่อจิตผองใสแลว   โลหิต  
ก็ผองใส.    อุปาทารูปทั้งหลาย   ซึ่งมีจิตเปนสมุฏฐาน   ยอมบริสุทธิ์.   วรรณะ 
แหงหนา   ยอมเปนราวกะสีแหงผลตาลสุกท่ีหลุดจากข้ัวฉะนั้น. 
         เทวดาน้ัน   ครั้นเห็นภิกษุเหลานั้นแลว  จึงดําริวา  ธรรมดาวา สรีระ 
วรรณะ   (ผิวพรรณแหงรางกาย)  นี้     ยอมผองใสแกบุคคลผูไดอยูซึ่งโภชนะ 
ทั้งหลายอันสมบูรณมีรสอันประณีต   ผูมีที่อยูอาศัยเครื่องปกปด    ที่นั่งท่ีนอนมี  
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สัมผัสอันสบาย  ผูไดปราสาทตาง ๆ มีปราสาท ๗ ชั้นเปนตน  อันใหความสุข  
ทุกฤดูกาล   และแกผูไดวัตถุทั้งหลาย     มีระเบียบดอกไมของหอม   และเครื่อง 
ลูบไลเปนตน     แตภิกษุเหลาน้ีเที่ยวบิณฑบาตฉันภัตปะปนกัน     ยอมสําเร็จ 
การนอนบนเตียงนอยทําดวยใบไมตาง ๆ  หรือนอนบนแผนกระดาน   หรือบน 
ศิลา   ยอมอยูในที่ทั้งหลายมีโคนไมเปนตน   หรอืวาที่กลางแจง   วรรณะของ 
ภิกษุเหลาน้ี    ยอมผองใส   เพราะเหตุอะไรหนอแล  ดังน้ี  เพราะฉะนั้น   จึงได 
ทูลถามขอความน้ันกะพระบรมศาสดา. 
         ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจา   เมื่อจะตรัสถึงเหตุนั้นแกเทวดา    จึง 
ตรัสพระคาถาที่  ๒.  บรรดาบทเหลานั้น    บทวา  อตีต  ความวา    พระเจา- 
ธรรมิกราช  พระนามโนน  ไดมีในกาลอันลวงแลว.  พระราชาพระองคนั้นได 
ถวายปจจัยทั้งหลายอันประณีต ๆ แกพวกเรา.    อุปชฌายอาจารยของเราเปนผู 
มีลาภมาก  ครั้งน้ัน  พวกเราฉันอาหารเห็นปานน้ี   หมจีวรเห็นปานน้ี    ภิกษุ 
เหลาน้ี     ยอมไมตามเศราโศก    ถึงปจจัยที่ลวงมาแลว    เหมือนภิกษุผูมีปจจัย 
มากบางพวก  อยางนี้ดวยประการฉะน้ี. 
         สองบทวา  นปฺปชปฺปนฺติ  นาคต  อธิบายวา  พระเจาธรรมิกราช 
จักมีในอนาคต  ชนบททัง้หลายจักแผไป   วัตถุทั้งหลายมีเนยใสเนยขนเปนตน 
จักเกิดข้ึนมากมาย  ผูบอกกลาวจักมีในที่นั้น ๆ วา  ขอทานท้ังหลายจงเค้ียวกิน 
จงบริโภคเปนตน    ในกาลน้ัน   พวกเราจักฉันอาหารเห็นปานน้ี     จักหมจีวร 
เห็นปานน้ี     ภิกษุทั้งหลายเหลาน้ี     ยอมไมปรารถนาปจจัยที่ยังมาไมถึงอยางนี้ 
ดวยประการฉะน้ี. บทวา ปจฺจุปฺปนฺเนน ความวา  ยอมเลี้ยงตนเองดวยปจจัย 
อยางใดอยางหนึ่งท่ีไดในขณะนั้น.  บทวา เตน ไดแก ดวยเหตุแม ๓ อยางนั้น. 
พระผูมีพระภาคเจา  ครั้นแสดงการถึงพรอมแหงวรรณะอยางนี้แลว  บัดนี ้ 
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เมื่อจะแสดงความพินาศแหงวรรณะน้ันนั่นแหละ  จึงตรัสพระคาถาในลําดับนั้น. 
บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อนาคตปฺปชปฺปาย   แปลวา  เพราะปรารถนา 
ปจจัยที่ยังไมมาถึง.  บทวา  เอเตน  ไดแก  ดวยเหตุทั้ง  ๒  นี.้  บทวา  นโฬว 
หริโต  ลุโต  อธิบายวา  พวกพาลภิกษุจักซูบซีด   เหมือนตนออสดที่บุคคล 
ถอนทิ้งท่ีแผนหินอันรอน  จักเหี่ยวแหง  ฉะนั้นแล.  
                              จบอรรถกถาอรัญญสูตร  ที่  ๑๐ 
                                         จบนฬวรรคท่ี  ๑ 

                            รวมพระสูตรในนฬวรรคที่  ๑ 
           ๑.  โอฆตรณสูตร ๒. นโิมกขสูตร ๓. อุปเนยยสูตร  ๔. อัจเจนติสูตร 
๕. กติฉินทิสูตร  ๖.  ชาครสูตร   ๗.  อัปปฏิวิทิตสูตร      ๘.  สุสัมมัฏฐสูตร 
๙.  มานกามสูตร   ๑๐.  อรัญญสูตร  พรอมท้ังอรรถกถา  
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                                        นันทหวรรคท่ี ๒ 
 
                                          ๑.  นันทนสูตร  
 
                                   วาดวยคําของพระอรหันต 
 
         [๒๓]   สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระดํารัส 
ของพระผูมีพระภาคเจาแลว. 
         [๒๔]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระพุทธพจนนี้วา     ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย   เรื่องเคยมีมาแลว   พวกเทวดาชั้นดาวดึงสองคหน่ึงแวดลอมดวยหมูนาง 
อัปสร  อ่ิมเอิบพรั่งพรอมดวยเบญจกามคุณอันเปนทิพย   พวกนางอัปสรบําเรอ 
อยูในสวนนันทนวันไดกลาวคาถานี้ในเวลานั้นวา 
                             เทวดาเหลาใดไมเหน็นันทนวัน  อัน 
                   เปนที่อยูของหมูนรเทพ   สามสิบ   ผูมยีศ 
                   เทวดาเหลาน้ันยอมไมรูจกัความสุข. 
         [๒๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อเทวดาน้ันกลาวอยางนี้แลว  เทวดาองค 
หน่ึงไดยอนกลาวกะเทวดานั้นดวยคาถาวา 
                             ดูกอนทานผูเขลา  ทานยอมไมรูจัก 
                   คําของพระอรหันตทั้งหลายวา  สังขารท้ัง 
                   ปวงไมเท่ียง    มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไป 
                   เปนธรรมดา   เกิดขึ้นแลวก็ดับไป   ความ 
                   สงบระงับสังขารเหลาน้ันเสียไดเปนสุข.  
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                                อรรถกถานันทนสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่ ๑ แหง  นันทนวรรคตอไป:-  
         บทวา  ตตฺร   แปลวา  ในพระอารามน้ัน .  ศพัทวา  โข   สักวาเปน 
นิบาตอันสามารถทําพยัญชนะใหสละสลวย.  บทวา   ภิกขฺู  อามนฺเตสิ  ไดแก 
ยอมใหภิกษุทั้งหลายซ่ึงเปนบริษัทผูเลิศทราบ.  บทวา  ภิกฺขโว  เปนบทแสดง 
ถึงอาการท่ีเรียกภิกษุเหลาน้ันมา.   บทวา   ภทนฺเต    เปนคําทูลรบัพระดํารัส. 
บทวา  เต  ภกิฺขู  ความวา ภิกษุเหลาใด เปนผูมีหนาเฉพาะซ่ึงจะรับพระธรรม-  
เทศนา  คือ  ภิกษุเหลาน้ัน.  บทวา  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ความวา  ภิกษุ 
เหลาน้ันฟงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว   เปนผูมีหนาเฉพาะ คือ ฟง 
แลวทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา.      บทวา  เอตทโวจ   ความวา 
บัดนี้    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคําเปนอาทิวา   เรื่องนี้ไดเคยมีมาแลว   ดงัน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ตาวตึสกายิกา  ไดแก  เกิดในหมูของ 
เทวดาชั้นดาวดึงสทานเรียกเทวโลกชัน้ที่สองวา   ตาวติงสกายะ   (แปลวามีพวก 
๓๓ หรือหมูนรเทพ ๓๓) 
         อาจารยทั้งหลายกลาววา  ไดยินวา   บัญญัติชื่อวา   ตาวติงสกายะ   นี้  
เกิดข้ึนในเทวโลกน้ัน   เพราะอาศัยเทวบุตร ๓๓ องค  อุบัติข้ึนในที่นั้น  เพราะ 
ทํากาละของชน  ๓๓  กับมฆมาณพในบานอจลคาม    ดังน้ี.    ก็เพราะเทวโลก- 
กามาวจร ๖ ชั้น  มีอยูแมในจักรวาลท่ีเหลือ  ตามท่ีไดตรัสไววา  มีทาวจาตุม- 
มหาราชาหนึ่งพันองค  มีพิภพดาวดึงสหน่ึงพัน   ดังน้ีเปนตน    ฉะน้ัน  พึงทราบ 
นามบัญญัตินี้ของเทวโลกน้ัน ดังน้ี.  จริงอยู  โดยเหตุนี้นั้น  บทวา  ตาวตึสกาย 
จึงไมผิดไป.  
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         พึงทราบวิเคราะหในบทวา  นนฺทนวเน  นี้วา  ปานั้น  ยอมยังบุคคล 
ทั้งหลายผูเขาไปแลวๆ  ใหเพลิดเพลิน  ยอมใหยินดี  เพราะเหตุนั้น  ปานั้น  จึง  
ชื่อวา  นันทนะ  แปลวายังบุคคลผูเขาไปแลวใหยินดี.   จริงอยู  ครั้นเมื่อ 
มรณนิมิต  ๕  อยางเกิดข้ึนแลว   พวกเทวดาทั้งหลายยอมคร่ําครวญอยูวา  พวก 
เราจักตองละทิ้งสมบัติจุติไป  ดังนี้. 
         ทาวสักกะจอมเทพ  จะใหโอวาทวา  ทานทั้งหลายอยาร่ําไหเลย   ข้ึน 
ชื่อวาสังขารท้ังหลายมีอันไมแตกดับไปหามีไม  ดังนี้  แลวจึงใหเทวดานั้นเขา 
ไปสูสวนนันทนวันนั้น  ความเศราโศกเพราะมรณะของเทวดานั้นแมจะถูกเทวดา 
อ่ืนประคองแขนไป  ก็ยอมสงบระงับได  เพราะเห็นสมบัติแหงสวนนันทวัน 
นั้น.  ความปรีดาปราโมทยเทาน้ัน   ยอมเกิดข้ึน.  ทนีั้น  เมื่อเทวดาทั้งหลาย 
กําลังเลนอยูในสวนนันทวันนั้นนั่นแหละ  (รางกาย)  ยอมละลายไปดุจกอน 
หิมะท่ีถูกเผาดวยความรอน  และยอมถูกขจัดไป  ดุจเปลวประทีปถูกลมพัดดับ 
ไป   ฉะน้ัน. 
         อีกอยางหนึ่ง  ที่ใดท่ีหน่ึง  ยอมยังเทวดาผูเขาไปในภายในแลว  ให 
เพลิดเพลินใหยินดีนั่นแหละ   เพราะเหตุนั้น  ที่นั้นจึงชื่อวา  นันทนะ.  ในท่ีนี้ 
ไดแก  ในสวนนันทวันนั้น.  บทวา  อจฺฉรา  ในบทวา  อจฺฉราสงฺฆปริวุตา 
นี้เปนชื่อ  เทวธิดา  ผูแวดลอมในหมูของนางอัปสรน้ัน.  บทวา  ทิพฺเพหิ 
ไดแก  ผูเกิดในเทวโลก.  บทวา  ปฺจหิ  กามคุเณหิ  ไดแก  ดวยเครื่อง 
ผูก  คือ  กาม  หรือสวนแหงกาม  ๕  กลาวคือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส   และ 
โผฏฐัพพะ  อันเปนที่รักที่ชอบใจ.  บทวา  สมปฺปตา  คือเขาถึงแลว.  คําวา 
พรั่งพรอมนอกน้ีก็เปนไวพจนของการเขาถึงแลวนั่นแหละ.  บทวา  ปริจาริย-   
มานา  ไดแกเทวดาทั้งหลายรื่นรมยอยู  คือ  ยังอินทรียใหรื่นเรงิในกามคุณ มี 
รูปเปนตนเหลาน้ัน.  บทวา  ตาย   เวลาย  ไดแก  ในเวลาท่ีบําเรอน้ัน.  
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         ก็กาลนั้น  บัณฑิตพึงทราบวา  ไมนานเทวบุตรนั้นก็อุบัติข้ึน.  จริงอยู  
อัตภาพของเทวดาท่ีอุบัติข้ึนนั้นมีประมาณ  ๓  คาวุต  รุงโรจนอยู  ราวกะแทง 
ทองสีแดง  เทวบุตรนั้นนุงหมผาทิพยประดับตกแตงดวยเครื่องประดับอันเปน 
ทิพย  ทัดทรงดวยดอกไมทิพย  อันนางอัปสรลูบไลอยูดวยจันทนและจุณท้ังหลาย 
อันเปนทิพย ถูกปกคลุมแลว  บดขยี้แลว  หุมหอแลวดวยกามคุณ  ๕  อันเปน 
ทิพย  ถกูความโลภครอบงํา  ไมเห็นอยูซึ่งพระนิพพานอันเปนที่สลัดออกจาก 
โลก  เมื่อกลาวคาถาน้ีวา  น  เต  สุข  ปชานฺนติ  เปนตน  ดวยเสียงอันดัง 
แลวก็เที่ยวไปในสวนนันทวัน  เปนเหมือนบุคคลกลาววาจาหยาบคาย  (อันมี 
ใชเปนวาจาของสัตบุรุษ)  ดวยเหตุนั้น  เทวบุตรนัน้  จึงไดกลาวคาถานี้ใน 
เวลาน้ัน. 
         บทวา  เย  น  ปสฺสนติฺ  นนฺทน  ไดแก  เทวดาเหลาใดซ่ึงอยูในที่นั้ 
ยอมไมเห็นนันทวันดวยสามารถแหงการเสวยเบญจกามคุณ.  บทวา  นรเทวาน 
ไดแก  นระผูเปนเทพ.  คือบุรุษผูเปนเทพ.  บทวา  ติทสาน  แปลวา  สามสิบ 
(ไตรทศ).  บทวา  ยสสฺสิน  แปลวา  ถงึพรอมดวยยศ  คือบริวาร  (บริวารยศ). 
         สองบทวา  อฺตรา  เทวตา  ไดแก  เทวดาผูเปนพระอริยสาวิกา 
องคหน่ึง.  บทวา  ปจฺจภาสิ  อธิบายวา  เทวดาผูโงเขลานี้  ยอมสําคัญสัมบัติ 
(ของตน)  นี้วาเปนของม่ังค่ังเปนของไมหว่ันไหว  ยอมไมทราบถึงความท่ี 
สมบัตินั้น  มกีารแตกสลายเปนธรรมดา  ดวยเหตุนี้  เทวดาผูพระอริยสาวิกา 
ผูไมละความต้ังใจแสดงสภาวะ  จึงไดยอนกลาวดวยคาถานี้วา  น  ตฺว  พาเล 
แปลวา  ดูกอนทานผูเขลา.  บทวา  ยถา  อรหต  วโจ  อธิบายวา  เมื่อ 
คัดคานความตองการของเทวดาผูโงเขลาอยางนี้วา  ทานยอมไมรูคําของ 
พระอรหันตทั้งหลายโดยแทจริงดังน้ีแลว  บัดนี ้ เมือ่จะแสดงคําของพระอรหันต 
ทั้งหลายจึงกลาวคําวา  อนิจฺจา  เปนตน.    
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         บรรดาคําเหลาน้ัน   คําวา   อนิจจฺา  สพฺเพ   สงฺขารา   อธิบายวา  
สังขารอันเปนไปในภูมิ ๓ ทั้งหมด  ชื่อวา ไมเที่ยง   เพราะอรรถวา  มีแลวหามี 
ไม   (เกิดแลวก็ดับไป).  คําวา  อุปฺปาทวยธมฺมิโน  ไดแก   สภาวะที่เกิดข้ึน 
และเส่ือมไป (มีความเกิดข้ึนและมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา).  คําวา อุปฺปชฺ- 
ชิตฺวา  นิรุชฌฺนฺติ  นี้  เปนไวพจนของคํากอน   (คือ  อุปฺปาทวย).  อีก 
อยางหน่ึง   แปลวา   เพราะเกิดข้ึนแลวยอมดับไป   ฉะนั้น    ทานจึงกลาววา  ม ี
ความเกิดข้ึนและเสื่อมไปเปนธรรมดา.  ก็ในท่ีนี้    ทานถือเอาฐานะในลําดับน้ัน 
นั่นแหละดวยศัพทอุปปาทะและวยะ.   คําวา  เตส  วูปสโม  สุโข   อธิบายวา 
พระนิพพาน กลาวคือ  ความเขาไปสงบระงับแหงสังขารทั้งหลายเหลาน้ัน  เปน 
สุข.  นี้เปนคําของพระอรหันตทั้งหลาย  ดังน้ีแล. 
                                 จบอรรถกถานันทนสูตรที่  ๑  
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                                  ๒.  นันทิสูตร 
  
                             วาดวยผูไมมีความยินดี 
 
         [๒๖]   เทวดานั้น      ครั้นยืนอยู     ณ    ที่ควรสวนขางหน่ึงแลวแล  
ไดกลาวคาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             คนมีบตุรยอมยินดีเพราะบุตรท้ัง- 
                   หลาย   คนมโีคยอมยินดีเพราะโคท้ังหลาย 
                   เหมือนกันฉะนั้น      เพราะอุปธิเปนความดี  
                   ของคน บุคคลใดไมมีอุปธ ิ บุคคลนั้นไมม ี
                   ยินดีเลย. 
         [๒๗]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             บุคคลมีบุตร     ยอมเศราโศกเพราะ 
                   บุตรท้ังหลาย  บุคคลมีโค   ยอมเศราโศก 
                   เพราะโคท้ังหลายเหมือนกนัฉะนั้น   เพราะ 
                   อุปธิเปนความเศราโศกของคน  บุคคลใด 
                   ไมมีอุปธิ  บคุคลนั้นไมเศราโศกเลย.   
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                        อรรถกถานันทิสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่  ๒ ตอไป :- 
         บทวา  นนฺทติ  แปลวา  ยอมยินดี  คือ  ยอมมีใจเปนของ ๆ  ตน. 
บทวา  ปุตฺติมา  ไดแก มบีุตรมาก.  จริงอยู    บุตรบางพวกทํากสิกรรมแลว 
ยอมยังยุงขาวเปลือกใหเต็ม         บางพวกทําการคาแลวยอมนําเงินและทองมา 
บางพวกบํารุงพระราชา    (รับราชการ)    ยอมไดวัตถุทั้งหลายมียาน   พาหนะ 
คาม นิคมเปนตน.  มารดาหรือบิดาเมื่อเสวยสิริอันเกิดข้ึนดวยอานุภาพแหงบุตร 
เหลาน้ัน   ยอมยินดี. อีกอยางหน่ึง มารดาหรือบิดาเห็นบุตรทั้งหลาย ผูอันบุคคล 
ตกแตงประดับประดา    ทําใหเกิดความยินดี     เสวยอยูซึ่งสมบัติในวันรื่นเริง 
เปนตน   ยอมยินดี.  ดวยเหตุนั้น   เทวดา หมายเอาความเปนไปน้ัน จึงกลาววา 
นนฺทติ  ปุตฺเตหิ  ปุตฺติมา  แปลวา  คนมีบุตรยอมยินดีเพราะบุตรทั้งหลาย 
ดังน้ี.  บทวา  โคหิ  ตเถว  ความวา  คนมีบุตรยอมยินดีเพราะบุตร  ฉันใด 
แมคนมีโค  ก็ฉันนั้น   คนมีโคเห็นมณฑลแหงโค   (สนามโค)   สมบูรณแลว 
เพราะอาศัยโคทั้งหลาย  เสวยสมบัติ  คือ  เบญจโครส  จึงชื่อวา  ยอมยินด ี
เพราะโคทั้งหลาย.   บทวา   อุปธ ิ   ในบทวา   อุปธีหิ   นรสฺส   นนฺทนา 
นี้ไดแก  อุปธิ ๔ อยาง คือ  กามูปธิ  (อุปธิคือกาม)   ขันธูปธิ  (อุปธิคือขันธ) 
กิเลสูปธิ  (อุปธิคือกิเลส)  และอภิสังขารูปธิ  (อุปธคืิออภิสังขาร). 
         จริงอยู     แมกามท้ังหลาย   พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสเรียกวา    อุปธิ 
เพราะวจนัตถะนี้วา  ความสุขที่บุคคลเขาไปต้ังไวในกามคุณน้ี    ก็เพราะความท่ี 
กามเหลาน้ี เปนที่อาศัยอยูแหงความสุขดังท่ีตรัสไว   อยางนี้วา   ความสุข   ความ  
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โสมนัส   อันใด  อาศัยกามคุณ ๕ เกิดข้ึน  นี้ชื่อวา ความพอใจในกามท้ังหลาย 
ดังน้ี.  
         แมขันธทั้งหลาย   ก็ตรัสเรียกวา   อุปธิ   เพราะความท่ีขันธเหลาน้ัน 
เปนที่อาศัยอยู   แหงทุกขซึ่งมีขันธเปนมูล.    แมกเิลสทั้งหลาย    ก็ตรัสเรียกวา 
อุปธิ เพราะความท่ีกิเลสเหลาน้ันเปนที่อาศัยอยูแหงทุกขในอบาย.  แมอภิสังขาร 
ทั้งหลายก็ตรัสเรียกวา    อุปธิ    เพราะความท่ีอภิสังขารเหลาน้ันเปนที่อาศัยอยู 
แหงทุกขในภพ. 
         แตในที่นี้     ทานประสงคเอา    กามูปธิ     เพราะกามคุณ  ๕  อัน 
บุคคลบํารุงบําเรอดวยอํานาจแหงวัตถุทั้งหลาย      มีการอยูในปราสาท  ๓  ฤด ู
เปนตน     มทีี่นั่งท่ีนอนอาภรณเสื้อผาอันโอฬาร    มีบริวารคอยบําเรอดวยการ 
ฟอนรําเปนตน    เปนเหตุนํามาซึ่งปติโสมนัส     ยอมยังนระใหยินดีอยู    ฉะน้ัน 
บุตรทั้งหลายและโคท้ังหลาย    ฉันใด    พึงทราบวา    แมอุปธเิหลาน้ีก็ฉันน้ัน 
เพราะเปนที่ยินดีของนระ. 
         บาทแหงคาถาวา   น   หิ  โส  นนฺทติ  โย  นริูปธิ  ความวา 
บุคคลใด   ไมมีอุปธิ  คือ  เวนจากการถึงพรอมดวยกามคุณ  เปนผูขัดสน  มี 
อาหารและเครื่องนุงหมหาไดโดยยาก  บุคคลน้ันแลยอมยินดีไมได. 
         ถามวา    มนุษยเพียงดังเปรต     มนุษยเพียงดังสัตวนรก    เห็นปานน้ี  
จักยินดีอยางไร.  
         ตอบวา  ขอน้ี     พระผูมีพระภาคเจา    ตรัสวิสัชนาไวแลว   (ในคาถา 
ที่ ๒๗) 
         พระผูมีพระภาคเจา  ทรงสดับคํา  (อันเทวดากลาว) นี้แลว  ทรงพระ 
ดําริวา  เทวดานี้    ยอมทําเรื่องแหงความเศราโศกนั่นแหละ ใหเปนเรื่องนายินดี 
เราจักแสดงความท่ีสิ่งเหลาน้ันเปนเรื่องแหงความเศราโศกแกเธอ  ดังนี้    เม่ือจะ  
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ทําลายวาทะของเทวดาน้ัน    ดวยอุปมาน้ันนั่นเอง    เหมือนบุคคลยังถอยคําอัน 
เปนเหตุผลใหตกไปดวยเหตุผล  จึงทรงเปลี่ยนพระคาถานั้นนั่นแหละ   แลวตรัส 
วา  โสจติ  เปนอาทิ.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา    โสจติ   ปุตฺเตหิ   ความวา   เมื่อบุตร 
ทั้งหลายสูญหายไปก็ดี   เส่ือมเสียไปก็ดี ดวยอํานาจแหงการเดินทางไปตางประเทศ 
แมมีความสงสัยในบัดนี้วา  จักสูญเสียไป   มารดาและบิดายอมเศราโศก. 
         อน่ึง  เมื่อบุตรตายแลวก็ดี   กําลังจะตายก็ดี   หรือถูกราชบุรุษหรือโจร 
เปนตนจับตัวไป   หรือวาเขาไปสูเง้ือมมือของขาศึกทั้งหลาย    มารดาหรือบิดา 
เปนผูมีความสงสัยวาตายแลวก็ดี  ยอมเศราโศก.    เมื่อบุตรพลัดตกจากตนไม 
หรือจากภูเขาเปนตน  มีมือและเทาหักก็ดี   บอบช้ําก็ดี   มีความสงสัยวาแตกหัก 
แลวก็ดี  มารดาหรือบิดายอมเศราโศก.     บุคคลมีบุตรยอมเศราโศกเพราะบุตร 
ทั้งหลาย  ฉันใด  แมคนมีโคก็ฉันนั้น   ยอมเศราโศกเพราะโคท้ังหลาย    โดย 
อาการ ๙ อยาง. 
         บาทพระคาถาวา  อุปธี  ห ินรสสฺ  โสจนา ความวา เหมือนอยางวา 
บุตรและโคทั้งหลาย  ฉันใด   แมอุปธิคือ   กามคุณ ๕  ก็ฉันนัน้   ยอมยังนระ 
ใหเศราโศก  โดยนัยที่ตรสัไววา 
         ตสฺส    เจ   กามยมานสฺส            ฉนฺทชาตสฺส   ชนฺตุโน 
         เต   กามา   ปริหายนฺติ                สลุลวิทฺโธว   รุปฺปติ 
                             หากวาสัตวนั้นมีความรักใครมีความ 
                   พอใจเกิดแลว   กามเหลาน้ันยอมยังเขาให 
                   ยอยยับไป เหมือนบุคคลถูกลูกศรแทงแลว 
                   ยอมพินาศ  ฉะนั้น.  
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         เพราะฉะนั้น    บัณฑิตพึงทราบวา  ความเศราโศกของนระ  ก็คือเรื่อง  
ความเศราโศกนั่นแหละ.    บทวา  น  หิ   โส  โสจติ  โย   นิรูปธิ  ความวา 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสอธิบายไววา  อุปธิ ๔ เหลาน้ี    ไมมีแกผูใด  ผูนั้นยอม 
ไมมีอุปธิ  คือความเศราโศก   ดูกอนเทวดา   เพราะเหตุนั้นแหละ   พระมหา-  
ขีณาสพจักเศราโศก   หรือกําลังเศราโศกมีหรือ   ดังน้ีแล. 
                                      อรรถกถานันทิสูตรที่   ๒  
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                            ๓.  นัตถิปุตตสมสูตร 
 
                        วาดวยส่ิงท่ีไมมีอะไรเปรียบ 
 
         [๒๘]   เทวดานั้น   ครั้นยืนอยู   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึงแลวแล   ได  
กลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             ความรกัเสมอดวยบตุรไมมี   ทรพัย 
                   เสมอดวยโคยอมไมม ี      แสงสวางเสมอ 
                   ดวยดวงอาทิตยยอมไมมี  สระทั้งหลาย 
                   มีทะเลเปนอยางย่ิง. 
         [๒๙]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             ความรกัเสมอดวยตนไมมี  ทรัพย 
                   เสมอดวยขาวเปลือกยอมไมมี     แสงสวาง 
                   เสมอดวยปญญายอมไมมี  ฝนตางหากเปน 
                   สระยอดเยี่ยม,  
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                            อรรถกถานัตถิปุตตสมสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่  ๓  ตอไป :-  
         บาทคาถาวา   นตฺถิ    ปุตฺตสม    เปม    ความวา   บุตรทั้งหลาย 
ของคนแมพิการ    มารดาหรือบิดาก็ยังสําคัญดุจแตงทองคํา    มีการการทําการ 
หยอกลอท่ีศีรษะเปนตน   ราวกะวาพวงดอกไม  บุตรเหลาน้ันแมอันมารดาบิดา 
ชําระรางกายแลวก็นํามาหอหุมไวแลวก็เกิดโสมนัส    เหมือนบุคคลหออยูซึ่งของ 
หอมและเครื่องลูบไลฉะนั้น    ดวยเหตุนั้นแหละ    เทวดาจึงกลาววา     นตฺถิ 
ปุตฺตสม  เปม  ความรักเสมอดวยบุตรยอมไมมี     คือ   ข้ึนชื่อวา  ความรัก 
อ่ืนเสมอดวยความรักบุตรหามีไม   ดังน้ี. 
         บทวา   โคสมิก   แปลวา   เสมอดวยโคท้ังหลาย    เทวดากราบทูลวา 
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ธรรมดาวาทรัพยอ่ืนเชนกับโดยอมไมมี ดังน้ี. บทวา 
สุริยสมา   อาภา  นี้    เทวดากราบทูลวา  ชื่อวา   แสงสวางอ่ืนท่ีเสมอดวยแสง 
พระอาทิตยยอมไมมี   ดังนี้.    บทวา   สมุทฺทปรมา  ความวา  ชือ่วา   สระ 
ทั้งหลายเหลาอ่ืนอยางใดอยางหน่ึง  สระทั้งหมดเหลาน้ันมีสมุทร  (ทะเล)  เปน 
อยางยิ่ง    คือสมุทรประเสริฐกวาสระท้ังหมดเหลานั้น     เทวดาทูลวา    ขาแต 
พระผูมีพระภาคเจา  ชื่อวา  ที่เปนที่เกิดแหลงนํ้าอ่ืนเชนกับดวยสมุทร  หามีไม 
ดังน้ี. 
         ก็ที่ชื่อวา    ความรกัเสมอดวยตนไมมีนั้น     มีอธิบายวาสัตวทั้งหลาย 
ละทิ้งปยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเปนตนก็มี      ละทิ้งบุตรธิดาเปนตนใหพํานัก 
อยูยอมหาเลี้ยงชีวิตตนน่ันแหละก็มี.       ก็ชื่อวาทรัพยเสมอดวยขาวเปลือก 
ยอมไมมี   อธิบายวา  ชนทั้งหลายยอมไปสูสํานักของเจาของทรัพย    แลวจึงถือ  
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เอาวัตถุทั้งหลายมีเงินและทองเปนตนบาง   และถือเอาโคและกระบือเปนตนบาง  
ก็เพ่ือถือเอาขาวเปลือกนั่นแหละ.   ชือ่วาแสงสวางเสมอดวยปญญายอมไมมี   ถึง  
แมจะเปนดวงอาทิตยเปนตน   กย็อมสองแสงเพียงอยางเดียวเทาน้ัน      คือ  ยอม 
กําจัดความมืดอันเปนปจจุบันเทาน้ัน.    สวนปญญายอมสามารถเพื่อทําโลกธาตุ 
ต้ังหมื่นใหเปนแสงสวาง อันประเสริฐ หาสิ่งอ่ืนเสมอมิได ทั้งยอมกําจัดความมืด 
อันปกปดในกาลอันเปนสวนแหงอดีตเปนตนไดดวย.    ชื่อวา    สระเสมอดวย 
เมฆฝนยอมไมมี.   แมแมน้ํา  หรือหนองน้ํา   หรอืทะเลสาบเปนตนก็ตาม   ที ่
ข้ึนชื่อวาสระแลว    ที่จะเสมอดวยฝนยอมไมมี     เพราะเมื่อเมฆฝนตัดขาดแลว 
น้ําแมเพียงสักวาขอองคุลีหน่ึงใหเปยกในมหาสมุทรยอมไมมี.      แตเมื่อฝนตก 
แลวเปนไปอยู     น้ําเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน      ยอมมีถึงพิภพแหงพรหมชั้น 
อาภัสสรา     เพราะเหตุนั้น    พระผูมพีระภาคเจา    เม่ือจะตรัสตอบถอยคําของ 
เทวดา   จึงตรัสพระคาถาวา 
         นตฺถิ   อตฺตสม  เปม            นตฺถิ  ธฺสม   ธน 
         นตฺถิ  ปฺาสมา   อาภา    วฏุ ิ   เว  ปรมา   สรา 
                             ความรกัเสมอดวยตนไมมี   ทรัพย 
                   เสมอดวยขาวเปลือกไมม ี       แสงสวาง 
                   เสมอดวยปญญาไมมี   ฝนเทาน้ันเปนสระ 
                   อันยอดเยี่ยม   ดังน้ี. 
                            จบอรรถกถานัตถิปุตตสมสูตร  ที่  ๓  
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                                  ๔.  ขัตติยสูตร  
 
                                 วาดวยผูประเสริฐสุด 
 
         [๓๐]   เทวดานั้น    ครั้นยืนอยู   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึงแลวแล    ได 
กลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             กษัตรยิประเสริฐสุดกวาสัตว  ๒ เทา 
                   โคมีกําลังประเสริฐสุดกวาสัตว  ๔ เทา 
                   ภรรยาที่เปนนางกุมารีประเสริฐสุดกวา 
                   ภรรยาทั้งหลาย     บุตรใดเปนผูเกิดกอน 
                   บุตรน้ันประเสริฐสุดกวาบุตรท้ังหลาย. 
         [๓๑]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             พระสมัพุทธเจาประเสริฐสุดกวาสัตว 
                   ๒ เทา สัตวอาชาไนยประเสริฐสุดกวาสัตว 
                   ๔ เทา  ภรรยาท่ีปรนนิบัติดี  ประเสริฐสุด 
                   กวาภรรยาทั้งหลาย    บุตรใดเปนผูเชื่อฟง 
                   บุตรน้ัน  ประเสริฐสุดกวาบุตรท้ังหลาย.  
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                                    อรรถกถาขัตติยสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในขัตติยสูตรที่ ๔  ตอไป :- 
         บทวา   ขตฺติโย   ทปิท   แปลวา   พระราชาประเสริฐสุดกวาสัตว 
๒ เทา.     บทวา    โกมารี  ความวา    เทวดากลาววา    ภรรยาที่เปนกุมารี 
ประเสริฐสุดกวาภรรยาทั้งหลาย เพราะถือเอาในเวลาที่เธอเปนกุมารี (หญิงสาว). 
บทวา    ปุพฺพโช     ความวา    บุตรคนใดเกิดกอนเปนคนบอดขางเดียวก็ตาม 
หรือบุตรที่เปนงอยเปนตนก็ตาม  คนใดเกิดกอน  คนนี้แหละ   ชื่อวาประเสริฐ 
สุด   ในวาทะของเทวดานี้  ก็เพราะสัตว ๒ เทาท้ังหลายมีพระพุทธเจาเปนตนนี้  
พระพุทธเจาเปนผูประเสริฐสุดกวาสัตว ๒ เทาท้ังหมด   ฉะนัน้    พระผูมพีระ- 
ภาคเจาจึงตรัสพระคาถาตอบ. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๒ วา      พระผูมพีระภาคเจาประเสริฐสุด 
กวาสัตวทั้งหมด    ทั้งสัตวมีเทาและไมมีเทา     แมก็จริง    ถึงอยางนั้นพระองค 
เมื่อจะทรงอุบัติยอมทรงอุบัติในสัตว ๒ เทาเทาน้ัน.    เพราะฉะนั้น  จึงตรัสวา 
สมฺมาสมฺพุทโฺธ  ทิปท  เสฏโ  แปลวา   พระสัมมาสัมพุทธเจาประเสริฐ 
กวาสัตว ๒ เทา ดังน้ี . ความท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอุบัติข้ึนเปนผูประเสริฐ 
สุดกวาสัตว ๒ เทาท้ังหมดน้ัน    ไมคลาดเคลื่อนแลว. 
         บทวา   อาชานีโย   อธิบายวา    ชางหรือสัตวทั้งหลายมีมาเปนตนก็ 
ตามที  สัตวตัวใดตัวหนึ่งยอมรูซึ่งเหตุ  สัตวอาชาไนยน้ีจัดเปนสัตวประเสริฐสุด 
กวาสัตว ๔ เทา  เหมือนมาชื่อวา คุฬวรรณของพระราชาพระนามวา กูฎกรรม. 
         ไดยินวา   พระราชาเสด็จออกทางทวารดานปราจีน   ทรงดําริวา   เรา 
จักไปเจติยบรรพต   พอเสด็จมาถึงฝงแมน้ํากลัมพะ.  มาหยุดอยูที่ฝง  ไมปรารถนา  
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เพ่ือจะขามนํ้าไป.    พระราชาตรัสเรียกนายอัสสาจารยมาแลวตรัสวา     โอหนอ  
มาอันทานฝกดีแลว   ไมปรารถนาจะขามนํ้า   ดังน้ี.   นายอัสสาจารยกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูสมมติเทพ    มาอันขาพระองคฝกดีแลว   ก็เพราะมาน้ัน    คิดวา 
ถาเราจักขามน้ําไป   ขนหางจักเปยก   เมื่อขนหางเปยกแลว   ก็พึงทํานํ้าใหตกไป 
ที่พระราชา  ดังน้ี   จึงไมขามไป  เพราะกลัวนํ้าจะตกไปท่ีสรีระของพระองคดวย 
อาการอยางนี้      ขอพระองคจงใหราชบุรุษถือขนหางมาเถิด.     พระราชาไดให  
กระทําแลวอยางนั้น     มาจึงขามไปโดยเร็วจนถึงฝงแลวแล. 
         บทวา สุสฺสูสา  ความวา  เชื่อฟงดวยดี  อธิบายวา   ภรรยาที่ถือเอา 
แมในเวลาท่ีเปนกุมารี   หรือภายหลังมีรูปงาม   หรอืไมงามจงยกไว    ภรรยาใด 
เชื่อฟงสามี  ยอมบําเรอ  (รับใช)  ยอมใหสามีชอบใจ  ภรรยานัน้ประเสริฐสุด 
กวาภรรยาทั้งหลาย.  บทวา  อสฺสโว  แปลวา  เชื่อฟง  อธิบายวา   บุตรคนใด 
พ่ีก็ตาม  นองก็ตาม   คนใดยอมฟง    ยอมรับคําของมารดาบิดา   เปนผูสนอง 
ตามโอวาท  บุตรนี้ประเสริฐกวาบุตรทั้งหลาย  ดูกอนเทวดา  ประโยชนอะไรเลา 
ดวยบุตรอ่ืนที่เปนโจรมีการกระทําตัดชองเบาเปนตน  ดังนี้แล. 
                                 จบอรรถกถาขัตติสูตร  ที ่ ๔  
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                         ๕.  สกมานสูตร  
 
                 วาดวยเหตุเดียวแตความรูสึกตางกัน 
 
         [๓๒]   เทวดากลาววา 
                             เมื่อนกทั้งหลายพักรอน      ในเวลา 
                   ตะวันเท่ียง  ปาใหญประหนึ่งวาครวญคราง 
                   ความครวญครางของปาน้ันเปนภัยปรากฏ 
                   แกขาพเจา. 
         [๓๓]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             เมื่อนกทั้งหลายพักรอน      ในเวลา 
                   ตะวันเท่ียง  ปาใหญประหนึ่งวาครวญคราง 
                   นั้นเปนความยินดีปรากฏแกเรา.  
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                                   อรรกถาสกมานสูตร  
 
         วินิจฉัยในสกมานสูตรที่ ๕ ตอไป :- 
         บทวา     ิเต  มชฺฌนฺติเก    แปลวา    ในเวลาเที่ยงวัน     บทวา 
สนฺนิสินฺเนสุ  ไดแก อาศยัพักอยูในที่อันไมเสมอกันเพราะเขาไปสูที่ตามความ 
สบายอยางไร.   อธิบายวา   ชื่อวา    เวลาเที่ยงวันนี้เปนเวลาทุรพลแหงอิริยาบถ 
ของสรรพสัตวทั้งหลาย.  แตในที่นี้    ทานแสดงความทุรพลแหงอิริยาบถของนก 
ทั้งหลายเทานั้น. บทวา  ปลาเตว  ไดแก ดุจเสียงครวญคราง  ดจุการเปลงเสียง 
รองใหญ. กใ็นท่ีนี้ทานกลาวเอาเสียงท่ีรบกวนเทานั้น      เสียงนี้แหละเปรียบดัง 
เสียงครวญคราง.  จริงอยู  ในฤดูรอนเวลาเที่ยงวัน  พวกสัตว  ๔  เทา  และพวก 
ปกษีทั้งหลายมาประชุมกัน     (พักเท่ียง)    เสียงใหญ    คือเสียงแหงโพรงตนไม 
อันลมเปาแลวดวย      แหงปลองไมไผที่เปนรูอันลมเปาแลวดวย   แหงตนไม 
ซึ่งตนกับตนเบียดสีกันและกิ่งกับกิ่งเบียดสีกันดวย    ยอมเกิดข้ึนในทามกลางปา 
เสียงครวญครางนั้นทานกลาวหมายเอาเสียงใหญนี้. 
         บทวา  ต  ภย  ปฏิภาติ  ม  ความวา  ในกาลเห็นปานน้ัน    เสียง 
เชนนั้น    ยอมปรากฏเปนภัยแกขาพเจา.    ไดยินวา    เทวดานั้นมีปญญาออน 
เมื่อไมไดความสุข ๒ อยาง   คือ   ความผาสุกในการน่ัง   ความผาสุกในการพูด 
ของตนในขณะน้ัน   จึงกลาวแลวอยางนี้.    ก็เพราะในกาลเชนนั้นเปนเวลาสงัด 
ของภิกษุผูกลับจากบิณฑบาต    แลวน่ังถือเอากรรมฐานในปาชัฏ     แลว 
ความสุขมีประมาณมิใชนอยยอมเกิดข้ึน.     พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาคํา 
อันใดวา  
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         สฺุาคาร  ปวิฏสฺส        สนตฺจิตฺตสฺส   ภิกฺขุโน  
         อมานสุ   รตี  โหติ              สมมฺา   ธมมฺ   วปิสฺสโตติ    จ 
         ปุรโต   ปจฺฉโต   วาป         อปโร   เจ     น   วชิฺชติ 
         อตีว  ผาสุ   ภวติ                 เอกสสฺ    วสโต   วเนติ   จ. 
                             เมื่อภิกษุเขาไปสูสูญญาคาร   (เรือน- 
                   วาง)  มีจิตสงบแลว   ยินดีอยูในส่ิงท่ีมิใช 
                   ของมนุษย    จึงเห็นธรรมโดยชอบ   ดังน้ี 
                             และคาถาวา  บุคคลอื่น  ขางหนาหรือ 
                   วาขางหลัง  ยอมไมปรากฏ  เมื่อเปนผูเดียว 
                   อยูในปา     ความผาสุกยอมเกิดไดโดยเร็ว 
                   ดังน้ี. 
เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสพระคาถาที่ ๒. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   สา  รติ  ปฏิภาติ   ม   อธิบายวา 
ในเวลาเห็นปานนี้   ชื่อวา   การน่ังของบุคคลผูเดียวอันใด   นั้นเปนความยินดี 
ยอมปรากฏแกเรา.  คําท่ีเหลือ  เชนกบันัยกอนน่ันแหละ. 
                               จบอรรถกถาสกมานสูตรที่   ๕  
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                               ๖.  นทิทาตันทิสูตร 
 
                  วาดวยมรรคปรากฏและไมปรากฏ 
 
         [๓๔]   เทวดากลาววา  
                             อริยมรรคไมปรากฏแกสัตวทั้งหลาย 
                   ในโลกน้ี  เพราะความหลับ   เกียจคราน 
                   ความบิดกาย    ความไมยนิดี     และความ 
                   มึนเมาเพราะภัต. 
         [๓๕]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             เพราะขับไลความหลับ  ความเกียจ 
                   คราน  ความบิดกาย  ความไมยินดี  และ 
                   ความมึนเมาเพราะภัต     ดวยความเพียร 
                   อริยมรรคยอมบริสุทธิ์ได.  
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                                อรรถกถานิททาตันทิสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในนิททาตันทิสูตรที่  ๖  ตอไป :- 
         บทวา  นิทฺทา  อธิบายวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนอัคคิ- 
เวสนะ    เรายอมทราบ   ในเดือนทาย   ฤดูคิมหันต   (ฤดูรอน)    เรากาวลงสู 
ความหลับ    ดังน้ี    เพราะความหลับอันเปนอัพยากตะเห็นปานน้ี    ถีนมิทธะจึง 
เกิดข้ึนในอกุศลจิตอันเปนสสังขาริกของพระเสขะและปุถุชนท้ังหลาย ทั้งในสวน 
เบื้องตนและเบื้องปลาย.  บทวา   ตนฺที   ไดแก  ความโงกงวงอันจรมาเกิดข้ึน 
ในเวลาหิวจัดและเย็นจัดเปนตน.  คําน้ี   สมจริง   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ไววา   กตมา  ตนฺทิ...   บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ตนฺที    เปนไฉน 
ความงวงงุน   กริิยาท่ีงวงงุน   สภาพจิตท่ีงวงงุน   ความเกียจคราน   กิริยาที ่
เกียจคราน  สภาพจิตท่ีเกียจคราน  อันใด  นี้เรากลาววา  ทันที  ดังน้ี. บทวา 
วิชิมฺหิตา   แปลวา  ความบิดกาย.   บทวา  อรติ  ไดแก  ความไมพอใจใน 
ธรรมฝายกุศล.   บทวา   ภตฺตสมฺมโท   แปลวา   ความมึนเมาเพราะอาหาร 
ความอึดอัดเพราะอาหาร.    ก็ความพิสดารแหงคําเหลาน้ีมาแลวในพระอภิธรรม 
โดยนัยเปนตนวา   ตตฺถ  กตมา  วิชมิหฺิกา  ยา  กายสฺส  วิชมิฺหนา  แปลวา 
บรรดาคําเหลาน้ัน   คําวา  ความบิดกายเปนไฉน ความเหยียดแหงกาย...  อัน 
ใด.   บทวา   เอเตน      ความวา   ความเศราหมองดวยอุปกิเลสมีความหลับ 
เปนตนนี้   เปนปรากฏการณที่หามได.  บทวา  นปฺปกาสติ  ไดแก   ไมสอง 
แสง  คือ  ไมปรากฏ.    บทวา  อริยมคฺโค  ไดแก  โลกุตรมรรค.   บทวา  
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อิธ   แปลวา    ในโลกน้ี.   บทวา   ปาณิน   แปลวา   แกสัตวทั้งหลาย.   บทวา 
วิรเยน  ไดแก  ความเพียรซึ่งเกิดพรอมกับมรรค.   บทวา   น  ปณาเมตฺวา 
นี้ไดแก  นํากิเลสออกแลว.    บทวา   อริยมคฺโค   ไดแก โลกิยะและโลกุตร- 
มรรค.   เพราะเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวามรรคยอมบริสุทธิ์เพราะ 
นําอุปกิเลสออกแลวดวยมรรคนั่นแหละ   ดังนี้แล.  
                                    จบอรรถกถานิททาตันทิสูตรที่  ๖  
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                              ๗.  ทกุกรสูตร  
 
                         วาดวยธรรมที่ทําไดยาก 
         [๓๖]   เทวดากลาววา 
                             ธรรมของสมณะ   คนไมฉลาด  ทํา 
                   ไดยาก  ทนไดยาก  เพราะธรรมของสมณะ 
                   นั้นมีความลาํบากมาก    เปนที่ติดขัดของ 
                   คนพาล. 
         [๓๗]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             คนพาล    ประพฤติธรรมของสมณะ 
                   สิ้นวันเทาใด   หากไมหามจิต   เขาตกอยู 
                   ในอํานาจของความดําริทั้งหลาย     พึงติด 
                   ขัดอยูทุก ๆ อารมณ   ภกิษุยั้งวิตกในใจไว 
                   ได     เหมือนเตาหดอวัยวะทั้งหลายไวใน 
                   กระดองของตน    อันตัณหานิสัยและทิฏฐิ- 
                   นิสัยไมพัวพันแลว  ไมเบยีดเบียนสัตวอื่น 
                   ปรินิพพานแลว  ไมพึงติเตียนใคร.  
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                                    อรรถกถาทุกกรสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในทุกกรสูตรที่  ๗  ตอไป :-  
         บทวา ทุตฺติติกิข  ไดแก ทนไดยาก คือ  อดกลั้นไดโดยยาก.  บทวา 
อพฺยตฺเตน   แปลวา  คนพาล.  บทวา  สามฺ  แปลวา  ธรรมของสมณะ 
อธิบายวา  เทวดายอมแสดงคําน้ีวา   กุลบุตรผูฉลาด   ฝกสมณธรรมอันใด ๑๐ 
ปบาง ๒๐  ปบาง ๖๐ ปบาง    แมถือการฝกอยางยิ่งคือ    กดเพดานดวยลิ้นบาง 
ขมจิตดวยจิตบาง  เสพอยูซึ่งอาสนะเดียว  ซึ่งภัตหนเดียว  ประพฤติพรหมจรรย 
ตลอดชีวิต  กระทําอยูซึ่งธรรมของสมณะ   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   คนพาล 
ผูไมฉลาดยอมไมอาจเพ่ือกระทําซ่ึงธรรมของสมณะน้ันได  ดังนี้.  บทวา  พหู 
หิ  ตตฺถ  สมพฺาธา  ความวา   เทวดายอมแสดงวา   ความลําบากมากของคน 
พาลผูปฏิบัติ     เพ่ือบรรลมุรรคในอริยมรรคกลาวคือธรรมของสมณะน้ันเพราะ 
ในสวนเบื้องตนยอมมีอันตรายมาก   ดงัน้ี.   บทวา   จิตฺต  เจ  น  นิวารเย 
อธิบายวา    หากวาไมพึงหามจิตอันเกิดข้ึนโดยอุบายอันไมแยบคายไซร    ก็พึง 
ประพฤติธรรมของสมณะไดสิ้นวันเล็กนอย    คือ    พึงประพฤติไดวันหน่ึงบาง 
เพราะวา   บคุคลผูตกอยูในอํานาจจิตยอมไมอาจเพ่ือกระทําธรรมของสมณะได. 
บทวา  ปเท  ปเท  ไดเเก  ทุก ๆ อารมณ  จริงอยู   ในที่นี้  ปทศพัท   ทาน 
หมายถึงอารมณ  เพราะวา  อารมณใด ๆ ที่กิเลสเกิด  คนพาลยอมจมอยู  (ยอม 
ติดขัด)   ในอารมณนั้น ๆ ปทศัพท  จะหมายถึงอิริยาบถดวยกส็มควร  เพราะ 
วา     กิเลสยอมเกิดข้ึนในอิริยาบถใด ๆ มีการเดินเปนตน  คนพาลน้ัน    ชือ่วา 
ยอมจมลง     ในอิริยาบถนั้น ๆ นั่นแหละ.     บทวา   สงฺกปฺปาน    แปลวา 
มีกามวิตกเปนตน.   บทวา   กมฺุโมว   แปลวา  เหมือนเตา.  บทวา  องฺคานิ  
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ไดแก อวัยวะทั้งหลายมีคอเปนที่ครบหา.    บทวา  สโมทห  แปลวา   หดอยู  
หรือวา  หดแลว.  บทวา  มโนวิตกฺเก  แปลวา วิตกอันเกิดข้ึนในใจ. 
             พระผูมีภาคเจาทรงแสดงคําน้ีไวดวยคําเพียงเทาน้ีวา   เตาหดอวัยวะท้ัง 
หลายมีคอเปนที่ ๕ ไวในกระดองของตน    ไมใหชองแกสุนัขจ้ิงจอก    เพราะ 
การหดตนจึงพนจากอันตรายแมฉันใด  ภิกษุก็ฉันน้ันแหละ  ยัง้วิตกท่ีเกิดข้ึนใน 
ใจในการรักษาอารมณของตน  ยอมไมใหชองแกมาร  แมเพราะการยั้งน้ัน   เธอ 
จึงถึงความไมมีภัย  ดังนี้.  บทวา  อนสิฺสิตฺโต   แปลวา   เปนผูอันตัณหานิสัย 
และทิฐินิสัยไมอาศัยแลว.     บทวา   อเหมาโน  แปลวา   ไมเบยีดเบียนอยู. 
บทวา  ปรินิพฺพุโต   แปลวา  ปรินิพพานแลว   ดวยกิเลสนิพพาน  (ดวยการ 
ดับสนิทแหงกิเลส).   บทวา   นูปวเทยฺย  กฺจ ิ  อธิบายวา   เปนผูใครเพ่ือ 
กระทําใหเกอดวยส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความวิบัติแหงอาจาระเปนตน      ไมพึงกลาวกะ 
บุคคลไรๆ อ่ืน คือวา ก็ภิกษุเขาไปต้ังไวซึ่งธรรม ๕ อยาง มีคําวา เราจักกลาว 
โดยกาลอันสมควร     จักไมกลาวโดยกาลอันไมสมควรเปนตน     ไวในภายใน 
แลวอาศัยความเปนผูกรุณา    พึงกลาวดวยจิตอันดํารงไวในสภาพแหงความ 
อนุเคราะห  ดังน้ีแล. 
                                    จบอรรถกถาทุกกรสูตรที่   ๗  
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                                    ๘.  หริิสูตร  
 
                           วาดวยเกียดกันอกุศลดวยหิร ิ
         [๓๘]   เทวดากลาววา 
                             บุรษุท่ีเกียดกันอกุศลธรรมดวยหิร ิ
                   ไดมีอยูนอยคนในโลก      ภิกษใุดบรรเทา 
                   ความหลับเหมือนมาดีหลบแซ  ภิกษุนัน้ม ี
                   อยูนอยรูปในโลก. 
         [๓๙]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             ขีณาสวภิกษุพวกใด   เปนผูเกียดกัน 
                   อกุศลธรรมดวยหิริ     มสีติประพฤติอยูใน 
                   กาลท้ังปวง  ขีณาสวภิกษพุวกนั้น  บรรลุ 
                   นิพพานเปนสวนสุดแหงทุกขแลว     ยอม 
                   ประพฤติเรียบรอย ในบุคคลผูไมเรียบรอย.  
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                                      อรรถกถาหิริสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในหิริสูตรที่  ๘  ตอไป :-  
         ชนใดยอมเกียดกันอกุศลธรรมทัง้หลายดวยหิริ  เพราะเหตุนั้น  ชนนั้น 
จึงชื่อวาผูเกียดกันอกุศลธรรมดวยหิร.ิ    บทวา   โกจิ  โลกสฺม ึ วชิฺชต ิ   นี ้
เทวดาทูลถามวา  ใครๆ เห็นปานน้ียังมีอยูหรือ. บทวา โย  นินทฺ อปโพเธติ 
แปลวา  บุคคลใดเมื่อนําความครหา  (ความชั่ว)  ออกยอมรู. 
         บทวา  อสฺโส  ภโทฺร   กสามิว  อธิบายวา   มาอาชาไนยตัวเจริญ 
เมื่อสารถีนําแซออกยอมรู  ยอมไมใหแซตกไปในตน    เพราะเห็นเงาแหงปฏัก 
เปนราวกะแทงอยู    ฉันใด    ภิกษุใด    เมื่อไมใหอักโกสนวตถุ     (เรื่องดา) 
อันเปนจริงตกไปในตน  ชื่อวานําความนินทาออก  เมื่อนําออกยอมรู    เทวดา 
ทูลถามวา  พระขีณาสพเห็นปานน้ี   สักองคหน่ึงมีอยูหรือ.  แตวา  บุคคลผูชื่อวา 
พนจากการดาดวยถอยคําอันไมเปนจริง  ยอมไมมี.  บทวา    ตนุยา   แปลวา 
นอย  อธิบายวา  ชื่อวา  พระขีณาสพท้ังหลายเกียดกันอกุศลธรรมทั้งหลายดวย 
หิริเที่ยวไปอยู    มีนอย.   บทวา  สทา   สตา  ไดแก   ผูประกอบดวยความ 
ไพบูลยแหงสติตลอดกาลเปนนิตย.  บทวา  อนฺต  ทุกฺขสฺส  ปปฺปุยฺย   ไดแก 
บรรลุพระนิพพานอันเปนธรรมที่สิ้นสุดของวัฏทุกข.  คําท่ีเหลือ  มีนัยตามท่ี 
กลาวแลวน่ันแหละ. 
                                       จบอรรถกถาหิริสูตรที่  ๘  
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                                  ๙.  กุฏิกาสูตร 
 
                      วาดวยมารดาเหมือนกระทอมเปนตน 
 
         [๔๐]   เทวดากลาววา 
                             กระทอมของทานไมมีหรือ   รังของ 
                   ทานไมมีหรอื   เครื่องสืบตอของทานไมม ี 
                   หรือ ทานเปนผูพนแลวจากเครื่องผูกหรือ. 
         [๔๑]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             แนละ  กระทอมของเราไมมี  แนละ 
                   รังของเราไมมี   แนละ  เครื่องสืบตอของ 
                   เราไมมี   แนละ   เราเปนผูพนแลวจาก 
                   เครื่องผูก. 
         [๔๒]   เทวดากลาววา 
                             ขาพเจากลาวแกทานวา      อะไรเปน 
                   กระทอม     ขาพเจากลาวแกทานวาอะไร 
                   เปนรัง    ขาพเจากลาวแกทานวาอะไรเปน 
                   เครื่องสืบตอ  ขาพเจากลาวแกทานวา 
                   อะไรเปนเครื่องผูก. 
         [๔๓]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             ทานกลาวมารดาวาเปนกระทอม 
                   ทานกลาวภรรยาวาเปนรัง   ทานกลาวบุตร 
                   วาเปนเครื่องสืบตอ   ทานกลาวตัณหาวา 
                   เปนเครื่องผูกแกเรา.  
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         เทวดาฟงพระดํารัสแลวชื่นชมอนุโมทนาวา 
                             ดีจริง  กระทอมของทานไมมี  ดีจริง 
                   รังของทานไมม ี ดีจริง  เครื่องสืบตอของ 
                   ทานไมมี   ดีจริง   ทานเปนผูพนแลวจาก  
                   เครื่องผูก... 
 
                          อรรถกถากุฏิกาสูตร 
 
         วินิจฉัยในกุฏิกาสูตรที่  ๙  ตอไป :- 
         บทวา  กจฺจิ  เต  กุฏกิา เปนตน  อธิบายวา  เทวดานี้ประมวลปญหา 
เหลาน้ีมาผูกเปนคาถาโดยกระทํามารดาใหเปนดังกระทอม    เพราะหมายเอาการ 
อยูในทอง  ๑๐ เดือน  กระทําภรรยาใหเปนดังรัง  (รังนก)  ดวยอํานาจแหงความ 
อาลัย  เหมือนพวกนกเที่ยวหาอาหารตลอดวันแลวก็มาเกาะอยูในรังในเวลาราตรี 
ฉันใด  สัตวทั้งหลาย  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน    แมจะไปในท่ีนั้น ๆ   แลวกย็อมมา 
สูสํานักแหงมาตุคาม   กระทําบุตรทั้งหลายใหเปนดังเครื่องสืบตอ    เพราะหมาย 
เอาการสืบตอตระกูลและประเพณี    แลวจึงทูลถามกะพระผูมีพระภาคเจา.    แม 
พระผูมีพระภาคเจาเม่ือจะทรงวิสัชนาปญหาแกเทวดานั้น   จึงตรัสคําวา   ตคฺฆ 
เปนตน    แปลวา   แนละ   กระทอมของเราไมมี  แนละ  รังของเราไมมี  แนละ 
เครื่องสืบตอของเราไมมี  แนละ  เราเปนผูพนแลวจากเครื่องผูก. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ตคฺฆ  เปนนิบาต  ในคําโดยสวนเดียว. 
บทวา  นตฺถิ  ไดแก  ละไดแลว   เพราะความท่ีเราเปนบรรพชิต   อีกอยางหน่ึง 
ชื่อวา   ไมมี   เพราะไมมีการอยูในทองของมารดาในวัฏฏะอีก    ไมมีการเลีย้งดู  
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ภรรยา  ไมมกีารเกิดข้ึนแหงบุตร.   เทวดาดําริวา   ปญหาอันไมเปดเผยท่ีเราผูก  
ดุจมัดไวแลวทูลถาม      และสมณะนี้ ก็วิสัชนาปญหาสักวาอัน เราถามแลวทีเดียว 
พระองคจะทรงทราบอยูซึ่งอัธยาศัยของเราหรือไมหนอ จึงตรัสแกแลว  หรือวา 
พระองคไมทรงทราบคําอยางใดอยางหนึ่ง   ตรัสแลวเพียงคลองปาก   ดังน้ี    จึง 
กลาวคําวา กินฺตาห  เปนตนอีก.    บรรดาบทเหลานั้น     บทวา   กินฺตาห 
แกเปน  กึ  เต  อห  แปลวา  ขาพเจากะทานวาอะไร. 
         ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะตรัสบอกแกเทวดานั้น   จึงตรัส 
คําวา   มาตร   เปนตน    แปลวา   ทานกลาวมารดาวาเปนกระทอม   ทานกลาว 
ภรรยาวาเปนรัง    ทานกลาวบุตรวาเปนเครื่องสืบตอ    ทานกลาวตัณหาวาเปน 
เครื่องผูกแกเรา.   เทวดาฟงพระดํารัสนั้นแลวยินดีชืน่ชมอนุโมทนาดวยคาถาวา 
สาหุ  เต  เปนตน  แปลวา  ดีจริง กระทอมของทานไมมี  ดีจริง  รังของทานไมมี 
ดีจริง   เครื่องสืบตอของทานไมมี  ดีจริง  ทานเปนผูพนแลวจากเครื่องผูก ดังน้ี  
ราเริงยินดีแลวบูชาพระผูมีพระภาคเจาดวยของหอมและดอกไมทั้งหลายแลวไป 
สูเทวสถาน   ดังน้ีแล.                                             
                                 จบอรรถกถากุฏิกาสูตร   ที ่ ๙  
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                                      ๑๐.  สมิทธิสูตร  
 
                                     วาดวยการละกาม 
 
         [๔๔]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :- 
         สมัยหนึ่ง   พระผูมพีระภาคเจาประทับอยูที่ตโปทาราม    กรุงราชคฤห 
ครั้งน้ันแล   พระสมิทธิเถระผูมีอายุ   ต่ืนข้ึนในเวลาใกลรุงแหงราตรี   เขาไปท่ี 
ลํานํ้าตโปทาเพื่อจะลางตัว   ครั้นลางตัวแลว    จึงกลับข้ึนยืนมีจีวรผืนเดียวรอให 
ตัวแหง. 
         [๔๕]   ครั้งน้ันแล   เมื่อราตรีใกลสวาง  เทวดาองคหน่ึง มีวรรณะงาม 
ยังลํานํ้าตโปทาทั้งส้ินใหสวางทั่ว      เขาไปหาพระสมิทธิเถระผูมีอายุ    ครั้นแลว 
จึงลอยอยูในอากาศ   ไดกลาวกะพระสมิทธิเถระผูมีอายุดวยคาถาวา 
                             ภิกษ ุ ทานไมบริโภคแลว  ยังขออยู 
                   ทานบริโภคแลว   ก็ไมตองของเลย    ภิกษ ุ
                   ทานบริโภคแลว   จงขอเถิด   กาลอยาลวง 
                   ทานไปเสียเลย. 
         [๔๖]   พระสมิทธิเถระกลาววา 
                             เรายังไมรูกาล     กาลยังลับ     มไิด 
                   ปรากฏ  เพราะเหตุนั้น   เราไมบริโภคแลว 
                   จึงยังขออยู  กาลอยาลวงเราไปเสียเลย. 
         [๔๗]   ครั้งน้ันแล    เทวดานั้นลงมายืนที่พ้ืนดินแลว    กลาวกะพระ- 
สมิทธิเถระวา    ภิกษุ   ทานเปนบรรพชิตยังหนุมแนน    มีผมดําประกอบดวย 
ปฐมวัยจําเริญรุน   จะเปนผูไมเพลิดเพลินในกามทั้งหลายเสียแลว    ภิกษุ   ทาน  
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จงบริโภคกามทั้งหลายเปนของมนุษย   อยาละกามท่ีเห็นประจักษเสีย   ว่ิงไปหา 
ทิพยกามอันมีโดยกาลเลย.  
         [๔๘]   ส.   ทานผูมีอายุ  เราหาไดละกามท่ีเห็นประจักษ   ว่ิงเขาไปหา 
ทิพยกามอันมีโดยกาลไม  ทานผูมีอายุ   เราละกามอันมีโดยกาลแลว  ว่ิงเขาไปหา 
โลกุตรธรรมท่ีเห็นประจักษ    ทานผูมีอายุ     ดวยวากามท้ังหลายอันมีโดยกาล 
(เปนของชั่วคราว)  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  มีทุกขมาก  มคีวามคับแคนมาก 
ในกามทั้งหลายนั้นมีโทษยิ่ง    โลกุตรธรรมน้ี    อันบุคคลพึงเห็นเอง    ใหผล 
ไมมีกาล  ควรเรียกรองผูอ่ืนวา   ทานจงมาดูเถิด   ควรนอมเขามาในตน  อัน 
วิญูชนทั้งหลายพึงทราบเฉพาะตน. 
         [๔๙]   ท.   ภิกษุ  กก็ามท้ังหลายอันมีโดยกาล     พระผูมพีระภาคเจา 
ตรัสวา  มีทุกขมาก   มีความคับแคนมาก   มโีทษมาก   เปนอยางไร   โลกุตร- 
ธรรมนี้   อันบุคคลพึงเห็นเอง  ใหผลไมมีกาล   ควรรองเรียกผูอ่ืนวา   ทานจง 
มาดูเถิด    ควรนอมเขามาในตน    อันวิญูชนทั้งหลาย    พึงทราบเฉพาะตน 
เปนอยางไร. 
         [๕๐]   ส.   ทานผูมีอายุ  เราเปนผูใหม   บวชไมนาน   เพ่ิงมาสูธรรม- 
วินัยนี้  เราไมอาจบอกทานไดพิสดาร   พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   เปน 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   เสด็จประทับที่ตโปทาราม   กรุงราชคฤห   ทาน 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นแลว     ทูลถามเรื่องนี้เถิด     พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงพยากรณแกทานอยางใด ทานพึงทรงจําเรื่องนั้น ไวอยางนั้นเถิด. 
         ท.   พระผูมีพระภาคเจาน้ัน        อันพวกเทวดามีบริวารมากจําพวกอ่ืน 
แวดลอมแลว       ขาพเจาจะเขาไปเฝาไมไดงายเลย     ภิกษุ     ถาทานเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาน้ันแลวพึงทูลถามเรื่องนี้    แมขาพเจาพึงมาเพ่ือฟงธรรม.  
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         พระสมิทธิเถระผูมีอายุรับตอเทวดาน้ันวา  ทานผูมีอายุ  เราจะทูลถาม  
อยางนี้    แลวจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ครั้นเขาไปแลว    จึงถวายอภิวาท 
พระผูมีพระภาคเจา   แลวน่ังอยู   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง.  
         [๕๑]   พระสมิทธิเถระผูมีอายุ  ครั้นนั่งอยู    ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง 
แลว ไดทูลคําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาพระองคขอประทานโอกาสกราบทูล 
ขาพระองคต่ืนข้ึนในเวลาใกลรุงแหงราตรี        เขาไปที่ลํานํ้าตโปทาเพื่อลางตัว 
ครั้นลางตัวแลวกลับข้ึนยนื  มีจีวรผืนเดียวรอใหตัวแหง   ขาแตพระองคผูเจริญ 
ครั้งน้ันแล  เมื่อราตรีใกลสวาง   เทวดาองคหน่ึง  มีวรรณะงาม  ยังลํานํ้าตโปทา 
ทั้งส้ินใหสวางทั่ว  เขาไปหาขาพระองค   ครั้นแลวจึงลอยอยูในอากาศ   ไดกลาว 
ดวยคาถานี้วา 
                             ภิกษ ุ ทานไมบริโภคแลว  ยังขออยู 
                   ทานบริโภคแลว   ก็ไมตองขอเลย   ภกิษ ุ
                   ทานบริโภคแลว  จงขอเถิด   กาลอยาลวง 
                   ทานไปเสียเลย. 
         ขาแตพระองคผูเจริญ  เมื่อเทวดากลาวอยางน้ีแลว   ขาพระองคไดกลาว 
กะเทวดานั้นดวยคาถาวา 
                             เรายังไมรูกาล      กาลยังลับ     มิได 
                   ปรากฏ  เพราะเหตุนั้น    เราไมบริโภคแลว 
                   จึงยังขออยู  กาลอยาลวงเราไปเสียเลย. 
         ขาแตพระองคผูเจริญ      ครั้งน้ันแล    เทวดานั้นลงมายืนที่พ้ืนดินแลว 
กลาวคํานี้กะขาพระองควา    ภิกษุ    ทานเปนบรรพชิตยังหนุมแนน    มีผมดํา 
ประกอบดวยปฐมวัยจําเริญรุน    จะเปนผูไมเพลิดเพลินในกามทั้งหลายเสียแลว  
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ภิกษุทานจงบริโภคกามท้ังหลายเปนของมนุษย  อยาละกามท่ีเห็นประจักษ   ว่ิง 
เขาไปหาทิพยกามอันมีโดยกาลเลย   ขาแตพระองคผูเจริญ    เม่ือเทวดานั้นกลาว  
อยางนี้แลว   ขาพระองคไดกลาวคํานี้กะเทวดานั้นวา    ทานผูมอีายุ    เราหาได 
ละกามท่ีเห็นประจักษ      ว่ิงเขาไปหาทิพยกามอันมีโดยกาลไม      ทานผูมีอายุ 
เราละกามอันมีโดยกาลแลว   ว่ิงเขาไปหาโลกุตรธรรมท่ีเห็นประจักษ    ทานผูมี 
อายุ   ดวยวากามท้ังหลายอันมีโดยกาล   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   มีทุกขมาก 
มีความคับแคนมาก   ในกามท้ังหลายนั้นมีโทษยิ่ง   โลกุตรธรรมน้ี   อันบุคคล 
พึงเห็นเอง   ใหผลไมมีกาล   ควรรองเรียกผูอ่ืนวา  ทานจงมาดูเถิด    ควรนอม 
เขามาในตน    อันวิญูชนท้ังหลายพึงทราบเฉพาะตน    ขาแตพระองคผูเจริญ 
เมื่อขาพระองคกลาวอยางนี้แลว   เทวดานั้นไดกลาวคําน้ีกะขาพระองควา   ภิกษุ 
ก็กามท้ังหลายอันมีโดยกาล   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   มีทุกขมาก    มีความ 
คับแคนมาก    มีโทษมากเปนอยางไร    โลกุตรธรรมนี้     อันบคุคลพึงเห็นเอง 
ใหผลไมมีกาล   ควรรองเรียกผูอ่ืนวา    ทานจงมาดูเถิด    ควรนอมเขามาในตน 
อันวิญูชนทั้งหลายพึงทราบเฉพาะตน    เปนอยางไร    ขาแตพระองคผูเจริญ 
เมื่อเทวดาน้ันกลาวอยางนี้แลว ขาพระองคไดกลาวคํานี้กะเทวดานั้นวา  ทานผูมี 
อายุ   เราเปนผูบวชใหม    เพ่ิงมาสูธรรมวินัยนี้    เราไมอาจบอกทานไดพิสดาร 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  เสด็จประ- 
ทับอยูที่ตโปทาราม  กรุงราชคฤห    ทานเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาพระองค 
นั้นแลว    ทลูถามเรื่องนี้เถิด     พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณแกทานอยางไร 
ทานพึงทรงจําเรื่องนั้นไวอยางนั้นเถิด   ขาแตพระองคผูเจริญ    เมื่อขาพระองค 
กลาวอยางนี้แลว   เทวดานั้นไดกลาวคํานี้ กะขาพระองควา  ภิกษุ  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาน้ัน      อันพวกเทวดามีบริวารมากจําพวกอ่ืนแวดลอมแลว     ขาพเจาจะ 
เขาไปเฝาไมไดงายเลย      ภิกษุ      ถาทานเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาน้ันแลว  
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พึงทูลถามเรื่องนี้     แมขาพเจาพึงมาเพ่ือฟงธรรม    ขาแตพระองคผูเจริญ       ถา  
คําของเทวดานั้นเปนคําจริง   เทวดานั้นพึงมาในท่ีใกลวิหารน้ีนี่แล.      
         เมื่อพระสมิทธิเถระทูลอยางน้ีแลว       เทวดานั้นไดกลาวคําน้ีกะพระ- 
สมิทธิเถระผูมีอายุวา  ทูลถามเถิด   ภิกษุ   ทลูถามเถิด   ภิกษุ    ขาพเจาตามมา 
ถึงแลว.                                                        
         [๕๒]   ครั้งน้ันแล    พระผูมีพระภาคเจาไคตรัสกะเทวดาน้ันดวยคาถา 
ทั้งหลายวา 
                             สัตวทั้งหลายมีความสําคัญในขอท่ี 
                   ไดรับบอก  ติดอยูในขอท่ีไดรับบอก   ไม 
                   กําหนดรูขอท่ีไดรับบอก  ยอมมาสูอํานาจ 
                   แหงมัจจุ   สวนขีณาสวภิกษุกําหนดรูขอท่ี 
                   ไดรับบอก   ยอมไมสําคัญขอท่ีไดรับบอก 
                   แลว  เพราะขอท่ีไดรับบอกน้ัน   ยอมไมม ี
                   แกขีณาสวภิกษุนั้น  ฉะนัน้   เหตุที่จะพึง 
                   พูดถึงขอท่ีไดรับบอก  จงึมิไดมีแกขณีาสว 
                   ภิกษุนั้น  ดูกอนเทวดา  ถาทานเขาใจ   ก ็
                   จงพูดเถิด. 
         เทวดาน้ันทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคไมทราบเนื้อความ 
แหงธรรมนี้   ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสโดยยอใหไดความโดยพิสดารได  ขาแต 
พระองคผูเจริญ   ขาพระองคขอพระโอกาส   ขาพระองคพึงทราบเน้ือความแหง 
ธรรมนี้         ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสโดยยอใหไดความโดยพิสดารไดอยางไร 
พระผูมีพระภาคเจาโปรดตรัสแกขาพระองคอยางนั้นเถิด.  
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         [๕๓]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอไปดวยพระคาถาวา  
                             บุคคลไดสําคัญวาเราเสมอเขา     วา 
                   เราดีกวาเขา  วาเราเลวกวาเขา  บุคคลนั้น 
                   พึงวิวาทกับเขา      ขีณาสวภิกษุเปนผูไม 
                   หว่ันไหวอยูในมานะ  ๓ อยาง   มานะวา 
                   เราเสมอเขา  วาเราดีกวาเขา  วาเราเลว 
                   กวาเขา      ยอมไมมแีกขณีาสวภิกษุนัน้ 
                   ดูกอนเทวดา   ถาทานเขาใจก็จงพูดเถิด. 
         เทวดาน้ันทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคไมทราบเนื้อความ 
แหงธรรมนี้   ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสโดยยอใหไดความโดยพิสดารได  ขาแต 
พระองคผูเจริญ     ขาพระองคขอประทานพระโอกาส      ขาพระองคพึงทราบ 
เนื้อความเเหงธรรมนี้ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสโดยยอใหไดความโดยพิสดารได 
อยางใด   ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดตรัสแกขาพระองคอยางนั้นเถิด. 
         [๕๔]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอไปดวยพระคาถาวา 
                             ขีณาสวภิกษุละบัญญัติเสียแลว  บรร- 
                   ลุธรรมที่ปราศจากมานะแลว  ไดตัดตัณหา 
                   ในนามรูปน้ีเสียแลว    พวกเทวดา    พวก 
                   มนุษย   ในโลกน้ีก็ดี   ในโลกอ่ืนก็ดี   ใน 
                   สวรรคทั้งหลายก็ดี   ในสถานท่ีอาศัยของ 
                   สัตวทั้งปวงก็ดี  เท่ียวคนหาก็ไมพบขณีา- 
                   สวภิกษุนั้น    ผูมีเครื่องผูกอันตัดเสียแลว 
                   ไมมีทุกข    ไมมีตัณหา   ดูกอนเทวดา 
                   ถาทานเขาใจก็จงพูดเถิด.  
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         [๕๕]   เทวดานั้นทูลวา  ขาแตพระองค    ขาพระองคทราบเนื้อความ  
แหงธรรมนี้    ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสโดยยอใหไดความโดยพิสดารอยางนี้วา 
                             ไมควรทําบาปดวยวาจา       ดวยใจ 
                   และดวยกาย  อยางไหน ๆ ในโลกท้ังปวง 
                   ควรละกามทัง้หลายเสียแลว     มีสติ    ม ี
                   สัมปชัญญะ  ไมควรเสพทุกขอันประกอบ 
                   ดวยโทษ  ไมเปนประโยชน. 
                                   จบนันทวรรคที่  ๒ 
 
                                  อรรถกถาสมิทธิสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยสมิทธิสูตรที่  ๑๐  ตอไป :- 
         บทวา    ตโปทาราม    คือพระอารามท่ีมีชื่ออันไดแลวอยางนี้เพราะ 
หวงนํ้าลึกมีน้ําอันรอน  ชื่อวา    ตโปทา. 
         ไดยินวา    ภพของนาคต้ังอยูที่แผนดินใตภูเขาเวภารบรรพต    มีปร-ิ 
มลฑลประมาณ  ๕๐๐ โยชน   เชนกับเทวโลก   ซึ่งมีพ้ืนที่อันสําเร็จแลวดวยแกว 
มณี  และประกอบดวยอุทยาน อันเปนที่รื่นรมย  ในท่ีนั้น  มีหวงน้ําใหญสําหรับ 
เปนที่เลนของพวกนาค.  ลําแมน้ําชื่อตโปทาน้ี    เปนน้ํารอนเดือดพลานไหลมา 
จากหวงน้ําใหญนั้น. 
         ถามวา ก็เพราะเหตุไร  จึงเปนเชนนี้.  ตอบวา  ไดยินวา  โลก  (หมาย 
โอกาสโลกคือท่ีอยูอาศัย)   ของเปรตจํานวนมากแวดลอมเมืองราชคฤห.   ในท่ี  
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นั้น  แมน้ําตโปทาน้ียอมมาในระหวางแหงนรกชื่อวา  มหาโลหกุมภีทั้ง ๒ เพราะ 
ฉะน้ัน  แมน้ําตโปทาน้ีจึงเดือดพลาน  ไหลมาอยู.   
         สมจริง  ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ใน 
ที่ใด  แมน้ําตโปทานี้ไหลอยู  ที่นั้นยอมเปนหนองน้ํา   (ทะเลสาบ)   มีน้ําไหล 
สะอาด  เปนน้ําท่ีนายินดี  เปนน้ําเย็น  เปนน้ําสีขาว  เปนน้ําต้ังอยูดีแลว  เปนที่ 
รื่นรมย   มีปลาและเตามาก   และมีดอกปทุมประมาณเทาจักรบานสพรั่งอยูอีก 
อยางหน่ึง   แมน้ําตโปทาของมหานรกท้ังสองน้ียอมไหลมาโดยไมขาดสาย  ดวย 
เหตุนี้ ลําแมน้ําตโปทาน้ี     จึงเดือดพลานไหลอยู    ดังน้ี.   ก็ในท่ีขางหนาของ 
พระอารามน้ีมีหวงน้ําใหญเกิดข้ึนแตแมน้ําตโปทาน้ัน    วิหารน้ี    ทานจึง   เรียก 
วา   ตโปทาราม   เพราะลําแมน้ําน้ัน.   บทวา   สมิทธฺิ   ความวา   ไดยินวา 
อัตภาพของพระเถระสําเร็จแลว     (ดวยผลกรรม)     มีรูปงาม      นาเลื่อมใส 
เพราะฉะนั้น   จึงปรากฏนามบัญญัติวา สมิทธิ  นัน่แหละ. คําวา เพ่ือจะลางตัว 
ความวา     พระเถระผูบําเพ็ญเพียรนั้นลุกข้ึนในเวลาใกลรุงไดใหบุคคลถือเอา 
เสนาสนะออกมาภายนอกแลวเดิน    (จงกรม)    ไป ๆ มา ๆ ในทีจ่งกรมใหญ 
ประมาณ  ๖๐ ศอก   มีความสําคัญวา   เสนาสนะอันเราบริโภคอยูดวยตัวอันชุม 
ดวยเหง่ือจักเศราหมองจึงเขาไปท่ีลําน้ําตโปทาเพ่ือจะลางตัว.  คําวา  ยืนอยู 
มีจีวรผืนเดียว   คือ    นุงผาสบงผูกประคดเอวแลวถือเอาจีวรยืนอยู.    คําวา 
รอใหตัวแหง  ไดแก  กระทําใหตัวมีน้ําออกแลวเชนกับครั้งกอน ๆ เพราะวา 
จีวรอันตนหมในเวลาที่ตัวเปยกจักเศราหมอง   จะมีกลิ่นเหม็น.    ก็ขอท่ีกลาวน้ี 
มิใชเปนวัตรในการอาบ    แตเพราะทานเปนผูถึงพรอมแลวดวยวัตร    ฉะน้ัน 
ทานจึงชื่อวา   เปนผูต้ังอยูในวัตร   คือ   กิจท่ีควรทําน่ันแหละ   คือวา   ครัน้ 
ทานอาบเสร็จแลวก็ทํากิจที่ควรทําแลว  กลับข้ึนมายืนอยู.   ในขอน้ีนั้นพึงทราบ 
วัตรในการอาบนํ้า  ดังนี้.  
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         อันภิกษุผูประสงคจะอาบนํ้าไปสูทานํ้าแลวพึงวางจีวรทั้งหลายในท่ีใดท่ี  
หน่ึงแลวแลวยืนอยูกอน  ไมควรรีบลงไปโดยเร็ว  พึงเหลียวแลดูทุก ๆ ทิศเทียว 
ครั้นทราบความเปนผูสงัดแลวก็กําหนดวัตถุทั้งหลายมีตอไม    พุมไม    และ 
เถาวัลยเปนตน      แลวยอกายลงกระแอมข้ึน  ๓  ครั้ง    แลวพึงนําผาอุตราสงค 
ออกผ่ึง  แลวแกประคตเอาวางทับจีวรนั่นแหละ  ถาผาสําหรับอาบนํ้าไมมี   ก็จง 
นั่งกระหยงที่ริมน้ําแลวเปลื้องผานุงออก   ถามีที่สาํหรับนั่งพึงผ่ึงผานุง   ถาไมมี 
มวนแลวก็วางไว  แลวคอย ๆ กาวลงนํ้า  ครั้นกาวลงไปประมาณนาภี  (สะดือ) 
แลวจึงอาบโดยไมทําใหลูกคลื่นเกิดข้ึน   ครั้นจะกลับ    ก็พึงดําลงโดยมุงหนาตอ 
ทิศที่ตนมา.  ดวยอาการอยางน้ี    จีวรชื่อวาอันตนรักษาแลว.  แมเมื่อจะโผลข้ึน 
ก็ไมทําใหเกิดเสียงคอย ๆ โผลข้ึน  ในเวลาส้ินสุดลงแหงการอาบ  พึงนั่งกระโหยง 
ที่ริมน้ําแลวเอาผามาปกปดตนไวเม่ือลุกข้ึนยืนแลวจึงนุงใหเรียบรอยเปน 
ปริมณฑล   เสร็จแลวผูกประคตเอว  ไมรีบหมจีวรพึงยืนอยู   ดังน้ี. 
         แมพระเถระก็อาบแลวเหมือนอยางนั้น   เสร็จแลวก็กลบัข้ึนมายืนแลด ู
กายซ่ึงมีน้ํายังไมแหง.   แมโดยปกติกายของพระเถระก็ผองใส    เมื่อนอมกายนํา 
มาโดยชอบ     คืออาบนํ้าอุนสีแหงหนาจึงรุงโรจนเกินเปรียบ     เปนผูสมบูรณ 
ดวยรัศมี   ราวกะผลตาลท่ีหลุดจากข้ัว  ราวกะพระจันทรเต็มดวง  ในขณะนั้น 
หนาของทานก็เปนไปกับดวยสิริ    ดจุดอกปทุม    กําลังแยมแมผิวพรรณแหง 
สรีระก็ผองใส. 
         สมัยนัน้    ภุมมเทวดาผูสิงสถิตอยูที่ปาชัฏแลดูภิกษุสมิทธผูินาเลื่อมใส 
แลว  ไมอาจขมใจไวได  เปนผูนอมไปในกามถูกความโลภครอบงําแลว  คิด 
วา     เราจักเลาโลมพระเถระ    จงประดับอัตภาพดวยเครื่องประดับอันโอฬาร 
แลวทําพระอารามท้ังส้ินใหสวางทั่ว   (ใหมีแสงสวางเปนอันเดียวกัน )   ราวกะ 
ประทีปโคมไฟมีไสต้ังพัน    ดุจเอาดวงจันทรมาต้ังไว  ครั้นแลวก็เขาไปหา  
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พระเถระ    มิไดไหว    ยนือยูในเวหา  (ลอยอยูในอากาศ)    แลวกลาวคาถา.  
คาถาน้ันอันทานพระอานนทเถระนํามากลาวแลววา  อถ  โข  อฺตรา  เทวตา  
ฯ เป ฯ อชฺฌภาสิ   แปลวา  ครั้งน้ันแล  เมื่อราตรีใกลสวาง เทวดาองคหน่ึง 
มีวรรณะงาม  เปนตน.  คําวา  ไมบริโภคแลว  คือ  ไมบริโภคกามคุณ  ๕. 
คําวา   ยังขออยู   ไดแก   การเท่ียวไปบิณฑบาต.   เวลาท่ียังเปนหนุมแนน  
สมควรเสพกามคุณ ๕ ชื่อวา  กาล   ในขอวา   กาลอยาลวงทานไปเสียเลย   นี.้  
เพราะวาบุคคลแกคร่ําคราเพราะชรา  มีกายโนมลงแลว  มีไมเทายันไปขางหนา 
สั่นอยู    เปนผูอันโรคไอและโรคหืดครอบงําแลว    ไมอาจเพ่ือบริโภคกามได 
เพราะเหตุนั้น  เทวดาหมายเอากาล  นี ้  จึงกลาวคําวา  มา  ต  กาโล  อุปชฺฌาคา 
แปลวา  กาลอยาลวงทานไปเสียเลย  ดงัน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   มา  อุปชฺฌคา  แปลวา   อยากาวลวง 
แลว.   ศัพทวา  โว  ในบทวา   กาล  โวห  น  ชานามิ  นี้เปนนิบาต.  คําวา 
เรายังไมรูกาล    ทานกลาวหมายเอามรณกาล.   อธิบายวา    ธรรม ๕  เหลาน้ี  
คือ  ชีวิต   พยาธิ  กาล   ทีเ่ปนที่ทอดท้ิงรางกายหรือท่ีตาย   (เทหนิกเขปนะ) 
และ คติ (ที่เกิดตาง ๆ มี ๕)*  ของสัตวทั้งหลาย   ไมมีนิมิต    ใคร ๆ ไมพึง 
รูในโลกแหงสัตวที่เปนไปอยู. 
         ในบรรดาธรรม  ๕ เหลาน้ัน   ชีวิตกอน   ชื่อวา   ไมมีนิมิต   เพราะ 
กําหนดแนไมไดวา  ชีวิตน้ี  มีจํานวนเทาน้ีทีเดียว  ไมเกินจากน้ีไป  ดังนี้   จริง 
อยู   แมในกาลท่ีเริ่มแรกคือ  เปนรูปกลละ  สัตวทั้งหลายก็ยอมตาย  ในเวลาท่ี 
เปนอัพพุทะ  (คือรูปที่เกิดมาได ๒ อาทิตย) เปนเปสิ (คือรูปที่เปนชิ้นเล็กๆ) 
เปนฆนะ  (คือรูปที่เปนกอนหนา)  รูปท่ีเกิดมาได ๑ เดือน  ๒ เดือน ๓ เดือด 
๑. คติ  ๕  คือ นิรยคติ  เปตคติ  ดิรัจฉานคต ิ มนุสสคติ  เทวตาคติ  
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๔ เดือน ๑๐ เดือน  ก็ด ี  ในระหวางท่ีออกจากครรภก็ดี   แตนี้ไปภายในรอยป 
ก็ดี   มากกวารอยปก็ดี   ยอมตายน่ันแหละ.  
         แมพยาธิ  กช็ื่อวา   ไมมีนิมิต   เพราะไมมีการกําหนดแนวา   สัตวทั้ง 
หลายยอมตายดวยพยาธินี้เทาน้ัน    ไมตายดวยพยาธิอ่ืน ๆ ดังน้ี   เพราะวาสัตว 
ทั้งหลายยอมตายดวยโรคตาก็มี  ดวยโรคอ่ืน ๆ มโีรคหูเปนตนก็มี. 
         แมกาล   ก็ชื่อวา  ไมมีนิมิต   เพราะไมมีกําหนดแนอยางนี้วา   ในกาล 
นี้เทาน้ันสัตวพึงตาย  ในกาลอ่ืน ๆ สตัวไมตาย  เพราะวาสัตวทั้งหลายยอมตาย 
ในเวลาเชาก็มี   ในเวลาอ่ืน ๆ คือเวลาเท่ียงเปนตนก็มี. 
         แมสถานที่เปนที่ตองทอดทิ้งรางกาย    กช็ื่อวาไมมีนิมิต    เพราะไมมี 
การกําหนดไดอยางนี้วา   รางกายของสัตวผูจะตายน้ีพึงตกไป  (พึงตาย)  ในที่  
นี้เทาน้ัน  ที่อ่ืน ๆ ไมตกไป  จริงอยูเมื่อสัตวทั้งหลายเกิดภายในบาน   อัตภาพ 
ของสัตวเหลาน้ันยอมตกไปภายนอกบานก็ได สัตวที่เกิดแมภายนอกบาน อัตภาพ 
ยอมตกไปภายในบานก็ได   สัตวที่เกิดบนบก   บนถนนเปนตน   ก็เหมือนกัน 
บัณฑิตพึงใหพิสดารโดยประการมิใชนอย. 
         แมคติ  ก็ชื่อวา  ไมมนีิมิต  เพราะไมมีการกําหนดไดอยางนี้วา  สัตว 
จุติจากท่ีนี้แลวพึงเกิดข้ึนในที่นี้   ดังน้ี  เพราะวาสัตวทั้งหลายจุติจากเทวโลกแลว 
เกิดข้ึนในมนุษยโลกก็ม ี       จุติจากมนุษยโลกแลวเกิดในที่ใดท่ีหน่ึงแหงโลก 
ทั้งหลายมีเทวโลกเปนตนก็มี  สัตวโลกมีคติ ๕ ยอมเปลี่ยนแปลงไป  ดุจโคยนต 
(โคที่ประกอบดวยเครื่องยนต) อยางนี้  ดวยประการฉะน้ี    เพราะการเปลี่ยนไป 
แหงคตินั้นนั่นแหละ   ดวยเหตุนี้   พระเถระจึงกลาวกะเทวดาวา  เรายังไมรูกาล 
คือ  ไมรูการตายนี้วา  การตายจักมีในกาลชื่อน้ี  ดังน้ี.  คําวา  กาลยังลับ 
มิไดปรากฏ  ไดแก  กาลน้ีปกปดแลว    ไมแจมแจงและ   ยังไมปรากฏแกเรา.  
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คําวา  เพราะเหตุนั้น  อธบิายวา  กาลอันปกปดนี้    ยอมไมปรากฏ   เหตุใด 
เพราะเหตุนั้น  เราจึงไมบริโภคกามคุณ ๕ แลวจึงขออยู.    ในคําวา  กาลอยาลวง 
เราไปเสียเลย  นี ้  พระเถระกลาววา กาล ดังน้ี   โดยหมายเอากาลกระทําสมณ- 
ธรรม.  
         จริงอยู  ธรรมดาวา  สมณธรรมนี ้ อันบุคคลผูกาวลวงวัยทั้ง ๓ ในวัย 
สุดทายเปนผูมีกายอันหักลงแลว   มีไมเทาเปนที่ยันไปในเบ้ืองหนา   สั่นอยู   ผู 
อันโรคไอและหืดครอบงําแลว    ไมอาจเพ่ือกระทําได   (ปฏบิัติได)   เพราะวา 
ในกาลน้ัน     บุคคลเชนนั้น    ไมอาจเพ่ือเรียนพุทธพจนตามท่ีปรารถนาตามท่ี 
ตองการ        หรือวาไมอาจเพ่ือรักษาซ่ึงธุดงค       หรือวาไมอาจเพ่ือ 
จะอยูปา   หรือวาไมอาจเพ่ือเขาสมาบัติไดตามท่ีปรารถนา    หรือวาไมอาจเพ่ือ 
กระทําธรรมกถาและอนุโมทนาดวยสรภัญญวิธีเปนตน.     สวนในกาลท่ียังเปน 
หนุมแนนอาจเพ่ือกระทํากิจท้ังปวง   เพราะฉะนั้น   พระเถระจึงกลาววา   กาล 
เปนที่กระทําสมณธรรมนี ้  อยากาวลวงเราไปเสียเลย  คือวาเราจักไมบริโภคกาม 
ทั้งหลาย   จักกระทําสมณธรรมตราบเทาที่กาลยังไมกาวลวงเราไป. 
         คําวา มายืนที่พ้ืนดิน ความวา  ไดยินวา  เทวดานั้นคิดวา  ภิกษุนี้  
ยอมกลาวชื่อซ่ึงกาลแหงการทําสมณธรรม    ไมกลาวซึ่งอกาล   ยอมกลาวธรรม 
อันเปนไปกับดวยเหตุ    เปนไปกับดวยอานิสงส  ดังนี้  ดวยคําเพียงเทาน้ี  จึง 
เกิดความละอายในพระเถระ     สําคัญพระเถระนั้นดุจมหาพรหม     ดุจกองไฟ 
เปนผูออนนอมเกิดข้ึนแลว   จึงลงจากอากาศมายืนท่ีพ้ืนดิน.   คําวา  ยืนที่พ้ืน 
ดิน  นั้น    ทานกลาวหมายเอาคําท่ีกลาวแลวนี้. 
         ก็เทวดานั้น     มายนือยูที่พ้ืนดินแลวแมก็จริง  ถึงอยางนั้น  เธอมาแลว 
ดวยความตองการอันใด   ก็ถือเอาประโยชนอันนั้นนั่นแหละอีก   จึงกลาวคําวา  
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ทหโร   ตฺว เปนตน.  บรรดาคําเหลาน้ัน  คําวา  ยังหนุม  คือมีอายุยังนอย. 
คําวา  มีผมดํา  ไดแก  เปนหนุมมีผมดําสนิท.  คําวา  จําเริญ  คือสงางาม. 
         จริงอยู    บางคนแมเปนหนุมมีตาบอดขางหน่ึง    หรือวาในคนพิการ  
ทั้งหลายมีคนกระจอกเปนตนเหลาน้ัน   คนใดคนหน่ึงถึงเปนหนุมก็ไมประกอบ 
ไปดวยความเปนหนุมที่สงางาม.    สวนบุคคลใด  มีรูปงาม  นาดู  นาเลื่อมใส 
ถึงพรอมดวยสมบัติทั้งปวง     ปรารถนาจะใชเครื่องประดับใด ๆ  ยอมประดับ 
ดวยเครื่องอลังการน้ัน ๆ  เที่ยวไปเหมือนเทพบุตร   บุคคลเชนนี้    ยอมชื่อวา 
ผูประกอบดวยความเปนหนุมที่สงางาม.   ก็พระเถระถึงพรอมแลวดวยรปูสมบัติ 
อันอุดม  ดวยเหตุนั้น  เทวดาจึงกลาวกะทานอยางน้ี.                    
         คําวา เปนผูไมเพลิดเพลินในกามท้ังหลายเสียแลว ไดแก  การ 
ไมเพลิดเพลินไมบริโภคกามท้ังหลาย คือ ไมมีความใคร.  คําวา อยาละกาม 
ที่เห็นประจักษเสีย    อธิบายวา    ก็เทวดาโดยมากไมเห็นสัจจะ    ยังมีราคะ 
ไมรูจิตของผูอ่ืน       เห็นภิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรยอันบริสุทธิ์ไมขาด 
ตลอด ๑๐ ปบาง  ๒๐ ปบาง ฯลฯ  ๖๐ ปบาง  จึงเกิดความสําคัญวา  ภิกษุเหลาน้ี 
ละกามคุณ ๕ อันเปนของมนุษย ปรารถนากามทั้งหลายอันเปนทิพย จึงกระทํา 
สมณธรรม   ดังน้ี    แมเทวดานี้ก็คิดเหมือนอยางนั้นนั่นแหละ    เพราะฉะนั้น 
เธอจึงกลาวถึงกามท้ังหลายอันเปนของมนุษย  กระทําใหเปนกามท่ีเห็นประจักษ 
และกลาวกามอันเปนทิพยกระทําใหเปนกามอันมีโดยกาล   พระเถระกลาวคําวา 
น   ขฺวาห  อาวุโส  เปนตน  ความวา  ทานผูมีอายุ  เราละกามอันเห็น 
ประจักษแลว  ไมว่ิงเขาไปหากามอันเปนทิพยซึ่งมีโดยกาลเลย  เราไมปรารถนา 
กระหยิ่มทิพยซึ่งเปนไปตามเวลาท่ีกําหนดแลว   ว่ิงเขาไปหาโลกุตรธรรมอัน 
ประจักษ.  พระเถระไดกระทํากามท้ัง  ๕  แมเปนของทิพย  แมเปนของมนุษย 
ใหเปนเวลาท่ีเปนไปตามกําหนด    เพราะความท่ีกามเหลาน้ันอันบุคคลไมพึงได  
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ในลําดับแหงจิต        และกระทําโลกุตรธรรมใหเปนธรรมอันเห็นประจักษ  
เพราะความท่ีโลกุตรธรรมน้ัน       เปนธรรมอันบคุคลพึงไดในลําดับแหงจิต 
ดวยประการฉะน้ี. 
         ก็ถึงแมกามคุณ  ๕ ประชุมกันแลว     การเสวยอารมณตามท่ีปรารถนา 
ตามท่ีตองการของกาม   บุคคลแมมีกามอันถึงพรอมแลว   ก็ไมสําเร็จ   (ไมได) 
ในลําดับแหงจิต   (อนันตรจิต).    จรงิอยู    อันบคุคลผูใครจะเสวยอิฏฐารมณ 
ทางจักขุทวาร (ทางตา)  จึงเรียกชางทั้งหลาย  มชีางเขียน   ชางทําหนังสือ  และ 
ชางรูปเปนตนมาแลว  พึงกลาววา  พวกทานจงตกแตงส่ิงชื่อน้ี  ดังน้ี   จิตท้ังหลาย 
ในที่นี้มีประมาณพันโกฏิมิใชนอยเกิดข้ึนแลวก็ดับไป       โดยความแตกตางกัน 
ในลําดับนั้นมา  จิตจึงบรรลุถึงอารมณนั้น    (คืออิฏฐารมณ)   ในภายหลัง   แม 
ในทวารที่เหลือ  ก็นัยนี้แหละ. 
         สวนโสดาปตติผลยอมเกิดข้ึนในระหวาง  (ลําดับ)  แหงโสดาปตติมรรค 
เทาน้ัน  วาระของจิตอ่ืนในระหวางหามีไม.   แมในผล ๓ ที่เหลอืก็เหมือนกัน.  
พระเถระถือเอาอรรถเหลาน้ันนั่นแหละแลวกลาววา   กาลิกา  ห ิ อาวุโส 
เปนตน. 
         ในบรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา  กาลิกา  ไดแก  สิ่งอันเขาถึงพรอม 
ดวยประโยชนเกื้อกูลอันดี    ไมพึงบรรลุไดแมในระหวางแหงกาล     โดยนัยท่ี 
กลาวแลว.  คําวา  มีทุกขมาก  ไดแก ชื่อวา  มีทุกขมาก  เพราะความท่ีทุกข 
นั้นอันตนอาศัยกามท้ังหลายเปนไปมีมาก.  ชื่อวา  มีความคับแคนมาก  เพราะ 
ความคับแคนอันเปนไปกับดวยวัตถุแหงกามน้ันนั่นเองมีมาก.  คําวา  อยางย่ิง 
ในขอวา  ในกามท้ังหลายมีโทษอยางย่ิง   ความวา   โทษเทาน้ัน     ชื่อวา 
อยางยิ่ง   เพราะความสุขอันตนอาศัยกาม ๕ แลวจึงได  อธิบายวา  ทุกขเทาน้ัน  
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มีมากกวา.   บทวา   สนฺทฏิ ิโก  อย   ธมฺโม    อธิบายวา  โลกุตรธรรมน้ี  
อันบุคคลใด ๆ เขาถึงแลว   บุคคลน้ัน ๆ พึงเห็นเองดวยปจเวกขณญาณซ่ึงถือ  
เอาโลกุตรธรรมนั้น     อันตนอาศัยบุคคลอ่ืนแลวพึงถึง     เพราะเหตุนั้น 
โลกุตรธรรมน้ัน    จึงชื่อวา   สนฺทิฏ ิโก   แปลวา     อันบุคคลพึงเห็นเอง. 
ธรรมที่ชื่อวา   อกาล   เพราะอรรถวา   กาลของธรรมน้ันเกี่ยวของกับการใหผล 
ของตนไมมี.    ธรรมท่ีเปนอกาลน่ันแหละ    ชื่อวา  อกาลิโก   แปลวา    ไม 
ประกอบดวยกาล.      อธิบายวา    ในโลกุตรธรรมน้ี     ธรรมคืออริยมรรคน้ัน 
ยอมใหผลใกลที่สุดในการเปนไปของตน. 
         คําวา  ควรเรียกรองผูอื่นวา  ทานจงมาดูเถิด  อธิบายวา ธรรมที ่
ชื่อวา  เอหิ  ปสฺสิโก  เพราะอรรถวา  ควรซ่ึง  เอหิปสสวิธี   อันเปนไปแลว 
อยางนี้  ดังนี้.    ธรรมทีช่ือ่วา  โอปนยิโก   เพราะอรรถวา   ควรนอมเขามา 
ในจิตของตน   แมจะถูกไฟไหมผา   หรือศีรษะก็ไมเปลี่ยนแปลง. 
         ในขอวา  ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ  วิฺูหิ  นี ้ มคีวามสังเขปวา  อัน 
วิญูชนแมทั้งปวงมีอุฆคฏิตัญูบุคคลเปนตน   พึงรูไดในตนวา   มรรคอันเรา 
เจริญแลว   ผลอันเราบรรลุแลว   นโิรธอันเรากระทําใหแจงแลว   ดังน้ี     สวน 
ความพิสดาร ขาพเจากลาวไวแลวในปกรณวิเศษชื่อวิสุทธิมรรคตอนที่พรรณนา 
ธัมมานุสติ. 
         บัดนี้  เทวดานั้น    ราวกะเปนผูบอด     ไมทราบอยูซึ่งอรรถอันมีรูป 
(เหตุ)   แปลกกันแหงถอยคําอันพระเถระกลาวแลว      จึงกลาวคําวา  กถฺจ 
ภิกฺขุ  เปนตน    แปลวา  ดูกอนภิกษุ    ก็กามท้ังหลายอันมีโดยกาล    พระผูม-ี 
พระภาคเจาตรัสวามีทุกขมาก...เปนอยางไร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กถฺจ  ความวา   เทวดากลาววา  ดูกอน 
ภิกษุ  กามท้ังหลายอันมีโดยกาล  อันพระผูมีพระภาคเจา  ตรัสวาอยางไร  กาม  
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ทั้งหลาย      พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     มีทุกขมากอยางไร     กามท้ังหลาย  
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา      มีความคับแคนมากอยางไร     บัณฑิตพึงทราบ 
ความเกี่ยวของดวยบทท้ังปวงอยางนี้   ดวยประการฉะน้ี. 
         คําวา ผูใหม ไดแก   ภิกษุผูมีพรรษาไมเต็ม ๕ ชื่อวา  ผูใหม    ต้ัง 
แตพรรษา ๕ ไป ชื่อวา   มัชฌิมะ   ต้ังแตพรรษา  ๑๐ ไป ชื่อวา  เถระ.  อีกนัย 
หน่ึง  ผูมีพรรษา  ๑๐  ยังไมบริบูรณ  ชื่อวา    ผูใหม    ต้ังแตพรรษา ๑๐ ไป 
ชื่อวา  มัชฌมิะ  ต้ังแตพรรษา  ๒๐ ไป  ชื่อวา  เถระ.    ในที่นั้น    พระเถระ 
กลาววา   เราเปนผูใหม     ดังน้ี.      แมบางคนบวชในเวลาท่ีตนมีอายุ ๗ ขวบ 
เมื่อกาวลวง  ๑๐ พรรษา  โดยที่ยังเปนสามเณรน่ันแหละ  ผูนี้   ก็ชื่อวา  ผูใหม 
บวชไมนาน  ในที่นั้น     พระเถระกลาววา     ก็เราเปนผูบวชไมนาน    ดังน้ี. 
คําวา  ธรรมวินัยน้ี  ความวา  ธรรมและวินัยแมทั้ง   ๒ นี ้    เปนชื่อศาสนาเทา 
นั้น.  จริงอยู   วาโดยธรรมในขอน้ี  ทานกลาววาเปน ๒ ปฎก  (สุตตันตะและ 
อภิธรรม)  วาโดยวินัยทานกลาววาเปนวินัยปฎก  ดวยเหตุนี้นั้น    พระเถระจึง 
กลาววา   เราเพ่ิงเปนผูมาสูการปฏิบัติ   ที่พระผูมีพระภาคเจาประกาศแลว   ดวย 
ปฎกทั้งสาม  ดังนี้.  คําวา  มีศักด์ิใหญ  ทานแกเปน  มีบริวารมาก.   เพราะ 
วา  เทวราชองคหน่ึง ๆ มีบริวารต้ังรอยโกฏิก็ม ี    ต้ังพันโกฏิก็มี.     เหตุนั้น 
เทวดานั้น  จึงชี้แจงวา  เทวดาเหลาน้ัน    ดํารงตนอยูในที่อันใหญ    ยอมสรร 
เสริญพระตถาคตในท่ีนั้น  พวกเทวดาผูมีศักดิ์นอยเชนกับขาพเจา    ซึ่งเกิดใน 
บานแหงมารดา  จักมีโอกาสแตที่ไหน. 
         คําวา  แมขาพเจาพึงมาเพ่ือฟงธรรม  ความวา เทวดาทราบแลววา 
แมถาเทวดาผูเปนบริษัทนั่งแลว    ยอมยังจักรวาลน้ีใหเต็ม   ถากระไร     เราพึง 
ไดเพ่ืออันไปสูสํานักแหงพระพุทธเจาดวยพุทธวิถีอันใหญ  ดงัน้ี.  
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         เทวดากลาวกับพระสมิทธิวา ปุจฺฉ  ภิกขฺุ  ปุจฺฉ  ภิกขฺุ  แปลวา  ทูล 
ถามเถิด  ภิกษุ  ทูลถามเถิด  ภิกษุ  นี้เปนคําพูดซ้ํา  เพ่ือทําใหมั่นคง.       
         ในคําวา  มีความสําคัญในขอท่ีรบับอก นี้  ความวา ขันธ ๕ พระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา  ขอท่ีไดรับบอก  เพราะความท่ีขันธ  ๕  นั้นเปนวัตถุ 
แหงการบอกท้ังปวง   แหงกถาท้ังปวง   โดยการบอก โดยนัยเปนตนวา  คนน้ัน 
เปนเทวดา  เปนมนุษย  เปนคฤหัสถ    เปนบรรพชติ     เปนสัตว    เปนคน 
ชื่อติสสะ   ชือ่ปุสสะ   เปนตน.    และมีความสําคัญจําไดอยางน้ีวา     นั่นเปน 
สัตว  เปนนระ  เปนสัตวเลี้ยง   เปนบุคคล    เปนผูหญิง    เปนผูชาย  ดังนี้  
มีอยูแกขันธเหลาน้ัน  เพราะเหตุนั้น  ขันธเหลาน้ัน  จึงชื่อวา   มีความสําคัญ. 
ความสําคัญดวย     ขอท่ีรับบอกดวย    ชื่อวา   ความสําคัญในขอท่ีไดรับบอก. 
อธิบายวา  มีความสําคัญในขันธ  ๕ วา  เปนสัตว  เปนบุคคล   เปนตน. 
         คําวา  ติดอยูในขอท่ีรับบอก  ไดแก     การยึดมั่นในขันธ ๕ โดย 
อาการ ๘ อยาง.     จริงอยู   บุคคลผูอันราคะยอมแลว    ยอมติดอยู   (ยึดมั่น) 
ดวยอํานาจแหงราคะ  ผูอันโทษประทุษรายแลว ยอมติดอยูดวยอํานาจแหงโทสะ 
ผูหลงแลวยอมติดอยูดวยอํานาจแหงโมหะ  ผูยึดถือผิดยอมติดอยูดวยอํานาจแหง  
ทิฐิ     ผูมีกิเลสมีกําลังยอมติดอยูดวยอํานาจแหงอนุสัย   ผูมีเครื่องผูกพันไวยอม 
ติดอยูดวยอํานาจแหงมานะ   ผูไมพอใจยอมติดอยูดวยอํานาจแหงวิจิกิจฉา   ผูมี 
จิตฟุงซานแลวยอมติดอยูดวยอํานาจแหงอุทธัจจะ  ดังนี้. 
         คําวา ไมกําหนดรูขอท่ีไดรับบอก  คือ  ไมกําหนดรูขันธ  ๕ ดวย 
ปริญญา ๓.  คําวา  ยอมมาสูอํานาจแหงมัจจุ  อธิบายวา  สัตวทั้งหลายยอม 
มาสูกิเลสเปนเครื่องประกอบ   การกระทําของกิเลส    การซัดไป    การเขาไปสู 
ภายในแหงมัจจุ คือมาสูอํานาจแหงมัจจุ.   พระผูมีพระภาคเจา ตรัสกามท้ังหลาย 
อันเนื่องดวยกาย  ดวยคาถาน้ี     ดวยประการฉะนี้.    คําวา  กําหนดรู  ไดแก  
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การกําหนดรูดวยปริญญา ๓ เหลาน้ี   คือ  ญาตปริญญา  ติรณปรญิญา  ปหาน  
ปริญญา.  ในบรรดาปริญญาเหลาน้ัน    ญาตปริญญา    เปนไฉน    บุคคลยอม 
กําหนดรูขันธ ๕ วา  นี้รปูขันธ  นี้วิญญาณขันธ  ธรรมเหลาน้ี   มีลักษณ  รส 
ปจจุปฏฐาน  และปทัฏฐาน  เปนตน  ของขันธเหลาน้ัน   นีช้ื่อวา  ญาตปริญญา. 
         ติรณปริญญา  เปนไฉน    บุคคลยอมพิจารณาขันธ ๕ กระทําใหเปน 
สิ่งอันตนรูแลวอยางนี้   ดวยอาการ ๔๒ โดยความเปนของไมเที่ยง     โดยความ 
เปนทุกข  โดยความเปนดังโรค  นี้ชื่อวา  ติรณปริญญา. 
         ปหานปริญญา  เปนไฉน บุคคลครั้นพิจารณาอยางนี้แลว  ยอมละกาม 
ฉันทะในขันธ ๕ ดวยมรรคอันเลิศ  นีช้ื่อวา  ปหานปริญญา. 
         คําวา  ยอมไมสําคัญขอท่ีไดรับบอกแลว อธิบายวา  ขีณาสวภิกษุ 
กําหนดรูขันธ ๕  ดวยปรญิญา ๓ อยางน้ีแลว      ยอมไมสําคัญถึงบุคคลผูบอก. 
คําวา   ขอท่ีไดรับบอกแลว  ไดแก  พระขีณาสพ  พึงรูถึงผูกระทําโดยอํานาจ 
แหงกรรม  อธิบายวา    พระขีณาสพ   ยอมไมสําคัญ  คือ  ไมเห็นขอท่ีไดรับ 
บอกแลว   ขอท่ีเขากลาวแลววา    เปนบุคคล   ดังนี้.        ถามวา   ขอท่ีบอกแลว 
เปนอยางไร.  ตอบวา  ผูนี ้  ติสสะ   หรือ  ปุสสะ     ที่บุคคลประกาศโดยชื่อ 
หรือโดยโคตร  อยางใดอยางหน่ึง.    คําวา เพราะขอท่ีไดรับบอกน้ันยอม 
ไมมีแกขีณาสวภิกษุนั้น คือ  ขอท่ีไดรับบอกวา  ผูนี้ชื่อ  ติสสะ หรือปุสสะ 
นั้น   ยอมไมมีแกพระขีณาสพนั้น.     คําวา   เหตุทีจ่ะพึงพูดถึงขอท่ีไดรับ 
บอกจึงมิไดมีแกขีณาสวภิกษุนั้น     อธิบายวา   ใคร ๆ พึงกลาวถึงขอท่ีรับ 
บอกน้ันวา    ผูนี้กําหนัดแลวดวยราคะใด    หรือผูนี้ถูกประทุษรายแลว   ดวย 
โทสะใด  หรือวาผูนี้หลงแลวโดยโมหะใด  ดังนี้    เหตุเหลาน้ันแหละ   ยอมไมมี 
แกพระขีณาสพนั้น.  บทวา   โย  มฺติ  แปลวา  บุคคลใดยอมสําคัญ อธิบาย 
วา  บุคคลใดยอมสําคัญตนวาเราเปนผูเสมอเขา   หรือดีกวาเขา  หรือวาเลวกวา  
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เขา.   ดวยคําน้ี   ทรงถือเอามานะ ๓ ซึ่งมีคําวา   เราดีกวาเขา   เปนตน.    เมื่อ  
มานะ ๓ เหลาน้ันอันพระองคทรงถือเอาแลว ก็ยอมชื่อวา   ทรงถือเอามานะ ๙ 
ทีเดียว. 
         คําวา บุคคลนั้น  พึงวิวาทกับเขา  คือวา     บคุคลน้ันพึงพูดดวย 
มานะน้ันนั่นแหละกับคนใดคนหน่ึง   อยางนี้วา   ทานตีเสมอเรา  ดวยเหตุอะไร 
ยอมเสมอเราโดยชาติหรือ  หรือวาโดยโคตร  หรือบางสวนแหงตระกูล  หรอืวา 
โดยความเปนผูมีผิวพรรณผองใส    หรือโดยเปนพหูสูต    หรอืวาโดยคุณแหง 
ธุดงค  ดังนี้  พระผูมีพระภาคเจา    ตรสักามท้ังหลาย    อันเปนไปกับดวยเวลา 
เล็กนอย    ดวยคาถากึ่งหน่ึงแมนี้    ดวยประการฉะน้ี.    บทวา   ตีสุ   วิธาสุ 
แปลวา  มานะ   ๓.   จริงอยู   พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสโกฏฐาส  วาเปน  วธิะ 
เชน  ในบทวา  เอกวิเธ  รปูสงฺคโห   เปนตน    แปลวา    สงเคราะหรูปไว 
โดยสวนหนึ่ง.   ตรัสเรียกอาการ    (ลักษณะ)    วาเปน    วิธะ    เชนในบทวา 
กถวิธ  สลวนฺต  วทนฺติ  กถวิธ  ป ฺวนฺต  วทนฺติ  เปนตน  แปลวา 
ยอมกลาวอาการ      อยางไรวาเปนผูมีศีล   ยอมกลาวอาการอยางไรวา   เปนคน 
มีปญญา   เปนตน.    ในพระบาลีนี้วา   ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  วิธา 
กตมา   ติสฺโส   เสยฺโยหมสฺมีติ   วิธา  หีโนหมสมฺีติ   วิธา   แปลวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มานะ ๓ เหลาน้ีเปนไฉน   มานะ ๓ เหลาน้ี    คือ  มานะ 
วาเราดีกวาเขา     เราเสมอเขา     เราเลวกวาเขา    ดังน้ี      ขอน้ีตรัสมานะวาเปน 
วิธะ.     แมในปกรณนี้     ก็ตรัสมานะน่ันแหละดวยคําวา    วิธะ    ดวยเหตุนั้น 
จึงตรัสวา ตีสุ  วิธาสุ  แปลวา  มานะ  ๓  ดังนี้. 
         คําวา    ผูไมหว่ันไหวอยู  อธิบายวา  บุคคลใดยอมไมหว่ันไหว 
ไมเคลื่อนไปในมานะ ๓ โดยยอ    ในมานะ ๙ โดยพิสดาร.   คําวา  มานะวา 
เราเสมอเขา   ดีกวาเขา  เลวกวาเขา   นี้    พระผูมพีระภาคเจาทรงแสดง  
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มานะ ๓ เหลาน้ีวา ไมมีแกพระขีณาสพ ผูมีมานะอันละไดแลวน้ัน.  บทสุดทาย 
แหงพระคาถาน้ีมีนัยตามท่ีขาพเจากลาวไวแลว.         ดวยพระคาถากึ่งหนึ่งแมนี้  
พระผูมีพระภาคเจาตรัสโลกุตรธรรม ๙ อยางอันบุคคลพึงเห็นไดเอง  ดวยประการ 
ฉะน้ี.     บทวา    ปหาสิ    สงฺข    แปลวา    ขีณาสพภิกษุละบัญญัติเสียแลว 
อธิบายวา   ปญญา   ชื่อวา   สังขา   อันมีมาในบาลีวา   ปฏิสงฺขา   โยนิโส 
เปนตน    แปลวา    พิจารณาโดยอุบายอันแยบคาย.   สังขามีอรรถเทากับคณนา  
การคํานวนหรือการนับ  เชนในพระบาลีวา  อตฺถิ  ปน  โกจิ  คณโก  วา 
มุทฺธิโก  วา  สงฺขายิโก  วา  โย  ปโหติ  คงฺคาย  วาลกิ  คเณตุ 
แปลวา    ก็ใคร ๆ เปนโหรก็ตาม     เปนผูสุขุมก็ตาม    เปนผูนักนับก็ตาม 
สามารถเพ่ือจะคํานวนเม็ดทรายในแมน้ําคงคา     ดงัน้ี.      สังขามีอรรถเทากับ 
โกฏฐาส คือ สวนหรือภาค  เชนในบทวา  สฺานิทานา  หิ  ปปฺจสงฺขา 
เปนตน   แปลวา  จริงอยู   ธรรมท่ีเปนสวนแหงความเน่ินชาเปนเหตุแหงสัญญา. 
และบัญญัติมาในคําวา สังขา  เชนบทวา  ยา  เตส  ธมฺมาน  สงฺขา  สมฺา 
นี้แปลวา   บญัญัติ   คือ   ชื่อแหงธรรมเหลาน้ัน.   แมในท่ีนี้     ทานก็ประสงค 
เอาบัญญัติเทาน้ัน. 
         จริงอยู    เนื้อความแหงบทวา   ปหาสิ  สงฺข  นี้    อธิบายวา  พระ- 
ขีณาสพละและ   ทอดท้ิงแลว   สละคืนแลว  ซึ่งบญัญัตินี้วา    บุคคลผูอันราคะ 
ยอมแลว  ผูอันโทษประทุษรายแลว ผูหลงแลว.  บทวา  น  วมิานมาคา  แปลวา 
บรรลุธรรมที่ปราศจากมานะแลว  คือ ไมเขาถึงมานะ ๓ อยาง  ซึ่งมีประเภท  ๙. 
อีกอยางหนึ่ง    ทองแหงมารดา    ทานเรียกวา    วิมานะ   เพราะอรรถวาเปน 
ที่อาศัย   พระขีณาสพยอมไมเขาไปสูที่อาศัย   (คือทองแหงมารดา)    นั้นตอไป 
ดวยอํานาจแหงปฏิสนธิ.   บทวา   วิมานมาคา  นี้เปนถอยคํากลาวถึงอดีต      แต  
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ใชในความหมายแหงอนาคต.   บทวา  อจฺเฉชฺชิ   แปลวา   ตัดแลว.    บทวา 
ฉินฺนคนฺถ  แปลวา  ตัดเครื่องผูก  ๔ (คันถะ ๔)   แลวอยู.   บทวา   อนิฆ 
แปลวา    ไมคับแคนใจ   คือ   ไมมีทุกข.   บทวา    ปริเยสมานา   แปลวา 
เที่ยวคนหา คือ ตรวจดูอยู.  บทวา  นาชฺฌคมุ    แปลวา  ไมพบ   คือ  ไมถงึ 
ไมประสบ  ไมเห็น.  ขอน้ีมีอรรถแหงอดีตแตมีความหมายถึงปจจุบัน.   บทวา 
อิธ  วา  หรุ  วา แปลวา ในโลกน้ี  หรอืในโลกหนา.  บทวา  สพฺพนิเวสเนสุ 
แปลวา   ในสถานท่ีอาศัยของสัตวทั้งปวง   ไดแก  ในภพ ๓ กําเนิด ๔ คติ ๕ 
วิญญาณฐิติ  ๗  สัตตาวาส  ๙  อธิบายวา   ยอมไมเห็นพระขีณาสพผูเห็นปานนี้ 
คือ  ผูมีเครื่องผูกอันตัดเสียแลว  ซึ่งกําลังเกิด  หรือเกิดข้ึนแลว   เพราะการแตก 
แหงกายทําลายขันธในสถานที่อาศัยของสัตว    แมทั้งปวงเหลานี้     ดวยประการ 
ฉะน้ี.     ดวยพระคาถานี้นั้น     พระผูมีพระภาคเจาตรัสโลกุตรธรรมอันบุคคล 
พึงเห็นไดนั่นแหละ. 
         เทวดาแมนั้น  ครั้นฟงพระคาถาน้ีแลว   จึงกําหนดเนื้อความได   ดวย 
เหตุนั้นนั่นแหละ  จึงกราบทูลวา  อิมสฺส  ขฺวาห  ภนฺเต  เปนตน   แปลวา ขา 
แตพระผูมีพระภาค   ขาพระองคทราบเนื้อความแหงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสโดยยอใหพิสดาร    อยางนี้.  บทวา  ปาป   น  กยิรา   แปลวา  ไมควร 
ทําบาปนั้น       สมควรท่ีจะกลาวแมดวยสามารถแหงกุศลกรรมบถ  ๑๐  แมดวย 
สามารถแหงมรรคประกอบดวยองค ๘.  วาโดยกศุลกรรมบถ  ๑๐ กอน   คือใน 
บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   วจสา   แปลวา  ดวยวาจา   ไดแก   วจีสุจริต  ๔ 
อยาง.  บทวา   มนสา   แปลวา   ดวยใจ   ไดแก  มโนสุจริต ๓ อยาง.   บทวา 
กาเยน  วา  กิฺจน  สพฺพโลเก  แปลวา  ดวยกายอยางไหน ๆ  ในโลก 
ทั้งปวง  ไดแก กายสุจริต ๓ อยาง.   กศุลกรรมบถ ๑๐ เหลาน้ี     ยอมมีกอน 
ดวยประการฉะน้ี.  
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         วาดวยมรรคประกอบดวยองค ๘ ก็ดวยบทวา  กาเม  ปหาย  แปลวา  
ละกามท้ังหลายเสียแลว  ไดแก  หามกามสุขัลลิกานุโยค.    ดวยบทวา   สติมา 
สมฺปชาโน    (มีสติ   มีสัมปชัญญะ)   นี้    ไดแก  ถอืเอาสติและสัมปชัญญ 
เปนผูทํากุศลกรรมบถ  ๑๐.   ดวยบทวา  ทุกฺข  น  เสเวถ  อนตฺถสฺหิต 
แปลวา ไมควรเสพทุกขอันประกอบดวยโทษนี้ ไดแกปฏิเสธอัตตกิลมถานุโยค. 
เทวดา เวนทางที่สุดทั้ง ๒ นี้ไดแลว   จึงกราบทูลวา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา 
ขาพระองคทราบกุศลกรรมบถ  ๑๐      กับดวยสติสัมปชัญญะซ่ึงเปนผูกระทําท่ี 
พระองคตรัสแลว      ดวยอาการอยางน้ี      ก็นัยนีแ้หละวาดวยอํานาจแหงมรรค 
ประกอบดวยองค ๘.  ไดยินวา   พระธรรมเทศนามีประโยชนใหญไดมีแลวใน 
ที่นั้นแล. 
         ในเวลาจบเทศนา    เทวดานั้นกําลังยืนอยูอยางไรน่ันแหละ    สงญาณ 
ไปตามกระแสแหงเทศนา   เห็นอยูซึ่งมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ที่ตนบรรล ุ
แลว   เพราะความต้ังม่ันในโสดาปตติผล   จึงกราบทูลความน้ันแกพระผูมีพระ- 
ภาคเจา                                                                                           
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   วจสา   ไดแก   สัมมาวาจา.   แตมโน 
ไมใชองคมรรค  เพราะฉะนั้น  จิตที่สัมปยุตดวยมรรค  จึงไดแกมโนสุจริต ๓. 
บทวา    กาเยน   วา   กิฺจน   ไดแก  สมัมากัมมันตะ.  สวนสัมมาอาชีวะ 
ทานถือเอาสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะรวมกันนั่นแหละ.   ดวยบทวา  สติมา 
ไดแก สัมมาวายามะ  สัมมาสติ   และสัมมาสมาธิ.    ดวยบทวา   สมฺปชาโน 
ไดแก  สัมมาทิฏฐิ   และสัมมาสังกัปปะ.   การเวนสวนสุดทั้ง ๒ ทานถือเอาดวย 
บททั้ง ๒ คือ   กาเม  ปหาย  และ  ทุกขฺ   น  เสเวถ  ดังน้ี.  
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         เทวดาน้ัน   ครั้นกราบทูลวา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   ขาพระองค  
ยอมทราบมัชฌิมาปฏิปทาอันไมอาศัยสวนสุด ๒ เหลาน้ี  ตามท่ีพระองคตรัสแลว 
ดวยประการฉะน้ี      ดังน้ี      แลวทําการบูชาพระตถาคตเจาดวยเครื่องสักการะ 
ทั้งหลาย  มีของหอมและดอกไมเปนตน    กระทําประทักษิณเสร็จแลวก็หลีกไป     
ดังน้ีแล. 
                                 จบอรรถกถาสมิทธิสูตรที่  ๑๐ 
                                        จบนันทนวรรคที่  ๒ 

                                 รวมพระสูตรในนันทนวรรคที่ ๒ 
         นันทนสูตร  นันทิสตูร  นัตถิปุตตสมสูตร   ขัตติยสูตร   สกมานสูตร 
นิททาตันทิสูตร  ทุกกรสูตร  หิริสูตร  กุฏิกาสูตร  สมิทธิสูตร   พรอมท้ัง 
อรรถกถา  
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                                  สัตติวรรคท่ี  ๓  
  
                                    ๑.  สัตติสูตร 
 
                      ผูปฏิบัติควรทําตัวเหมือนถูกหอก 
 
         [๕๖]   เทวดานั้น   ครั้งยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว    ไดกลาว 
คาถาน้ี   ในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             ภิกษุพึงมีสติ     เวนรอบเพื่อการละกาม 
                   ราคะ    เหมอืนบุรุษท่ีถูกประหารดวยหอก 
                   มุงถอนเสีย   และเหมือนบุรุษท่ีถูกไฟไหม 
                   บนศีรษะ  มุงดับไฟ  ฉะนั้น. 
         [๕๗]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระคาถาวา 
                             ภิกษุพึงมีสติ     เวนรอบเพื่ออนัละ- 
                   สักกายทิฏฐิ  เหมือนบุรุษถูกประหารดวย 
                   หอก      และเหมือนบรุุษท่ีถูกไฟไหมบน 
                   ศีรษะ.  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 124 

                                    อรรถกถาสัตติสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสัตติสูตรที่  ๑  แหงสัตติวรรคที่  ๓  ตอไป :- 
         บทวา  สตฺติยา  นี้เปนหัวขอแหงเทศนา.     อธิบายวา  ดวยศัสตรา 
มีคมขางเดียวเปนตน.  บทวา   โอมฏโ   แปลวา   ถูกประหารแลว.   จริงอยู 
เครื่องประหารน้ีมี  ๔  อยาง  คือชื่อวา  โอมัฏฐะ  อุมัฏฐะ  มัฏฐะ  และวิมัฏฐะ 
ในบรรดาเครื่องประหาร ๔ เหลาน้ัน     เครื่องประหารท่ีเขาวางไวขางบนใหมี 
หนาลงเบ้ืองตํ่า   ชื่อวา    โอมัฏฐะ.       เครื่องประหารที่เขาวางไวเบื้องตํ่าใหมี 
หนาข้ึนชางบน  ชื่อวา  อุมัฏฐะ.    เครือ่งประหารที่เขาใชแทงทะลุไปราวกะวา 
ลิ่มกลอนประตู. ชื่อวา  มฏัฐะ.  เครื่องประหารแมทั้งหมดท่ีเหลือชื่อวา วิมัฎฐะ. 
ก็ในท่ีนี้    ทานมุงเอาเครื่องประหารที่ชื่อวา    โอมฏัฐะ    เพราะเครื่องประหาร 
ชนิดนี้ทารุณกวาเครื่องประหารทั้งหมด   ดุจถูกหอกที่มีคมไมดีแทงแลว   เยียว 
ยาลําบาก  มีโทษภายใน คือมีน้ําเหลืองและเลือดค่ังอยูที่ปากแผล  ไมมีน้ําเหลือง 
และเลือดไหลออกจึงทําใหสั่งสมอยูภายใน.  ผูตองการจะนําปุพโพโลหิตออกตอง 
ผูกผูปวยไวกับเตียงแลวทําใหศรีษะหอยลง.  เขายอมถึงการตาย  หรือทุกขปาง 
ตาย. 
         คําวา   ปริพฺพฺเช  แกเปน  วิหเรยฺย  แปลวา พึงอยู.  ถามวา 
ในคาถาน้ี    เทวดากลาวอยางไร.      ตอบวา   เทวดากลาววา  บุรุษถูกแทงดวย 
หอกรีบพยายามทําความเพียรมุงม่ันเพ่ือจะรักษาแผลโดยการดึงหอกออก    และ 
บุรุษท่ีถูกไฟไหมที่ศีรษะ      รีบพยายามทําความเพียรมุงเพ่ือดับไฟ     ฉันใด 
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   ภิกษุก็ฉันน้ันนั่นแหละ    พึงมีสติไมประมาทอยูเพ่ือ 
ละกามราคะ  ดังน้ี.  
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         ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจา  ทรงดําริวา คาถาที่เทวดาน้ีนํามาต้ังไว   
ทําอุปมาไวมั่นคง   แตถือเอาประโยชนไดนิดหนอย   แมจะกลาวซ้ําซาก  เพราะ 
เขากลาวถึงการละโดยการขมกามราคะอยางเดียว   ก็กามราคะอันมรรคยังไม 
ถอนข้ึน    ตราบใด    ตราบน้ัน     ก็ยงัมีการตามผูกพันเรื่อยไป    เพราะฉะน้ัน 
เมื่อจะทรงถือเอาคําอุปมานั้น นั่นแหละแลว ทรงเปลี่ยนแสดงดวยสามารถแหง 
มรรค   จึงตรัสพระคาถาที่ ๒   (ขอท่ี ๕๗).  เนื้อความแหงคาถานั้น  พึงทราบ 
โดยทํานองท่ีกลาวแลวน่ันแหละ. 
                                     จบอรรถกถาสัตติสูตรที่  ๑  
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                               ๒.  ผุสติสูตร 
 
                  วาดวยวิบากของกรรม 
 
         [๕๘]   เทวดาทูลวา 
                             วิบากยอมไมถูกบุคคลผูไมถูกกรรม 
                   วิบากพึงถูกบุคคลผูถูกกรรมโดยแท เพราะ 
                   ฉะนั้น   วิบากยอมถูกบุคคลผูถูกกรรม  ผู 
                   ประทุษราย  นรชนผูไมประทุษราย. 
         [๕๙]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             บุคคลไดยอมประทุษรายแกนรชน 
                   ผูไมประทุษราย  เปนผูบริสุทธิ์  ปราศจาก 
                   กิเลส  บาปยอมกลับมาถึงบุคคลนั้น  ผูเปน 
                   พาลแท      ประดุจธุลีอันละเอียดท่ีซัดไป 
                   ทวนลม  ฉะน้ัน.  
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                                 อรรถกถาผุสติสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในผุสติสูตรที่  ๒   ตอไป :- 
         บทวา  นาผุสนฺต  ผุสติ    ความวา   วิบากยอมไมถูกบุคคลผูไมถูก 
กรรม  (คือผูไมทํากรรม)  อีกอยางหนึ่ง   กรรมยอมไมถูกบุคคลผูไมถูกกรรม 
นั่นแหละ.      เพราะวา    กรรมยอมไมกระทําแกบุคคลผูไมกระทํา.    บทวา 
ผุสนฺตฺจ  ตโต   ผุเส  ความวา วิบากยอมถูกบุคคลผูถูกกรรม  อีกอยางหนึ่ง 
กรรมน่ันแหละ  ยอมถูกบุคคลผูถูกกรรม.    เพราะวา  กรรมยอมกระทําบุคคล 
ผูกระทํา.    บทวา  ตสฺมา  ผุสนฺต  ผุสติ  อปฺปทุฏปฺปโทสิน   อธิบายวา 
เพราะวิบากยอมไมถูกบุคคล    ผูไมถกูกรรม    ยอมถูกบุคคลผูถูกกรรม    ขอน้ี 
เปนธรรมดาของกรรมวิบากท้ังหลาย  ฉะนั้น    พระผูมีพระภาคเจา     จึงตรัสวา 
บุคคลใด      ยอมประทุษรายตอบุคคลผูไมประทุษรายตอบ   ผูบริสุทธิ์    ผูไมมี 
กิเลสเพียงดังเนิน  บุคคลผูประทุษรายตอบุคคลผูไมประทุษราย   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสไวอยางนี้.   อีกอยางหนึ่ง  กรรมหรือวิบาก   ยอมถกูตองบุคคลน้ัน 
ยอมถูกตองบุคคลผูถูกกรรมนั้นแหละ  เพราะวาบุคคลน้ัน  ยอมอาจเพื่อทําการ 
ฆาบุคคลอ่ืนหรือไมก็ตาม  แตอัตตา  ชื่อวา  ต้ังอยูแลวในอบาย  ๔ ดวยกรรมน้ัน 
ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา 
                             บาปยอมกลับมาถึงบุคคลผูนั้นผูเปน 
                   พาล    ประดุจธุลี     อันละเอียดท่ีซัดไป 
                   ทวนลม  ฉะน้ัน. 
                                จบอรรถกถาผุสติสูตรที่  ๒  
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                            ๓.  ชฏาสูตร  
 
                      วาดวยการถางชัฏคือกิเลส 
 
         [๖๐]   เทวดากราบทูลวา 
                             หมูสัตวรกท้ังภายใน    รกท้ังภาย 
                   นอก    ถูกรกชัฏหุมหอแลว    ขาแตพระ 
                   โคดม   เพราะฉะน้ัน   ขาพระองคขอถาม 
                   พระองควา  ใครพึงถางรกชัฏน้ีได. 
         [๖๑]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             นรชนผูมีปญญา      ต้ังมั่นแลวในศีล 
                   อบรมจิตและปญญาใหเจริญอยู  เปนผูมี 
                   ความเพียร   มีปญญารักษาตนรอดภิกษ ุ
                   นั้นพึงถางรกชัฏนี้ได  ราคะก็ดี  โทสะก็ดี 
                   อวิชชาก็ดี  บคุคลเหลาใด  กําจัดเสียแลว 
                   บุคคลเหลาน้ัน      เปนผูมอีาสวะส้ินแลว 
                   เปนผูไกลจากกิเลส     ตัณหาเปนเครื่องยุง 
                   อันบุคคลเหลาน้ันสางเสียแลว       นามก็ดี 
                   รูปก็ดี และรปูสัญญาก็ดี    ยอมดับหมดใน 
                   ที่ใด    ตัณหาเปนเครื่องยุงน้ัน      ยอมขาด 
                   ไปในท่ีนั้น.  
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                               อรรถกถากถาชฏาสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในชฏาสูตรที่  ๓  ตอไป :- 
         บัณฑิต   พึงทราบเนื้อความแหงคาถาวา   อนฺโตชฏา    ดงัตอไปนี้. 
บทวา ชฏา  เปนชื่อของตัณหาเพียงดังขาย.   จริงอยู   ตัณหานั้นชื่อวา  ชฏา 
เพราะอรรถวาเปนดุจชัฏ     กลาวคือขายแหงกิ่งไมทั้งหลาย    มีกิ่งไมไผเปนตน 
ดวยอรรถวาเกี่ยวประสานกันไว      เพราะเกิดข้ึนซํ้า ๆ  ซาก ๆ   ในอารมณ 
ทั้งหลายมีรูปารมณเปนตน    ดวยสามารถแหงอารมณทั้งตํ่าและสูง. 
         ก็ตัณหานี้นั้น    เทพบุตรเรียกวา  ชัฏ   (แปลวารก)   ทั้งภายใน  ชัฏ 
ทั้งภายนอก     เพราะเกิดข้ึนในบริขารของตน     และบริขารของผูอ่ืน    ทั้งใน 
อัตภาพของตน    และอัตภาพของผูอ่ืน     ทั้งในอายตนะภายในและอายตนะภาย 
นอก. หมูสัตว ยุงเหยิงแลวดวยชัฏ  คือ ตัณหานั้นอันเกิดข้ึนอยางนี้.  อธิบายวา 
ตนไมทั้งหลายมีไมไผเปนตน     ยุงเหยิงแลวดวยชัฏคือกิ่งของไมทั้งหลายมีไมไผ 
เปนตน   ฉันใด  ปชา  คือ  หมูสัตวแมทั้งหมดนี้ก็ยุงเหยิงแลวดวยชัฏคือตัณหา 
ถูกตัณหานั้นผูกพันแลว   ฉันนั้น.   ก็เพราะหมูสัตวถูกตัณหาผูกพันแลวอยางนี้  
ฉะน้ัน ขาพระองคจึงขอทูลถามพระองควา  ต  ต  โคตม  ปุจฺฉามิ  ดังน้ี  แปลวา 
ขาแตพระโคดม   ขาพระองคขอทูลถามพระองค.  บทวา  โคตม  คือ  เทวดา 
ยอมเรียกพระผูมีพระภาคเจา   โดยพระโคตร.  บทวา  โก  อมิ  วิชฏเย  ชฏ 
แปลวา   ใครพึงถางชัฏนี้    ความวา   เทพบุตรนั้น   ทูลถามวา  ใครพึงถาง  คือ 
ใครสามารถเพ่ือจะถางชัฏ  (ตัณหา)  อันรกรุงรังซ่ึงต้ังอยูในโลกธาตุทั้ง  ๓  นี้ได.  
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         ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจา     เมื่อจะทรงวิสัชนาเน้ือความน้ีแก 
เทพบุตรนั้น   จงตรัสวา  
         สีเล  ปติฏาย  นโร       สปฺโ  จิตฺต  ปฺฺจ  ภาวย 
         อาตาป  นิปโก  ภิกขฺุ      โส  อมิ  วิชฏเย    ชฏ 
                             นรชนผูมีปญญา    ต้ังมั่นแลวในศีล 
                   อบรมจิตและปญญาใหเจริญอยู    เปนผูมี 
                   ความเพียร   มีปญญารักษาตนรอด   ภิกษ ุ
                   นั้นพึงถางชัฏ  (ตัณหา)  นี้ได. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สีเล  ปติฏาย  ไดแก  ต้ังอยูในจตุปาริ 
สุทธิศีล.  ก็ในบทน้ีพึงทราบวา  พระผูมีพระภาคเจา  ผูอันเทวดาทูลถามถึงชฏั 
คือ  ตัณหาที่ผูกพันนระไว  พระองคจึงเริ่มคําวา ศีล มิไดทูลถามอยางอ่ืน ก็มิ 
ไดตรัสอยางอ่ืน.   เพราะวาพระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงศีลในทีน่ี้ก็เพ่ือทรงแสดง 
ถึงท่ีพ่ึงของนระผูถางชัฏ  คือ  ตัณหาที่ผูกพันไว.  บทวา  นโร  ไดแก  สัตว. 
บทวา สปฺโ ไดแก ผูมปีญญา  โดยปฏิสนธิมาดวยปญญาอันเปนไตรเหตุ 
อันเกิดแตกรรม.     บทวา  จิตฺต  ปฺฺจ   ภาวย  ไดแก   ยังสมาธิและ 
ปญญาใหเจริญอยู.  จริงอยู    ขอน้ีพระผูมีพระภาคเจาตรัส   สมาบัติ  ๘ ไวดวย 
หัวขอแหงจิต  ตรัสวิปสสนาไวโดยชื่อวา  ปญญา.    บทวา  อาตาป   แปลวา 
มีความเพียร.   จริงอยู   ความเพียร   ตรัสเรียกวา  อาตาปะ   เพราะอรรถวาเปน 
เครื่องเผากิเลสทั้งหลายใหเรารอน.   ความเพียรเปนเครื่องเผากิเลสของนระน้ัน 
มีอยู   เหตุนัน้     นระผูมีความเพียรนั้นจึงชื่อวา อาตาป  แปลวา  ผูมีความเพียร 
เปนเครื่องเผากิเลสใหเรารอน. ในบทวา นิปโก นี้  ตรัสเรียกปญญาวา เนปกะ. 
อธิบายวา  นระผูประกอบดวยปญญา  ชื่อวา  เนปกะนั้น.  ทรงแสดงปาริหาริย- 
ปญญา ดวยบทวา  นิปโก   นี้. อธิบายวา ปญญาอันเปนเหตุที่บุคคลพึงบริหาร  
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ใหสําเร็จกิจทั้งปวง   โดยนัยวา   นี้เปนกาลสมควรเพ่ือเรียน   (อุเทศ)  นี้เปน  
กาลสมควรเพ่ือสอบถาม   (ปริปุจฉา)  เปนตน   ชื่อวา  ปาริหาริยปญญา. 
         ในปญหาพยากรณนี้   ปญญามา ๓ วาระ.  ในปญญาเหลาน้ัน   ปญญา 
ที่หน่ึง ชื่อวา สชาติปญญา  (ปญญามีมาพรอมกับการเกิด)  ปญญาท่ีสอง  ชื่อวา 
วิปสสนาปญญา.  ปญญาท่ีสาม  ชื่อวา ปาริหาริยปญญา  อันเปนเครื่องนําไปใน 
กิจท้ังปวง.   บทวา   ภิกฺขุ   มีวิเคราะหวา   ผูใดยอมเห็นภัยในสงสาร   เหตุนัน้ 
ผูนั้นจึงชื่อวา  ภิกษุ.๑    บทวา  โส  อมิ  วิชฏเย  ชฏ  ความวา  ภิกษุนั้น 
พึงถางชัฏนี้ได    ไดแก   ภิกษุนั้นเปนผูประกอบดวยคุณท้ังหลายมีสีลาทิคุณ 
เปนตนเหลานี้๒      อธิบายวา    ภิกษุอาศัยแผนดินคือศีล     แลวยกศาสตราคือ 
วิปสสนาปญญาอันตนลับดีแลวดวยศิลาคือสมาธิ      ดวยมือคือปาริหาริยปญญา 
อันกําลังคือความเพียร  ประดับประคองแลว   พึงถาง  พึงตัด   พึงทําลายซ่ึงชัฏ 
คือตัณหาอันประจําอยูในสันดานแหงตนนั้นแมทั้งหมด.      เปรยีบเหมือนบุรุษ 
ผูยืนบนแผนดินยกศาสตราอันตนลับดีแลว  พึงถางกอไผใหญ  ฉะนั้น.    พระผูมี 
พระภาคเจา   ครั้นตรัสเสกขภูมิดวยคํามีประมาณเทาน้ีแลว  บดันี้    เมื่อจะทรง 
แสดงถึงพระมหาขีณาสพผูถางชัฏ   (ตัณหา)   แลวดํารงอยู   จึงตรัสคําวา 
         เยส   ราโค  จ  โทโส  จ                อวิชฺชา  จ  วริาชิตา 
         ขีณาสวา  อรหนฺโต                       เตส  วิชฺชติา    ชฏา.   
                             ราคะก็ดี    โทสะก็ดี   อวิชชาก็ดี     อัน 
                   บุคคลเหลาใดกําจัดไดแลว    บุคคลเหลา- 
                   นั้นมีอาสวะส้ินแลว   เปนผูไกลจากกิเลส 
                   ตัณหาเปนเคร่ืองยุงอันบคุคลเหลาน้ันสาง 
                   ไดแลว. 
๑.  คําวา  ภกิษ ุ ในท่ีนี้ทานไมไดอธิบายไว  (อรรถกถาบาลีหนา  ๖๒) 
๒.  ผูประกอบดวยคุณธรรม ๖ คือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา ๓ อยาง  และวริิยะ  
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         พระผูมีพระภาคเจา    ครั้นทรงแสดงพระขีณาสพผูถางซ่ึงชัฏคือตัณหา  
อยางนี้แลวดํารงอยู   เมื่อจะทรงแสดงโอกาสเปนเครื่องถางชัฏอีก   จึงตรัสคําวา 
         ยตฺถ  นามฺจ  รูปฺจ         อเสส  อุปรุชฺฌติ 
         ปฏิฆรปูสฺา  จ               เอตฺถ  สา  ฉิชฺชเต  ชฏา. 
                             นามก็ดี รูปก็ดี   ปฏิฆสัญญาและรูป 
                   สัญญาก็ดี  ยอมดับไมเหลือในที่ใด  ตัณหา 
                   เปนเครื่องยุงน้ัน   ยอมขาดไปในท่ีนั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  นาม  ไดแก  อรปูขันธ ๔.   ในบทวา 
ปฏิฆรปสฺา  นี้   ทานถือเอากามภพดวยอํานาจแหงปฎิฆสัญญา  ถือเอารูป 
ภพดวยอํานาจแหงรูปสัญญา.  เมื่อภพทั้ง  ๒ เหลาน้ันทรงถือเอาแลว   อรูปภพ 
ก็เปนอันถือเอาแลวโดยสังเขปแหงภพน่ันแหละ. 
         ในบทวา  เอตฺเถสา  ฉิชฺชเต  ชฏา   นี ้  แปลวา  ตัณหาเปนเครื่องยุง 
ยอมขาดไปในที่นั้น    คือวาตัณหาอันเปนเครื่องยุงเหยิงน้ี   ยอมขาดไปในท่ีเปน 
ที่สิ้นสุดลงแหงวัฏฏะอันเปนไปในภูมิ ๓ คือวาอาศัยพระนิพพานแลวยอมขาด 
ยอมดับไป  ดังน้ี  นี้เปนอรรถอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวแลว  ดังนี้แล. 
                                     จบอรรถกถาชฏาสูตร  ที ่๓  
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                            ๔.  มโนนิวารณสูตร 
 
         [๖๒]   เทวดาทูลวา  
                             บุคคลพึงหามใจแตอารมณใด ๆ 
                   ทุกขยอมไมมาถึงบุคคลนั้น    เพราะอารมณ  
                   นั้น  ๆ      บคุคลนั้นพึงหามใจแตอารมณ  
                   ทั้งปวง   บุคคลน้ันยอมพนจากทุกขเพราะ 
                   อารมณทั้งปวง. 
         [๖๓]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             บุคคลไมควรหามใจแตอารมณ 
                   ทั้งปวง  ที่เปนเหตุใหใจมาถึงความสํารวม 
                   บาปยอมเกิดขึ้นแตอารมณใด ๆ บุคคลพึง 
                   หามใจแตอารมณนั้น ๆ. 
 
                                อรรกถามโนนิวารณสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในมโนนิวารณสูตรที่  ๔  ตอไป :- 
         บทวา  ยโต  ยโต   ไดแก  แตอารมณที่เปนบาป  หรือวาเปนบุญ. 
         ไดยินวา  เทดาน้ีมีความเห็นอยางนี้วา  อารมณอยางใดอยางหน่ึง   ที ่
เปนโลกีย     หรือท่ีเปนโลกุตระโดยประการตาง ๆ มีอารมณที่เปนกุศลเปนตน 
บุคคลพึงหามใจเทาน้ัน คือไมพึงใหอารมณนั้นเกิดข้ึน  ดังนี้.  คําวา ส  สพฺพ-  
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โต  แกเปน  โส  สพฺพโต   แปลวา  บุคคลน้ัน. . .แตอารมณทั้งปวง.  ทีนั้น  
พระผูมีพระภาคเจา  ทรงดําริวา  เทวดานี้   ยอมกลาวถอยคําอันเปนอนิยยานิกะ 
(คําไมนําสัตวออกไปจากทุกข) ธรรมดาวา  ใจ  เปนภาวะที่ควรหามก็มี  ควร 
เจริญก็มี  เราจักจําแนกความขอน้ันแสดงแกเธอ   ดงัน้ี จึงตรัสพระคาถาที่ ๒ วา 
                   น สพฺพโต มโน นิวารเย  มโน   ยตตฺตมาคต 
                   ยโต  ยโต จ ปาปก            ตโต  ตโต  มโน  นิวารเย. 
                             บุคคลไมควรหามใจแตอารมณทัง้ปวง 
                   ที่เปนเหตุใหใจมาถึงความสํารวม     บาป 
                   ยอมเกิดขึ้นแตอารมณใด ๆ บุคคลพึงหาม 
                   ใจแตอารมณนั้น ๆ. 
         บรรดาคําเหลาน้ัน  คําท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     มโน  ยตตฺต- 
มาคต  ไดแก  ไมพึงหามใจโดยประการท้ังปวง  คือวา  ธรรมอะไรๆท่ีกลาว 
แลว    ไมควรหามใจไปเสียทั้งหมด     เพราะวาธรรมที่เปนเหตุใหใจมาสูความ 
สํารวมอันใด  ที่เกิดข้ึนโดยนัยวา  เราจักใหทาน  จักรักษาศีล  อันเปนเหตุนํามา 
ซึ่งความสํารวมใจเปนตนน้ี    บุคคลไมพึงหาม  ดวยวา  ขอน้ีเปนความพอกพูน 
เปนความเจริญโดยแท.   คําวา  ยโต  ยโต  จ  ปาปก  ไดแก   อกศุลยอมเกิด 
แตธรรมอะไร ๆ บุคคลพึงหามใจเฉพาะธรรมน้ัน ๆ ดังน้ีแล. 
                                จบอรรถกถามโนนิวารณสูตรที่  ๔  
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                             ๕.  อรหันตสูตร 
 
         [๖๔]           ท.  ภิกษุใดเปนผูไกลจากกิเลส   มี  
                   กิจทําเสร็จแลว    มีอาสวะส้ินแลว   เปนผู 
                   ทรงไวซึ่งรางกายอันมีในท่ีสุด  ภิกษุนัน้ 
                   พึงกลาววา เราพูดดังน้ีบาง บุคคลท้ังหลาย 
                   อื่นพูดกะเราดังน้ีบาง. 
         [๖๕]           ภ.  ภิกษุใดเปนผูไกลจากกิเลส   ม ี
                   กิจทําเสร็จแลว   มีอาสวะส้ินแลว   เปนผู 
                   ทรงไวซึ่งรางกายอันมีในท่ีสุด    ภิกษนุั้น 
                   พึงกลาววา เราพูดดังน้ีบาง  บุคคลท้ังหลาย 
                   อื่นพูดกะเราดังน้ีบาง     ภิกษุนั้นฉลาด 
                   ทราบคําพูดในโลก     พึงกลาวตามสมมติ 
                   ที่พูดกัน. 
         [๖๖]           ท.  ภิกษใุดเปนพระอรหันต   มีกิจ 
                   ทําเสร็จแลว   มีอาสวะส้ินแลว  เปนผูทรง 
                   ไวซึ่งรางกายอันมีในท่ีสดุ  ภิกษุนั้นยงัติด 
                   มานะหรือหนอ   จึงกลาววา   เราพูดดังน้ี 
                   บาง   บุคคลทั้งหลายอื่นพูดกะเรา   ดังน้ี 
                   บาง. 
         [๖๗]           ภ.  กิเลสเปนเครื่องผูกท้ังหลาย  มิได 
                   มีแกภิกษุที่ละมานะเสียแลว   มานะและ  
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                   คันถะท้ังปวง     อันภิกษนุั้นกําจัดเสียแลว  
                   ภิกษุเปนผูมปีญญาดี  ลวงเสียแลวซ่ึงความ 
                   สําคัญ   ภิกษนุั้นพึงกลาววา   เราพูดดังน้ี 
                   บาง   บุคคลทั้งหลายอื่นพูดกะเราดังนี้บาง 
                   ภิกษุนั้นฉลาด   ทราบคําพูดในโลก   พึง 
                   กลาวตามท่ีพูดกัน. 
 
                           อรรถกถาอรหันตสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอรหันตสูตรที่  ๕  ตอไป :- 
         บทวา   กตาวี    แปลวา   มกีิจทําเสร็จแลว    คือ   มีกิจอันมรรค  ๔ 
ทําแลว.     บทวา   อห วทามิ  ความวา  เทวดาผูอยูในไพรสณฑนี้นั้น   ฟง 
โวหารของพวกภิกษุอยูปาพูดกันวา  เราฉันอาหาร   เรานั่ง   บาตรของเรา  จีวร 
ของเรา   เปนตน     จึงคิดวา    เราสําคัญวาภิกษุเหลาน้ี เปนพระขีณาสพ    ก็แต 
ถอยคําอิงอาศัยความเห็นวาเปนคนเปนสัตวชื่อเห็นปานน้ีของพระขีณาสพ 
ทั้งหลาย  มีอยูหรือไมหนอ  ดังนี้  เพ่ือจะทราบความเปนไปน้ัน  จึงไดกราบทูล 
ถามแลวอยางนี้.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   ภิกษุใด  เปนผูไกลจากกิเลส 
มีกิจทําเสร็จแลว   มีอาสวะสิ้นแลว   เปนผูทรงไวซึ่งรางกายอันมีในที่สุด  ภิกษุ 
นั้นพึงกลาววา    เราพูดดงัน้ีบาง    บุคคลอ่ืน ๆ พูดกะเราดังน้ีบาง  ภิกษุนั้น 
ฉลาด  ทราบคําพูดในโลก  พึงกลาวตามสมมติที่พูดกัน.  บทวา  สมฺ 
แปลวา   คําพูด  ถือเปนภาษาของชาวโลก   เปนโวหารของชาวโลก.       บทวา  
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กุสโล   แปลวา  ฉลาด  คือ  ฉลาดในธรรมมีขันธเปนตน.  บทวา  โวหาร- 
มตฺเตน  แปลวา  กลาวตามสมมติที่พูดกัน   ไดแก  เมื่อละเวน     ถอยคําอัน-  
อิงอาศัยความเห็นเปนคนเปนสัตวแลว  ไมนําคําท่ีพูดใหแตกตางกัน  จึงสมควร 
ที่จะกลาววา    เรา    ของเรา    ดังน้ี    จริงอยู    เม่ือเขากลาววา    ขันธทั้งหลาย 
ยอมบริโภค    ขันธทั้งหลายยอมน่ัง    บาตรของขันธทั้งหลาย    จีวรของขันธ 
ทั้งหลาย    ดงัน้ี    ความแตกตางกันแหงคําพูดมีอยู     แตใคร ๆ  ก็ทราบไมได 
เพราะฉะนั้น   พระขีณาสพ   จึงไมพูดเชนนั้น   ยอมพูดไปตามโวหารของชาว 
โลกนั่นแหละ. 
         ลําดับนั้น  เทวดาจึงคิดวา    ถาภิกษุนี้ไมพูดดวยทิฐิ    ก็ตองพูดดวย 
อํานาจแหงมานะแน    จึงทูลถามอีกวา   โย  โหติ   เปนตน   แปลวา   ภิกษุใด 
เปนพระอรหันต   มีกิจทําเสร็จแลว   มีอาสวะสิ้นแลว    เปนผูทรงไวซึ่งรางกาย 
อันมีในที่สุด     ภิกษุนั้นยังติดนานะหรือหนอ     จึงกลาววา    เราพูดดังน้ีบาง 
คนอ่ืน ๆ พูดกะเราดังน้ีบาง.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ยังติดมานะหรือ 
หนอ ไดแก ภิกษุนั้น  ยังติดมานะ พึงกลาวดวยสามารถแหงมานะ หรือหนอ.  
         ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจา    ทรงดําริวา    เทวดานี้ยอมทําพระ- 
ขีณาสพเหมือนบุคคลมีมานะ   ดังน้ี    เมื่อจะทรงแสดงวา   มานะแมทั้ง ๙ อยาง 
พระขีณาสพละไดหมดแลว  จึงตรัสพระคาถาตอบวา 
                             กิเลสเปนเครื่องผูกท้ังหลาย   มไิดมี 
                   แกภิกษุที่ละมานะเสียแลว         มานะและ 
                   คันถะทั้งปวงอันภิกษุนั้นกําจัดเสียแลว 
                   ภิกษุเปนผูมปีญญาดีลวงเสียแลวซ่ึงความ 
                   สําคัญตน    ภิกษุนั้นพึงกลาววา    เราพูด  
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                   ดังน้ีบาง  บคุคลท้ังหลายอื่นพูดกะเราดังน้ี 
                   บาง  ภิกษุนัน้ฉลาด   ทราบคําพูดในโลก  
                   พึงกลาวความสมมติที่พูดกัน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   วิธปูตา   แปลวา  กําจัดเสียแลว.   บทวา 
มานคนฺถสฺส    แปลวา   มานะและคันถะ. . .อันภิกษุนั้น.    คําวา  สมฺ 
หมายถึง  คําพูดที่สําคัญตน.  อธิบายวา  พระขีณาสพนั้นเปนผูครอบงําไดแลว 
คือ  กาวลวงแลวซ่ึงความสําคัญตนในตัณหา    ทิฏฐิ   และมานะ.     คําท่ีเหลือมี 
เนื้อความงายท้ังน้ันแล. 
                                     จบอรรถกถาอรหันตสูตรที่  ๕  
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                          ๖.   ปชโชตสูตร 
 
         [๖๘]    เทวดากลาววา 
                             โลกยอมรุงเรืองเพราะแสงสวาง 
                   ทั้งหลายใด แสงสวางท้ังหลายนั้นยอมมีอยู 
                   เทาไรในโลก   ขาพระองคทั้งหลายมาเพ่ือ  
                   จะทูลถามพระผูมีพระภาคเจา ไฉนจะรูจัก 
                   แสงสวางท่ีทูลถามนั้น. 
         [๖๙]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             แสงสวางท้ังหลายในโลกมีอยู  ๔ 
                   อยาง    แสงสวางท่ี  ๕   มิไดมีในโลกนี้ 
                   ดวงอาทิตยสวางในกลางวัน     ดวงจันทร 
                   สวางในกลางคืน  อนึ่ง  ไฟยอมรุงเรืองใน 
                   กลางวันและกลางคืนทุกหนแหง     พระ- 
                   สัมพุทธเจาประเสริฐกวาแสงสวางท้ังหลาย 
                   แสงสวางของพระสัมพุทธเจา    เปนแสง- 
                   สวางอยางเย่ียม.  
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                           อรรถกถาปชโชตสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปชโชตสูตรที่  ๖  ตอไป :- 
         บทวา  ปุฏ  แกเปน   ปุจฺฉิต   แปลวา   เพ่ือจะทูลถาม.   บทวา 
กถ   ชาเนม ุ  แกเปน  กถ  ชาเนยฺยาม   แปลวา  ไฉนขาพระองคจักทราบ. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  
                             แสงสวางท้ังหลายในโลกมีอยู  ๔ 
                   อยาง แสงสวางท่ี ๕  มิไดมีในโลกนี้  ดวง- 
                   อาทิตยสวางในกลางวัน    ดวงจันทรสวาง 
                   ในกลางคืน     อนึ่ง     ไฟยอมรุงเรืองใน 
                   กลางวันและกลางคืนทุกหนแหง  พระสัม- 
                   มาสัมพุทธเจาประเสริฐกวาแสงสวางท้ัง- 
                   หลาย แสงสวางของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
                   เปนแสงสวางอยางเย่ียม. 
         บทวา   ทิวารตฺตึ   แปลวา  ในกลางวันและกลางคืน.   บทวา   ตตฺถ 
ตตฺถ    แปลวา  ทุกหนแหง  คือ  สวางไสวในท่ีนั้น ๆ  นั่นแหละ.    บทวา 
เอสา   อาภา   แปลวา   แสงสวางของพระพุทธเจานี้.   ถามวา    แสงสวางของ 
พระพุทธเจานี้    เปนไฉน.   ตอบวา   แสงสวางแมทั้งปวงเหลาน้ี  คือ  แสงสวาง 
คือฌานก็ตาม   แสงสวางคือปติก็ตาม    แสงสวางคือปสาทะก็ตาม   แสงสวางคือ 
ธรรมกถาก็ตาม     จงยกไว      แสงสวางอันเกิดข้ึนเพราะความปรากฏแหงพระ- 
พุทธเจาท้ังหลายชื่อวา  แสงสวางแหงพระพุทธเจา   แสงสวางนี้เทาน้ันยอดเยี่ยม 
ประเสริฐสูงสุดกวาแสงสวางทั้งหมด   ไมมีแสงสวางอ่ืนเทียบได   ดังน้ีแล. 
                                     จบอรรถกถาปชโชตสูตรที่  ๖  
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                                     ๗.  สรสูตร 
 
         [๗๐]   เทวดากลาววา 
                             สงสารท้ังหลายยอมกลับแตที่ไหน 
                   วัฏฏะยอมไมเปนไปในท่ีไหน      นามก็ดี  
                   รูปก็ดี  ยอมดับหมดในท่ีไหน. 
         [๗๑]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             น้ํา   ดิน   ไฟ   ลม   ยอมไมต้ัง 
                   อยูในท่ีใด สงสารท้ังหลายยอมกลับแตที่นี้  
                   วัฏฏะยอมไมเปนไปในท่ีนี้ นามก็ดี  รปูก็ดี 
                   ยอมดับหมดในท่ีนี้. 
 
                                    อรรถกถาสรสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสรสูตรที่  ๗  ตอไป :- 
         บทวา  กุโต  สรา  นวิตฺตนฺติ  ไดแก ความทองเที่ยวไปในสงสารน้ี 
ยอมส้ินสุดลงแตที่ไหน.    อธิบายวา    เทวดายอมทูลถามวา     สงสารท้ังหลาย 
อาศัยอะไร  จึงไมเปนไป  ดังนี้.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             ดินน้ําไฟลม    ยอมไมต้ังอยูในท่ีใด 
                   สงสารท้ังหลายยอมส้ินสุดลงแตที่นี้  วัฏฏะ  
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                   ยอมไมเปนไปในที่นี้    นามก็ดี    รูปกด็ี  
                   ยอมดับหมดในที่นี้. 
         บทวา   น   คาธติ    แปลวา   ไมต้ังอยู.   บทวา   อโต     แปลวา 
แตที่นี้  คือ  แตพระนิพพาน.  คําท่ีเหลืองายทั้งส้ิน  ดังนี้แล. 
                            จบอรรถกถาสรสูตรที่  ๗  
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                               ๘.  มหัทธนสูตร 
 
         [๗๒]   เทวดากลาววา 
                             กษัตรยิทั้งหลายมทีรัพยมาก  มีสมบัติ 
                   มาก     ทั้งมแีวนแควน      ไมรูจัดพอใน  
                   กามท้ังหลาย    ยอมแข็งขนัซึ่งกันและกัน 
                   เมื่อกษัตริยทัง้หลายนั้นมวัขวนขวาย   ลอย 
                   ไปตามกระแสแหงภพ     บุคคลพวกไหน 
                   ไมมีความขวนขวาย     ละความโกรธและ 
                   ความทะเยอทะยานเสียแลวในโลก. 
         [๗๓]   พระผูมพีระภาคเจาตรัสวา 
                             บุคคลทั้งหลาย   ละเรือน   ละบตุร 
                   ละปศุสัตวที่รัก   บวชแลว   กําจัดราคะ 
                   โทสะ  และอวชิชาเสียแลว  เปนผูมีอาสวะ 
                   สิ้นแลว  เปนผูไกลจากกิเลส   บุคคล 
                   พวกนั้นเปนผูไมขวนขวายในโลก.  
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                            อรรถกถามหัทธนสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในมหัทธนสูตรที่ ๘ ตอไป :- 
         บุคคลชื่อวา    มีทรพัยมาก    เพราะอรรถวา    ทรัพยของเขาอันเปน 
สาระมีแกวมุกดาเปนตนมีมาก.  บุคคลมีโภคะมาก  (สมบัติมาก)  เพราะอรรถวา 
เขามีมหาโภคะอันเปนภาชนะที่ทําดวยทองและเงินเปนตนมาก.       บทวา 
อฺญมฺาภิคิชฺฌนฺติ  แปลวา    ยอมตองการ   ของกันและกัน    คือยอม 
ปรารถนา  ยอมริษยาของกันและกัน.  บทวา  อนลงฺกตา  แปลวา ไมรูจักพอ 
คือไมรูจักอิ่ม   เกิดความอยากไมสิ้นสุด   บทวา   อุสฺสุกฺกชาเตสุ   แปลวา 
มีความขวนขวาย    คือพยายามเพ่ือตองการส่ิงท่ีชอบใจท้ังหลายอันมีรูปเปนตน 
ที่ยังไมเกิดข้ึน ใหเกิดข้ึนในบรรดาสิ่งท่ีชอบใจซึ่งมีลักษณะตาง ๆ เพ่ือตองการ 
เสวยส่ิงที่เกิดข้ึน. 
         บทวา   ภวโสตานุสาริสุ  แปลวา  ลอยไปตามกระแสแหงภพ  ไดแก 
แลนไป   ตามกระแสแหงวัฎฏะ.    บทวา    อนุสสฺุกา    แปลวา    ไมมีความ 
ขวนขวาย   ไดแก เพราะไมมีสิ่งเบียดเบียน. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             บุคคลทั้งหลายละเรือน      ละบตุร 
                   ละปศุสัตวที่รัก  บวชแลวกําจัดราคะโทสะ 
                   และอวิชชาเสียแลว เปนผูมีอาสวะส้ินแลว 
                   เปนผูไกลจากกิเลส  บุคคลพวกน้ัน  เปน 
                   ผูไมขวนขวายในโลก. 
         บทวา   อคาร    แปลวา    เรือน    ไดแก   บานพรอมท้ังมาตุคาม. 
บทวา  วิราชยิา  แปลวา  กําจัดแลว  ไดแก ทําลายแลว.  คําท่ีเหลืองายทั้งน้ัน. 
                                จบอรรถกถามหัทธนสูตรที่  ๘  
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                               ๙. จตุจักกสูตร 
 
         [๗๔]   เทวดากลาววา 
                             ขาแตพระองคผูมีความเพียรมาก 
                   สรีระมีจักร ๔ มีทวาร  ๙  เต็มดวยของไม  
                   สะอาด ประกอบดวยโลภะ ยอมเปนดังวา 
                   เปอกตม  ความออกไป  (จากทุกข)  จกัม ี
                   ไดอยางไร. 
         [๗๕]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             ตัดความผูกโกรธดวย       กิเลสเปน 
                   เครื่องรอยรัดดวย  ความปรารถนาและ 
                   ความโลภอันลามกดวย    ถอนตัณหาอันม ี
                   อวิชชาเปนมูลเสียแลวอยางน้ี  ความออก- 
                   ไป  (จากทุกข)  จึงจักมีได.  
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                               อรรถกถาจตุจักกสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในจตุจักกสูตรที่  ๙  ตอไป :-  
         บทวา จตุจกฺก แปลวา  มีจักร ๔ ไดแก อิริยาบถ ๔ เพราะในท่ีนี้  
อิริยาบถทานเรียกวาจักร.  บทวา   นวทฺวาร   แปลวา   ทวาร ๙ ไดแก  ทวาร 
๙ ซึ่งมีปากแผล ๙ แหง.   บทวา  ปุณฺณ   แปลวา   มอีสุจิเต็มแลว   คือ   เต็ม 
ไปดวยของไมสะอาด.  บทวา  โลเภน   สยุตฺต   แปลวา   ประกอบดวยโลภะ 
คือวา  สัมปยุตดวยตัณหา.   บทวา  กถ   ยาตฺรา   ภวิสฺสติ    นี้เทวดายอม 
ทูลถามวา  การออกไป   (จากทุกข)   แหงสรีระนี้    เห็นปานน้ี    จักมีไดอยางไร 
คือวา  ความพน  ความพนรอบ  ความกาวลวง  อยางดี  จักมีไดอยางไร  ดังนี้. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
         เฉตฺวา  นทฺธึ   วรตฺตฺจ          อจิฺฉาโลภฺจ  ปาปก 
         สมูล   ตณฺห  อพฺพุยฺห              เอว  ยาตฺรา  ภวิสฺสติ 
                             ตัดความผูกโกรธดวย     กิเลสเปน 
                   เครื่องรอยรัดดวย       ความปรารถนาและ 
                   ความโลภอันลามกดวย    ถอนตัณหาอันม ี
                   อวิชชาเปนมูลเสียแลวอยางน้ี  ความออก- 
                   ไป  (จากทุกข)  จึงมีได. 
         บทวา  นทฺธึ  แปลวา  ความผูกโกรธ  อธิบายวา  ความโกรธมีกอน 
ภายหลัง  ความโกรธมีกําลังเปนไปแลวอยางนี้   จึงชื่อวา  ความผูกโกรธ.  บทวา 
วรตฺต    แปลวา    กิเลสเปนเครื่องรอยรัด    ไดแก   ตัดความผูกโกรธ    และ 
เครื่องรอยรัด.       ชื่อความเกี่ยวของกันแหงตัณหาและทิฏฐิ       ทานกลาวไวใน  
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คาถาวา  สนฺธาน   สหนุกกฺม   แตในทีน่ี้    ยกเวนกิเลสท่ีทานอธิบายไวใน 
พระบาลีแลว     กิเลสที่เหลือ    พึงทราบวา    เปนเครื่องรอยรัด   เพราะฉะนั้น  
จึงตรัสวา  ตัดกิเลสเปนเครื่องรอยรัด   ดังน้ี.  บทวา  อิจฺฉาโลภ  นี้พระผูม-ี 
พระภาคเจาตรัสไววา    ธรรมอันหน่ึงน้ีแหละ     ชื่อวาโลภะ     เพราะอรรถวา 
ปรารถนา เพราะอรรถวาความอยากและความตองการ. อีกอยางหน่ึง ความอยาก 
มีกําลังทรามเกิดข้ึนครั้งแรก     ความโลภมีกําลังเกิดข้ึนในเวลาตอ ๆ มา.     อีก 
อยางหน่ึง  ความปรารถนาในวัตถุอันตนยังไมได  ชื่อวา   ความอยาก    ความ 
ยินดีในวัตถุอันตนไดแลว  ชื่อวา  ความโลภ.  บทวา  สมูล  ตณฺห   ไดแก 
ตัณหาอันมีมูล   โดยมีอวิชชาเปนมูล.  บทวา   อพฺภุยฺห    ไดแก   อันมรรค 
ถอนข้ึนแลว.   คําท่ีเหลืองายทั้งน้ันแล. 
                                            จบจตุจักกสูตรที่  ๙  
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                         ๑๐.  เอณชิังฆสูตร   
 
         [๗๖]   เทวดากลาววา 
                             พวกขาพระองคเขามาเฝาแลว  ขอ 
                   ทูลถามพระองคผูมีความเพียร     ซบูผอม 
                   มีแขงดังเนื้อทราย    มีอาหารนอย    ไมม ี
                   ความโลภ เปนเหมือนราชสีหและชางเท่ียว 
                   ไปโดดเด่ียว   ไมมีหวงใยในกามท้ังหลาย 
                   บุคคลจะพนจากทุกขไดอยางไร. 
         [๗๗]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             กามคุณ  ๕  มใีจเปนที่   ๖  บณัฑิต 
                   ประกาศแลวในโลก     บคุคลเลิกความ 
                   พอใจในนามรูปมิไดแลว    ก็พนจากทุกข 
                   ไดอยางนี้. 
                               จบเอณิชังฆสูตรที่  ๑๐ 
                                 จบสัตติวรรค  ที่  ๓  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 149 

                              อรรถกถาเอณิชังฆสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในเอณิชังฆสูตรที่ ๑๐  ตอไป :- 
         บทวา   เอณิชงฺฆ   แปลวา   มีพระชงฆ  (แขง)  กลมเรียวเรียบ   ดัง 
แขงเนื้อทราย.     บทวา   กีส   ไดแก  มีพระสรีระสม่ําเสมอ   ไมอวน.     อีก 
อยางหน่ึง   อธิบายวา  มีพระตจะ  (หน่ึง)  มิไดเห่ียวแหง   คือ   มีพระสรรีะงาม 
โดยมิตองพอกพูนดวยกลิ่นดอกไม     และเครื่องลูบไลทั้งหลาย.    บทวา   วีร 
แปลวา   มีความเพียร. 
         บทวา   อปฺปาหาร   ไดแก   มีอาหารนอย    เพราะความเปนผูรูจัก 
ประมาณในการเสวยพระกระยาหาร.  อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา  มีอาหารนอย  เพราะ 
มิไดเสวยในเวลาวิกาล.    บทวา   อโลลุปฺป    แปลวา   ไมมีความโลภ  ไดแก 
ทรงปราศจากความอยากในปจจัย ๔.  อีกอยางหนึ่ง   ความไมมีความโลภนี้   คือ 
มิไดมีรสตัณหา.  บทวา สหีเวกจร  นาค  ไดแกเปนเหมือนราชสีห และชาง 
ตัวประเสริฐเที่ยวไปโดดเดียว.   เพราะวาบุคคลผูอยูเปนหมู   ยอมเปนผูประมาท 
ผูเที่ยวไปแตผูเดียว    ยอมเปนผูไมประมาท.    เพราะฉะนั้น      ความเปนผูไม 
ประมาท   ทานจึงถือเอาวา   ผูเที่ยวไปผูเดียวน่ันแหละ. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา                               
         ปฺจ  กามคุณา  โลเก       มโนฉฏา  ปเวทิตา 
         เอตฺถ  ฉนฺท  วิราชตฺิวา       เอว  ทุกฺขา  ปมุจจฺติ. 
                             กามคุณ  ๕  มใีจเปนที่  ๖  บัณฑิต 
                   ประกาศแลวในโลก  บุคคลเลิกความพอใจ 
                   ในนามรูปน้ีไดแลว     ก็พนจากทุกขได 
                   อยางน้ี.  
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         บทวา  ปเวทิตา แปลวา  ประกาศแลว  คือ  บอกแลว.  บทวา  เอตฺถ  
แปลวา   ในนามรูปนี้.  จริงอยู   รูปทานถือเอาดวยสามารถแหงกามคุณ ๕ สวน 
นามทานถือเอาใจ.     ก็แล     บัณฑิตควรถือเอานามและรูปทั้งสองโดยไมแยก 
จากกัน แลวพึงประกอบพ้ืนฐานในนามและรูปนี้   ดวยสามารถแหงธรรมมีขันธ  ๕ 
เปนตนเถิด. 
                                 จบอรรถกถาเอณิชังฆสูตร  ที่  ๑๐ 
                                     จบอรรถกถาสัตติวรรค  ที่  ๓ 
          รวมพระสูตรที่กลาวในสัตติวรรคนั้นมี  สัตติสูตร  ผุสติสตูร  ชฏาสูตร 
มโนนิวารณสูตร  อรหันตสูตร  ปชโชตสูตร  สรสูตร  มหัทธนสูตร  จตุจักกสูตร 
และเอณิชังฆสูตร  ครบ ๑๐ สูตร  พรอมท้ังอรรถกถา.  
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                                 สตุลลปกายิกวรรคที่  ๔ 
 
                                        ๑.  สัพภิสูตร 
 
                                                วาดวยสัตบุรุษ 
 
         [๗๘]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน  อาราม  
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี  ครั้งน้ันแล   เมื่อปฐมยามลวงไปแลว 
พวกเทวดาสตุลลปกายิกา   มากดวยกัน   มีวรรณะงาม   ยังพระวิหารเชตวันให 
สวางทั่ว       เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา       ครัน้แลวจึงถวายอภิวาทพระผูมี 
พระภาคเจา   แลวจึงยืนอยู  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         [๗๙]   เทวดาองคหน่ึง    ครั้นยนือยู   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว 
ไดกลาวคาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             บุคคลควรน่ังรวมกับพวกสัตบุรุษ 
                   ควรทําความสนิทกับพวกสัตบุรุษ   บคุคล  
                   ทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว  มีแต 
                   คุณอันประเสริฐ  ไมมีโทษอันลามกเลย. 
         [๘๐]   ลําดับนั้น     เทวดาอื่นอีกไดกลาวคาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระ- 
ภาคเจาวา 
                             บุคคลควรน่ังรวมกับพวกสัตบุรุษ 
                   ควรทําความสนิทกับพวกสัตบุรุษ   บคุคล 
                   ทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว  ยอม  
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                   ไดปญญา   หาไดปญญาแตคนอันธพาล  
                   อื่นไม.  
         [๘๑]   ลําดับนั้นแล      เทวดาอื่นอีกไดกลาวคาถาน้ีในสํานักพระผูมี 
พระภาคเจาวา            
                             บุคคลควรน่ังรวมกับพวกสัตบุรุษ 
                   ควรทําความสนิทกับพวกสัตบุรุษ   บคุคล 
                   ทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว  ยอม 
                   ไมเศราโศก   ในทามกลางแหงเรื่องเปนที่ 
                   ต้ังแตงความเศราโศก. 
         [๘๒]   ลําดับนั้นแล      เทวดาอื่นอีกไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมี 
พระภาคเจาวา 
                             บุคคลควรน่ังรวมกับพวกสัตบุรุษ 
                   ควรทําความสนิทกับพวกสัตบุรุษ   บคุคล 
                   ทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว  ยอม 
                   ไพโรจนในทามกลางแหงญาติ. 
         [๘๓]   ลําดับนั้นแล      เทวดาอื่นอีกไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมี 
พระภาคเจาวา 
                             บุคคลควรน่ังรวมกับพวกสัตบุรุษ 
                   ควรทําความสนิทกับพวกสัตบุรษุ  สัตว 
                   ทั้งหลายทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษ 
                   แลว  ยอมไปสูสุคติ. 
         [๘๔]   ในลําดับนั้นแล   เทวดาอื่นอีกไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมี 
พระภาคเจาวา  
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                             บุคคลควรน่ังรวมกับพวกสัตบุรุษ  
                   ควรทําความสนิทกับพวกสัตบุรุษ    สตัว 
                   ทั้งหลายทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษ 
                   แลว  ยอมดํารงอยูสบายเนือง ๆ. 
         ในลําดับนั้นแล  เทวดาอ่ืนอีกไดกราบทูลคําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   คําของใครหนอแลเปนสุภาษิต. 
         [๘๕]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอกวา    คําของพวกทานทั้งหมดเปน 
สุภาษิตโดยปริยาย   ก็แตพวกทานจงฟงคําของเราบาง 
                             บุคคลควรน่ังรวมกับพวกสัตบุรุษ 
                   ควรทําความสนิทกับพวกสัตบุรุษ  บุคคล 
                   ทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว  ยอม 
                   พนจากทุกขทั้งปวง. 
 
                                   อรรถกถาสัพภิสูตร 
         พึงทราบวินิจฉัยในสัพภิสูตรที่  ๑ แหงสตุลลปกายิกวรรคท่ี  ๔  ตอไป :- 
         บทวา  สตุลฺลปกายิกา   มีวิเคราะหวา    เทวดาทั้งหลาย    ทีช่ื่อวา 
สตุลลปกายกิา        เพราะยกยองดวยอํานาจแหงการสมาทานธรรมของสัตบุรุษ 
แลวบังเกิดข้ึนในสวรรค.   ในขอน้ัน  มีเรื่องดังตอไปนี้ 
 
                                เรื่องผูเทิดทูนธรรมสัตบุรษุ 
 
         ไดยินวา    ชนจํานวนมากดวยกันไดทําการคาทางทะเล    ใชเรือแลน 
ไปสูทะเล.  เม่ือเรือแหงชนเหลาน้ันไปอยูโดยเร็วปานลูกธนูอันบุคคลซัดไปแลว 
ในวันที่  ๗  จึงเกิดเหตุรายใหญในทามกลางทะเล  คือ  คลื่นใหญต้ังข้ึนแลว  
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ก็ยังเรือใหเต็มไปดวยนํ้า.     เมื่อเรือกําลังจะจมลง     มหาชนจึงนึกถึงชื่อเทวดา  
ของตน ๆ แลวกระทํากิจมีการออนวอนเปนตน   คร่ําครวญแลว. 
         ในทามกลางแหงชนเหลาน้ัน   บุรุษคนหนึ่งนึกวา   เราตองประสบภัย 
รายเห็นปานน้ีแน   จึงนึกถึงธรรมของตน   เห็นแลวซ่ึงสรณะทั้งหลาย   และศีล 
ทั้งหลายก็บริสุทธิ์แลว   จึงนั่งขัดสมาธิ  ดุจพระโยคี.  พวกชนทั้งหลายจึงถาม 
ทานถึงเหตุอันไมกลัวน้ัน.  บุรุษผูเปนบัณฑิตนั้นจึงกลาววา  ดูกอนทานผูเจริญ 
ทั้งหลาย  ใชแลว  เราไมกลัวภัยเห็นปานนี้    เพราะเราถวายทานแกหมูแหงภิกษุ 
ในวันที่ข้ึนเรือ   เราไดรับสรณะทั้งหลาย    และศีลท้ังหลาย   ดวยเหตุนั้น   เรา 
จึงไมกลัว  ดังนี้.   ชนเหลาน้ัน    จึงกลาววา   ขาแตนาย   ก็สรณะและศีลเหลาน้ี  
สมควรแกชนพวกอ่ืนบางหรือไม.    บัณฑิตนั้นตอบวา   ใชแลว  ธรรมเหลาน้ี 
ยอมสมควรแมแกพวกทาน.     ชนเหลาน้ัน   จึงกลาววา   ถาอยางนั้น   ขอทาน 
บัณฑิตจงใหแกพวกเราบาง. 
         ชนผูเปนบัณฑิตนั้น    จึงจัดทําพวกมนุษยเหลาน้ันใหเปนพวกละรูอยู 
คน  รวมเปน ๗ พวกดวยกัน.  ตอจากนั้นก็ใหศีล  ๕. ในบรรดาชน ๗ พวกนั้น 
ชนจํานวนรอยคนพวกแรกต้ังอยูในน้ํามีขอเทาเปนประมาณ     จึงไดรับศีล. 
พวกท่ี ๒   ต้ังอยูในน้ํามีเขาเปนประมาณ...   พวกที่ ๓  ต้ังอยูในน้ํามีสะเอวเปน 
ประมาณ...  พวกท่ี  ๔ ต้ังอยูในน้ํามีสะดือเปนประมาณ...   ชนพวกท่ี ๕   ต้ัง 
อยูในน้ํามีนมเปนประมาณ. . .    พวกที่  ๖  ต้ังอยูในน้ํามีคอเปนประมาณ... 
พวกท่ี ๗ น้ําทะเลกําลังจะไหลเขาปาก   จึงไดรับศีล  ๕ แลว. 
         ชนผูเปนบัณฑิตนั้น   ครั้นใหศีล ๕ แกชนเหลาน้ันแลว   จึงประกาศ 
เสียงกึกกองวา   สิ่งอ่ืนเปนที่พ่ึงเฉพาะของพวกทานไมมี    พวกทานจงรักษาศีล 
เทาน้ัน   ดังน้ี.  
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         ชนทั้ง  ๗๐๐ เหลาน้ัน   ทํากาละในทะเลน้ันแลว   ไปบังเกิดข้ึนในภพ  
ดาวดึงส      เพราะอาศัยศีลอันตนรับเอาในเวลาใกลตาย.    วิมานท้ังหลายของ 
เทวดาเหลานั้นก็เกิดข้ึนเปนหมูเดียวกัน.        วิมานทองของอาจารยมีประมาณ 
รอยโยชนเกดิในทามกลางแหงวิมานท้ังหมด.    เทพท่ีเหลือเปนบริวารของเทพ 
ที่เปนอาจารยนั้น  วิมานท่ีตํ่ากวาวิมานทั้งหมดน้ัน ก็ยังมีประมาณถึง ๑๒ โยชน.  
         เทพเหลาน้ัน     ไดพิจารณาผลกรรมในขณะท่ีคนเกิดแลว    ทราบแลว 
ซึ่งการไดสมบัตินั้น   เพราะอาศัยอาจารย   จึงกลาวกันวา  พวกเราจักไป  พวก 
เราจักกลาวสรรเสริญคุณแหงอาจารยของพวกเราในสํานักแหงพระทศพล   ดังน้ี  
แลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาในเวลาระหวางมัชฌิมยาม. 
         ในบรรดาเทวดาเหลาน้ัน     เทวดา ๖ องค   ไดกลาวคาถาองคละหน่ึง 
คาถา  เพ่ือพรรณนาคุณอาจารยของตนดวยคําวา 
         สพฺภิเรว  สมาเสถ                         สพฺภิ  กุพฺเพถ  สนฺถว 
         สติ  สทฺธมฺมมฺาย                     เสยฺโย  โหติ  น  ปาปโย.   
                             บุคคลควรน่ังรวมกับพวกสัตบุรุษ 
                   ควรทําความสนิทกับพวกสัตบุรุษ   บคุคล 
                   ทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว  มีแต 
                   คุณอันประเสริฐ  ไมมีโทษลามกเลย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทว  สพฺภ ิ แปลวา  พวกบัณฑิต  คือ  พวก 
สัตบุรุษ.  ระอักษรทําหนาท่ีสนธิ.   บทวา   สมาเสถ   แปลวา   ควรน่ังรวม 
ก็คําวา  สมาเสถ  นี้    เปนหัวขอแหงเทศนาเทาน้ัน.   อธิบายวา   พึงสําเร็จ 
อิริยาบถทั้งปวง   รวมกบัสัตบุรุษท้ังหลายทีเดียว.   บทวา  กุพฺเพถ   แปลวา 
ควรทํา.  บทวา  สนฺถว  แปลวา   ความสนิท   ไดแก  ความสนิทดวยไมตรี  
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แตความสนิทดวยตัณหาอันใคร ๆ ไมควรกระทํา.  ขอน้ี    พระผูมีพระภาคเจา  
ตรัสหมายเอาคําวา บุคคลพึงทําความสนิทไมตรีกับพระสัมมาสัมพุทธเจา  พระ-  
ปจเจกพุทธะ   และพระสาวกท้ังหลาย   ดังน้ี.   บทวา   สต   แปลวา   ของพวก 
สัตบุรุษ.   บทวา   สทฺธมมฺ   ไดแก   สทัธรรมตาง ๆ มีศลี ๕  ศลี  ๑๐  และ 
สติปฏฐาน ๔ เปนตน.   แตในสูตรนี้   ทานประสงคเอาศีล  ๕. บทวา  เสยฺโย 
โหติ  แปลวา  มีแตคุณอันประเสริฐ  คือ  มีแตความเจริญ.  บทวา  น  ปาปโย 
ไดแก  ความลามก   (ความตํ่าชา)   อะไร ๆ ยอมไมมี. 
         ลําดับนั้น   เทวดาอ่ืนอีกไดกลาวคาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
บุคคล   ควรนั่งรวมกับพวกสัตบุรุษ ฯลฯ ยอมไดปญญา  หาไดปญญาแตคนอ่ืน 
(คนพาล)  ไม  ดังนี้.  บทวา  นาฺโต   แปลวา   หาไดแตคนอ่ืนไม  คือ 
ชื่อวา     ปญญา    อันบุคคลยอมไมไดแตคนอ่ืนผูเปนพาล     ดุจนํ้ามันงาเปน 
ตน   อันบุคคลไมพึงไดดวย   กรวด  ทราย  เปนตน.   ก็บุคคลทราบธรรมของ 
สัตบุรุษท้ังหลายแลว   เสพอยูคบอยูซึ่งบัณฑิตเทานั้นจึงไดปญญา  ดุจน้ํามันทั้ง 
หลาย  มีน้ํามนังาเปนตน  อันบุคคลยอมไคดวยเม็ดงาเปนตน. 
         ลําดับนั้นแล   เทวดาอื่นอีกไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาคเจา 
วา    บุคคลควรน่ังรวมกับพวกสัตบุรุษ ฯลฯ  ยอมไมเศราโศกในทามกลางแหง 
เรื่องอันเปนท่ีต้ังแหงความเศราโศก   ดังน้ี.   บทวา  โสกมชฺเฌ   อธิบายวา 
บุคคลผูไปแลวในทามกลางแหงเรื่องอันเปนที่ต้ังแหงความเศราโศก      หรือวา 
ไปแลวในทามกลางแหงสัตวทั้งหลายผูมีความเศราโศก      เหมือนอุบาสิกา 
(มัลลิกา)     ของพันธุลเสนาบดี    และเหมือนสังกิจจสามเณรผูเปนสัทธิวิหาริก 
ของพระธรรมเสนาบดี   ผูไปในทามกลางแหงโจร  ๕๐๐  ยอมไมเศราโศก. 
         ลําดับนั้นแล  เทวดาอ่ืนอีกไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาคเจา 
วา บุคคลควรน่ังรวมกับพวกสัตบุรุษ ฯลฯ   ยอมไพโรจนในทามกลางแหงญาติ 
ดังน้ี.  บทวา าติมชฺเฌ  วิโรจติ  แปลวา ยอมไพโรจน ในทามกลางแหงหมู  
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ญาติ  คือวา   ยอมงามดุจสามเณร  ชื่อวา   อธิมุตตกะ   ผูเปนสทัธิวิหาริกของ 
พระสังกิจจเถระ 
 
                             เรื่อง  อธิมุตตกะสามเณร 
 
         ไดยินวา  สามเณรน้ันเปนหลานของพระสังกิจจเถระนั้น.  ในกาลครั้ง 
นั้น  พระเถระกลาวกะสามเณรวา  ดูกอนสามเณร   เธอเปนผูใหญแลว  เธอจง 
ไปถามถึงอายุของเธอแลวจงมา    เราจักอุปสมบทให    ดังน้ี  สามเณรรับคําวา 
ดีแลวขอรับ    ไหวพระเถระแลวถือบาตรและจีวรไปบานนองหญิง     ซึ่งต้ังอยู 
ใกลดงอันเปนที่อาศัยอยูของพวกโจร    แลวก็เที่ยวไปบิณฑบาต.     นองหญิง 
เห็นทานแลวไหวแลว  จึงนิมนตใหไปนั่งในบานใหฉันภัตตาหารแลว. สามเณร 
ทําภัตกิจเสร็จแลว     จึงถามถึงอายุของตน.  นางตอบวา   ดิฉันไมทราบ   แม 
ยอมทราบ.   สามเณรกลาววา   ทานจงอยูที่นี่   เราจักไปบานโยมมารดา   แลวก ็
กาวเขาไปสูดง.  บุรุษผูเปนโจรเห็นสามเณรแตไกล  จึงสงสัญญาณแกพวกโจร. 
พวกโจรใหสัญญาณดวยคําวา  ไดยินวา  สามเณรองคหน่ึง   หยั่งลงสูดง  พวก 
เธอจงไปนําสามเณรน้ันมา   ดังน้ี.  โจรบางพวกกลาววา   เราจักฆา   บางพวก 
กลาววา    เราจักปลอย.    แมสามเณรก็คิดวาเราเปนพระเสกขะ    มีกิจท่ีควรทํา 
แกตนอยู    เราปรึกษากับพวกโจรเหลาน้ีแลว     จักทําความสวัสดีเปนประมาณ 
จึงเรียกหัวหนาโจรมา     กลาววา     ดกูอนทานผูมีอายุ     เราจักทําความอุปมา 
(ความเปรียบเทียบ)   แกทาน   ดังน้ี   แลวไดกลาวคาถาเหลาน้ีวา 
                             ในอดีตกาลอันยาวนาน  ที่หมูไมใน 
                   ดงใหญ  เสือดาวตัวหน่ึงเที่ยวดักเหย่ือตาม 
                   ทางโคง ในกาลน้ัน  มันไดฆาจัมปกะเสีย 
                   แลว  เนื้อและนกทั้งหลายเห็นจัมปกะตาย 
                   แลว    ตกใจกลัว   พากันหลบหลกีไปใน  
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                   เวลาราตรี  จงึไมเกิดประโยชนแกมัน  ฉัน  
                   ใด  ทานฆาสมณะชื่อ  อธมิุตตกะ  ผูไมม ี
                   กิเลสเปนเครื่องกังวลใจก็เหมือนกันนัน่ 
                   แหละ     ชนท้ังหลายผูเดินทางจักไมมา 
                   พวกทานก็จักขาดทรัพย   สมณะชื่อวา 
                   อธิมุตตกะ  ผูไมมีกิเลสเครื่องกังวลใจ 
                   กลาวคําจริงแท   ชนท้ังหลายผูเดินทางจัก 
                   ไมมา  ความเสื่อมแหงทรพัยจักมี. 
         นายโจรกลาววา 
                             ถาทานเห็นคนเดินทางสวนมาแลว 
                   จักไมบอกแกใคร ๆ  ขาแตทานผูเจริญเมื่อ 
                   ทานตามรักษาสัจจะนี้ได  ก็จงไปตามสบาย 
                   เถิด. 
         สามเณรนั้น    ผูอันพวกโจรเหลาน้ันปลอยอยู   ไปอยู   แมเห็นญาติทั้ง  
หลายก็มิไดบอก   ที่นั้นเมื่อญาติของสามเณรน้ันมาถึงแลว   พวกโจรก็ชวยกัน 
จับแลวทรมานอยู      พวกโจรไดกลาวกะมารดาของสามเณรซ่ึงนางกําลังเสียใจ 
ประหารอกคร่ําครวญอยูวา 
                             อธิมุตตกะ  จักถามทานวา  อธิมตุตกะ 
                   บัดน้ีมีกาลฝนเทาไร    แมกระผมถามแลว 
                   ขอจงบอก  พวกเราจักรูไดอยางไร. 
         มารดาของอธิมุตตกะกลาวกะพวกโจรวา 
                             เรานี้แหละเปนมารดาของอธิมตุตกะ 
                   ผูนี้แหละเปนบิดา  ผูนี้เปนนองหญิง  ผูนี้  
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                   เปนพ่ีชายนองชาย     ชนทั้งหมดในท่ีนี้ 
                   เปนญาติของอธิมุตตกะ.  อธิมุตตกะมปีกติ  
                   ทํากิจอันไมสมควรเลย  เห็นญาติคนใดมา 
                   แลวก็ไมหาม  ขอนี้เปนวัตรปฏิบัติของ 
                   สมณะท้ังหลายผูเปนพระอริยะ   ผูมีธรรม 
                   เปนชีวิตหรือหนอ. 
         นายโจรกลาววา 
                             อธิมุตตกะมีปกติกลาวคําจริง   เห็น 
                   ญาติคนใดแลวก็ไมหาม     เพราะความ 
                   ประพฤติความดีของอธมิุตตกะ  ผูเปนภิกษ ุ
                   ผูมีปกติกลาวคําจริง.     ชนท้ังหมดผูเปน 
                   ญาติของอธิมุตตะปลอดภัยแลว  ขอจง 
                   ไปสูความสวัสดีเถิด. 
         ญาติเหลาน้ัน   ผูอันโจรท้ังหลายปลอยตัวแลวดวยอาการอยางนี้    ไป 
แลวกลาวกะอธิมุตตกะวา 
         พอชนทั้งหมดปลอดภัยแลว  กลบัมาสูความสวัสดี เพราะความประพฤติ 
ดีของทานผูเปนภิกษุ ผูกลาววาจาสัตย. 
         พวกโจรทั้งหารอยเลื่อมใสแลว      จึงขอบวชในสํานักของสามเณรชื่อ 
อธิมุตตกะ.     สามเณรจึงพาศิษยเหลานั้นไปสูสํานักพระอุปชฌาย     แลวตนก็ 
อุปสมบทกอน   ภายหลังจึงทําการอุปสมบทใหอันเตวาสิกของตน   มีประมาณ 
หารอยเหลานั้น.  อันเตวาสิกทั้งหมดเหลาน้ัน    ต้ังอยูในโอวาทของ  อธิมุตตกะ 
เถระแลวก็บรรลุซึ่งพระอรหัตมีผลอันเลิศ ดังน้ี.  
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         เทวดา     ถือเอาความขอน้ีแลวกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา     สต  
สทฺธมฺมมฺาย  าติมชฺเฌ  วิโรจติ  แปลวา  บุคคล  รูสัทธรรมของพวก 
สัตบุรุษแลว   ยอมไพโรจน   ในทามกลางแหงญาติ   ดังน้ี. 
         ในลําดับนั้นแล   เทวดาอ่ืนอีก   ไดกลาวคาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระ- 
ภาคเจาวา   บุคคลควรน่ังรวมกับพวกสัตบุรุษ ฯลฯ ยอมดํารงอยูสบายเนือง ๆ. 
คําวา   สาตต   นี้   แปลวา   เนือง  ๆ คือ    เทวดายอมกลาววา   ชนทั้งหลาย 
ยอมดํารงอยูสบายเนือง ๆ หรือวา   มคีวามสุขอันยั่งยืน. 
         ลําดับนั้นแล   เทวดาอื่นอีกไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาคเจา 
วา  ขาแดพระผูมีพระภาค  คําของใครหนอเปนสุภาษิต. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     คําของพวกทานท้ังหมดเปนสุภาษิตโดย 
ปริยาย   ก็แตพวกทานจงฟงคําของเราบางวา 
                             บุคคล   ควรน่ังรวมกับพวกสัตบุรุษ 
                   ควรทําความสนิทกับพวกสัตบุรุษ  บุคคล 
                   ทราบสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว  ยอม 
                   พนจากทุกขทั้งปวง. 
         บทวา  สพฺพาส  โว  แปลวา  ของพวกทานท้ังหมด.  บทวา  ปริยา- 
เยน  ไดแก  โดยการณะ.  บทวา   สพฺพทุกฺขา  ปมฺุจติ  แปลวา  ยอม 
พนจากทุกขทั้งปวง    อธบิายวา    ไมใชมีเหตุแตคุณอันประเสริฐแตอยางเดียว 
เทาน้ัน    ยอมไมไดปญญาเพียงอยางเดียว     ยอมไมเศราโศกในทามกลางแหง 
เรื่องเปนที่ต้ังแหงความโศกเพียงอยางเดียว ยอมไพโรจนในทามกลางแหงญาติ... 
ยอมเกิดในสุคติ. . . ยอมดํารงอยูสบายส้ินกาลนานเพียงอยางเดียว    ก็บุคคลน้ัน 
แล   ยอมพนแมจากวัฏทุกขทั้งส้ิน  ดังนี้แล. 
                                     จบอรรถกถาสัพภิสูตรที่  ๑  
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                                      ๒.  มัจฉริสตูร 
 
                              วาดวยเหตุที่ใหทานไมได 
 
         [๘๖]   สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู  ณ พระวิหารเชตวัน  
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    กรุงสาวัตถี   ครั้งน้ันแล    เมื่อปฐมยาม 
ลวงไปแลว   พวกเทวดาสตุลลปกายกิามากดวยกัน  มีวรรณะงาม   ยังพระวิหาร 
เชตวันทั้งสิ้นไปสวาง    เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา     ครั้นแลวจึงถวายอภิวาท 
พระผูมีพระภาคเจา   แลวยืนอยู   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง.      
         [๘๗]   เทวดาองคหนึ่ง    ครั้นยนือยู    ณ    ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว 
ไดกลาวคาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             เพราะความตระหน่ี   และความประ- 
                   มาทอยางน้ี  บุคคลจึงใหทานไมได  บคุคล 
                   ผูหวังบุญ  รูแจงอยู  พึงใหทานได. 
         [๘๘]   ในลําดับนั้นแล    เทวดาอื่นอีก    ไดกลาวคาถาทั้งหลายน้ีใน 
สํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             คนตระหนี่กลัวภัยใดยอมใหทานไม- 
                   ได  ภัยน้ันนัน่แลยอมมแีกคนตระหนี่ผูไม 
                   ใหทาน   คนตระหนี่ยอมกลัวความหวิและ 
                   ความกระหายใด   ความหิวและความกระ- 
                   หายนั้นยอมถูกตองคนตระหนี่นั้นนัน่แลผู 
                   เปนพาลท้ังในโลกนี้  และในโลกหนา  ฉะนั้น  
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                   บุคคลควรกําจัดความตระหน่ีอันเปน  
                   สนิมในใจ ใหทานเถิด  เพราะบุญท้ังหลาย 
                   ยอมเปนที่พ่ึงของสัตว ทั้งหลายในโลกหนา. 
         [๘๙]   ในลําดับนั้นแล     เทวดาอื่นอีก     ไดกลาวคาถาทั้งหลายน้ีใน 
สํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             ชนท้ังหลายเหลาใด  เมื่อของมนีอย 
                   ก็แบงให    เหมือนพวกเดินทางไกลก็แบง 
                   ของใหแกพวกท่ีเดินทางรวมกัน     ชนทั้ง- 
                   หลายเหลาน้ัน   เมื่อบุคคลท้ังหลายเหลาอื่น 
                   ตายแลว  ก็ชือ่วายอมไมตาย   ธรรมนี้เปน 
                   ของบัณฑิตแตปางกอน   ชนพวกหนึ่งเมื่อ 
                   ของมีนอยกแ็บงให  ชนพวกหน่ึงมีของมาก 
                   ก็ไมให ทักษณิาท่ีใหแตของนอย  นับเสมอ 
                   ดวยพัน. 
         [๙๐]   ในลําดับนั้นแล เทวดาอื่นอีก  ไดกลาวคาถาทั้งหลายน้ีในสํานัก 
พระผูมีพระภาคเจาวา 
                             ทาน พวกพาลชนเมื่อให ใหไดยาก 
                   กุศลธรรม  พวกพาลชนเมื่อทํา  ทําไดยาก 
                   พวกอสัตบุรุษยอมไมทําตาม      ธรรมของ 
                   สัตบุรุษ   อันพวกอสัตบุรุษดําเนินตามได 
                   แสนยาก  เพราะฉะน้ัน   การไปจากโลกน้ี 
                   ของพวกสัตบุรุษและของพวกอสัตบุรุษจึง 
                   ตางกัน   พวกอสัตบุรุษยอมไปสูนรก พวก 
                   สัตบุรุษยอมเปนผูดําเนินไปสูสวรรค.  
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         ในลําดับนั้นแล   เทวดาอ่ืนอีก  ไดกราบทูลคําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจา 
วา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   คําของใครหนอแลเปนสุภาษิต. 
         [๙๑]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา คําของพวกทานท้ังหมดเปนสุภาษิต 
โดยปริยาย   ก็แตพวกทานจงพึงคําของเราบาง  
                             บุคคลแมใด        พึงประพฤติธรรม 
                   ประพฤติสะอาด   เปนผูเลี้ยงภริยา    และ 
                   เมื่อของมีนอยก็ไหได   เมือ่บุรุษแสนหนึ่ง 
                   บูชาภิกษุพันหนึ่ง  หรือบริจาคทรัพยพัน- 
                   กหาปณะ      การบูชาของบุคคลเหลาน้ัน 
                   ยอมไมถึงสวนรอย    ของบุคคลอยางน้ัน. 
         [๙๒]   ในลําดับนั้นแล   เทวดาอื่นอีก  ไดกลาวกะพระผูมีพระภาคเจา 
ดวยคาถาวา 
                             การบูชาอันไพบูลยใหญโตนี้    ยอม 
                   ไมเทาถึงสวนแหงทานท่ีบุคคลใหดวย 
                   ความประพฤติธรรม เพราะเหตุอะไร เมื่อ 
                   บุรุษแสนหน่ึงบูชาภิกษุพันหน่ึง  หรือบร-ิ 
                   จาคทรัพยพันกหาปณะ  การบูชาของบุรุษ 
                   เหลาน้ันยอมไมถึงสวนรอยของบุคคล 
                   อยางน้ัน. 
         [๙๓]   ในลําดับนั้นแล     พระผูมีพระภาคเจาไคตรัสกะเทวดาน้ันดวย 
พระคาถาวา 
                             บุคคลเหลาหนึ่ง       ต้ังอยูในกรรม 
                   ปราศจากความสงบ         (ปราศจากธรรม)  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 164 

                   โบยเขา   ฆาเขา    ทําใหเขาเศราโศกแลว  
                   ใหทาน  ทานนั้นจัดวาทานมีหนานองดวย 
                   น้ําตา      จัดวาทานเปนไปกับดวยอาชญา 
                   จึงยอมไมเทาถึงสวนแหงทานท่ีใหดวย 
                   ความสงบ    (ประพฤติธรรม)    เมื่อบรุุษ 
                   แสนหน่ึงบูชาภิกษุพันหนึ่ง    หรือบริจาค 
                   ทรัพยพันกหาปณะ       การบูชาของบุรุษ 
                   เหลาน้ัน      ยอมไมถึงสวนรอยของบคุคล 
                   อยางน้ัน   โดยนัยอยางนี้. 
 
                                   อรรถกถามัจฉริสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในมัจฉริสูตรที่  ๒  ตอไป :- 
         บทวา  มจฺเฉรา  จ   ปมาทา  จ   แปลวา  เพราะความตระหน่ีและ 
ความประมาท  ไดแก  เพราะความตระหนัก   อันมีการปกปดซึ่งสมบัติของตนไว 
เปนลักษณะ    และเพราะความประมาท   อันมีการอยูปราศจากสติเปนลักษณะ. 
จริงอยู   บางคน  คิดวา  เมื่อเราใหสิ่งนี้   สิ่งน้ีก็จักหมดไป  วัตถุของเรา  หรือ 
วัตถุอันเปนของมีอยูในบานก็จักไมมี    ดังน้ี     ชื่อวา    ไมใหทานเพราะความ 
ตระหน่ี.   บางคน   แมจะเพียงยังจิตใหเกิดข้ึนวา   เราควรใหทาน  ดังนี้  ก็ไมมี 
เพราะความท่ีตนเปนผูขวนขวายในการเลนเปนตน   นี้ชื่อวา   ไมใหทานเพราะ 
ความประมาท. 
         ขอวา  เอว  ทาน  น  ทียติ   แปลวา   อยางนี้    บุคคลจึงใหทาน 
ไมได   อธิบายวา   ธรรมดาวา   ทานน้ีอันเปนเหตุนํามาใหซึ่งยศ    ใหซึ่งสิริ  
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ใหซึ่งสมบัติ   เห็นปานน้ี   บุคคลก็ยังใหไมได  เพราะฉะนั้น    ทานจึงกลาวถึง  
เหตุแหงการไมใหเพราะความตระหน่ีเปนตน.   บทวา  ปฺุ  อากงฺขมาเนน 
แปลวา    บุคคลผูหวังบุญ    คือ  ผูปรารถนาบุญอันตางดวยเจตนามีบุพเจตนา 
เปนตน.  ในคําวา  เทยฺย   โหติ  วิชานตา  แปลวา   รูแจงอยู   จึงใหทานน้ัน 
เทวดากลาววาบุคคลรูแจงวา   ผลของทานมีอยู   ดงัน้ี   จึงใหทาน. 
         ลําดับนั้น    เทวดาอื่นอีก   ไดกลาวคาถาทั้งหลายในสํานักพระผูมีพระ- 
ภาคเจาวา 
                             คนตระหนี่กลัวภัยใดยอมไมใหทาน 
                   ภัยน้ันนั่นแลยอมมีแกคนตระหน่ีผูไมให 
                   ทาน  คนตระหนี่กลัวความหิว  และความ 
                   กระหายใด ความหิวและความกระหายนั้น 
                   ยอมถูกตอง คนตระหนี่นั้นนั่นแหละผูเปน 
                   พาลท้ังในโลกนี้และโลกหนา       ฉะนัน้ 
                   บุคคลควรกําจัดความตระหน่ีอันเปนสนิม- 
                   ในใจ  (มลทิน)  ใหทานเถิด    เพราะบญุ  
                   ทั้งหลายยอมเปนที่พ่ึงของสัตวทั้งหลายใน 
                   โลกหนา. 
         บทวา  ตเมว   พล   ผุสติ   อธิบายวา   ความหิวและความกระหาย 
ยอมถูกตอง    คือยอมติดตาม     ยอมไมละบุคคลผูเปนพาลน้ันนั่นแหละทั้งใน 
โลกนี้และโลกหนา.   บทวา  ตสฺมา  ไดแก  ก็เพราะความหิวและความกระหาย 
ยอมถูกตองบุคคลผูเปนพาลนี้นั่นแหละ.     บทวา  วิเนยฺย  มจฺเฉร   แปลวา 
บุคคลควรกําจัดความตระหนี่ ไดแกนําความตระหนี่อันเปนมลทินออก. บทวา 
ทชฺชา  ทาน  มลาภิภู   อธิบายวา บุคคลผูกําจัดมลทิน  ครั้นกําจัดมลทิน คือ 
ความตระหน่ีนั้นแลว   จึงใหทานได.  
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         ในลําดับนั้นแล  เทวดาอ่ืนอีก   ไดกลาวคาถาท้ังหลายในสํานักพระผูมี 
พระภาคเจาวา  
                             ชนเหลาใด  เมื่อของมีนอยก็แบงให 
                 เหมือนพวกเดินทางไกลแบงของใหแก 
                 พวกท่ีเดินทางรวมกัน     ชนเหลาน้ัน  เมื่อ 
                 บคุคลเหลาอื่นตายแลว     ชือ่วายอมไมตาย 
                 ธรรมนี้เปนของบัณฑิตแตปางกอน    ชน 
                 พวกหน่ึง    เมือ่ของมีนอยก็แบงให  ชน 
                 พวกหน่ึงแมของมีมากก็ไมให  ทักษิณา 
                 (ของทําบุญ)    ที่ใหแตของนอยนับเสมอ 
                 ดวยพัน. 
         บทวา  เต  มเตสุ  น  มิยฺยนฺติ  ความวา บุคคลเหลาน้ัน เมื่อบุคคล 
อ่ืนตายแลว ชื่อวา ยอมไมตาย  เพราะความตายคือความเปนผูมีปกติไมใหทาน 
เหมือนอยางวา  บุคคลผูตายแลว   เมื่อบุคคลอ่ืนนําสิ่งของท้ังหลายมีขาวและนํ้า 
เปนตนแมมาก  มาวางแวดลอมแลวบอกวา   สิ่งน้ีจงเปนของผูนี้     สิ่งน้ีจงเปน 
ของผูนี้  ดังนี้   บุคคลผูตายแลวเหลานั้นก็ไมสามารถลุกข้ึนมารับการแจกจายได 
ฉันใด   แมบคุคลผูไมใหทานก็เหมือนกัน    เพราะฉะน้ัน    โภคะท้ังหลายของ 
ผูตายแลว   และของผูมีปกติไมใหทานจึงชื่อวาเสมอ ๆ กัน   ดวยเหตุนั้นแหละ 
บุคคลผูมีปกติใหทาน  เมื่อชนทั้งหลายเห็นปานน้ีตายแลว  ชื่อวา  ยอมไมตาย. 
         บทวา  อทฺธานว  สหาวชฺช  อปฺปสฺสึ  เย  ปเวจฺฉนฺติ   อธิบายวา 
คนทั้งหลายผูเดินทางไกลกันดารรวมกันเมื่อเสบียงมีนอย        บุคคลผูเดินทาง 
รวมกันก็แบง คือยอมใหทานน่ันแหละแกบุคคลผูเดินทางรวมกัน ฉันใด  ขอน้ี 
ก็ฉันนั้นแล คนเหลาใด เดินทางรวมกันไปสูทางกันดาร  คือสงสารอันมีเบื้องตน  
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และที่สุดที่บุคคลรูไมได      ครั้นเมื่อวัตถุที่พึงใหแมมีนอย       ก็แบงของใหได  
ชนเหลาน้ัน     ครั้นเมื่อชนอ่ืนตายแลว   จึงชื่อวา   ยอมไมตาย.    บทวา   เอส 
ธมฺโม สนนตฺโน  อธิบายวา  ธรรมนี้เปนของโบราณ   อีกอยางหนึ่ง  ธรรม 
นี้เปนของบัณฑิตเกา.    บทวา   อปฺปสฺเมเก   เเปลวา   ชนพวกหนึ่งเมื่อของ 
มีนอย.    บทวา  ปเวจฺฉนฺติ   แกเปน  ททนฺติ   แปลวา  ยอมให.    บทวา 
พหุเนเก  น  ทิจฺฉเร  แปลวา  ชนพวกหนึ่งมีของมากก็ไมให   คือวา   ชน 
บางพวกแมมีโภคะมากมาย  ก็ยอมไมให. บทวา สหสฺเสน สม  มิตา  แปลวา 
นับเสมอดวยพัน   คือ  ยอมเปนเชนกับทานพันหน่ึง. 
         ในลําดับนั้นแล   เทวดาอ่ืนอีก    ไดกลาวคาถาท้ังหลายในสํานักพระผูมี 
พระภาคเจาวา 
                             ทาน พวกพาลชนเมื่อให  ใหไดยาก 
                   กุศลธรรม  พวกพาลชนเมื่อทํา  ทําไดยาก 
                   พวกอสัตบุรุษยอมไมทําตาม     ธรรมของ 
                   สัตบุรุษอันพวกอสัตบุรุษดําเนินตามไดยาก 
                   เพราะฉะน้ัน     การไปจากโลกน้ีของพวก 
                   สัตบุรุษและพวกอสัตบุรุษ     จึงตางกัน 
                   พวกอสัตบุรุษยอมไปสูนรก  พวกสัตบุรุษ 
                   ยอมเปนผูดําเนินไปสูสวรรค. 
         บทวา  ทุรนฺวโย  แปลวา  ดําเนินตามไดยาก   คือ   เขาถึงไดโดยยาก 
อธิบายวา  ใหเต็มไดยาก.  ในลําดับนั้นแล  เทวดาอื่นอีก  ไดกราบทูลกะพระ- 
ผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระผูมีพระภาคเจา    คําของใครหนอแลเปนสุภาษิต 
ดังน้ี. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา คําของพวกทานทั้งหมดเปนสุภาษิตโดยปริยาย 
ก็แตพวกทานจงฟงคําของเราบางวา  
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                             บุคคลแมใด     ยอมประพฤติธรรม 
                   ประพฤติสะอาด   เปนผูเลี้ยงภรรยา  และ   
                   เมื่อของมีนอยก็ใหได   เมือ่บุรุษแสนหนึ่ง 
                   บูชาภิกษุพันหนึ่ง     หรอืบริจาคทรัพย  
                   พันกหาปณะ   การบูชาของบุคคลเหลาน้ัน 
                   ยอมไมถึงสวนรอยของบุคคลอยางน้ัน. 
         บทวา   ธมมฺ  จเร ไดแก ยอมประพฤติธรรม คือ กุศลกรรมบถ  ๑๐ 
บทวา   โยป  สมฺุชก  จเร  แปลวา   บุคคลแมใด   ยอมประพฤติสะอาด 
ไดแก   พระพฤติใหสะอาดดวยสามารถแหงการชาํระลางความชั่วทั่ว ๆ   ไปต้ัง 
แตตน     และดวยสามารถแหงการยํ่ายี     ดุจการนวดฟางขาวเปนตน.     บทวา 
ทาร  จ  โปส  แกเปน  ทาร  จ โปเสนฺโต   แปลวา  เลี้ยงดูภรรยา.  บทวา 
ทท  อปฺปกสมฺึ   แปลวา  เมื่อของมีนอยก็ใหได   ไดแก  บุคคลใด   แมสัก 
วามีใบไมและผักเปนตน   มีนอยก็ทําการแบงใหไดนั่นแหละ บุคคลน้ัน  ชือ่วา 
ยอมพระพฤติธรรม.  บทวา  สตสหสฺสาน  แปลวา  เมื่อบุรุษแสนหน่ึง คือ 
บุรุษท่ีทานแบงออกเปนพวกละพัน  ๆ นับไดเปนรอย  จึงชื่อวา  บุรุษแสนหน่ึง. 
         บทวา   สหสฺสยาคิน  แปลวา   บชูาภิกษุพันหนึ่ง   มีวิเคราะหวา 
ชื่อวา  การบูชาพันหน่ึง   เพราะอรรถวา   การบูชาภิกษุพันหน่ึง  หรือวาการ 
บูชาอันเกิดแตการบริจาคทรัพยพันกหาปณะ.    การบูชาพันหน่ึงนั้น    มีอยูแก 
ภิกษุนั้น   เหตุนั้น  ภิกษุนั้น   จึงชื่อวามีการบูชาพันหน่ึง.    ดวยบทวา  บุรษุ 
แสนหน่ึงบูชาภิกษุพันหน่ึงน้ัน     ยอมเปนอันแสดงถึง    บิณฑบาตสิบโกฏิ* 
หรือวาสิบโกฏิแหงกหาปณะ  ตรัสวา  บุคคลเหลาใด    ยอมใหของมีประมาณ 
เทาน้ี  บุคคลเหลาน้ันยอมไมถึงคาแมสวนรอย   ของบุคคลอยางน้ัน.  บุคคลน้ี 
๑.   คําวา  สิบโกฏินี้   หมายเอาสวนท่ีใหผลเปนพันสวน  แลวคูณดวยบุรุษแสนหนึ่ง.  
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ใดเมื่อพระพฤติธรรม   ยอมประพฤติสะอาด   เลี้ยงดูภรรยา   แมของมีนอย 
ก็ยังใหได    การบูชาภิกษุพันหน่ึงนั้น     ยอมไมถึงคาแมสวนรอยของบุคคลผู 
ประพฤติธรรมนั้น.  
         อีกอยางหนึ่ง  ทานอันใด  สักวาของผูคุนเคยกันเพียงคนหนึ่งก็ดี  สัก 
วาเปนสลากภัตก็ดี  อันบคุคลผูยากจนใหแลว  ทานท้ังหลายของบุคคลเหลาน้ัน 
แมทั้งหมด*   ยอมไมถึงคาสวนรอยของทานอันผูยากจนใหแลว. 
         ชื่อวา กล แปลวา สวนหนึ่งน้ัน แบงออกเปน ๑๖ สวนบาง เปน ๑๐๐ 
สวนบางเปน ๑,๐๐๐ สวนบางในท่ีนี้พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาสวนแหงรอย 
ตรัสวา ทานอันใด  อันผูยากจนน้ันใหแลว  ในเพราะทานน้ัน   ทานจําแนกแลว 
รอยสวน   การใหบิณฑบาตโดยรวมต้ังสิบโกฏิของบุคคลน้ี    ก็ไมถึงคาแมสวน 
หน่ึงแหงทาน  อันผูยากจนน้ันใหแลว. 
         เมื่อพระตถาคต    ทรงทําอยูซึ่งทานอันหาคามิไดอยางนี้แลว    เทวดา 
ผูยืนอยู ณ ทีใ่กล  จึงคิดวา  พระผูมีพระภาคเจา  ยังมหาทานอยางนี้ใหเปนไป 
ดวยคาถาบาทหน่ึง  ดุจเอาวัตถุอันประกอบไปดวยรัตนะต้ังรอยใสเขาไปในนรก 
ซัดไปซ่ึงทานอันมากอยางนี้วา  มีประมาณนิดหนอยอยางนี้    ดุจประหารอยูซึ่ง 
มณฑลแหงพระจันทร  จึงกลาวคาถาวา 
                             การบูชาอันไพบูลยนี้   อันใหญโตน้ี 
                   ยอมไมเทาถึงสวนแหงทานท่ีบุคคลให 
                   ดวยความประพฤติธรรม     เพราะเหตุไร 
                   เมื่อบุรษุแสนหน่ึงบูชาภิกษุพันหนึ่ง  หรือ 
                   บริจาคทรัพยพันกหาปณะ    การบชูาของ 
๑. ทานท้ังหมดนี้   หมายเอาทานที่บุรุษแสนหนึ่ง  บูชาภกิษุพันหนึ่งดวย.  
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                   บุรุษเหลาน้ัน      ยอมไมถึงสวนรอยของ  
                   บุคคลอยางน้ัน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   เกน   แปลวา   เพราะเหตุไร.   บทวา 
มหคฺคโต     แปลวาใหญโต    นี้เปนคําไวพจนของคําวา ไพบูลย. สองบทวา 
สเมน  ทินฺนสฺส  แปลวา  แหงทานที่บุคคลใหดวยความประพฤติ. ลําดับนั้น  
พระผูมีพระภาคเจา   เมื่อจะทรงจําแนกทานแสดงแกเทวดานั้น   จึงตรัสวา 
                   ททนฺติ  เหเก  วิสเม  นิวฏิา 
                   ฆตฺวา  วธิตฺวา  อถ  โสจยิตฺวา 
                   สา  ทกฺขิณา  อสฺสุมขุา  สทณฺฑา 
                   สเมน  ทินฺนสฺส  น  อคฺฆเม. 
                             บุคคลเหลาหนึ่ง   ต้ังอยูในกรรม 
                   ปราศจากความสงบ   โบยเขา  ฆาเขา  ทํา 
                   ใหเขาเศราโศกแลวใหทาน  ทานน้ันจัดวา 
                   ทานมีหนาอนันองดวยนํ้าตา  จัดวาทาน 
                   เปนไปกับดวยอาชญา    จงึไมเทาถึงสวน 
                   แหงทานท่ีใหดวยความสงบ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา วิสเม นิวิฏา  แปลวา ต้ังม่ันในกรรมอัน 
ปราศจากความสงบ   ไดแกต้ังม่ันในกายกรรม   วจีกรรม   และมโนกรรมอันหา 
ความสงบมิได. บทวา ฆตฺวา  แกเปน  โปเถตฺวา  แปลวา  โบยแลว.  บทวา 
วธิตฺวา  แปลวา  ฆาแลว  คือ  ทําใหตาย.  บทวา  อสฺสุมุขา  แปลวา  ม ี
หนานองดวยน้ําตา  จริงอยู  ทานท่ีทําใหผูอ่ืนรองไหแลวให  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา   ทานมีหนานองดวยนํ้าตา.  บทวา  สทณฺฑา แปลวา  เปนไปกับ  
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ดวยอาชญา.     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ทักษิณาที่บุคคลคุกคามผูอ่ืนแลว 
ประหารแลวให  เรียกวา  ทักษิณาเปนไปกับดวยอาชญา.  
         พระผูมีพระภาคเจา   เมื่อจะทรงแสดงเนื้อความน้ี   อยางนี้วา   เราไม 
อาจเพ่ือถือเอามหาทานแลวทําใหชื่อวามีผลนอย   หรือ  ทานอันนอย   ทําใหมี 
ชื่อวา  มีผลมาก  เพราะความเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา   ก็แตมหาทานน้ี   ชื่อ 
วามีผลนอยอยางนี้   เพราะความไมบริสุทธิ์เกิดข้ึนแกตน   ทานนอยน้ี   ชื่อวามี 
ผลมากอยางนี้   เพราะความบริสุทธิ์เกิดข้ึนแกตน   ดังน้ี   จึงตรัสคําวา 
         โดยนัยอยางนี้    เม่ือบุรุษแสนหน่ึงบูชาภิกษุพันหน่ึง   หรือบริจาค 
         ทรัพยพันกหาปณะ   การบูชาของบุคคลเหลาน้ัน  ยอมไมถึงสวนรอย 
ของบุคคลอยางนั้นดังน้ี. 
                             จบอรรถกถามัจฉริสูตรที่  ๒  
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                                        ๓.  สาธุสูตร 
 
                                วาดวยอานิสงสการใหทาน 
 
         [๙๔]   ครั้งน้ันแล  เมื่อปฐมยามลวงไปแลว  พวกเทวดาสตุลลปกายิกา  
มากดวยกัน   มีวรรณะงาม  ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง  เขาไปเฝาพระผู  
มีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ครั้นถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลว   จึงไดยืน 
อยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         [๙๕]   เทวดาองคหนึ่ง   ครั้นยืนอยู  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว   ได 
เปลงอุทานน้ีในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             ขาแตพระองคผูไมมีทุกข    ทานยัง 
                   ประโยชนใหสําเร็จไดแล    เพราะความ 
                   ตระหนี่และความประมาทอยางน้ี    บคุคล 
                   จึงใหทานไมได   อันบุคคลผูหวังบุญ  รู 
                   แจงอยู  พึงใหทานได. 
         [๙๖]   ในลําดับนั้นแล  เทวดาอื่นอีก   ไคเปลงอุทานน้ีในสํานักของ- 
พระผูมีพระภาคเจาวา 
                             ขาแตพระองคผูไมมีทุกข  ทานยัง 
                   ประโยชนใหสําเร็จไดแล  อนึ่ง  แมเมื่อ 
                   ของมีอยูนอย ทานก็ยังประโยชนใหสาํเร็จ 
                   ได บุคคลพวกหนึ่ง  เมื่อของมีนอย  ยอม 
                   แบงใหได  บคุคลพวกหนึ่ง   มีของมากก็  
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                   ใหไมได  ทักษิณาท่ีใหแตของนอย  กน็ับ  
                   เสมอดวยพัน.  
         [๙๗]  ในลําดับนั้นแล   เทวดาอื่นอีก   ไดเปลงอุทานน้ีในสํานักพระ 
ผูมีพระภาคเจาวา 
                             ขาแตพระองคผูไมมีทุกข    ทานยัง 
                   ประโยชนใหสําเร็จไดแล  แมเมื่อของมอียู 
                   นอย ทานก็ยังประโยชนใหสําเร็จได  อนึ่ง 
                   ทานท่ีใหแมดวยศรัทธาก็ยังประโยชนให 
                   สําเร็จได       นักปราชญทั้งหลายกลาววา 
                   ทานและการรบเสมอกัน   พวกวีรบุรษุแมม ี
                   นอย  ยอมชนะคนขลาดที่มีมากได  ถาบุคคล 
                   เชื่ออยูยอมใหสิ่งของแมนอยได     เพราะ 
                   ฉะนั้นแล   ทายกนั้นยอมเปนผูมีความสุข 
                   ในโลกหนา. 
         [๙๘]  ในลําดับนั้นแล   เทวดาอื่นอีก  ไดเปลงอุทานน้ีในสํานักพระผู 
มีพระภาคเจาวา 
                             ขาแตพระองคผูไมมีทุกข  ทานยัง 
                   ประโยชนใหสําเร็จไดแล  แมเมื่อของมอียู 
                   นอย  การใหทานไดเปนการดี  อนึ่ง  ทาน 
                   ที่ใหแมดวยศรัทธาก็ยังประโยชนใหสาํเร็จ 
                   ได  อนึ่ง  ทานท่ีใหแกบุคคลผูมีธรรมอัน 
                   ไดแลว    ยิ่งเปนการดี     บุคคลใดเกิดมา 
                   ยอมใหทานแกผูมีธรรมอันไดแลว  ผูมี  
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                   ธรรมอันบรรลุแลวดวยความหมั่นและ  
                   ความเพียร    บุคคลนั้นลวงพนนรกแหง 
                   ยมราช   ยอมเขาถึงสถานอันเปนทิพย. 
         [๙๙]  ในลําดับนั้นแล   เทวดาอื่นอีก   ไดเปลงอุทานน้ีในสํานักพระ 
ผูมีพระภาคเจาวา 
                             ขาแตพระองคผูไมมีทุกข  ทานยัง 
                   ประโยชนใหสําเร็จไดแล  แมเมื่อทานมอียู 
                   นอย  การใหทานไดเปนการดี   ทานท่ีให 
                   แมดวยศรัทธาก็ยังประโยชนใหสําเรจ็ได 
                   ทานท่ีใหแกบุคคลผูมีธรรมอันไดแลว  ยิ่ง 
                   เปนการดี  อน่ึง   ทานท่ีบคุคลเลือกใหยิ่ง 
                   เปนการดี  ทานท่ีเลือกให  พระสุคตทรง 
                   สรรเสริญแลว     บุคคลท้ังหลายผูควรแก 
                   ทักษิณา  ยอมมีอยูในโลกคือหมูสัตวนี้ 
                   ทานท้ังหลาย   อันบุคคลใหแลวในบุคคล 
                   ทั้งหลายนั้น   ยอมมีผลมาก  เหมือนพืชท้ัง 
                   หลายท่ีบุคคลหวานแลวในนาดี. 
         [๑๐๐] ในลําดับนั้นแล  เทวดาอื่นอีก   ไดเปลงอุทานน้ีในสํานักพระ 
ผูมีพระภาคเจาวา 
                             ขาแตพระองคผูไมมีทุกข  ทานยัง 
                   ประโยชนใหสําเร็จไดแล  แมเมื่อของมอียู 
                   นอย  การใหทานไดเปนการดี   ทานท่ีให  
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                   แมดวยศรัทธาก็ใหประโยชนสําเร็จได 
                   ทานท่ีใหแกบุคคลผูมีธรรมอันไดแลวย่ิง  
                   เปนการดี   อนึ่ง  ทานท่ีบคุคลเลือกใหยิ่ง 
                   เปนการดี   อนึ่ง   ความสาํรวมแมในสัตว 
                   ทั้งหลายยิ่งเปนการดี  
                             บุคคลใดประพฤติเปนผูไมเบียด 
                   เบียนสัตวทั้งหลายอยู  ไมทําบาป   เพราะ 
                   กลัวความติเตียนแหงผูอื่น     บัณฑิตท้ัง 
                   หลายยอมสรรเสริญบุคคล   ซึ่งเปนผูกลัว 
                   บาป   แตไมสรรเสริญบคุคลผูกลาในการ 
                   ทําบาปน้ัน       สัตบุรษุท้ังหลายยอมไมทํา 
                   บาปเพราะความกลัวบาปแทจริง. 
         ในลําดับนั้นแล   เทวดาอ่ืนอีก   ไดกลาวคํานี้ กะพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  คําของใครหนอแลเปนสุภาษิต. 
         [๑๐๑] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     คําของพวกทานท้ังหมดเปน 
สุภาษิตโดยปริยาย   แตวาพวกทานจงฟงคําของเราบาง 
                             ก็ทานอันบัณฑิตสรรเสริญแลวโดย 
                   สวนมากโดยแท  ก็แตธรรมบท (นิพพาน) 
                   แหละประเสริฐกวาทาน  เพราะวาสัตบุรุษ 
                   ทั้งหลายผูมีปญญาในกาลกอนก็ดี      ใน  
                   กาลกอนกวาก็ดี  บรรลุซึง่นิพพานแลวแท 
                   จริง.  
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                                      อรรถกถาสาธุสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสาธุสูตรที่  ๓  ตอไป:- 
         บทวา  อุทาน  อุทาเนสิ   แกเปน   อุทาหาร   อุทาหริ  ไดแก 
เปลงวาจายกตัวอยางมาอาง.    เหมือนอยางวา    บคุคลยอมไมอาจเพ่ือจะถือเอา 
ประมาณนํ้ามันอันนอยได  เพราะซึมซาบไป  ทานเรียกน้ํามันนั้นวา  เปนสวน 
ที่เหลือเศษ    บุคคลใด    ยอมไมอาจเพ่ือถือเอาทะเลสาบที่มีน้ํามาก    อันใด 
เพราะไหลทวมทับ    ทานเรียกน้ําน้ันวา  โอฆะ  ฉันใด  หทัยใด  ยอมไมอาจ 
เพ่ือจะยึดซึ่งถอยคําอันเกิดจากปติไวได  เพราะเปนถอยคําอันมีกําลังยิ่ง  อดกลั้น 
อยูภายในไมได  ยอมออกมาภายนอก ทานจึงเรียกถอยคําน้ันวา  อุทาน  ฉันนั้น 
เหมือนกัน  เทวดานั้นเปลงอุทานถือถอยคําอันเกิดแตปติเห็นปานนี้.   ในลําดับ 
นั้นแล  เทวดาอ่ืนอีก  ไดเปลงอุทานในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             ขาแตพระองคผูไมมีทุกข  ทานยัง 
                   ประโยชนใหสําเร็จไดแล      แมเมื่อของมี  
                   อยูนอย     ทานก็ยังประโยชนใหสําเรจ็ได 
                   อนึ่ง    ทานที่ใหแมดวยศรัทธา    ก็ยงั 
                   ประโยชนใหสําเร็จได  นักปราชญทั้งหลาย 
                   กลาววา   ทานและการรบเสมอกัน    พวก 
                   วีรบุรุษแมมนีอย    ยอมชนะคนฉลาดที่มี 
                   มากได   ถาบุคคลเชื่ออยู   ยอมใหสิ่งของ 
                   แมนอยได    เพราะฉะน้ันแล    ทายกน้ัน 
                   ยอมเปนผูมคีวามสุขในโลกหนา.  
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         บทวา  สทฺธายป  สาหุ  ทาน  แปลวา  ทานท่ีใหแมดวยศรัทธาก็  
ยังประโยชนใหสําเร็จได  ไดแก  ทานที่บุคคลแมเชื่อซึ่งกรรมและผลของกรรม 
แลวให    เปนการยังประโยชนใหสําเร็จได   คือ   เปนกรรมอันเจริญท่ีตนได.  
บทวา  อาหุ  แกเปน   กเถนฺติ   แปลวา   ยอมกลาว.   ถามวา   อยางไร   ทาน 
และการรบทัง้สองน้ัน  จึงชื่อวาเสมอกัน.  ตอบวา เพราะวาบุคคลผูขลาดในชีวิต 
ยอมไมอาจเพ่ือจะรบ บุคคลผูกลัวความส้ินเปลือง  ก็ยอมไมอาจเพ่ือจะใหทาน.  
จริงอยู      เมือ่บุคคลกลาววา       ขาพเจาจักรักษาชีวิตดวย       จักรบดวย 
ดังน้ี  ยอมไมรบ   แตบุคคลสละความอาลัยในชีวิตแลวใหอุสาหะเกิดข้ึนวา   เรา 
ถูกตัดอวัยวะหรือการตายก็ตาม   เราจักตองถึงความเปนอิสระน่ัน     ดังน้ีทีเดียว 
ยอมรบ.   บคุคลเมื่อกลาววา   เราจักรักษาโภคะทั้งหลายและจักใหทาน   ดังนี้  
ชื่อวา  ยอมไมใหทาน  แตบุคคลสละความอาลัยในโภคะทั้งหลายและมีอุสาหะวา 
เราจักใหมหาทาน  ดังนี้    ชื่อวา   ยอมใหทาน.   ทานและการรบ   ยอมเสมอกัน 
แมดวยอาการอยางนัเ. คําอะไร ๆ ที่จะพึงกลาวใหยิ่งกวานี้ยอมไมมี. 
         บทวา  อปฺปาป  สนฺตา  พหุเก ชนิ  แปลวา  พวกวีรบุรุษแม 
มีนอย  ยอมชนะคนขลาดที่มีมากได    อธิบายวา    พวกวีรบุรษุถึงจะมีนอย 
ก็สามารถรบชนะผูขลาดท่ีมีมากได  ฉันใด  บุคคลผูถึงพรอมดวยศรัทธา ก็ฉันนั้น 
เมื่อใหทานนอยยอมย่ํายีความตระหน่ีมาก       ทั้งยงัไดผลของทานเปนอันมาก.  
ทานและการรบจึงเสมอกัน แมดวยอาการอยางนี้.    ดวยเหตุนี้แหละ    เทวดาจึง 
กลาววา    ถาบุคคลเชื่ออยู    ยอมใหสิ่งของแมนอยได  ดังนี้.    ก็เพ่ือประกาศ 
เนื้อความน้ีวา  เพราะฉะน้ันแล   ทายกนั้น   ยอมเปนผูมีความสุขในโลกหนา 
ดังน้ี   พึงยังเรื่องพราหมณเอกสาฎกใหพิสดาร.  บทวา  ธมฺมลทฺธสฺส  แปลวา 
ผูมีธรรมอันไดแลว    ไดแก  บุคคลผูมีโภคะอันไดแลวดวยธรรมอันสงบ  และ 
บุคคลผูมีธรรมอันไดแลว.    ในขอน้ี     บุคคลผูมีธรรมอันบรรลุแลว     ผูเปน  
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พระอริยบุคคล  ชื่อวา  ผูมีธรรมอันไดแลว.  เพราะฉะนั้น   ทานอันบุคคลผูมี  
โภคะอันไดแลวโดยธรรม   ยอมใหแกพระอริยบุคคลผูมีธรรมอันไดแลว   ทาน 
กลาววา  แมขอนั้น   ก็เปนการดี.  เนื้อความในบทคาถาวา  บุคคลใด ยอมให 
ทานแกผูมีธรรมอันไดแลว  แมนี้ก็นยันี้แหละ.  บทวา  อุฏานวริยาธิคตสฺส 
ไดแก ผูมีโภคะอันบรรลุแลว    ดวยความบากบ่ัน    และความเพียร.    บทวา 
เวตรณี  (ชื่อนรกขุมหน่ึงที่มีแมน้ํา)  นี้เปนเพียงหัวขอเทศนาเทาน้ัน.   อธิบาย 
วา ก็บุคคลน้ันกาวพนไปไดโดยประการท้ังปวง คือ ซึ่งนรกของพญายม ชื่อวา 
เวตรณีบาง  ซึ่งมหานรก ๓๑  มีสัญชีวนรก   และกาฬสุตตนรกเปนตนบาง. 
         ในลําดับนั้นแล    เทวดาอ่ืนอีก    ไดเปลงอุทานในสํานักพระผูมีพระ- 
ภาคเจาวา 
                             ขาแตพระองคผูไมมีทุกข  ฯลฯ  ทาน 
                   ที่ใหแกบุคคลผูมีธรรมอนัไดแลว    เปน 
                   การดี  อนึ่ง  ทานท่ีบุคคลเลือกใหยิ่งเปน 
                   การดี     ทานท่ีเลือกใหพระสุคตทรง 
                   สรรเสริญแลว. 
         บทวา  วิเจยฺย ทาน  แปลวา  ทานท่ีบุคคลเลือกให.   ในขอน้ี ไดแก 
ทานท่ีบุคคลเลือกใหนั้นมี  ๒  อยาง  คือ  เลือกทักขิณา   (ของสําหรับทําบุญ) 
อยางหน่ึง   เลือกพระทักขิไณยบุคคล   (บุคคลผูควรรับของทําบุญ)  อยางหน่ึง. 
ในสองอยางน้ัน    การนําปจจัยทั้งหลายท่ีเลว      ออกไปแลวคัดเลือกเอาของท่ี 
ประณีต ๆ  ถวายแกพระทักขิไณยบุคคลเหลานั้น    ชื่อวา    การเลือกทักขิณา. 
การละเวนบุคคลท้ังหลาย   นอกจากศาสนานี้    ผูมีศีลวิบัติแลว     และบุคคลผู 
นอกรีตนอกรอย ๙๖ ประเภท   แลวถวายทานแกบรรพชิตในพระศาสนา  ผูถึง  
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พรอมดวยศีลาทิคุณ   ชื่อวา  การเลือกพระทักขิไณยบุคคล.   ดวยอาการทั้งสอง  
อยาง  อยางนี้  ชื่อวา  ทานท่ีบุคคลเลือกให.  บทวา สุคตปฺปสฏ  แปลวา 
พระสุคตทรงสรรเสริญแลว.    ก็เทวดากลาวถึงการเลือกทักษิณา   (ของทําบุญ) 
ดวยคําวา  พีชานิ  วุตฺตานิ  ยถา นี้ แปลวา เหมือนพืชท่ีหวานแลว อธิบายวา 
ไทยธรรม    คือของทําบุญ    อันประณีต ๆ  เชนกบัการเลือกพืชที่หวานแลว. 
บทวา  ปาเณสุป  สาธุ  สยโม   แปลวา  ความสํารวมแมในสัตวทั้งหลายเปน 
การดี  คือ  วามีความสํารวมในสัตวทั้งหลาย  ก็ยอมเปนกรรมอันเจริญ. 
         เทวดาน้ี      เมื่อจะกาวลวงอานิสงสของทานท่ีพวกเทวดาเหลาอ่ืนกลาว 
แลว    เพ่ือกลาวถึงอานิสงสแหงศีล   จึงเริ่มคําวา 
                             โย  ปาณภูตานิ  อเหย  จร 
                             ปรูปวาทา  น  กโรติ  ปาป 
                             ภีรุ  ปสสนฺติ  น  ห ิ ตตฺถ  สูร 
                             ภยา  หสินฺโต  น  กโรนฺติ  ปาป. 
                             บุคคลใดประพฤติตนเปนผูไมเบียด  
                   เบียนสัตวทั้งหลาย  เท่ียวไปอยู  ไมทําบาป 
                   เพราะกลัวความติเตียนแตงผูอื่น  บัณฑิต 
                   ทั้งหลาย  ยอมสรรเสริญซ่ึงบุคคลผูกลัว 
                   บาป    แตไมสรรเสริญบคุคลผูกลาในการ 
                   ทําบาปน้ัน    สัตบุรุษท้ังหลาย   ยอมไม 
                   ทําบาป  เพราะความกลัวบาปแท. 
         คําวา  อเหย  จร แกเปน  อวิหสึนฺโน  จรมาโน  แปลวา  เปน 
ผูไมเบียดเบียน  เท่ียวไปอยู.    บทวา  ปรูปวาทา  แปลวา  เพราะกลัวความ  
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ติเตียนแหงบุคคลอ่ืน.   บทวา  ภยา  ไดแก  อุปวาทภัย   (ภัยคือความติเตียน).  
บทวา   ทานา  จ  โข   ธมมฺปทว  เสยฺโย   แปลวา  บทแหงธรรมเทาน้ัน 
ประเสริฐกวาทาน    คือวา  บทแหงธรรม   กลาวคือ   พระนิพพานน่ันแหละ 
ประเสริฐกวาทาน.  
         บทวา  ปุพฺเพว  หิ  ปุพฺพตเรว  สนฺโต  แปลวา  เพราะวาสัตบุรุษ 
ทั้งหลายในกาลกอนก็ดี   กาลกอนกวาก็ดี  อธิบายวา  ในกาลกอน   คือกาลแหง 
พระพุทธเจาพระนามวา  กัสสปะ  เปนตน     และในกาลกอนกวา    คือในกาล 
แหงพระพุทธเจาพระนามวา โกนาคมน เปนตนก็ดี บัณฑิตเหลาน้ันแมทั้งหมด 
ชื่อวา  เปนสัตบุรุษในกาลกอนหรือในกาลกอนกวาน้ันแหละ  ดังนี้แล.  
                                   จบอรรถกถาสาธุสูตร  ที ่ ๓  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 181 

                                     ๔.  นสันติสูตร 
 
                      วาดวยการกําจัดเบญจขันธคือกําจัดทุกข 
 
         [๑๐๒]   สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระวิหารเชตวัน  
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงนครสาวัตถี. 
         ครั้งน้ันแล    เมื่อปฐมยามลวงไปแลว     พวกเทวดาสตุลลปกายิกามาก 
ดวยกัน มีวรรณะงาม  ยังพระวิหารเชตวันทั้งส้ินใหสวางเขาไปเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจา  ครั้นแลวจึงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา  แลวยืนอยู  ณ ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง. 
         [๑๐๓]   เทวดาองคหน่ึง  ครั้นยนือยู  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว  ได 
กลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา                                                             
                             กามท้ังหลายในหมูมนุษยที่เปนของ 
                   เท่ียงยอมไมมี    บุรษุผูเกี่ยวของแลว  ผู 
                   ประมาทแลวในอารมณทีต้ั่งแหงความใคร 
                   ทั้งหลายอันมีอยูในหมูมนุษยนี้   ไมมาถึง 
                   นิพพานเปนท่ีไมกลับมาแตวัฏฏะเปนที่ต้ัง 
                   แหงมัจจุ  เบญจขันธเกิดแตฉันทะ  ทกุขก ็
                   เกิดแตฉันทะ  เพราะกําจัดฉันทะเสีย  จึง 
                   กําจัดเบญจขันธได  เพราะกําจัดเบญจขันธ 
                   ได  จึงกําจัดทุกขได  อารมณอันงามท้ัง 
                   หลายในโลกไมเปนกาม    ความกําหนัดท่ี 
                   พรอมไปดวยความดําริเปนกามของบุรุษ  
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                   อารมณอันงามทั้งหลายยอมต้ังอยูในโลก 
                   อยางน้ันนั่นแหละ บุคคลผูมีปญญาท้ังหลาย  
                   ยอมกําจัดฉันทะในอารมณทั้งหลายนั้นโดย 
                   แท   บุคคลพึงละความโกรธเสีย    พึงท้ิง 
                   มานะเสีย พึงลวงสังโยชนทั้งปวงเสีย  ทุกข  
                   ทั้งหลาย   ยอมไมตกถึงบุคคลนั้น  ผูไม 
                   เกี่ยวของในนามรูป ผูไมมกีิเลสเปนเครื่อง 
                   กังวล  ขีณาสวภิกษุละบญัญัติเสียแลว ไม 
                   ติดมานะแลว    ไดตัดตัณหาในนามรูปน้ี 
                   เสียแลว พวกเทวดา พวกมนุษย  ในโลกน้ี 
                   ก็ดี  ในโลกอืน่ก็ดี  ในสวรรคทั้งหลายก็ดี 
                   ในสถานเปนท่ีอาศัยแหงสัตวทั้งปวงก็ดี 
                   เท่ียวคนหา   ก็ไมพบขีณาสวภิกษุนั้น  ผูมี 
                   เครื่องผูกอันตัดเสียแลว  ไมมีทุกข  ไมม ี
                   ตัณหา. 
         [๑๐๔] ทานพระโมฆราชกลาววา 
                                    กห็ากวา พวกเทวดา พวกมนุษย  ใน 
                   โลกนี้ก็ดี  ในโลกอ่ืนก็ดี  ไมไดเห็นพระ- 
                   ขีณาสพน้ัน  ผูอุดมกวานรชน  ผูประพฤติ 
                   ประโยชนเพ่ือพวกนรชน   ผูพนแลวอยาง 
                   นั้น     เทวดาและมนุษยเหลาใด   ยอมไหว 
                   พระขีณาสพน้ัน  เทวดาและมนุษยเหลา 
                   นั้น  ยอมเปนผูอันบัณฑติพึงสรรเสริญ.  
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         [๑๐๕] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  
                             ดูกอนภิกษุ     แมพวกเทวดาและ 
                   มนุษยเหลาน้ัน     ยอมเปนผูอันบัณฑิตพึง 
                   สรรเสริู   พวกเทวดาและมนุษยเหลาใด 
                   ยอมไหวขีณาสวภิกษุนั้น   ผูพนแลวอยาง 
                   นั้น    ดูกอนภิกษุ แมพวกเทวดาและมนุษย  
                   เหลาน้ันรูธรรมแลว  ละวจิิกิจจาแลว  ก็ 
                   ยอมเปนผูลวงแลวซ่ึงธรรมเปนเครื่องของ. 
 
                                   อรรถกถานสันติสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในนสันติสูตรที่ ๔  ตอไป :- 
         บทวา   กมนียานิ   แปลวา   อารมณเปนที่ต้ังแหงความใคร   ไดแก 
อารมณที่นาปรารถนามีรปูเปนตน.  บทวา  อปุนาคมน  อนาคนฺตฺวา  ปุริโส 
มจฺจุเธยฺย  ไดแก  ไมมาถงึพระนิพพาน   กลาวคือที่เปนที่ไมกลับมาอีก   แต 
บวงแหงมัจจุ   กลาวคือ  วัฏฏะอันเปนไปในภูมิ ๓ จริงอยู  บุคคลผูบรรลุพระ- 
นิพพานแลว  ยอมไมกลบัมาอีก ฉะน้ัน ทานจึงเรียกนิพพานน้ันวา  อปุนาคมนะ 
แปลวา  ที่เปนที่ไมกลับมาอีก.   อธิบายวา   บุคคลผูเกี่ยวของแลว   ผูประมาท 
แลวในกามท้ังหลาย   ชือ่วา   ยอมไมมาแลว   คือไมอาจเพ่ือบรรลุพระนิพพาน 
นั้น  เพราะเหตุนั้น   ทานจึงกลาวอยางนี้.   บทวา   ฉนฺทช   แปลวา   เกิดแต 
ฉันทะ  อธิบายวา  เกิดเพราะตัณหาฉันทะ.  บทวา  อฆ   แปลวา  ทุกข  คือ 
เบญจขันธ  บทที่ ๒  (ทกุข)  เปนไวพจนของเบญจขันธนั้นนั่นแหละ.  บทวา  
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ฉนฺทวินยา  อฆวินโย   แปลวา   เพราะกําจัดฉันทะเสียจึงกําจัดเบญจขันธได 
อธิบายวา   เพราะกําจัดตัณหาได   จึงกําจัดเบญจขันธได.   บทวา  อฆวินยา  
ทุกฺขวินโย   แปลวา  เพราะกําจัดเบญจขันธได  จึงกําจัดทุกขได   อธิบายวา 
เพราะกําจัดเบญจขันธได    วัฏทกุข     ยอมเปนอันตนกําจัดไดแลวเหมือนกัน. 
บทวา  จิตฺรานิ แปลวา อารมณอันงามท้ังหลาย.  บทวา  สงฺกปฺปราโค แปลวา 
ความกําหนัดที่พรอมดวยความดําริ    ในท่ีนี้   ทานปฏิเสธวัตถุทั้งหลาย   (วัตถุ 
กาม)   แลวกลาววา  ความกําหนัดพรอมดวยความดําริอยางนี้วา  เปนกิเลสกาม. 
ความขอน้ี    บัณฑิตพึงใหแจมแจงดวยปสุรสูตร.   จริงอยู  เมื่อพระเถระ  (พระ- 
สารีบุตร)  กลาววาความดําริและความกําหนัดเปนกามของบุรุษ   ปสุรปรพิาชก 
ก็กลาววา   ธรรมเหลาใดมีอารมณงาม  ธรรมเหลาน้ัน  ไมใชกาม  ทานกลาววา 
ความดําริและความกําหนัดในโลก   วาเปนกาม   เปนความดําริ  ถาเชนนั้น    แม 
ภิกษุของทานก็พึงบริโภคกามในอกุศลวิตก    ดังน้ี.   ลําดับนั้น    พระเถระได 
กลาวกะปสุรปริพาชกนัน้วา  หากวา  อารมณเหลาใดงาม   อารมณเหลาน้ันไม 
ใชกามไซร    ทานก็ไมตองกลาวถึงความดําริและความกําหนัดวา    เปนกามใน 
โลก   เมื่อบุคคลเห็นอยูซึ่งรูปทั้งหลายอันเปนอารมณทางใจ    แมพระศาสดาก็ 
ตรัสวา   กามโภคีพึงมีแกเขา   ดังน้ี    เมื่อบุคคลฟงเสียงทั้งหลาย   สูดอยูซึ่งกลิ่น 
หอมท้ังหลาย  ลิ้มอยูซึ่งรสทั้งหลาย  ถูกตองอยูซึ่งผัสสะท้ังหลายอันเปนอารมณ  
ทางใจ   แมพระศาสดาก็ตรัสวา   กามโภคี   พึงมีแกเขา   ดังน้ี. 
         บทวา  อเถตฺถ  ธีรา    แปลวา  บคุคลผูมีปญญาท้ังหลายยอมกําจัด 
ฉันทะในอารมณทั้งหลายน้ันโดยแท  อธิบายวา  บัณฑิตท้ังหลาย  ยอมกําจัด 
ฉันทราคะในอารมณทั้งหลายเหลาน้ันโดยแท.  บทวา  สโยชน  สพฺพ  ได 
แก  สังโยชนแมทั้ง  ๑๐ อยาง.  บทวา  อกิฺจน   ไดแก  เวนจากกิเลสเครื่อง 
กังวลท้ังหลายมีราคะเปนตน.  บทวา  นานุปตนฺติ  ทุกฺขา  แปลวา  ทุกขทั้ง  
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หลายยอมไมตกถึงบุคคลน้ัน       คือวาวัฏทุกขทั้งหลาย     ยอมไมตกไปเบื้องบน 
บุคคลผูนั้น.  พระเถระชื่อวา  โมฆราชผูฉลาดในอนุสนธิ   ฟงคาถาวา  ขีณาสว 
ภิกษุละบัญญัติเสียแลว  ดังน้ี   มีสติกาํหนดคาถาแมเหลาน้ันแลวจึงคิดวา   เนื้อ 
ความแหงคาถานี้  ไมไปตามอนุสนธิ  ดังนี้  เมื่อจะสืบตอแหงอนุสนธิตามท่ีเปน 
ไปอยางไร   จึงกลาวคํา   อยางนี้วา  
                             ก็หากวา   พวกเทวดา   พวกมนุษย 
                   ในโลกน้ี    หรอืในโลกอื่นกดี็    ไมไดเหน็ 
                   พระขีณาสพน้ันผูอุดมกวานรชน  ผูประ- 
                   พฤติประโยชนเพ่ือพวกนรชน   ผูพนแลว 
                   อยางน้ัน   เทวดาและมนุษยเหลาใด  ยอม 
                   ไหวพระขีณาสพน้ัน    เทวดาและมนุษย  
                   เหลาน้ันยอมเปนผูอันบัณฑิตพึงสรรเสริญ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อิธ  วา  หุร  วา  แปลวา    ในโลกน้ี 
หรือในโลกอ่ืน.  บทวา  นรุตฺตม  อตฺถจร  นราน  แปลวา  ผูอุดมกวานรชน 
ผูพระพฤติประโยชน  เพ่ือนรชนทั้งหลายน้ัน    แมก็จริง   ถึงอยางนั้น    พระ- 
เถระก็มิไดหมายเอาพระชีณาสพอ่ืน    หมายเอาพระทศพลเทานั้น.  บทวา  เย 
ต  นมสฺสนฺติ   ปสสิยา เต  แปลวา  พวกเทวดาและมนุษยเหลาใด  ยอมไหว 
พระขีณาสพนั้นผูพนแลวอยางนั้น   อธิบายวา ยอมไหวพระผูมีพระภาคพระองค 
นั้น  ดวยกายหรือดวยวาจาหรือวา  ดวยการปฏิบัติตามโดยแท  พวกเทวดาและ 
มนุษยเหลานั้น     พึงเปนผูอันบัณฑิตควรสรรเสริญหรือไม     บทวา    ภิกษุ 
เปนคําท่ีพระผูมีพระภาคตรัสเรียกพระโมฆราชเถระ.   บทวา   อฺาย  ธมมฺ  
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แปลวา  รูธรรมแลว    คือไดแก   รูสัจธรรมทั้ง  ๔.  บทวา สงฺคาตีตา  เตป  
ภวนฺติ    แปลวา    แมเทวดาและมนุษยทั้งหลายเหลาน้ัน. . .    ยอมเปนผูลวง 
ธรรมเครื่องของ  อธิบายวา   เทวดาและมนุษยเหลาใด   ยอมไหวพระผูมีพระ- 
ภาคเจาน้ันดวยกายหรือดวยวาจา    หรือวา    ดวยการปฏิบัติตาม    เทวดาและ 
มนุษยเหลานั้นรูสัจจธรรม ๔ และละวิจิกิจฉาแลว  ยอมเปนผูลวงพนธรรมเปน 
เครื่องของบาง  ยอมเปนผูอันบัณฑิต  พึงสรรเสรญิบาง   ดังน้ีแล. 
                                   จบอรรถกถานสันติสูตรที่  ๔  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 187 

                                       ๕.  อุชฌานสัญญีสูตร 
 
                                       วาดวยเทวดามุงโทษ 
  
         [๑๐๖] สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ พระวหิารเชตวัน  
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี   ครั้งน้ัน    เมือ่ปฐมยามลวง 
ไปแลว     พวกเทวดาผูมีความมุงหมายเพงโทษมากดวยกัน    มีวรรณะงาม   ยัง 
พระวิหารเชตวัน ทั้งส้ินใหสวางเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   แลวจึงไดลอยอยู 
ในอากาศ. 
         [๑๐๗] เทวดาองคหนึ่ง   ครั้นลอยอยูในอากาศแลว   ไดกลาวคาถานี้ 
ในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             บุคคลใดประกาศตนอันมีอยูโดย 
                   อาการอยางอื่น     ใหเขารูโดยอาการอยาง 
                   อื่น   บุคคลนั้นลวงปจจัยเขากินดวยความ 
                   เปนขโมย     เหมือนความลวงกินแหง 
                   พรานนก  กบ็ุคคลทํากรรมใด  ควรพูดถึง 
                   กรรมนั้น   ไมทํากรรมใด  ก็ไมควรพูดถึง 
                   กรรมนั้น   บณัฑิตท้ังหลายยอมรูจักบคุคล 
                   นั้น   ผูไมทํา  มัวแตพูดอยู. 
         [๑๐๘] พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาทั้งหลายนี้วา 
                             ใคร ๆ  ไมอาจดําเนินปฏิปทาน้ีดวย 
                   เหตุสักวาพูด  หรือฟงสวนเดียว    บุคคลผู 
                   มีปญญาท้ังหลาย   ผูมีฌาน   ยอมพนจาก  
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                   เครื่องผูกของมาร  ดวยปฏิปทาอันมั่นคงน้ี 
                   บุคคลผูมีปญญา  ทั้งหลาย  ทราบความเปน  
                   ไปของโลกแลว    รูแลว    เปนผูดับกิเลส 
                   ขามตัณหาเปนเครื่องเกี่ยวของในโลกแลว 
                   ยอมไมพูดโดยแท. 
         [๑๐๙] ในลําดับนั้นแล  เทวดาเหลาน้ันลงมายืนบนแผนดิน  หมอบ 
ลงใกลพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคเจาแลว    ไดทลูคํานี้กะพระผูมีพระ- 
ภาคเจาวา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ    โทษของพวกขาพเจาลวงไปแลว 
พวกขาพเจาเหลาใด   เปนพาลอยางไร   เปนผูหลงแลวอยางไร   เปนผูไมฉลาด 
อยางไร   ไดสําคัญแลววาพระผูมีพระภาคเจาอันพวกเราพึงรุกราน        ขาแต 
พระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ        ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดอดโทษของพวก 
ขาพเจาน้ัน   เพ่ือจะสํารวมในกาลตอไป. 
         ในลําดับนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจาไดทรงยิ้มแยม. 
         [๑๑๐] ในลําดับนั้นแล     เทวดาเหลาน้ันผูเพงโทษโดยประมาณยิ่ง 
กลับข้ึนไปบนอากาศ       เทวดาองคหนึ่งไดกลาวคาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระ- 
ภาคเจาวา 
                             เมื่อเราแสดงโทษอยู   ถาบุคคลใดมี 
                   ความโกรธอยูในภายใน มีความเคืองหนัก 
                   ยอมไมอดโทษให      บุคคลนั้นยอมสอด 
                   สวมเวร    หากวาในโลกนี้    โทษก็ไมม ี
                   ความผิดก็ไมม ี เวรท้ังหลายก็ไมสงบ  ใน 
                   โลกนี้ใครพึงเปนคนฉลาด  เพราะเหตุไร 
                   โทษท้ังหลายของใคร  ไมมี  ความผิดของ  
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                   ใครก็ไมมี  ใครไมถึงแลวซ่ึงความหลงใหล  
                   ในโลกน้ี  ใครยอมเปนผูมปีญญา   เปนผู 
                   มีสติในกาลทั้งปวง 
         [๑๑๑] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             โทษท้ังหลายไมม ี   ความผิดก็ไมม ี
                   แกพระตถาคตน้ัน    ผูตรัสรูแลว   ผูเอ็นดู 
                   แกสัตวทั้งปวง  พระตถาคตน้ันไมถึงแลว 
                   ซึ่งความหลงใหล     พระตถาคตน้ันยอม 
                   เปนผูมีปญญา  เปนผูมีสติในกาลท้ังปวง 
                   เมื่อพวกทานแสดงโทษอยู  หากบุคคลใด 
                   มีความโกรธอยูในภายใน    มีความเคือง- 
                   หนัก  ยอมไมอดโทษให  บุคคลนั้นยอม 
                   สอดสวมเวร  เราไมชอบเวรนั้น    เรายอม 
                   อดโทษแกทานท้ังหลาย.   
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                              อรรถกถาอุชฌานสัญญีสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอุชฌานสัญญีสูตรที่  ๕  ตอไป :-   
         บทวา   อุชฺฌานสฺ ิกา    แปลวา    ผูมีความมุงหมายเพงโทษ 
อธิบายวา เทวโลก ชื่อวา อุชฌานสัญญี ซึ่งแยกออกไปจากเทวโลกอ่ืนนั้นมไิดมี 
ก็แตวา  เทวดาเหลาน้ีอาศัยบริโภคปจจัย ๔   ของพระตถาคตเจา  แลวมาเพงโทษ 
อยู. ไดยินวา  เทวดานั้น   ไดมีความคิดอยางนี้วา  พระสมณโคดมพึงกลาวลวง 
ใหมีความสันโดษดวยบังสุกุลจีวรดวยคําขาวที่หามาไดดวยการบิณฑบาต  ดวย 
การอยูเสนาสนะโคนไม  ดวยยาดองดวยนํ้ามูตรเนา  และยอมกลาวยกยองบุคคล 
ผูยังกิจน้ันใหสําเร็จสุดยอดแตพระองคเอง    ทรงจีวรอันประณีตมีผาโขมพัสตร 
เนื้อละเอียดชนิดดี  เปนตน    ยอมเสวยโภชนะอันเลิศ   อันสมควรแกพระราชา 
ยอมบรรทมบนท่ีนอนอันประเสริฐในพระคันธกุฎีอันควรเปนวิมานของเทพ 
ยอมเสวยเภสัชทั้งหลายมี  เนยใส  เนยขน   เปนตน    ยอมแสดงธรรมแกมหาชน 
ในกลางวัน    ถอยคําของพระองคกับการกระทําของพระองคเปนไปคนละอยาง 
ดังน้ี  จึงมาโพนทะนามุงหมายเพงโทษพระตถาคตเจา  ดวยเหตุนั้น   พระธรรม 
สังคาหเถระท้ังหลาย  จึงเรียกชื่อเทวดาเหลาน้ันวา   อุชฌานสัฺ ิกา  แปลวา 
ผูมีความมุงหมายเพงโทษดังนี้. 
         บทวา  อฺถา  สนตฺ แปลวา  มอียูโดยอาการอยางอ่ืน   คือไดแก 
เปนไปโดยอาการอยางอ่ืน.    บทวา   นิกจฺจ   แปลวา   ลวงแลว   ไดแก  ลวง 
ดวยการหลอกลวงเขากิน.    บทวา  กิตวสฺเสว  นี้     เทวดากลาววา  เหมือน 
นายพรานนกลวงจับนก.   จริงอยู    นายพรานนกนั้น    เมื่ออยูในที่มิใชพุมไม 
ก็เขาไปแสดงเหมือนลักษณะแหงพุมไมโดยปกปดตน   ดวยกิง่และใบไมเปนตน  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 191 

ยังนกท้ังหลายมีนกยูงและนกกระทาเปนตนใหตาย       การทําการเลี้ยงภรรยา.  
บุคคลผูโกหกปกปดอัตภาพดวยผาบังสุกุล      ลวงมหาชนเพราะความท่ีตนเปน 
คนฉลาด  ในการพูด  เค้ียวกินอยู  เทีย่วไป  การกินนั้นของบุคคลน้ันดังขโมย 
ทั้งการบริโภคปจจัย  ๔    แมทั้งหมดก็ดุจขโมย       เหมือนการกินเนื้อนกของ 
นายพรานนก  ผูลวงนกอยางนี้   เทวดากลาวดวยการลวงนี้     ดวยประการฉะน้ี  
โดยหมายเอาพระผูมีพระภาคเจา.    บทวา  ปริชานนฺติ  ปณฺฑติา    แปลวา 
บัณฑิตทั้งหลาย    ยอมรูจักบุคคลน้ัน    อธิบายวา    บัณฑิตทั้งหลายยอมรูวา 
บุคคลน้ีเปนผูกระทําการลวง  หรือไมลวง  ดังนี้.    ดวยเหตุนี้แหละ    เทวดา 
เหลาน้ันสําคัญอยูวา   แมพระตถาคตของพวกเราน่ันแหละเปนผูรู  จึงกลาวแลว 
อยางนั้น. 
         ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจา  จึงตรัสคําวา 
         นยิท  ภาสิตมตฺเตน                   เอกนฺตสวเนน   วา 
         อนุกฺกมิตเว  สกฺกา                     ยาย  ปฏิปทา  ทฬฺหา 
         ยาย    ธีรา  ปมุจฺจนฺติ                 ฌายิโน  มารพนฺธนา 
         น  เว  ธีรา  ปกฺพฺพนฺติ                วิทิตฺวา  โลกปริยาย 
         อฺาย  นิพพุตา  ธีรา               ติณฺณา  โลกา  วิสตฺติก. 
                             ใคร ๆ   ไมอาจดําเนินปฏิปทาน้ี 
                   ดวยเหตุสักวาพูด   หรือวาฟงสวนเดียว 
                   บุคคลผูมีปญญาท้ังหลาย  ผูมีฌาน  ยอม 
                   พนจากเครื่องผูกของมาร  ดวยปฏิปทาอัน  
                   มั่นคง    บุคคลผูมีปญญาท้ังหลายทราบ 
                   ความเปนไปของโลกแลว    รูแลว   เปนผู  
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                   ดับกิเลส  ขามตัณหาเปนเครื่องของในโลก  
                   แลว  ยอมไมพูดโดยแท. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ยาย  ปฏิปทา  ทฬฺหา    อธิบายวา 
ปฏิปทาน้ี   คือการปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  จริงอยู  บุคคลท้ังหลายมีปญญา 
คือ  บัณฑิตท้ังหลายผูมั่นคง    เพงอยูดวยฌานท้ัง ๒ คือ  อารัมมณูปนิชฌาน 
และลักขณูปนิชฌาน  ยอมพนจากเครื่องผูกของมารได  ดวยปฏปิทาใด บุคคล 
ไมอาจเพ่ือหยั่งลง    คือ   เพ่ือปฏิบัติปฏิปทาน้ันโดยสักแตพูด    หรือสักแตฟง. 
บทวา  น  เว  ธีรา  ปกุพฺพนฺติ  ความวา  บุคคลผูมีปญญาท้ังหลาย   คือ 
บัณฑิตทั้งหลาย  รูแจงแลวซ่ึงปริยายแหงโลก  (วิธีการพูดของสัตวโลก)   และ 
รูแลวซ่ึงความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปของสังขารโลก      เพราะรูสัจธรรม  ๔ 
จึงนิพพานแลวดวยกิเลสนิพพาน  เปนผูขามตัณหาเปนเครื่องของในโลก  ยอม 
ไมการทําอยางนี้   อธิบายวา  เรายอมไมพูดคําเห็นปานน้ี. 
         ในลําดับนั้นแหละ    เทวดาเหลานั้นลงมายืนบนแผนดิน    หมอบลง 
ใกลพระบาทท้ังสองของพระผูมีพระภาคเจาแลวไดทูลวา  อจจฺโย   น  ภนฺเต 
อจฺคมา  เปนตน  แปลความวา 
                             ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ 
                   โทษของพวกขาพระองคไดลวงเกินไปแลว 
                   พวกขาพระองคเหลาใด  เปนพาลอยางไร 
                   เปนผูหลงแลวอยางไร     เปนผูไมฉลาด 
                   อยางไร   ไดสําคัญแลววา   พระผูมีพระ- 
                   ภาคเจา     อนัพวกเราพึงรุกราน     ขาแต 
                   พระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ         ขอพระผูมี  
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                   พระภาคเจาโปรดอดโทษของพวกขา 
                   พระองคนั้น   เพ่ือจะสํารวมในกาลตอไป.  
         บทวา  ปวิย  ปติฏหิตฺวา  แปลวา ยืนบนแผนดิน อธิบายความวา 
กรรมอันไมสมควร  อันพวกขาพระองคทําแลว   พวกขาพระองคใชคําพูดเรียก 
พระองคผูไมทํากรรมอยางนั้น       ดวยวาทะวากระทํา    เหตุนี้แหละ   พวกขา 
พระองคละอายอยู    ทั้งไมทําความเคารพในพระผูมีพระภาคเจาดุจผูเปนราวกะ 
มหาพรหม   กระทําพระผูมีพระภาคเจาดุจกองอัคคีใหไมสบายพระทัย  ทําการ 
นมัสการอยู    กาวลงจากอากาศแลว    ยืนอยูบนแผนดิน.     บทวา   อจฺจโย 
แปลวา  โทษ   ไดแก  ความผิดพลาด.     บทวา    โน   อจฺจคฺคมา   แปลวา 
ของพวกขาพเจาผูลวงเกินแลว     อธิบายวา    พวกขาพเจาลวงเกินแลวโทษน้ัน 
ครอบงําขาพระองคใหเปนไป   บทวา  อปสาเทตพฺพ  แปลวา  อันพวกเรา 
พึงรุกราน  อธิบายวา  อันพวกขาพระองคพึงทําใหพระองคขัดพระทัยได.   ได 
ยินวา  เทวดานั้น  กระทบกระท่ังพระผูมีพระภาคเจาดวยอาการ ๒ อยาง  คือ 
ดวยกาย    และดวยวาจา    การไมถวายบังคมพระตถาคตเจา     แลวยังยืนอยูใน 
อากาศน้ี   ชือ่วา   กระทบกระท่ังดวยกาย   เมื่อเทวดาเหลาน้ัน   กลาววาจาอัน 
เปนวาทะของอสัตบุรุษมีประการตาง ๆ  เหมือนคนชั่วนําโลมาปองกันตัว  ชื่อ 
วา  กระทบกระท่ังดวยวาจา.   เพราะฉะนั้น   ทานจึงกลาวไววาพวกเทวดาเหลา 
นั้น กลาววา   พวกขาพระองคทั้งหลาย   ไดสําคัญพระองควาเปนผูอันบุคคลพึง 
รุกรานได.  บทวา  ปฏิคฺคณฺหาตุ  แกเปน ขมตุ  แปลวา  โปรดอดโทษ 
บทวา   อายตึ  สวราย  แปลวา  เพ่ือจะสํารวมในกาลตอไป  อธิบายวา  เพ่ือ 
ความสํารวมในอนาคต   และเพ่ือไมกระทําความผิด   ความประทุษราย   ความ 
ติเตียนเห็นปานนี้อีก.  
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         ลําดับนั้นแหละ    พระผูมีพระภาคเจาไดทรงทําการแยมพระโอษฐให  
ปรากฏ   ในขอน้ีอธิบายวา   พระผูมีพระภาคเจา   เมื่อจะทรงแสดงถึงพระองค 
ผูมีการฝกอันยอดเยี่ยมแลว   จึงแสดงลักษณะแหงความยินดี.   ถามวา    เพราะ 
เหตุไร.  ตอบวา   ไดยินวา  พวกเทวดาเหลาน้ันบอกใหพระองคยกโทษใหแก 
พวกเทวดาโดยภาวะของตน    ยอมกระทําพระตถาคตเจาซ่ึงเปนบุคคลผูเลิศใน 
โลกพรอมท้ังเทวโลก   ใหเปนโลกิยมหาชนเชนกับคนธรรมดาคนหน่ึง. 
         ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงไดทรงทําการแยมใหปรากฏ    โดย 
ประสงควา     เราจักแสดงกําลังแหงพระพุทธเจากอนแลวจักอดโทษในภายหลัง 
โดยถอยคําท่ีจะกลาวขางหนา. บทวา  ภิยฺโยโส  สตฺตาย  แกเปน  อติเรกปฺป- 
มาเณน   แปลวา   โดยประมาณย่ิง.   บทวา   อิม  คาถ  อภาสิ    แปลวา 
เทวดาองคหน่ึงไดกลาวคาถาน้ี      อธิบายวา     เทวดาองคหน่ึงมีความสําคัญวา 
พระศาสดาน้ี   ทรงกริ้วพวกเรา  จึงไดกลาวแลว.    บทวา   น  ปฏิคฺคณฺหาติ 
แกเปน  น  ขมติ  แปลวา   ยอมไมอดโทษ   คือ   ยอมไมอดกลั้น.   บทวา 
โกปนฺตโร    แปลวา    บุคคลมีความโกรธอันเกิดข้ึนแลวในภายใน.    บทวา 
โทสครุ  แปลวา  มีความเคืองจัด   คือ  ถือเอาโทษหนักอยู.   บทวา  ส  เวร 
ปฏิมุจฺจติ   แปลวา  ยอมประสบเวร  อธิบายวา   บุคคลน้ัน    คือผูเห็นปานน้ี  
ยอมประสบเวร  ยอมต้ังไว  ยอมในสละซึ่งเวรนั้นในตน  เหมือนบุคคลค้ันฝที่ 
อักเสบ.   บทวา   อจฺจโย  เจ  น  วิชฺเชถ    แปลวา  หากวา   โทษไมพึงมี 
อธิบายวา  ถาวากรรมคือการลวงเกินไมพึงมีไซร. บทวา  โน  จีธ  อปหต  สิยา 
แปลวา  ความผิดก็ไมพึงมี  อธิบายวา  ผิวา  ชื่อวา   ความพลั้งพลาดไมพึงมี. 
บทวา  เกนีธ  กุสโล  สิยา  แปลวา  ในโลกน้ี   ใครพึงเปนคนฉลาด  เพราะ 
เหตุไร    อธบิายวา    ผิวาเวรทั้งหลายไมพึงสงบไซร     ใครพึงเปนคนฉลาด 
เพราะเหตุไร.   บทวา    กสฺสจฺจยา    แปลวา   โทษทั้งหลายของใครไมพึงมี  
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คือไดแก    โทษที่กาวลวงทางวาจาของใครไมมี     ความผิดพลาดของใครไมมี 
ใครเลา   ยอมไมประสบความหลงใหล   ใครเลา   ชื่อวาเปนบัณฑิตตลอดกาล 
เปนนิตยทีเดียว.  
         ไดยินวา การกระทําความแยมใหปรากฏของพระผูมีพระภาคเจา ก็เพ่ือ 
จะตรัสคาถาน้ี.   เพราะฉะนั้น   พระผูมีพระภาคเจา   จึงทรงดําริวา   บัดนี้เรา 
จักแสดงกําลังของพระพุทธเจา   แลวจักอดโทษ    แกพวกเทวดา   จึงตรัสคําวา 
ตถาคตสฺส  พุทฺธสฺส  สพฺพภูตานุกมฺปโน  เปนตน  แปลความวา 
                             โทษท้ังหลายไมม ี  ความผิดก็ไมม ี
                   แกพระตถาคตน้ัน    ผูตรัสรูแลว    ผูทรง 
                   อนุเคราะหสัตวทั้งปวง   พระตถาคตน้ัน 
                   ยอมไมมีถึงความหลงใหล  พระตถาคตน้ัน 
                   ยอมเปนผูมปีญญา   เปนผูมีสติในกาลท้ัง 
                   ปวง  เมื่อทานแสดงโทษอยู  หากบุคคลใด 
                   มีความโกรธอยูในภายใน  มีความเคืองจัด 
                   ยอมไมอดโทษใหบุคคลนั้น   ยอมประสบ 
                   เวร  เราไมชอบเวรน้ัน   เรายอมอดโทษแก 
                   ทานท้ังหลาย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ตถาคตสฺส   อธิบายวา   พระนามวา 
ตถาคต  ดวยการณะทั้งหลายมีคําเปนตนอยางนี้วา  ตถา  อาคโตติ  ตถาคโต 
แปลวา   ชื่อวา   ตถาคต   เพราะเสด็จมาแลวอยางนั้น     คือเสด็จมาโปรดเวไนย 
สัตวตามประเพณีของพระพุทธเจาท้ังหลายในปางกอน.     บทวา     พุทฺธสฺส 
อธิบายวา  พระผูมีพระภาคเจา มีพระนามอันไดแลวอยางนี้  ดวยอํานาจแหงการ  
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แตงต้ังดวยวิโมกขันติญาณ  โดยการณะท้ังหลาย   มีการตรัสรูสัจจะ ๔  เปนตน.  
บทวา  อจฺจย  เทสยนฺตีน  แปลวา  เมื่อทานแสดงโทษอยู   อธิบายวา   คํา 
ใดที่ทานท้ังหลายกลาวแกบุคคลผูแสดงโทษอยู     บุคคลน้ัน    ยอมประสบเวร 
เพราะฉะนั้น     คําน้ันเปนอันทานกลาวดีแลว  ก็แตวา  เรายอมไมยินดี    ไม 
ปรารถนาเวร.  บทวา   ปฏิคฺคณฺหามิ  โวจฺจย  แกเปน  ตุมหฺาก  อปราธ 
ขมาม ิ แปลวา  เรายอมอดโทษแกพวกเธอ  ดังนี้แล. 
                           จบอรรถกถาอุชฌานสัญญีสูตรที่  ๕  
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                                         ๖.  สัทธาสูตร 
 
                                          วาดวยศรัทธา 
         [๑๑๒] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระวหิารเชตวัน  
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี  ครั้งน้ันแล  เมือ่ปฐมยามลวง 
ไปแลว พวกเทวดาสตุลลปกายิกามากดวยกัน มีวรรณะงาม ยังพระวิหารเชตวัน 
ทั้งส้ินใหสวาง  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ครั้นแลวจึงถวายอภิวาทพระผูมี 
พระภาคเจาแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         [๑๑๓] เทวดาองคหน่ึง  ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว   ได 
กลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             ศรัทธาเปนเพ่ือนสองของคน   หาก 
                   วาความเปนผูไมมีศรัทธาไมต้ังอยู  แตนั้น 
                   บริวารยศและเกียรติยศยอมมีแกเขาน้ัน 
                   อนึ่ง  เขานั้นละท้ิงสรีระแลวก็ไปสูสวรรค  
                   บุคคลพึงละความโกรธเสีย    พึงท้ิงมานะ 
                   เสีย  พึงลวงสังโยชนทั้งปวงเสีย  กิเลส 
                   เปนเครื่องเกี่ยวของ  ยอมไมเกาะเกี่ยว 
                   บุคคลนั้น  ผูไมเกี่ยวของในนามรูป  ผูไม 
                   มีกิเลสเปนเครื่องกังวล. 
         [๑๑๔] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             พวกชนพาลผูมีปญญาทราม  ยอมตาม 
                   ประกอบความประมาท    สวนนักปราชญ  
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                   ยอมรักษาความไมประมาท  เหมือนบคุคล  
                   รักษาทรัพยอื่นประเสริฐ    บุคคลอยาตาม 
                   ประกอบความประมาท     และอยาตาม 
                   ประกอบความสนิทสนม  ดวยอํานาจความ 
                   ยินดีทางกาม   เพราะวาบุคคลไมประมาท 
                   แลวเพงพินิจอยู  ยอมบรรลุบรมสุข. 
 
                             อรรถกถาสัทธาสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสัทธาสูตรที่  ๖  ตอไป  :- 
         บทวา  สทฺธา  ทุติยา  ปุริสสฺส  โหติ  แปลวา  ศรัทธาเปนเพ่ือน 
สองของคน  คือไดแก  เมื่อคนไปสูเทวโลก  และพระนิพพาน  ศรัทธายอมเปน 
เพ่ือนสอง คือ ยอมยังกิจของสหายใหสําเร็จ. บทวา โน เจ อสทฺธิย  อวติฏติ 
แกเปน   ยทิ   อสทฺธิย  น  ติฏติ  แปลวา    หากวา   ความเปนผูไมมี 
ศรัทธาไมต้ังอยู.  บทวา  ยโส  แปลวา   ยศ  ไดแก  บริวาร.  บทวา  กิตฺติ 
แปลวา  เกียรติยศ ไดแก  การกลาวยกยองสรรเสริญ.  บทวา  ตตฺวสฺส  โหติ 
แปลวายอมมีแกเขานั้น   คือวา  ตอจากน้ัน   ยอมมีแกเขา.  บทวา  นานุปตนฺติ 
สงฺคา   แปลวา   กิเลสเปนเครื่องเกี่ยวของ    ยอมไมเกาะเกี่ยว   คือไดแกกิเลส 
เครื่องเกี่ยวของ ๕ อยาง    มีราคะเปนเครื่องเกี่ยวของเปนตน     ยอมไมเขาถึง. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             พวกคนพาลผูมีปญญาทราม   ยอม 
                   ตามประกอบความประมาท    สวนนัก  
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                   ปราชญยอมรักษาความไมประมาท  เหมือน 
                   บุคคลรักษาทรัพยอันประเสริฐ บุคคลอยา  
                   ตามประกอบความประมาท  และอยาตาม 
                   ประกอบความสนิทสนม  ดวยอํานาจความ 
                   ยินดีทางกาม เพราะวา  บคุคลไมประมาท 
                   แลว  เพงพินจิอยู  ยอมบรรลุบรมสุข. 
         บทวา ปมาทมนุยฺุชนฺติ  แปลวา  ยอมตามประกอบความประมาท 
อธิบายวา ชนเหลาใดยอมกระทํา คือยอมใหความประมาทเกิดข้ึน  ชนเหลาน้ัน 
ชื่อวา  ยอมประกอบตามซ่ึงความประมาทนั้น.   บทวา   ธน  เสฏว  รกฺขติ 
แปลวา   เหมอืนบุคคลรักษาทรัพยอันประเสริฐ   คือไดแกเหมือนบุคคลรักษา 
ทรัพยอันอุดมมีแกวมุกดา  และแกวมณีอันมีสาระเปนตน.  บทวา  ฌายนฺโต 
แปลวา   เพงพินิจอยู   อธิบายวา  เพงอยูดวยลักษณูปนิชฌาน   และอารัมมณู 
ปนิชฌาน ใน ๒อยางนั้น   วิปสสนา มรรค และผล  ชื่อวา ลักขณูปนิชฌาน.  จริง 
อยู   วิปสสนา  ชื่อวา  ลักขณูปนิชฌาน  เพราะอรรถวา  เขาไปเพงซึ่งลักษณะ 
ทั้งสาม.  มรรค   ชื่อวา   ลักขณูปนิชฌาน   เพราะอรรถวา   ยอมใหสําเร็จ 
ซึ่งปหานกิจที่มาถึงแลวโดยวิปสสนา.   ผล   ชื่อวา   ลักขณูปนิชฌาน   เพราะ 
อรรถวา    ยอมเขาไปเพงซึ่งนิโรธสัจจะ   อันเปนตถลักษณะ.    แตสมาบัติ ๘ 
บัณฑิตพึงทราบวาเปนอารัมมณูปนิชฌาน      เพราะการเขาไปเพงอารมณแหง 
กสิณ.  อรหัตสุข    ชื่อวา  บรมสุข  อันพระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคเอาแลว 
ดังน้ีแล. 
                                 จบอรรถกถาสัทธาสูตรที่   ๖  
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                                      ๗.  สมยสูตร 
 
                                 วาดวยเทพชุมนุมกัน 
 
         [๑๑๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-  
         สมัยหนึ่ง   พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู   ณ  ปามหาวัน    กรุงกบิล- 
พัสดุแควนสักกะ     กับดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ  ๕๐๐ รปู      ลวนเปน 
พระอรหันต  ก็พวกเทวดามาแตโลกธาตุสิบแลว  ประชุมกันมาก   เพ่ือจะเห็น 
พระผูมีพระภาคเจาและพระภิกษุสงฆ. 
         [๑๑๖] ในครั้งน้ันแล  เทวดา ๔ องคที่เกิดในหมูพรหมชัน้สุทธาวาส 
ไดมีความดําริวา   พระผูมีพระภาคเจาพระองคนี้แล  ประทับ อยู  ณ ปามหาวัน 
กรุงกบิลพัสดุ     แควนสักกะ     กับดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ  ๕๐๐  รูป 
ลวนเปนพระอรหันต  กพ็วกเทวดามาแตโลกธาตุสิบประชุมกนัมาก  เพ่ือจะเห็น 
พระผูมีพระภาคเจาและพระภิกษุสงฆ   ไฉนหนอ  แมเราทั้งหลายควรเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นเขาไปเฝาแลว   พึงกลาวคาถาองคละคาถา   ในสํานัก 
พระผูมีพระภาคเจา. 
         [๑๑๗] ในครั้งน้ันแล   พวกเทวดาท้ัง ๔ นั้นจึงหายจากหมูพรหมชั้น 
สุทธาวาส  มาปรากฏอยูเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา    เหมือนบุรษุผูมี 
กําลัง   เหยียดแขนท่ีคูออกหรือคูแขนท่ีเหยียดเขา  ฉะนั้น. 
         [๑๑๘] เทวดาองคหน่ึง     ครั้นยนือยู   ณ   ทีค่วรสวนขางหนึ่งแลว 
ไดกลาวคาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา                                         
                             การประชุมใหญในปาใหญ  มีพวก 
                   เทวดามาประชุมกันแลว  พวกขาพเจามาสู  
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                   ที่ชุมนุมอันเปนธรรมนี ้    เพ่ือจะเย่ียมหมู 
                   พระผูที่ใคร ๆ ใหแพไมได. 
         [๑๑๙] ในลําดับนั้นแล   เทวดาองคอ่ืนอีก   ไดกลาวคาถาน้ีในสํานัก  
พระผูมีพระภาคเจาวา 
                             ภิกษุทัง้หลายในที่ประชุมน้ันต้ังจิต 
                   มั่นแลว ไดทาํจิตของตนใหตรงแลว ภกิษ ุ
                   ทั้งปวงน้ันเปนบัณฑิตยอมรักษาอินทรีย 
                   ทั้งหลาย     ดุจดังวานายสารถีถือบังเหียน 
                   ฉะนั้น. 
         [๑๒๐] ในลําดับนั้นแล   เทวดาองคอ่ืนอีก   ไดกลาวคาถาน้ีในสํานัก 
พระผูมีพระภาคเจาวา                
                             ภิกษุทัง้หลายนั้นตัดกิเลสดังตะปู 
                   เสียแลว    ตัดกิเลสดังวาลิ่มสลักเสียแลว 
                   ถอนกิเลสดังวาเสาเขื่อนเสียแลว     มไิดมี 
                   ความหว่ันไหว     เปนผูหมดจดปราศจาก 
                   มลทิน     อันพระพุทธเจาผูมีจักษุทรงฝก  
                   ดีแลว  เปนหมูนาคหนุมประพฤติอยู. 
         [๑๒๑] ในลําดับนั้นแล   เทวดาองคอ่ืนอีก   ไดกลาวคาถาน้ีในสํานัก 
พระผูมีพระภาคเจาวา 
                             ชนเหลาใดเหลาหนึ่งถึงแลวซ่ึงพระ- 
                   พุทธเจาเปนสรณะ  ชนเหลาน้ันจักไมไปสู 
                   อบายภูมิ     ละรางกายอันเปนของมนุษย 
                   แลวจักยังหมูเทวดาใหบริบูรณ.   
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                                         อรรถกถาสมยสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสมยสูตรที่ ๗  ตอไป :- 
         บทวา   สกฺเกสุ   แปลวา   ในแควนสักกะนี้    ไดแก  ชนบทแมหน่ึง 
ที่เปนที่อยูของราชกุมารท้ังหลาย   ซึง่มีชื่ออันไดแลววา    สักกะ    เพราะอาศัย 
คําอุทานวา   สกฺยา  วต  โภ  กมุารา  แปลวา   กุมารีผูเจริญเหลาน้ีอาจหนอ 
(หรือ  สามารถหนอ)    ดงัน้ี    ทานจึงเรียกชนบทน้ันวา    สกักะ    ตามรุฬหิ 
สัททศาสตร.    ในที่นี้ไดแก   ในชนบทชื่อวาสักกะนั้น.  บทวา    มหาวเน 
แปลวา  ในปาใหญ  คือไดแก ในปาใหญที่เนื่องเปนอันเดียวกัน  กับหิมวันต 
อันเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติมิไดมีใครมาปลูกไว. บทวา สพฺเพเทว อรหนฺเตหิ 
แปลวา    ลวนเปนพระอรหันต     คือไดแก   พระอรหันตที่บรรลุแลวในวันที่ 
พระองคตรัสสมยสูตรนี้นั่นแหละ.     ในสูตรนั้น     มีอนุปุพพิกถา     คือวาจา 
เปนเครื่องกลาวโดยลําดับ   ดังตอไปนี้. 
 
              เจาศากยะและโกลิยะ  วิวาทกันเรื่องไขน้ําเขานา 
         ไดยินวา     เจาศากยะและโกลิยะ   ไดใหสรางทํานบกั้นน้ําอันหน่ึงใน  
แมน้ําชื่อ  โรหิณี  ซึ่งมีอยูระหวางนครกบิลพัสดุ    กับโกลิยนคร    แลวใหทาํ 
ขาวกลาท้ังหลาย.     ในครั้งน้ัน    เปนเวลาตนเดือน ๗ (พฤษภาคม-มิถุนายน 
บาลีใชคําวา  เชฏมลูมาเส) เมื่อขาวกลาท้ังหลาย กําลังเห่ียวแหง   กรรมกร 
ทั้งสองพระนครจึงประชุมกัน.    ในบรรดากรรมกรทั้งสองน้ัน      กรรมกรผูอยู 
ในโกลิยนครกลาววา       น้ําน้ีนํามาใชเพ่ือขาวกลาแหงพวกเราทั้งสองพระนคร 
จักไมเพียงพอ  ก็ขาวกลาของพวกเราจักสําเร็จดวยน้ําท่ีมาทางเดียวเทาน้ัน    ขอ 
พวกทานจงใหน้ําน้ีแกพวกเรา    ดังน้ี.     กรรมกรผูอยูในพระนครกบิลพัสดุ  
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กลาววา เมื่อพวกทานยังขาวใหเต็มยุงแลวก็ถือเอากหาปณะเงินทองแกวไพฑูรย 
และโลหะทั้งหลายดํารงอยู    สวนพวกเราก็จะมีเพียงกระบุง    กระสอบเปนตน   
อยูในมือ จักไมอาจเท่ียวไปใกลประตูบานของพวกทาน  ขาวกลาแมของพวกเรา 
ก็จักสําเร็จดวยนํ้าที่มาทางเดียวน่ันแหละ        ขอพวกทานจงใหน้ําน้ีแกพวกเรา 
ดังน้ี.   กรรมกรผูอยูในโกลิยนครกลาววา   พวกเราจักไมให   กรรมกรผูอยูใน 
นครกบิลพัสดุก็กลาววาแมพวกเราก็จักไมให    จึงเกิดการโตเถียงกัน   คนหนึ่ง 
ลุกข้ึนไปประหารคนหน่ึง     แมคนนัน้ก็ประหารคนอ่ืน ๆ ครัน้ประหารซ่ึงกัน 
และกันอยางนี้แลว    ก็สบืตอไปถึงชาติ    ถึงราชตระกูลยังความทะเลาะวิวาทกัน 
ใหเจริญแลวดวยประการฉะน้ี.                                      
         กรรมกรของชาวโกลิยนครกลาววา  พวกทานอยูในกบิลพัสดุ  จับพวก 
เด็ก ๆ ไปคุกคาม ชนพวกใดอยูรวมกับพ่ีนองหญิงของตน ชนพวกน้ัน เหมือน 
สุนัขจ้ิงจอก  ชางทั้งหลาย  มาท้ังหลาย  โลอาวุธทั้งหลายของชนพวกน้ัน  จักทํา 
อะไรพวกเราได  ดังนี้. 
         กรรมกรของเจาศากยะเหลาน้ันกลาววา         พวกทานเปนโรคเรื้อน 
จักพวกเด็ก ๆ ไปขูเข็ญ  ชนพวกใดอาศัยอยูที่ตนกระเบา    เหมือนคนอนาถา 
ไมมีที่ไป    เปนดังสัตวดิรัจฉาน    ชางท้ังหลาย    มาท้ังหลาย     โลและอาวุธ 
ทั้งหลายของชนพวกน้ัน  จักทําอะไรพวกเราได   ดงันี้. 
         กรรมกรเหลาน้ัน    ตางก็ไปบอกแกอํามาตยผูประกอบในการงานน้ัน. 
พวกอํามาตยก็กราบทูลแกราชตระกูล.    ลําดับนั้น      เจาศากยะท้ังหลายกลาววา 
พวกเราจักแสดงกําลังและพลของพวกเราที่อยูรวมกันกับพ่ีนองหญิงท้ังหลาย 
ดังน้ี    เตรียมรบแลวก็เสด็จออกไป.    แมเจาโกลิยะท้ังหลายก็กลาววา    พวกเรา 
จักแสดงกําลังและพลของพวกเราผูอยูที่โกลพฤกษ   (ตนกระเบา)  ดังนี้  เตรยีม 
การรบแลวกเ็สด็จออกไป.  
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         พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากพระมหากรุณาสมาบัติในเวลาใกลรุง  
แหงราตรีแลว     ตรวจดูสัตวโลกอยูไดทรงเห็นชนเหลาน้ันตระเตรียมรบอยางนี้  
ออกไปแลว   ครั้นทรงเห็นแลวจึงใครครวญวา  เมื่อเราไปแลว  ความทะเลาะน้ี 
จักสงบหรือไมหนอ  ดังนี้  ไดตกลงพระทัยวา   เราจักไปในที่นั้นแลวจักกลาว 
ชาดก ๓ ชาดก  เพ่ืออันเขาไปสงบระงับความทะเลาะวิวาทกัน    กาลน้ันความ 
ทะเลาะวิวาทก็จักสงบลง  ตอจากนั้นเราจักแสดงชาดก ๒ ชาดก เพ่ือแสดงความ 
สามัคดีแลวจักแสดง อัตตทัณฑสูตร  แมชาวพระนครท้ังสองฟงเทศนาแลวก็จะ 
ถวายพระกุมารตระกูลละ ๒๕๐ เราจักยังกุมารเหลาน้ันใหบรรพชา สมาคมใหญ 
จักมี  ดังนี้. 
         เพราะฉะนั้น      เมือ่ชาวพระนครทั้งสองน้ี       เตรียมรบแลวออกไป 
พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงบอกใคร ๆ ทางถือเอาบาตรและจีวรดวยพระองคเอง 
นั่นแหละ      เสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิในอากาศในระหวางเสนามาตยทั้งสอง 
พระนครทรงเปลงฉัพพัณณรังสีแลว. 
         พวกชาวพระนครกบิลพัสดุเห็นพระผูมีพระภาคเจาแลวคิดวา     พระ- 
ศาสดาผูประเสริฐ   เปนพระญาติของพวกเราเสด็จมาแลว    ความบาดหมางกัน 
ของพวกเราพระองคทรงทราบแลวหนอ ดังน้ี  จึงคิดวาก็เมื่อพระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จมาแลว   พวกเราไมอาจเพ่ือจะใชศาสตรายังสรีระของผูอ่ืนใหตกไป   พวก 
ชาวโกลิยนคร   จงฆาพวกเรา  หรือวา   จงเผาพวกเราก็ตาม  ดังนี้   จึงพากันท้ิง 
อาวุธทั้งหลายแลวน่ังลงถวายบังคมพระบรมศาสดา.        แมชาวโกลิยนครกคิ็ด 
เหมือนอยางน้ันนั่นแหละ   พากันทิ้งอาวุธแลวจึงนั่งถวายบังคมพระบรมศาสดา 
เหมือนกัน.  
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         พระผูมีพระภาคเจา       ทั้งท่ีทรงทราบอยูนั่นแหละ      ก็ตรัสถามวา 
ดูกอนมหาบพิตร  พระองคเสด็จมา  เพราะเหตุอะไร  ดังนี้.  
         พระราชาทูลวา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   พวกขาพระองคมิไดมาใน 
ที่นี้   เพ่ือเลนกีฬาที่ทานํ้า   ที่ภูเขา   ที่แมน้ํา   หรอืชมทิวทัศนภูเขา   แตพวก 
ขาพระองคยังสงความใหเกิดข้ึนแลวจึงมา   ดังน้ี. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา  มหาบพิตร    พระองคทรงอาศัยอะไร 
จึงทรงวิวาทกัน. 
         พระราชาทูลวา   น้าํพระเจาขา. 
         พระผูมีพระภาคเจา.  มหาบพิตรน้ํามีคามากหรือ. 
         พระราชา.   มีคานอยพระเจาขา. 
         พระผูมีพระภาคเจา.  ชื่อวา  แผนดิน  มีคาหรือมหาบพิตร. 
         พระราชา.   หาคามิได   พระเจาขา. 
         พระผูมีพระภาคเจา.  กษัตริยทัง้หลาย  มีคาหรือ. 
         พระราชา.  ธรรมดาวา  กษัตริยทั้งหลายหาคามิได. 
         พระผูมีพระภาคเจา. ดูกอนมหาบพิตร   พระองคอาศัยนาอันมีคาเพียง 
เล็กนอยแลวยังกษัตริยทั้งหลายอันหาคามิไดใหพินาศไป    เพ่ือประโยชนอะไร 
ธรรมดาวา  ความพอพระทัยในความบาดหมางกัน  ยอมไมมี  ดูกอนมหาบพิตร 
ความอาฆาตอันรุกขเทวดาองคหน่ึงกับหมีผูกพันกันแลว    เพราะทําเวรในสิ่งท่ี 
ไมควร    ดวยอํานาจแหงความทะเลาะกัน  ความอาฆาตน้ันจักเปนไปตลอดกัป 
นี้แมทั้งสิ้น  ดังนี้   แลวตรัสผันทนชาดก. 
         ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  มหาบพิตร   พระองคไมพึง 
เปนผูชื่อวา  มีบุคคลอ่ืนเปนปจจัย   เพราะวาบุคคลมีผูอ่ืนเปนปจจัยแลว   หมู 
สัตวจตุบาทท้ังหลายในหิมวันตอันแผไปต้ังสามพันโยชน     จึงไดพากันแลนไป  
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แลวยังมหาสมุทร ดวยถอยคําของกระตายตัวหนึ่ง  เพราะฉะนั้นแหละ  พระองค  
จึงไมควรมีผูอ่ืนเปนปจจัย    ดังน้ี    แลวตรัสปฐวีอุทริยนชาดก. 
         ลําดับนั้นแหละตรัสวา    ดกูอนมหาบพิตร    ในกาลไหน ๆ สัตวที่มี 
กําลังทรามเห็นอยูซึ่งโทษ   เห็นโอกาสท่ีประทุษรายสัตวที่มีกําลังมาก   ดกูอน 
มหาบพิตร  หรือวาในกาลไหน ๆ  สตัวที่มีกําลังมาก  เห็นโทษเห็นโอกาสที่จะ 
ประทุษรายสัตวที่มีกําลังทรามมีอยู    เพราะวา    แมนางนกมูลไถ    (คลายนก 
กระจาบฝนแตใหญกวาเล็กนอย)     ก็ยังชางใหญใหตายได    ดังน้ี     แลวตรัส 
ลฎกิกชาดก 
         ครั้นตรัสชาดกท้ัง ๓  เพ่ือตองการความสงบระงับแหงความวิวาทอยาง 
นี้แลว    เพ่ือตองการแสดงความสามัคคี    จึงตรัสชาดกอีก ๒ ชาดก.    ถามวา 
พระองคตรัสอยางไร.  ตอบวา  ตรัสวา ดูกอนมหาบพิตร จริงอยู  ใคร ๆชื่อวา 
ยอมสามารถเห็นชองทางแหงความเปนผูพรอมเพรียงกัน    ดังน้ี     แลวก็ตรัส 
รุกขธัมมชาดก.  จากน้ัน  ก็ตรัสอีกวา  ดูกอนมหาบพิตร  ใคร ๆ ไมสามารถ 
เพ่ือเห็นชองทางแหงผูพรอมเพรียงกันได   ก็ในกาลใด    ชนทั้งหลายทําความ 
บาดหมางซึ่งกันและกัน    ในกาลน้ัน    บุตรของนายพรานจึงพาชนเหลาน้ันไป 
ฆาเสีย  เพราะเหตุนั้น   ข้ึนชื่อวา  ความชอบใจในความวิวาทกันจึงไมมี  ดังนี้  
แลวตรัสวัฎฎกชาดก.    ครั้นตรัสชาดกท้ัง ๕ เหลาน้ี     อยางนี้แลว   ในทีสุ่ดก็ 
ตรัสอัตตทัณฑสูตร. 
         พระราชาผูอยูในพระนครทั้งสองทรงเลื่อมใสแลว    ตรัสวา   ถาพระ- 
ศาสดาไมเสด็จมาแลวไซร    พวกเราท้ังหลายผูมีอาวุธในมือจักฆาซ่ึงกันและกัน 
จักยังแมน้ําคือโลหิตใหไหลไป        พวกเราท้ังหลายก็จักไมเห็นบุตรและพ่ีชาย   
นองชายของพวกเรา    จักไมเห็นแมประตูบาน    การนําขาวสาสนและการตอบ 
ขาวสาสนของพวกเราก็จักไมไดมีแลว       ชีวิตของพวกเราไดแลว   เพราะอาศัย  
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พระศาสดา  ก็ถาวาพระศาสดาไดอยูครอบครองราชสมบัติไซร  บริวารสองพัน  
ทวีปก็จักอยูในพระหัตถ  (ในอํานาจ)   ของพระองคซึ่งเสวยราชสมบัติในทวีป 
ทั้ง ๔  ทั้งบุตรของพระองคก็พึงมีเกินพันแน   คราวนั้นแหละ   พระองคก็จักมี 
กษัตริยเปนบริวารเที่ยวเสด็จไป   ก็แตวา   พระองคทรงสละราชสมบัตินั้นแลว 
แลเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ    บรรลสุัมโพธิญาณแลว     แมในบัดนี้ก็ขอให 
พระองคมีกษัตริยเปนบริวารเสด็จเที่ยวไปเถิด    ดงัน้ี      แลวถวายพระกุมาร 
ตระกูลละ ๒๕๐ องค. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงยังพระกุมารเหลาน้ันใหบวชแลวเสด็จไปสู 
มหาวัน    (ปาใหญ)  ครั้งน้ัน    ความไมยินดียิ่งเกิดข้ึนแลวแกภิกษุเหลาน้ัน   ผู  
บวชดวยความเคารพตามความพอใจของตน.    แมภรรยาเกาของทานเหลาน้ันก็ 
คิดวา   การครองเรือนอยูลําบาก  ขอพระลูกเจาจงสึกเถิด  เปนตน    แลวสงขาว 
นั้นไป.  ภิกษุเหลาน้ันมีความกระวนกระวายใจเปนอันมาก. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงใครครวญอยูทรงทราบแลว ซึ่งความท่ีภิกษุ 
เหลาน้ันไมมีความยินดี ทรงพระดําริวา  พวกภิกษุเหลาน้ีอยูรวมกับพระพุทธเจา 
ผูเชนกับดวยเรายังกระสันอยู  (อยากสึก)  เอาเถอะ  เราจักพรรณนาถึงทะเลสาบ 
แหงนกดุเหวาแกภิกษุเหลาน้ันแลวนําไปในที่นั้น     ก็จักบรรเทาความไมยินดีได 
ดังน้ี    แลวไดกลาวพรรณนาถึงทะเลสาบอันเปนท่ีอาศัยอยูแหงนกดุเหวานั้นแก 
ภิกษุทั้งหลาย.  ภิกษุเหลาน้ันใครเพ่ือจะเห็นทะเลสาบแหงนกน้ัน. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอใครเพ่ือ 
จะเห็นหรือ. 
         พวกภิกษุกราบทูลวา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   พวกขาพระองคใคร 
เพ่ือจะเห็น   พระเจาขา.  
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         พระผูมีพระภาคเจา.   ถาพวกเธอประสงคอยางนี้   ก็จงมา   เราจักไป.   
         ภิกษุ.  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พวกขาพระองคจักไปสูที่เปนที่เขาถึง  
ของบุคคลผูมีฤทธิ์ไดอยางไร. 
         พระผูมีพระภาคเจา.    พวกเธอใครจะไป   เราก็จักพาไปดวยอานุภาพ 
ของเรา. 
         พระภิกษุ.   ดีแลว   พระเจาขา. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงพาภิกษุ ๕๐๐ รูป    เหาะข้ึนไปในอากาศแลว 
หยุดลงที่ทะเลสาบอันเปนที่อาศัยอยูแหงพวกนกดุเหวา        แลวตรัสกะภิกษุ 
ทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในทะเลสาบอันเปนที่อาศัยอยูแหงนกดุเหวาน้ี 
พวกเธอยังไมรูจักชื่อปลาเหลาใด   จงถามเราดังน้ี    ภิกษุเหลาน้ันทูลถามแลว ๆ 
พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสบอกคําอันพวกภิกษุเหลาน้ันทูลถามแลว  ๆ  อนึ่ง 
ทรงอนุญาตใหพวกภิกษุเหลาน้ันทูลถามชื่อปลาเหลาน้ันเทาน้ันก็หาไม     ให 
ทูลถามถึงชือ่แหงตนไมทั้งหลายในไพรสณฑนั้นบาง   ชื่อแหงพวกนกมีสองเทา 
และสี่เทาบาง   และก็ตรสับอกแลว. 
         ลําดับนั้น   นกดุเหวาผูเปนสกุณราช  เกาะที่ทอนไมอันพวกนกเหลาน้ัน 
ใชจงอยปากคาบถือเอาไวแวดลอมมาอยูดวยหมูแหงนกท้ังสองขาง    คือ    ทั้ง 
ขางหนาและขางหลัง.     พวกภิกษุเห็นนกนั้นแลวทูลถามวา     ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   พวกขาพระองคยอมสําคัญวา   นกดุเหวาตัวนั้นจักเปนราชาแหงพวก 
นกเหลาน้ี   พวกนกเหลาน้ีจักเปนบริวารของนกน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
อยางนั้นนั่นแหละ    แมขอน้ีก็เปนเชนวงศของพวกเรา    เปนประเพณีของเรา 
เหมือนกัน.  ภิกษุกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ ในบัดนี ้ พวกขาพระองค 
เห็นนกเหลานี้เทาน้ัน    แตพระผูมีพระภาคเจาตรัสคําใดวา     แมนี้ก็เปนวงศ 
ของเราเปนประเพณีของเราเหมือนกัน    ดังน้ี    พวกขาพระองคใครเพ่ือจะสดับ    
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ฟงพระดํารัสน้ัน.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอ   
ตองการจะฟงหรือ.  พวกภิกษุรับพระดํารัสวา  พระพุทธเจาขา.  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสวา    ถาอยางนั้น     พวกเธอจงพึง.     พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส 
กุณาลชาดก   อันประดับดวยพระคาถา  ๓๐๐ คาถา    ทรงบรรเทาแลวซ่ึงความ 
ไมยินดียิ่งของพวกภิกษุเหลาน้ัน.   ในเวลาจบเทศนา  ภิกษุแมทั้งหมด (๕๐๐) 
ต้ังอยูเฉพาะแลวในโสดาปตติผล.   แมฤทธิ์ของภิกษุเหลาน้ันก็มาแลว    (สําเร็จ 
แลว)  ดวยมรรคน้ันนั่นแหละ.   เรื่องของภิกษุทั้งหลาย   ขอหยุดไวเพียงเทาน้ี 
กอน  จากน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จข้ึนไป   ในอากาศไดเสด็จไปสูมหาวัน 
แลวทีเดียว.   แมภิกษุเหลาน้ัน    ในเวลาไป  ไดไปดวยอานุภาพของพระทศพล 
ในเวลามาไดแวดลอมพระผูมีพระภาคเจามาหยั่งลงในมหาวัน        ดวยอานุภาพ 
ของตน. 
         พระองคเสด็จประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูลาดไวแลวตรัสเรียกภิกษุ 
เหลาน้ันมาดวยคําวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอจงมานั่ง    เราจักบอก 
กรรมฐานแกพวกเธอซ่ึงยังมีกิเลสที่ควรฆาดวยมรรค ๓ เบื้องบน  ดังน้ี   แลว 
ตรัสบอกกรรมฐาน.    ภิกษุทั้งหลายคิดวา     พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบถึง 
ความท่ีพวกเรามีความไมยินดียิ่ง      จึงทรงนํามายังทะเลสาบอันเปนที่อาศัยอยู 
แหงพวกนกดุเหวา  ทรงบรรเทาความไมยินดี  โดยตรัสกุณาลชาดก  เมื่อพวก 
เราบรรลุโสดาปตติผลในที่นั้นแลว    บัดนี ้    ไดประทานกรรมฐานเพ่ือบรรล ุ
มรรค ๓  ในท่ีมหาวันนี้   ก็การท่ีพวกเราใหเวลาผานไปโดยคิดวา   พวกเราเขา 
ถึงกระแสธรรมแลว   ดังน้ี.    ยอมไมสมควรเลย   การท่ีพวกเราเปนเชนกับพวก 
ชนทั้งหลายก็ไมสมควร  ดังนี้.   ภิกษุเหลาน้ันจึงถวายบังคมพระยุคลบาทพระ- 
ศาสดาแลวลุกข้ึนจับผาสิสีทนะสําหรับนั่งสะบัดแลวปูนั่งในท่ีเฉพาะตน  และนั่ง 
แลวท่ีโคนไมใกลเง้ือมเขา.  
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         พระผูมีพระภาคเจาทรงพระดําริวา  แมวา  ภิกษุเหลาน้ีจะมีการงานยัง 
ไมคุนแลว  ตามปกติ  แตชื่อวาเหตุที่ทําใหลําบากของภิกษุผูไดอุบายแลว    ยอม 
ไมมี    เมื่อภิกษุเหลาน้ีแยกยายกันไปปฏิบัติ     เริม่ต้ังวิปสสนาบรรลุอรหัต 
แลวก็จักมาสูสํานักของเรา   ดวยประสงควา   พวกเราจักบอกคุณวิเศษท่ีตนแทง 
ตลอดแลว  ครั้นเม่ือภิกษุเหลาน้ีมาแลว  พวกเทวดาในหม่ืนจักรวาลจักประชุม 
กันในจักรวาลหนึ่ง  (นี้)  มหาสมัย   คือ  การประชมุใหญ   จักม ี  เราจึงควร 
นั่งในโอกาสอันสงัด  ดังนี้.   ลําดับนั้น  จึงเสด็จประทับนั่ง  ณ  พุทธอาสนะใน 
ที่อันสงัด. 
         พระเถระผูไปถือเอากรรมฐานกอนกวาภิกษุทั้งหมด     บรรลุแลวซ่ึง 
พระอรหัต    พรอมกับปฏิสัมภิทาท้ังหลาย.    ตอจากนั้น    ภิกษุอ่ืนอีก ๆ โดย 
ทํานองนี้    ขยายออกไปจนถึง ๕๐๐ รูป    บรรลพุระอรหัตพรอมกับปฏิสมัภิทา 
ทั้งหลาย  เหมือนดอกปทุมทั้งหลายขยายออกไปจากกอปทุม  ฉะน้ัน. 
         ภิกษุผูบรรลุพระอรหัตกอนกวาภิกษุทั้งปวง    คิดวา  เราจักกราบทูล 
พระผูมีพระภาคเจา   ดังน้ี    จึงแยกบัลลังกแลวลกุข้ึนจับผานิสีทนะสะบัดแลวได 
มุงหนาตอพระทศพลไปแลว.  ภิกษุอ่ืนอีก ๆ ดวยอาการอยางน้ีแมทั้ง ๕๐๐ รูป 
ไดไปแลวโดยลําดับเทียว      ราวกะวา    เขาไปสู     โรงฉันอาหาร     ภิกษุผูมา 
กอนถวายบังคมแลวปูผานิสีทนะ    (ผาสําหรับรองน่ัง)     แลวก็นั่ง  ณ  ที ่
สมควรสวนขางหน่ึงเปนผูใครเพ่ือจะบอกคุณวิเศษที่ตนแทงตลอดแลว      และ 
เหลียวกลับแลดูทางที่ตนมา   ดวยคิดวา   ใคร ๆ อ่ืนมีอยูหรือไมหนอ    ดังน้ี  
ไมเห็นแลวแมบุคคลอ่ืนเลย   เพราะฉะนั้น    ภิกษุเหลาน้ัน      แมทั้งหมดมาแลว 
นั่งแลว ณ ทีส่มควรสวนขางหน่ึง ๆ ภิกษุนี้มาอยูก็ไมบอกแกภิกษุนี้     แมภิกษุ 
นี้มาแลวก็ไมบอกแกภิกษุนี้เหมือนกัน   ไดยินวาอาการ ๒ อยาง    ยอมมี   แก 
พระขีณาสพทั้งหลาย   คือ  ทานยังจิตใหเกิดข้ึนวา  โอหนอ  สัตวโลก  พรอม  
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ทั้งเทวโลกพึงแทงตลอดซึ่งคุณอันเราแทงตลอดไดโดยพลันเหมือนกันเถิด  ดังนี้  
และพระขีณาสพทั้งหลาย     ยอมไมประสงคจะบอกคุณวิเศษแกกันและกัน 
เหมือนบุรุษผูไดขุมทรัพยแลวไมบอกขุมทรัพยอันตนรูเฉพาะแลวน้ัน.   
         ก็ครั้นเมื่ออริยมณฑล   คือ  มรรคอันยังผลใหเกิดข้ึนอยางนี้    เกิดข้ึน 
แลว มณฑลแหงพระจันทรเพ็ญก็ปราศจากเครื่องเศราหมองเหลานี้  คือ  หมอก 
นาคาง  ควันไฟ  ธุล ี  และราหู   (เจาแหงพวกอสูร)   โดยรอบเทอืกเขายุคันธร 
แหงทิศปราจีน   อันประกอบดวยสิริดุจลออันสําเร็จดวยเงินที่บุคคลจับใหหมุน 
ไปอยูโลดแลนข้ึนดําเนินไปสูกลางหาว  (ทองฟา)  เหมือนมณฑลแหงแวนใหญ 
อันสําเร็จแลวดวยเงินที่ยกข้ึนไวทางทิศปราจีน        เพ่ือแสดงถึงส่ิงซ่ึงเปนท่ีนา 
เพลิดเพลินของโลกท่ีประดับดวยพุทธุปบาทน้ี   ฉะน้ัน.  
         พระผูมีพระภาคเจาทรงประทับอยูในสักกชนบทชั่วขณะหน่ึง   คือเปน 
เวลาชั่วระยะหนึ่ง ครูหน่ึงกับดวยหมูแหงภิกษุ ๕๐๐ รูปซึ่งเปนหมูใหญในปาใหญ 
ใกลพระนครกบิลพัสดุ    ภิกษุทั้งหมดน่ันแหละเปนพระอรหันตดังพรรณนามา 
ฉะน้ี. พึงทราบความตอไปอีกวา แมพระผูมีพระภาคเจาทรงอุบัติข้ึนในวงศแหง 
พระเจามหาสมมต    แมพวกภิกษุ  ๕๐๐  รูปเหลาน้ันก็เกิดในตระกูลของพระเจา 
มหาสมมต.  พระผูมีพระภาคเจาทรงเกิดในครรภแหงกษัตริย แมภิกษุเหลานั้นก็ 
เกิดในครรภแหงกษัตริย พระผูมีพระภาคเจาเปนราชบรรพชิต แมภิกษุเหลานั้น 
ก็เปนราชบรรพชิต.      พระผูมีพระภาคเจาทรงเศวตฉัตรสละความเปนพระเจา 
จักรพรรดิอันอยูในเง้ือมพระหัตถผนวชแลว    แมภิกษุเหลาน้ันก็ละเศวตฉัตร 
สละความเปนพระราชาท้ังหลายอันอยูในเง้ือมมือบวชแลว. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนผูบริสุทธิ์แลวโดยพระองคเอง    ในโอกาส 
อันบริสุทธิ์แลวในสวนแหงราตรีอันบริสุทธิ์แลว    ทรงมีบริวารอันบริสุทธิ์แลว 
ทรงมีราคะปราศจากไปแลว       มีบรวิารซ่ึงมีราคะปราศจากไปแลว       มโีทสะ 
ปราศจากไปแลว       มีบริวารซ่ึงมีโทสะปราศจากไปแลว       มีโมหะปราศ  
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จากไปแลว   มีบริวารซ่ึงมีโมหะปราศจากไปแลว   มีตัณหาออกแลว   มีบรวิาร  
ผูมีตัณหาออกแลว ไมมีกเิลส  มีบริวารผูไมมีกิเลส ทรงสงบระงับแลว มีบรวิาร 
ผูสงบระงับแลว   ทรงฝกดีแลว   มีบริวารท่ีฝกดีแลว    ทรงเปนผูพนแลว    ม ี
บริวารผูพนแลว  จึงรุงโรจนยิ่งในปาใหญนั้น  ดังน้ี .   คําวา   สักกะ   นี้มีมาก 
ประมาณเพียงไร  บัณฑิตพึงกลาวเพียงนั้น  นี้ชื่อวา  วรรณภูมิ.  คําวา  ภิกษุ 
มีประมาณ ๕๐๐ รูปลวนเปนพระอรหันต   นี้    ทานกลาวหมายเอาภิกษุเหลาน้ี  
ดวยประการฉะน้ี. 
         คําวา   เยภุยฺเยน   แปลวา   โดยมาก   คือไดแก พวกเทวดาท้ังหลาย 
ที่ประชุมกันมีมาก   พวกที่ไมไดประประชุมกันมนีอย  คือ  พวกท่ีเปนอสัญญ- 
สัตวและเกิดในอรูปาวจรเทาน้ัน. 
 
                             พวกเทวดาหมื่นจักรวาลประชุมกัน 
 
         พึงทราบลําดับแหงเทวดาท้ังหลายที่มาประชมกันในปามหาวัน   ดังตอ 
ไปน้ี 
         ไดยินวา  พวกเทวดาผูอาศัยอยูรอบ ๆ ปามหาวัน   สงเสียงดังวา  ขา  
แตทานผูเจริญท้ังหลาย พวกเราจงมา  ชื่อวาการเห็นพระพุทธเจามีอุปการะมาก 
การฟงธรรมมีอุปการะมาก   การเห็นพระสงฆก็มีอุปการะมาก  พวกเราท้ังหลาย 
จงมา ๆ เถิด   ดังน้ี    จึงมาถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   และพระขีณาสพซึ่ง 
บรรลุพระอรหัตในครูนั้นแลวไดยืนอยู  ณ ที่สมควรสวนขางหนึ่ง.   โดยอุบาย 
นี้นั่นแหละ พวกเทวดาท้ังหลายพึงเสียงเทวดาเหลาน้ันสิ้นสามครั้งในหิมวันตอัน 
แผออกไปสามพันโยชนดวยสามารถแหงเสียงมีเสียงระหวางกึ่งคาวุต หน่ึง คาวุต  
กึ่งโยชน   หน่ึงโยชนเปนตน    พวกเทวดาในชมพูทวีปทั้งสิ้น   คือผูอาศัยอยูใน 
พระนคร ๖๓ พัน    ทีล่ํารางน้ํา ๙๙ แสน  ที่เมืองทา ๙๖ แสน   และในท่ีเปน  
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ที่เกิดแหงรัตนะ   คือทะเล  ๕๖  แสน   ในจักรวาลทั้งส้ิน    คือ   ในบุพวิเทหะ  
อมรโคยานะ    อุตตรกุรุและในทวีปเล็ก ๒ พัน     ตอจากนั้น    เทวดาที่อยูใน 
จักรวาลท่ีสอง   โดยทํานองนี้แหละ.   บัณฑิตพึงทราบวาพวกเทวดาทั้งหลายใน 
หม่ืนจักรวาลนาประชุมกันแลว  ดวยประการฉะน้ี. 
         ก็หม่ืนจักรวาลในที่นี้  ทานประสงคเอาโลกธาตุสิบ  ดวยเหตุนั้น  พระ 
ผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ทสหิ  จ  โลกธาตูหิ  เทวตา  เยภุยฺเยน  สนฺนิปติกา 
โหนฺติ   (แปลวา  ก็เทวดานาแตโลกธาตุสิบแลวประชุมกันโดยมาก)   ครั้นเม่ือ 
ความเปนอยางนี้     หองแหงจักรวาลท้ังส้ิน    ก็เต็มไปดวยเทวดาทั้งหลายผูมา 
ประชุมกันแลวต้ังแตพรหมโลกมา  ราวกะเข็มที่บุคคลทะยอยใสในกลองเข็มโดย 
ไมขาดระยะฉะนั้น.  ในท่ีนี้นั้น  พึงทราบความสูงของพรหมโลก  อยางนี้วา 
         ไดยินวา  ในโลหปราสาท  มีกอนหินเทาเรือนยอดแหงบรรพต   ต้ังอยู 
ในพรหมโลก  ทิ้งกอนหินนั้นลงมายังโลกมนุษยนี้  ๔ เดือน  จึงตกถึงแผนดิน. 
ในโอกาส    คือท่ีวางอันกวางใหญอยางนี้    บุคคลยืนอยูขางลางขวางปาดอกไม 
หรือตนไมยอมไมไดเพ่ือไปในเบื้องบน   หรือยืนอยูเบื้องบนเอาเมล็ดพรรณผัก 
กาดโยนไปขางลาง   ยอมไมไดชองเพ่ือตกไปในเบ้ืองลางได   ดวยอาการอยางน้ี 
เทวดาทั้งหลายไดมาไมขาดระยะจนหาที่วางมิได. 
         อน่ึง     ที่เปนที่ประทับนั่งของพระเจาจักรพรรดิ      ยอมไมคับแคบ 
กษัตริยทั้งหลายผูมีศักดิ์ใหญเสด็จมาแลว ๆ ยอมไดโอกาส   คือชองวาง  ที่เดียว 
ความคับแคบย่ิงขางนี้และขางนี้ยอมไมมีฉันใด    ขอน้ีก็ฉันนั้นแหละ   ที่เปนที่  
ประทับนั่งของพระผูมีพระภาคเจา  ไมคับแคบ  ไมมีสิ่งขัดขวาง  พวกเทวดาผูมี 
ศักดิ์ใหญ  และพวกพรหมทั้งหลายมาแลว ๆ ยังที่ประทับของพระผูมีพระภาคเจา 
ยอมไมมีสิ่งขัดขวางยอมไดโอกาส   คือ  ชองวางทีเดียว.  
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         ไดยินวา  พวกเทพทั้งหลาย  ๑๐ องคบาง ๒๐  องคบาง   เนรมิตอัตภาพ  
ใหเล็ก แลวอยูในที่สักวาเจาะเขาไปเทาปลายขน ณ ที่ใกลพระผูมีพระภาคเจาก็มี. 
พวกเทพ  ๖๐ พวก   ไดยนือยูขางหนาของเทวดาทั้งปวง.   บทวา   สุทฺธาวา- 
สกายิกาน  แปลวา  ผูอยูในสุทธาวาส.  พรหมโลก ๕ ชั้น  อันเปนที่อยูแหง 
พระอนาคามีและพระขีณาสพทั้งหลาย  ชื่อวา  สุทธาวาส.  บทวา  เอตทโหสิ 
แปลวา   พวกพรหมไดมีความดําริ.   ถามวา   เพราะเหตุไร   พวกพรหมจึงมี 
ความดําริ.  ตอบวา   ไดยนิวา   พวกพรหมเหลาน้ันเขาสมาบัติและก็ออกตามท่ี 
กําหนดไว   แลวแลดูภพของพรหมท้ังหลายไดเห็นความวางเปลา  เหมือนเรือน 
ภัตในเวลาที่บุคคลกินแลว   (ในเวลาภายหลังแหงภัต)   ทีนั้น   จึงพิจารณาดูวา 
พวกพรหมเหลาน้ันไปไหน   ทราบแลวซ่ึงสมาคมใหญวา   สมาคมน้ี    พวกเรา 
โดยมากซ่ึงถูกปลอยท้ิงไวขางหลังแลว ก็โอกาสของบุคคลผูลาหลังยอมหาไดยาก 
เพราะฉะนั้น     พวกเราเม่ือไปก็จะไมไปมือเปลา     ควรแตงคาถาองคละคาถา 
แลวจักไป   พวกเราจักใหเขารูซึ่งความท่ีตนมาแลวในสมาคมใหญ   ดวยคาถาน้ี 
และจะกลาวพรรณนาคุณของพระทศพล   ดังน้ีดวยประการฉะน้ี     ความดํารินี้ 
จึงไดมีแลว   เพราะความท่ีพวกพรหมเหลาน้ันออกจากสมาบัติแลว   พิจารณา. 
         พระบาลีวา  ภควโต  ปุรโต   ปาตุรหสุ  แปลความวา  มาปรากฏ 
อยูเฉพาะหนาของพระผูมีพระภาคเจา    คือไดแก    พวกพรหมที่กลาวคาถาใน 
สํานักพระผูมีพระภาคเจา   เหมือนหยั่งลงในท่ีเฉพาะหนา.   กเ็นื้อความอยางนี้ 
ในที่นี้ไมพึงเขาใจอยางนั้น  ก็พวกพรหมเหลาน้ันดํารงอยูในพรหมโลกน่ันแหละ 
รอยกรองคาถาทั้งหลายแลว       องคหน่ึงหยั่งลงท่ีขอบจักรวาลคานปุรัตถิมทิศ 
(ทิศตะวันออก)  องคหนึ่งหยั่งลงที่ขอบจักรวาลดานทิกษิณ (ทิศใต) องคหน่ึง 
หยั่งลงที่ขอบจักรวาลดานปจฉิม (ทิศตะวันตก)  องคหน่ึงหยั่งลงที่ชอบจักรวาล 
ดานอุดร  (ทศิเหนือ).  
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         ลําดับนั้น      พระพรหมผูหยั่งลงที่ชอบจักรวาลดานปุรัตถิมทิศ     เขา  
สมาบัติมีนีลกสิณ  เปนอารมณแลวปลอยรัศมีสีเขียว   ยังเทวดาในหม่ืนจักรวาล 
ใหรูซึ่งความท่ีตนมาแลว  เหมือนบุคคลสวมใสอยูซึ่งหนังสําเร็จแลวดวยแกวมณี 
ธรรมดาวา  พุทธวิถีใคร ๆ ก็ไมอาจเพ่ือจะใหยิ่งกวา  เพราะฉะน้ัน    พรหมจึง 
มาตามพุทธวิถีอันตนไมสามารถผานไป   ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวได 
ยืนอยู.  ณ  ทีส่มควรสวนขางหน่ึง    ครั้นยืนอยู   ณ  ที่สมควรแลวก็ไดภาษิต 
คาถาท่ีตนแตงมา.  
         พระพรหมองคหน่ึงซ่ึงหยั่งลงที่ขอบจักรวาลดานทักษิณ    เขาสมาบัติ 
มีปตกสิณเปนอารมณเดียว   ปลอยรัศมีสีทอง    ยังพวกเทวดาในหมื่นจักรวาล 
ใหรูซึ่งความท่ีตนมาแลว   เหมือนบุคคลหมผาสีทองอยู    แลวไดกระทําเหมือน 
อยางนั้นนั่นแหละ  (เหมือนองคกอน). 
         พระพรหมผูหยั่งลงที่ขอบจักรวาลดานปจฉิม   เขาสมาบัติมีโลหิตกสิณ 
เปนอารมณ   แลวปลอยรศัมีสีแดง   ยงัพวกเทวดาในหมื่นจักรวาลใหรูซึ่งความ 
ที่ตนมาแลว  เหมือนบุคคลพันกายอยูดวยผากัมพลอันประเสริฐซึ่งมีสีแดง  แลว 
กระทําเหมือนอยางนั้นนั่นแหละ. 
         พระพรหมผูหยั่งลงที่ขอบจักรวาลดานอุดร      เขาสมาบัติโอทาตกสิณ 
แลวปลอยรศัมีสีขาว      ยังพวกเทวดาในหม่ืนจักรวาลใหรูซึ่งความท่ีตนมาแลว 
เหมือนบุคคลหมอยูซึ่งแผนผาดอกมะลิ  แลวไดทําเหมือนอยางนั้นเหมือนกัน. 
         แตในพระบาลีกลาววา   ในครั้งน้ันแหละ     พวกเทวดา  ๔  องคนั้น 
ไดหายจากหมูพรหมชั้นสุทธาวาส     มาปรากฏอยูเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระ- 
ภาคเจา       ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวไดยืนอยู    ณ    ที่สมควรสวน 
ขางหน่ึง  ดังนี้   ราวกะในขณะเดียวกันทั้ง ๔ องค  คือวา  ความปรากฏเฉพาะ 
พระพักตรดวย     ความเปนคือถวายบังคมแลวไดยืนอยู    ณ    ที่สมควรสวน 
ขางหน่ึงดวย  ที่แทนั้น  พระพรหมนั้นไดมีแลว    โดยลําดับตามที่กลาวแลวน้ี  
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ทานกลาวแสดงกระทํารวมกัน.      กก็ารกลาวคาถาของเทวดาท้ัง  ๔  นั้น   แม  
ในพระบาลีทานก็กลาวไวคนละสวนเหมือนกัน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  มหาสมโย  แกเปน  มหาสมูโห  แปลวา 
การประชุมใหญ.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก  ปาใหญ  วาไพรสณฑ.    แม 
ดวยคําท้ังสองนี้    พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสวา  การประชุมกัน  คือการประชุม- 
ใหญในไพรสณฑ ในวันนี้   ดังน้ี.  ลําดับนั้น  เพ่ือแสดงถึงเทวดาท่ีประชุมกัน 
จึงกลาววา   เทวกายา   สมาคตา   แปลวา   พวกเทวดามาประชุมกันแลว. 
         บรรดาคําเหลาน้ัน   คําวา   เทวกายา   แกเปน   เทวฆฏา   แปลวา 
พวกเทวดา.  บทวา   อาคตมฺห   อมิ    ธมฺมสมย   แปลวา   พวกขาพเจา 
มาแลวสูที่ชุมนุมอันเปนธรรมนี้    ความวา    เพราะเห็นหมูเทวดามาประชุมกัน 
แลวอยางนี้     แมพวกขาพเจาก็มาแลว     สูที่ประชุมอันเปนธรรมน้ี.     ถามวา 
เพราะเหตุไร.   ตอบวา  เพราะเพ่ือจะเยี่ยมพระสงฆผูอันใคร  ๆ   ใหแพไมได. 
บทวา  ทกฺขติาเยว  อปราชิตสฆ   แปลวา    เพ่ือจะเย่ียมหมูพระอันใคร ๆ 
ใหแพไมไดนี้   อธิบายวา   พวกขาพเจามาแลวเพ่ือจะเห็นพระสงฆผูอันใคร ๆ 
ใหแพไมได   ผูมีสงครามอันตนยํ่ายีมารท้ังสามชนะไดแลวในวันนี้แล. 
         ก็พรหมนั้น    ครั้นกลาวคาถานี้แลว    ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา 
แลวไดยืนอยู     ขอบจักรวาลดานปุรัตถิมทิศ.   ลําดับนั้น    พรหมองคที่สอง 
ก็มาแลวโดยนัยที่กลาวแลวน่ันแหละ       ไดกลาวคาถาวา     ตตฺร   ภิกฺขโว 
สมาทหสฺ   เป   รกฺขนฺติ  ปณฺฑฺตา  แปลความวา 
                             ภิกษุทัง้หลายในที่ประชุมน้ันต้ังมั่น 
                   แลว   ไดทําจิตของตนใหตรงแลว  ภิกษุ 
                   ทั้งปวงน้ันเปนบัณฑิต  ยอมรักษาอนิทรีย 
                   ทั้งหลาย  ดุจดังวานายสารถีถือบังเหียน 
                   ฉะนั้น.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    ตตฺร  ภิกขฺโว    แกเปน    ตสฺมึ  
สนฺนิปาตฏาเน  ภิกฺข ู  แปลวา   ภิกษุทั้งหลายในท่ีประชุมนั้น.   บทวา 
สมาทหสุ  เเปลวา  ต้ังจิตม่ันแลว   คือไดแก  ประกอบแลวดวยสมาธิ.   บทวา 
อตฺตโน    อุชกุมกสุ    แปลวา    ไดทําจิตของตนใหตรงแลว       อธิบายวา 
ละแลวซ่ึงจิตท้ังปวงของตน     อันเปนสวนท่ีคดโคงท่ีไมตรงแลว    ทําใหตรง. 
บทวา   สารถีว  เนตฺตานิ  คเหตฺวา    แปลวา     นายสารถีถือบังเหียน 
อธิบายวา  เมื่อมาสินธพว่ิงไปดีแลว   นายสารถีผูมีปะฏักหอยลงแลว   ถือเอาซ่ึง 
บังเหียนทั้งปวงแลว   ไมเตือนอยู   ไมเหยียดปะฏักออกอยู    ถือบังเหียนมั่นอยู 
ฉันใด  ภิกษุ  ๕๐๐ รูป  ทัง้หมดเหลาน้ี    ประกอบดวยฉฬังคุเบกขา    มีทวาร 
อันคุมครองแลว   เปนบัณฑิตยอมรักษาอินทรียทั้งหลาย  ฉันนั้น    ดวยอาการ 
อยางนี้แหละ   เทวดาทั้งหลายจึงกลาววา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา     พวกขา- 
พระองคมาแลวในที่นี้เพ่ือเห็นภิกษุเหลาน้ัน.  แมเทวดาองคนั้น   ไปแลวกย็ืนอยู 
ในที่สมควรน่ันแหละ. 
         ลําดับนั้น      พรหม    องคที่สามก็มาแลวโดยนัยที่กลาวแลวน่ันแหละ 
ไดกลาวคาถาวา  เฉตฺวา  ขีล  เฉตฺวา  ปลีฆ ฯเปฯ  สุสู  นาคา แปลวา 
                             ภิกษุทัง้หลายนั้นตัดกิเลสดังตะปู 
                   เสียแลว      ตัดกิเลสดังวาลิ่มลลักเสียแลว 
                   ถอนกิเลสดังวาเสาเขื่อนเสียแลว  มิไดม ี
                   ความหว่ันไหว  เปนผูหมดจด   ปราศจาก  
                   มลทิน    อันพระพุทธเจาผูมีจักษุทรงฝกดี 
                   แลว  เปนหมูนาคหนุมไปอยู. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา   เฉตฺวา   ขีล   แปลวา   ตัดกิเลสดัง 
ตะปูเสียแลว  คือวา  ตัดราคะโทสะและโมหะเพียงดังตะปูเสียแลว.  บทวา  
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ปลีฆ แปลวา  ลิ่มสลัก  ไดแก  ราคะโทสะและโมหะน่ันแหละเปนดังลิ่มสลัก  
บทวา  อินฺทขีล  แปลวา   เสาเข่ือน  ไดแก   ราคะโทสะและโมหะน่ันแหละ 
เปนดังเสาเข่ือน.  บทวา   โอหจฺจมเนชา    แปลวา    มิไดมีความหว่ันไหว 
อธิบายวา    ภิกษุเหลาน้ีมิไดมีความหว่ันไหว  ดวยความหว่ันไหว คือ  ตัณหา 
เปนผูดึงข้ึนแลว  ถอนข้ึนแลวซ่ึงตัณหา เพียงดัง  เสาเข่ือน.  บทวา  เต จรนติฺ 
แปลวา    ภิกษุเหลาน้ันเที่ยวไปอยู    อธิบายวา     ยอมเที่ยวจาริกไปโดยไมถูก 
กระทบกระเทือนแลวในทิศทั้ง ๔.   บทุวา   สุทฺธา   แปลวา   เปนผูหมดจด 
ไดแก เปนผูไมมีอุปกิเลส.  บทวา  วมิลา   แปลวา   ปราศจากมลทิน   คือ 
ไมมีมลทิน.    คําวา    ปราศจากมลทินนี้เปนไวพจนของคําวา    เปนผูหมดจด 
แลวน้ันนั่นแหละ  บทวา  จกฺขมุา  แปลวา  ผูมีจักษุ  คือไดแก  ผูมีจักษุ  ๕ 
บทวา  สุทนฺตา  แปลวา  ฝกดีแลว    ไดแก  ฝกแลวทางจักษุบาง  ทางโสตบาง 
ทางฆานะบาง  ทางชิวหาบาง  ทางกายบาง  และทางใจบาง.  บทวา  สุสู  นาคา 
แปลวา  เปนหมูนาคหนุม   ไดแก  เปนนาครุนหนุม. 
         พึงทราบวจนัตถะในคําวา  นาคะน้ัน  ดังนี้. 
         ฉนฺทาทีห  น  คจฺฉนฺตีติ  นาคา 
         ชนเหลาใด ยอมไมลําเอียง ดวยอคติทั้งหลายมีฉันทะเปนตน  เหตุนั้น 
ชนเหลาน้ัน    จึงชื่อวา  นาคา. 
         เตน  เตน  มคฺเคน  ปหีเน  กิเลเส  น  อาคจฺฉนฺตีติ   นาคา 
         ชนเหลาใด ยอมไมมาสูกิเลสทั้งหลายอันมรรคน้ัน  ๆ ละแลว  เหตุนั้น 
ชนเหลาน้ัน  จึงชื่อวา  นาคา. 
         นานปฺปการ  อาคุ   น   กโรนฺตีติ  นาคา 
         ชนเหลาใด    ยอมไมกระทําความผิดมีประการตาง ๆ  เหตุนั้น    ชน 
เหลาน้ัน   จึงชื่อวา  นาคา.  
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         นี้เปนเนื้อความยอในคําวา  นาคะ  นี้   สวนความพิสดาร   พึงทราบ  
โดยนัยที่กลาวไวในมหานิทเทส. 
         อีกอยางหนึ่ง   พึงทราบเน้ือความอยางนี้ในท่ีนี้วา    บุคคลยอมไมทํา 
ความชั่ว  ยอมไมติดในเคร่ืองผูกอันประกอบไวในโลกอยางใด ๆ  ในที่ทั้งปวง 
เปนผูหลุดพนแลว  ทานเรียกวา  นาคะ  คือ  ผูคงท่ีมั่นคง.    ในบทวา  สุสู 
นาคา นี้อธิบายวา  หมูนาคหนุม  ถึงแลวซ่ึงสมบัติแหงความเปนนาคะ  ดังนี้. 
พวกเทวดาเหลาน้ัน    กลาววา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา     พวกขาพระองคมา 
แลวเพ่ือเยี่ยมพวกนาคหนุมอันอาจารยผูมีความเพียรชั้นยอดเห็นปานน้ีฝกแลว 
แมพรหมองคนั้นก็ไดไปยืนอยูในที่สมควรน่ันแหละ. 
         ลําดับนั้น   พรหมองคที่  ๔ มาแลวโดยนัยที่กลาวแลวน่ันแหละไดกลาว 
คาถาวา  เยเกจิ  พุทฺธ  สรณ  คตเส  เปนตน  แปลความวา 
                             ชนเหลาใดเหลาหนึ่งถึงแลวซ่ึง 
                   พระพุทธเจาเปนสรณะ  ชนเหลาน้ันจักไม 
                   ไปสูอบายภูมิ       ละรางกายอันเปนของ 
                   มนุษยแลวจักยังหมูเทวดาใหบรบิูรณ. 
บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  คตาเส  แปลวา  ถึงแลว   ไดแก ถึงสรณคมน 
อันปราศจากความแคลงใจ.      แมพรหมนั้นก็ไดยืนอยูในที่สมควรน่ันแหละ 
ดังน้ีแล. 
                                      จบอรรถกถาสมยสูตรที่  ๗  
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                                    ๘.  สกลิกสูตร  
 
                           เทวดาสรรเสริญความอดทน 
   
         [๑๒๒]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-  
         สมัยหนึ่ง   พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู   ณ  มิคทายวัน      ในสวน 
มัททกุจฉิ  กรุงราชคฤห   ก็โดยสมัยนัน้แล    พระบาทของพระผูมีพระภาคเจา 
ถูกสะเก็ดหินกระทบแลว   ไดยินวา   เวทนาท้ังหลาย   ของพระผูมีพระภาคเจา 
มาก   เปนความลําบากมีในพระสรีระ    กลาแขง    เผ็ดรอน   ไมสําราญ   ไม 
ทรงสบาย ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นเวทนา 
ทั้งหลาย  ไมทรงเดือดรอน  ในครั้งน้ันแล    พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหปูผา 
สังฆาฏิสี่ชั้น ทรงสําเร็จสีหไสยาสนโดยพระปรัศวเบื้องขวา ซอนพระบาทเหลื่อม 
ดวยพระบาท  ทรงมีพระสติสัมปชัญญะอยู. 
         [๑๒๓]   ครั้งน้ันแล     เมื่อปฐมยามลวงไปแลว     พวกเทวดาสตุลล- 
ปกายิกาเจ็ดรอย    มีวรรณะงาม   ยังสวนมัททกุจฉิทั้งส้ินใหสวาง     เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจา  ครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลวไดยืนอยู  ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         [๑๒๔]   เทวดาองคหน่ึงครั้นยืนอยู  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว    ได 
เปลงอุทานน้ีในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา   พระสมณโคดมผูเจริญ  เปนนาค 
หนอ  ก็แหละพระสมณโคดม  ทรงมพีระสติสัมปชัญญะ  ทรงอดกลั้นซึ่งเวทนา 
ทั้งหลายอันมีในพระสรีระเกิดข้ึนแลว     เปนความลําบาก   กลาแข็ง   เผ็ดรอน 
ไมสําราญ      ไมทรงสบาย    ดวยความที่พระสมณโคดมเปนนาค     มิไดทรง 
เดือดรอน.  
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         [๑๒๕]   ในครั้งน้ันแล  เทวดาอื่นอีก  ไดเปลงอุทานน้ีในสํานักพระผูมี  
พระภาคเจาวา  พระสมณโคดมผูเจริญ     เปนสีหะหนอ  ก็แหละพระสมณโคดม 
ทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นซึ่งเวทนาท้ังหลายอันมีในพระสรีระเกิดข้ึนแลว 
เปนความลําบาก   กลาแข็ง   เผ็ดรอน  ไมสําราญ   ไมทรงสบาย    ดวยความที่ 
พระสมณโคดมเปนสีหะ  มิไดทรงเดือดรอน. 
         [๑๒๖]   ในครั้งน้ันแล   เทวดาอื่นอีก   ไดเปลงอุทานน้ีในสํานักพระ- 
ผูมีพระภาคเจาวา  พระสมณโคดมผูเจริญ  เปนอาชาไนยหนอ  ก็แหละพระสมณ 
โคดมทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลัน้เวทนาท้ังหลายอันมีในพระสรีระเกิดข้ึน 
แลว   เปนความลําบาก   กลาแข็ง   เผ็ดรอน   ไมสาํราญ   ไมทรงสบาย    ดวย 
ความท่ีพระสมณโคดมเปนอาชาไนย  มิไดทรงเดือดรอน. 
         [๑๒๗]   ในครั้งน้ันแล     เทวดาอื่นอีก     ไดเปลงอุทานนี้ในสํานัก 
พระผูมีพระภาคเจาวา   พระสมณโคดมผูเจริญ    เปนผูองอาจหนอ    ก็แหละ 
พระสมณโคดมทรงมีพระสดิสัมปชัญญะอดกลัน้ซึ่งเวทนาท้ังหลาย      อันมีใน 
พระสรีระเกิดข้ึนแลว    เปนความลําบาก   กลาแข็ง   เผ็ดรอน  ไมสําราญ   ไม 
ทรงสบาย  ดวยความที่พระสมณโคดมเปนผูองอาจ  มิไดทรงเดือดรอน. 
         [๑๒๘]   ในครั้งน้ันแล     เทวดาอื่นอีก     ไดเปลงอุทานน้ีในสํานัก 
พระผูมีพระภาคเจาวา  พระสมณโคดมผูเจริญ  เปนผูใฝธุระหนอ  ก็แหละพระ- 
สมณโคดมทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นเวทนาท้ังหลายอันมีในพระสรีระเกิด 
ข้ึนแลว     เปนความลําบาก    กลาแข็ง    เผ็ดรอน    ไมสําราญ    ไมทรงสบาย 
ดวยความที่พระสมณโคดมเปนผูใฝธุระ   มิไดทรงเดือดรอน. 
         [๑๒๙]   ในครั้งน้ันแล     เทวดาอื่นอีก     ไดเปลงอุทานน้ีในสํานัก 
พระผูมีพระภาคเจาวา   พระสมณโคดมผูเจริญ   เปนผูฝกแลวหนอ    ก็แหละ 
พระสมณโคดมทรงมีพระสติสัมปชัญญะ        อดกล้ันซึ่งเวทนาทั้งหลายอันมีใน  
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พระสรีระเกิดข้ึนแลว   เปนความลําบาก   กลาแข็ง   เผ็ดรอน  ไมสําราญ    ไม 
ทรงสบาย  ดวยความที่พระสมณโคดมเปนผูฝกแลว   มิไดทรงเดือดรอน. 
         [๑๓๐]   ในครั้งน้ันแล     เทวดาอื่นอีก.     ไดเปลงอุทานน้ีในสํานัก 
พระผูมีพระภาคเจาวา    ทานท้ังหลายจงดูสมาธิที่พระสมณโคดมใหเจริญดีแลว  
อน่ึง จิตพระสมณโคดมใหพนดีแลว อน่ึง จิตเปนไปตามราคะ พระสมณโคดม 
ไมใหนอมไปเฉพาะแลว   อน่ึง   จิตเปนไปตามโทสะ    พระสมณโคดมไมให 
กลับมาแลว    อน่ึง    จิตพระสมณโคดมหาตองต้ังใจขม    ตองคอยหามกันไม 
บุคคลใดพึงสําคัญพระสมณโคดมผูเปนบุรุษนาค    เปนบุรุษสีหะ    เปนบุรษุ 
อาชาไนย   เปนบุรุษองอาจ   เปนบุรษุใฝธุระ   เปนบุรุษฝกแลวเห็นปานน้ีวา 
เปนผูอันตนพึงลวงเกิน  บุคคลน้ันจะเปนอะไรนอกจากไมมีตา. 
         เทวดาน้ันครั้นกลาวดังน้ีแลว   ไดกลาวคาถาท้ังหลายน้ีวา 
                             พราหมณทั้งหลายมีเวทหา   มตีบะ 
                   ประพฤติอยูต้ังรอยป  แตจิตของพราหมณ 
                   เหลาน้ันไมพนแลวโดยชอบ  พราหมณ 
                   เหลาน้ันมีจิตเลว  ยอมไมลุถึงฝง. 
                             พราหมณเหลาน้ัน  เปนผูอันตัณหา 
                   ครอบงําแลว     เกี่ยวของดวยพรตและศีล 
                   ประพฤติตบะอันเศราหมองอยูต้ังรอยป 
                   แตจิตของพราหมณเหลาน้ันไมพนแลว 
                   โดยชอบ    พราหมณเหลาน้ันมีจิตเลว 
                   ยอมไมลุถึงฝง.  
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                             ความฝกฝนยอมไมมีบุคคลท่ีใคร 
                   มานะ  ความรูยอมไมมีแกบุคคลท่ีมีจติไม  
                   ต้ังมั่น บุคคลผูเดียวเมื่ออยูในปา ประมาท 
                   อยูแลว  ไมพึงขามพนฝงแหงแดนมัจจุได. 
                             บุคคลละมานะแลว      มีจิตต้ังมั่นดี 
                   แลว    มีจิตดี    พนในธรรมท้ังปวงแลว  
                   ผูเดียวอยูในปา  ไมประมาทแลว   บุคคล 
                   นั้นพึงขามพนฝงแหงแดนมัจจุได. 
 
                                อรรถกถาสกลิสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสกิกสูตรที่  ๘  ตอไป :- 
         บทวา  มัททกุจฉิ  ไดแก  สวนอันมีชื่ออยางนี้.   จริงอยู   สวนน้ัน 
เมื่อพระเจาอชาตศัตรูบังเกิดในครรภแลว  พระมารดาของพระเจาอชาตศัตรูนั้น 
มีความประสงคจะใหครรภตกไป  ดวยทรงดําริวา ครรภอันอยูในทองของเราน้ี 
จักเปนศัตรูของพระราชา  จะมีประโยชนอะไรดวยครรภนี้   ดังน้ี    จึงใหทําลาย 
ครรภในสวนนั้น  เพราะเหตุนั้น   สวนน้ัน  จึงชื่อวา  มัททกุจฉิ  ดังนี้.  ก็ปา 
ที่ทานเรียกวา  มิคทาย  เพราะความท่ีปานั้น  อันพระราชาพระราชทาน  เพ่ือ 
ความปลอดภัยแหงเนื้อท้ังหลาย.  ในบทวา ก็โดยสมัยนั้นแล  นี้เปนอนุปุพพิกถา 
คือ   วาจาเปนเครื่องกลาวโดยลําดับ.  
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         ก็พระเทวทัตอาศัยพระเจาอชาตศัตรูแลว     แมสงนายขมังธนูทั้งหลาย  
และชางธนปาลกะไปแลว   ก็ไมอาจเพ่ือทําอันตรายชีวิตของพระตถาคตได   จึง 
คิดวา  เราจักยังพระตถาคตใหตายดวยมือของเราทีเดียว  ดังนี้   ข้ึนสูภูเขาคิชฌ- 
กูฎแลวยกศิลาใหญประมาณเรือนยอดขวางไป   ดวยคิดวา  พระสมณโคดม  จง 
แหลกละเอียด  ดังน้ี.  ไดยินวา  พระเทวทัตน้ันมีกําลังมาก   ยอมทรงกําลังถึง  
ชางพลายหาเชือก.   ก็แล   อันตรายแหงชีวิตของพระพุทธเจาท้ังหลายที่จะพึงมี 
ไดดวยความพยายามของบุคคลอ่ืน   ขอน้ันแลเปนอฐานะ   คือเปนสิ่งท่ีเปนไป 
ไมได    เพราะฉะนั้น      ศิลาอ่ืนจึงต้ังข้ึนในอากาศแลวรับศิลากอนน้ันซึ่งมาอยู 
ตรงพระสรีระของพระตถาคต.   สะเก็ดแผนหินอันใหญต้ังข้ึนแลว   เพราะศิลา 
ทั้งสองกระทบกัน      จึงกระเด็นไปถูกที่สุดแหงหลังพระบาทของพระผูมีพระ- 
ภาคเจา.  พระบาทมีพระโลหิตหอข้ึนราวกะถูกประหารดวยขวานใหญ    ราวกะ 
ยอมดวยนํ้าเหลวของครั่ง. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงแลดูเบื้องบนแลวไดตรัสกะพระเทวทัตวา ทาน 
ใด   มีจิตประทุษรายแลว   มีจิตฆาทําโลหิตของตถาคตใหต้ังข้ึน (ใหหอ)  ดู 
กอนโมฆบุรษุ    ทานน้ันประกอบสิ่งท่ีมิใชบุญเปนอันมากดังนี้    ต้ังแตนั้นมา 
ความไมผาสุกไดเกิดข้ึนแลวแกพระผูมีพระภาคเจา. 
         พวกภิกษุคิดวา  วิหารน้ีเปนที่ดอน  ไมเรียบ  ไมเหมาะแกชนจํานวน 
มากมีกษัตริยเปนตน    และแกบรรพชิตท้ังหลาย.   ภิกษุเหลาน้ันจึงชวยกันหาม 
พระตถาคตดวยเสลี่ยงแหงเตียงนอยนําไปสูสวนช่ือวา  มัททกุจฉิ. 
         ดวยเหตุนั้นแหละ  ทานพระอานนทเถระ  จึงกลาววา  ก็โดยสมัยนั้น 
แหละ  พระบาทของพระผูมีพระภาคเจาถูกสะเก็ดหินกระทบแลว. บทวา ภูสา 
แปลวา  มาก  คือ  มกีําลังยิ่ง.  บทวา  สุท  สักวา  เปนนิบาติ.  บทวา  ทุกฺขา 
แปลวา   ลําบาก   ไดแกไมมีความสุข.   บทวา    ติปฺปา   แปลวา   กลา   ไดแก  
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มีมาก.   บทวา  ขรา   แปลวา   แข็ง   ไดแก  หยาบ.   บทวา  กฏกา  แปลวา 
เผ็ดรอน   ไดแก  กลาแข็ง.   บทวา    อาสาตา    แปลวา    ไมสําราญ   ไดแก 
ไมชุมชื่น. ชือ่วา ไมทรงสบาย  เพราะอรรถวา  ใจยอมไมแนบสนิทในอารมณ 
เหลาน้ัน  อารมณเหลาน้ันไมยังใจใหเอิบอาบ  คือไมใหเจริญ.  บทวา    สโต 
สมฺปชาโน  แปลวา  มีพระสติสัมปชัญญะ   ไดแก เปนผูประกอบดวยพระสติ 
และสัมปชัญญะอดกล้ันในเวทนา.  บทวา  อวิหฺมาโนป  แปลวา ไมทรง 
เดือดรอน คือไมถูกบีบค้ันอยู   ไมไปสูอํานาจแหงเวทนาท้ังหลายอันใหเปนไป. 
ในบทวา  สหีเสยฺย  นี ้ ไดแก  การนอน ๔ อยางคือ 
         กามโภคีเสยฺยา  คือการนอนของผูมีปกติเสพกาม 
         เปตเสยฺยา  คือการนอนของเปรต    (ผูตายแลว) 
         สีหเสยยฺา  คือการนอนของสีหะ 
         ตถาคตเสยฺยา  คือการนอนของพระตถาคต. 
         ในการนอน ๔ เหลาน้ัน    การนอนท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   ดู  
กอนภิกษุทั้งหลาย สัตวผูบริโภคกามโดยมากยอมนอนโดยขางเบื้องซาย (ตะแคง 
ซาย)   นี้ชือ่วา    กามโภคีไสยา.    จรงิอยูในบรรดาสัตวผูบริโภคกามเหลาน้ัน 
ชื่อวา   การนอนโดยขางเบื้องขวา   (ตะแคงขวา)  มีไมมาก. 
         การนอนท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เปรต 
ทั้งหลาย  โดยมากยอมนอนหงาย  นีช้ื่อวา   เปตเสยยา.   จริงอยู   เปรตท้ังหลาย  
ยอมไมอาจเพ่ือนอนโดยขางหนึ่งได     เพราะความท่ีตนมีเน้ือและเลือดนอย  
เพราะความท่ีโครงกระดูกยุงเหยิง  จงึนอนหงายเทาน้ัน.   
         การนอนท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สหี 
มิคราช   โดยมาก   ใหหางของตนเขาไปในระหวางขาออน   แลวนอนตะแคง 
ขวา  นี้ชือ่วา  สีหไสยา.    จริงอยู   สีหมิคราชมีอํานาจมาก   เมือ่จะนอนก็วาง  
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เทาหนา  ๒ เทาไวที่หน่ึง   วาง ๒ เทาหลังไวที่หน่ึง    แลวเอาหางใสไวระหวาง  
ขาออน     กาํหนดโอกาสที่วางเทาหนา   เทาหลังและหางไว    แลววางศีรษะไว 
บนเทาหนาทั้งสองแลวนอน  คุรั้นนอนแมทั้งวัน   เมื่อต่ืนก็ไมตกใจต่ืน  คือวา 
ยกศีรษะข้ึนกําหนดโอกาสท่ีวางเทาหนาเปนตน  ถาอะไร ๆ  ต้ังผิดไป   ก็จะไม 
มีใจเปนของ ๆ  ตนจะเสียใจวา  เหตุนี้   ไมสมควรแกชาติของทาน   (ของตน) 
ทั้งไมสมควรแกความเปนผูกลาหาญ  ดังนี้   ยอมนอนเหมือนอยางนั้น  ไมยอม 
ไปหาอาหาร  ก็แตเมื่ออวัยวะมีเทาหนาเปนตนต้ังไวเรียบรอย  ก็จะมีใจราเริงวา 
เหตุนั้น   สมควรแกชาติของทาน    และสมควรแกความเปนผูกลาหาญ   ลุกข้ึน 
บิดกายแบบราชสีห   สะบัดขนสรอยคอบันลือสีหนาทแลวก็ออกไปโคจร    (หา 
อาหาร). 
         การนอนในฌานท่ี  ๔ ตรัสเรียกวา    ตถาคตไสยา.   ในการนอนทั้ง ๔ 
นั้น  การนอนดังสีหะมาในสูตรนี้.  จริงอยู  การนอนน้ี   ชื่อวา   การนอนอัน 
อุดม เพราะความท่ีการนอนนั้นเปนอิริยาบถอันมีอํานาจมาก. บทวา ปาเท  ปท 
ไดแก  วางเทาซายบนเทาขวา.   บทวา   อจฺจาธาย   แปลวา   ซอนเทา  ไดแก 
เหลื่อมเทากันหนอยหน่ึง  เพราะวา   ขอเทากระทบกับขอเทา  เขากระทบกับเขา 
เวทนายอมเกิดบอย ๆ จิตก็จะไมต้ังม่ัน    การนอนก็ไมผาสุก   คือวา  การนอน 
ยอมไมติดตอกัน  การเหลื่อมเทาแลววางอยางนี้  เวทนายอมไมเกิด  จิตยอมต้ัง 
มั่น  เพราะฉะนั้น  จึงนอนอยางนี้.  บทวา  สโต  สมฺปชาโน  ไดแก  มีสติ- 
สัมปชัญญะกําหนดในการนอน.   กบ็ทวา  อุฏานสฺ  แปลวา   มีความ 
สําคัญในการที่จะลุกข้ึนนี้  ทานไมไดกลาวไวในท่ีนี้.  ก็การสําเร็จสีหไสยาของ 
พระตถาคตน้ัน  เปนการนอนเพราะประชวร. 
         ครั้งน้ันแล  เมื่อปฐมยามลวงไปแลว พวกเทวดาสตุลลปกายิกาเจ็ดรอย 
มีวรรณะงามยังสวนมัททกุจฉิทั้งส้ินใหสวาง     เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา   แลวไดยนือยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  
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         บทวา  สตฺตสตา  แปลวา  เจ็ดรอย คือ  เทวดาเหลาน้ันแมทั้งหมด  
ในพระสูตรนี้   มาสูที่เปนที่บรรทมประชวร.  บทวา  อุทาน อทุาเนสิ  แปล 
วา   ไดเปลงอุทาน   ไดแก  พวกเทวดาผูมาสูที่บรรทมประชวรแลว    จะพึงมี 
โทมนัสนั่นแหละไดเปลงแลว   อธิบายวา   ก็พวกเทวดาเหลาน้ัน    เห็นความอด 
กลั้นตอเวทนาของพระตถาคตแลวจึงเปลงอุทานวา    โอ    ความท่ีพระพุทธเจา 
ทั้งหลายมีอานุภาพมาก  เม่ือเวทนาชื่อเห็นปานน้ีเปนไปอยูแมสักวาการครางก็มี 
ไดมี    ทรงบรรทมดวยพระวรกายอันไมหว่ันไหวราวกะรูปอันสําเร็จดวยทองที่ 
บุคคลประดับแลวต้ังไวบนที่นอนอันเปนสิริ บัดนี้   พระสรีระของพระผูมีพระ- 
ภาคเจายอมรุงโรจนยิ่ง       ดุจพระจันทรเพ็ญสมบูรณดวยรัศมี      พระพักตร 
ของพระผูมีพระภาคเจาก็งดงาม    ดจุดอกปทุมกําลังแยมบาน    ในขณะนี้    แม 
วรรณะเเหงพระวรกายก็ผองใส  ดุจทองคําท่ีหลอมดีแลว  ดังน้ี. 
         ก็ในบทวา  นาโค  วต  โภ   แปลวา   พระสมณโคดมผูเจริญ    เปน 
นาคหนอ  นี้เปนคํารองเรียกพระผูมีพระภาคเจาโดยธรรม.   อธิบายวา  ชื่อวา 
นาคะ   เพราะอรรถวามีกําลัง.   บทวา   นาควตา   แกเปน   นาคภาเวน  แปล 
วา   เพราะความเปนนาคะ  ในครั้งน้ันแล  เทวดาอื่นอีก   ไดเปลงอุทานน้ีใน 
สํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
                   พระสมณโคดม          ทรงเปนสีหะหนอ... 
                   พระสมณโคดม          ทรงเปนอาชาไนยหนอ..  
                   พระสมณโคดม          ทรงเปนผูอาจหนอ... 
                   พระสมณโคดม          ทรงเปนผูใฝธุระหนอ... 
                   พระสมณโคดม           ทรงเปนผูฝกแลวหนอ... 
         พึงทราบวินิจฉัยในบทวา   สีโห  วต  เปนตน  ชื่อวา  สีหะ  เพราะ 
อรรถวา  เปนผูไมสะดุงตกใจ.  ชื่อวา  อาชาไนย  เพราะอรรถวาปฏิบัติหนาที่  
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ดวยความเฉลียวฉลาด    หรือเพราะรูถึงเหตุ.   ชื่อวา    นิสภะ   คือ    ผูองอาจ  
เพราะอรรถวา  หาผูเปรียบเสมอมิได.   จริงอยู   โคอุสภะเปนสัตวประเสริฐเปน 
หัวหนาในฝูงแหงโครอยตัว  โคอาสภะ  เปนสัตวประเสริฐสุดเปนหัวหนาในฝูง 
แหงโคพันตัว   โคนิสภะ   บัณฑิต   กลาววาเปนสัตวประเสริฐสุดกวาฝูงแหงโค 
รอยตัวและพันตัว.    ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงปฎิญญา    คือรบัรองอาสภฐาน 
(ฐานะอันประเสริฐ)    เพราะอรรถวาหาผูเปรียบเสมอมิได.    ในที่นี้    เทวดา 
กลาวคําวา  นิสภศัพท  ดวยอรรถนั้นน่ันแหละ.   ชื่อวา  เปนผูใฝธุระ  เพราะ 
อรรถวานําธุระไป.    ชื่อวา    เปนผูฝกแลว    เพราะอรรถวา    มีการเสพผิด 
ออกแลว.   บทวา    ปสสฺ      แปลวา    จงดู    ไดแก   เปนคําส่ังที่ไมมีกําหนด 
บทวา   สมาธึ    ไดแก  สมาธิในอรหัตผล.     บทวา    สุวมิุตฺติ    แปลวา 
ใหพนดีแลว    ไดแก   ใหพนดีแลวดวยความพนของผลจิต.    อน่ึง    จิตเปน 
ไปตามราคะพระสมณโคดมไมใหนอมไปแลว   และจิตเปนไปตามโทสะ   พระ- 
สมณโคดมไมใหกลับมาแลวน้ี       เทวดากลาววา      ไมใหนอมไปเฉพาะแลว 
และไมใหกลับมาแลว   เพราะความไมมีจิตท้ังสองน้ัน.   
         บทวา  น  จ  สสงฺขารนิคฺคยฺห  วาริตวต  ไดแก  ไมตองขม 
ไมตองหามกิเลสทั้งหลายอันเปนไปกับสัมปโยคะ     อันเปนไปกับดวยสังขาร.  
คือ  จิตต้ังมั่นเปนไปกับดวยผลสมาธิ   เพราะทานตัดกิเลสทั้งหลายแลว.  บทวา 
อติกฺกมิตพฺพ แปลวา เปนผูอันตนพึงลวงเกิน  คือวา  พึงเปนผูอันตนขมได 
อันตนพึงเบียดเบียนได.  บทวา  อทสฺสนา ไดแก  ไมมีญาณ  จริงอยู 
บุคคลผูไมมีญาณ    ก็ตองเปนอันธพาลเทาน้ัน.     คําวา    เอวรเูป    สตฺถริ 
ปรชฺเฌยฺย  ความวา  เทวดาทั้งหลายยอมกลาวติเตียนพระเทวทัตวา    เม่ือ 
พระศาสดามีคุณเห็นปานน้ี  ทานยังทําอันตรายไค  ดังนี้.  บทวา ปฺจเวทา 
แปลวา  มีเวท ๕ ไดแก  เปนผูทรงไวซึ่งเวทท้ังหลาย   มีอิติหาสเวทเปนที่ ๕  
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(คือความรูทางประเพณีเปนที่ ๕).   บทวา   สต   สม    แกเปน   วสฺสสต  
แปลวา    รอยป.    บทวา    ตปสฺสี    แปลวา   มีตบะ   ไดแก   อาศัยตบะ. 
บทวา  จร  แกเปน  จรนฺตา  แปลวา  ประพฤติอยู.  บทวา  น  สมฺมา  วิมุตฺต 
แปลวา    ไมพนแลวโดยชอบ     อธิบายวา     แมพราหมณทั้งหลายเห็นปานน้ี  
พระพฤติพรตอยูต้ังรอยป  ถึงอยางนั้นจิตของพราหมณนั้นก็ไมพนแลวโดยชอบ. 
         บทวา หีนตฺตรูปา  น  ปาร  คมา   เต   แปลวา   พราหมณ 
เหลาน้ันมีรูปอันเลว   ยอมไมลุถึงฝง    อธิบายวา    พราหมณเหลาน้ันมีสภาวะ 
อันเลว ยอมไมลุถึงพระนิพพาน. พระบาลีวา  หีนตฺถรูปา  ดังน้ีก็มี อธิบายวา 
พราหมณเหลาน้ันมีชาติอันเลว         มีประโยชนอันเสื่อมรอบแลว.      บทวา 
คณฺหาธิปนฺนา  แกเปน  ตณฺหาย  อชโฺฌตฺถตา  แปลวา  พราหมณ 
เหลาน้ัน    เปนผูอันตัณหาครอบงําแลว.   บทวา   วตฺตสีลพทฺธา    แปลวา 
เกี่ยวของแลวดวยพรตและศีล     อธิบายวา     พราหมณเหลานั้นเปนผูอันพรต 
ทั้งหลาย    มคีวามประพฤติดังแพะ  และประพฤติดังสุนัข  เปนตน  และศลี 
ทั้งหลายเชนนั้นแหละผูกพันไวแลว.  บทวา  ลูข   ตป   แปลวา  ตบะอันเศรา 
หมอง    ไดแก  ตบะซึ่งมีความพอใจในการยางตน  ๕  อยาง  มกีารนอนบน 
หนาม  เปนตน. 
         บัดนี้      เทวดานั้น     เมื่อจะกลาวถึงความท่ีศาสนาเปนนิยานิกธรรม 
จึงกลาวคําวา  น  มานกามสฺส  เปนอาทิ.    คําน้ัน    มีเนื้อความไดกลาวไว 
แลวแล. 
                                    จบอรรถกถาสกลิกสูตรที ่ ๘  
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                                  ๙.  ปฐมปชชุนนธีตุสูตร  
 
                               คาถาของธิดาทาวปชชุนนะ 
 
         [๑๓๑]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :- 
         สมัยหนึ่ง     พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ   กูฎาคารศาลาในปา 
มหาวัน กรุงเวสาลี ครั้งน้ันแล  เมื่อปฐมยามลวงไปแลว ธิดาของทาวปชชุนนะ 
ชื่อโกกนทา    มีวรรณะงาม    ยังปามหาวันทั้งสิ้นใหสวาง    เขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคเจา    ครั้นแลวจึงถวายอภิวาท    แลวยืนอยู   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         [๑๓๒]   ธิดาของทาวปชชุนนะ  ชื่อโกกนทา  ครั้นยืนอยู   ณ  ที่ควร 
สวนขางหน่ึงแลว  ไดกลาวคาถาท้ังหลายนี้ในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             หมอมฉันชื่อวาโกกนทา   เปนธดิา 
                   ของทาวปชชุนนะ    ยอมไหวเฉพาะพระ- 
                   สัมพุทธเจาผูเลิศกวาสัตว  ผูเสด็จอยูในปา 
                   กรุงเวสาลี  สุนทรพจนวา   ธรรมอันพระ- 
                   สัมพุทธเจา  ผูมีพระปญญาจักษุ  ตาม 
                   ตรัสรูแลวดังน้ี     หมอมฉันไดยินแลวใน 
                   กาลกอน   แทจริง   หมอมฉันนั้น   เมือ่ 
                   พระสุคตผูเปนมุนีทรงแสดงอยู  ยอมรู 
                   ประจักษในกาลน้ี   ชนเหลาใดเหลาหน่ึงม ี
                   ปญญาทราม  ติเตียนธรรมอันประเสรฐิ 
                   เท่ียวไปอยู  ชนเหลาน้ัน  ยอมเขาถึงโรรุว-  
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                   นรกอันรายกาจ    ประสบทุกขตลอดกาล- 
                   นาน สวนชนท้ังหลายเหลาใดแล ประกอบ  
                   ดวยความอดทนและความสงบในธรรมอัน 
                   ประเสริฐ   ชนทั้งหลายเหลาน้ัน  ละรางกาย 
                   อันเปนของมนุษย   แลวจักยังหมูเทวดาให 
                   บริบูรณ. 
 
                                     อรรถกถาปชชุนนธีตุสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปฐมปชชุนนธีตุสูตรที่  ๙  ตอไป :- 
         บทวา  ปชฺชุนฺนสฺส  ธีตา   แปลวา ธิดาของทาวปชชุนนะ อธิบายวา 
ธิดาของทาวจาตุมหาราชิกาผูเปนเทวราชของวัสสวลาหก ชื่อวา  ทาวปชชนุนะ. 
บทวา   อภิวนฺเท   แปลวา   ยอมไหว   อธิบายวา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา 
หมอมฉันยอมไหวพระยุคลบาทของพระองค.     บทวา    จกขฺมุตา    แปลวา 
ผูมีจักษุ  อธิบายวา   เทพธิดากลาววา   สุนทรพจนวา   ธรรมอันพระตถาคต 
ผูมีจักษุดวยจักษุ*   ๕  ตามตรัสรูแลว      หมอมฉันไดยินแลวในสํานักแหงชน 
เหลาอ่ืนอยางเดียวเทาน้ัน.  บทวา  สาหทานิ   ตัดบทเปน  สา  อห  อิทานิ 
แปลวา   หมอมฉันนั้น...ในกาลบัดนี้.   บทวา  สกขฺิ  ชานามิ   แปลวา 
ยอมรูประจักษ  คือวา  ยอมรูประจักษ  ดวยสามารถแหงการแทงตลอด.  บทวา 
วิครหนฺตา   แปลวา  ติเตียน  คือไดแก  ติเตียนอยางนี้วา  ธรรมน้ีมีบทแหง 
อักขระและพยัญชนะอันเลว  หรือวา  ธรรมนี้ไมเปนนิยยานิกะ.  บทวา  โรรุว 
*  จักษุ  ๕  คือ  มังสจักษ,ุ  ทิพยจกัษ,ุ ปญญาจักษุ  พุทธจกัษ,ุ และ สมันตจักษุ  
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แปลวา   โรรวุนรก   อธิบายวา   โรรุวนรก   ม ี๒ คือ   ธูมโรรุวนรก    และ  
ชาลโรรุวนรก.   ในนรก ๒ นั้น  ธูมโรรุวนรกมีอยูสวนหนึ่ง   กคํ็าวา   ชาล- 
โรรุวนรกน้ัน  เปนชื่อของอเวจีมหานรก.   เพราะวา   ในโรรวุนรกนั้น    เม่ือ 
ไฟโพลงอยู ๆ สัตวทั้งหลาย   ยอมรองบอย ๆ เพราะฉะนั้น  นรกน้ัน  ทานจึง  
เรียกวา   โรรวุะ   ดังน้ี.    บทวา   โฆร    แปลวา    รายกาจ    ไดแก  ทารุณ. 
บทวา     ขนติฺยา  อุปสเมน  อุเปตา   แปลวา     ผูประกอบดวยความอดทน 
และความสงบ    อธิบายวา    ครั้นชอบใจแลว     ครัน้อดทนแลว     จึงชื่อวา 
ประกอบแลวดวยขันติเปนเครื่องยึดเหนี่ยวและความสงบจากกิเลสมีราคะเปนตน      
ดังน้ีแล. 
                              จบอรรถกถาปฐมปชชุนนธีตุสตูรที่  ๙  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 233 

                                   ๑๐.  ทุติยปชชุนนธีตุสูตร 
 
                                 คาถาของธิดาทายปชชุนนะ 
 
         [๑๓๓]   ขาพเจาไคสดับมาแลวอยางนี้:-  
         สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ  กฏูาคารศาลาในปา  
มหาวัน  กรุงเวสาลี  ครั้งน้ันแล  เมื่อปฐมยามลวงไปแลว ธิดาของทาวปชชุนนะ 
ชื่อจุลลโกกนทา มีวรรณะงาม  ยังปามหาวันทั้งส้ินใหสวาง   เขาไปเฝาพระผูมี-  
พระภาคเจา   ครั้นแลวจึงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา    แลวยืนอยู   ณ  ที่  
ควรสวนขางหนึ่ง. 
         [๑๓๔]   ธิดาของทาวปชชุนนะ  ชื่อจุลลโกกนทา   ครั้นยนือยู  ณ ที ่
ควรสวนขางหนึ่ง   ไดกลาวคาถาท้ังหลายในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             ธิดาของทาวปชชุนนะ  ชื่อโกกนทา 
                   มีวรรณะสวางดังสายฟามาแลวในทีน่ี้ไหว 
                   พระพุทธเจา  และพระธรรม  ไดกลาวแลว 
                   ซึ่งคาถาท้ังหลายน้ีมีประโยชนเท่ียว  หมอม 
                   ฉันพึงจําแนกธรรมนั้นโดยปริยายแมมาก 
                   ธรรมเชนนัน้มีอยูโดยปริยาย   ธรรมเทาใด 
                   ที่หมอมฉันศึกษาแลวดวยใจ   หมอมฉัน 
                   จักกลาวอรรถกถาอันลามกดวยวาจา  ดวยใจ 
                   ไมควรทํากรรมอันลามกดวยวาจา  ดวยใจ 
                   หรือดวยกายอยางไร ๆ  ในโลกท้ังปวง  
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                   ใคร ๆ    ละกามท้ังหลายแลว    มีสติสัม-  
                   ปชัญญะ     ไมพึงเสพทุกขอันไมประกอบ 
                   ดวยประโยชน. 
                       จบ  สตุลลปกายิกวรรค  ที ่๔ 
 
                             อรรถกถาทุติยปชชุนนธีตุสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในทุติยปชชุนนธีตุสูตรที่  ๑๐  ตอไป :- 
         บทวา   ธมมฺ จ  อธบิายวา  ธิดาของทาวปชชุนนะชื่อ   จุลลโกกนทา 
กลาววา  หมอมฉันมาในท่ีนี้     ไหวอยูซึ่งพระรัตนตรัย   คือ  ซึ่งพระสงฆดวย 
คําวา  จ ศัพท คือวา ซึ่งพระพุทธเจา พระธรรม  พระสงฆ.   บทวา  อตฺถวตี 
แปลวา มีประโยชน.  บทวา  พหุนาป  โข  ต  ความวา ไดแกเทพธิดาชื่อจุลล- 
โกกนทานั้น ไดกลาวธรรมใด  แมธรรมนั้น หมอมฉันก็พึงจําแนกไดโดยปริยาย 
มาก.  บทวา  ตาทิโส  ธมฺโม  แปลวา  ธรรมเชนนั้น  อธิบายวา  เทพธิดา 
ชื่อจุลลโกกนทา     ยอมแสดงวา    ขาแตพระผูมีพระภาคเจา     ก็ธรรมน้ีมกีาร 
ดํารงอยูอยางนั้น    มีสวนเปรียบไดดี    เปนธรรมควรแกการจําแนกโดยปรยิาย 
ทั้งหลายมาก  ดังนี้. 
         บทวา  ลปยิสฺสามิ   แกเปน   กถยิสฺสามิ    อธิบายวา    เทพธิดา 
จุลลโกกนทา   กลาววาธรรมอันหมอมฉันศึกษาดวยใจมีประมาณเทาไร   คือวา  
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ธรรมมีประมาณมากเพียงใดท่ีหมอมฉันเรียนดวยใจ    จักไมกลาวถึงประโยชน 
ของธรรมน้ันตลอดวัน   คือ จักกลาวโดยยอ  สกัวาครูหน่ึงเทานั้นเหมือนบุคคล 
บีบค้ันรังผ้ึง  ฉะน้ัน.  คําท่ีเหลือมีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.  
                            จบอรรถกถาทุติยปชชุนนธีตุสูตรที่  ๑๐ 
                                   และจบสตุลลปกายิกวรรคท่ี  ๔ 

                   รวมสูตรที่กลาวในสตุลลปกายิกวรรค  คือ 
           ๑.  สพัภิสูตร    ๒.  มัจฉริสูตร    ๓.  สาธุสตูร    ๔.  นสนัติสูตร 
๕.  อุชฌานสัญญิสูตร    ๖.  สัทธาสูตร    ๗.  สมยสูตร    ๘.  สกลิกสูตร 
๙.  ปฐมปชชนุนธีตุสูตร  ๑๐.  ทุติยปชชุนนธีตุสูตร  รวมสูตร  ๑๐  สูตรพรอมทั้ง 
อรรถกถา  
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                                   อาทิตตวรรคท่ี  ๕  
 
                                    ๑.  อาทิตตสูตร 
 
                              วาดวยผลของการใหทาน 
 
         [๑๓๕]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:-  
         สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระวิหารเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี  ครั้งน้ันแล   เมื่อปฐมยามลวงไปแลว 
เทวดาองคหน่ึง   ซึ่งมีวรรณะงาม   ยังพระวิหารเชตวันทั้งส้ินใหสวางเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นแลวจึงอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา   แลวยืนอยู  ณ ที่ 
ควรสวนขางหนึ่ง. 
         [๑๓๖]   เทวดานั้นยืนอยู  ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่งแลว  ไดกลาวคาถา 
เหลาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             เมื่อเรือนลูกไฟไหมแลว     เจาของ 
                   เรือนขนเอาภาชนะไดออกไปได   ภาชนะ 
                   นั้นยอมเปนประโยชนแกเขา  สวนส่ิงของ 
                   ที่มิไดขนออกไป  ยอมไหมในไฟน้ัน 
                   ฉันใด. 
                             โลก (คือหมูสัตว) อนัชราและมรณะ 
                   เผาแลว  ก็ฉันนั้น  ควรนําออก  (ซึ่งโภค- 
                   สมบัติ)  ดวยการใหทาน  เพราะทานวัตถุ 
                   ที่บุคคลใหแลว   ไดชื่อวานําออกดีแลว.  
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                             ทานวัตถุที่บุคคลใหแลวน้ันยอมมีสขุ  
                   เปนผล    ที่ยงัมิไดใหยอมไมเปนเหมือน 
                   เชนนั้น  โจรยังปลนได พระราชายังริบได 
                   เพลิงยังไหมได  หรอืสูญหายไปได. 
                             อนึ่ง  บุคคลจําตองละรางกายพรอม 
                   ดวยส่ิงเครื่องอาศัยดวยตายจากไป      ผูม ี
                   ปญญารูชัด  ด่ังน้ีแลว  ควรใชสอยและ 
                   ใหทาน. 
                             เมื่อไดใหทานและใชสอยตามควร 
                   แลว    จะไมถูกติฉิน    เขาถึงสถานท่ีอัน 
                   เปนสวรรค. 
 
                                  อรรถกถาอาทิตตสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในวรรคที่  ๕ แหงอาทิตตสูตรที่  ๑  ตอไป :- 
         บทวา   ชราย  มรเณน  จ  นี ้  เปนหัวขอแหงเทศนา    อธิบายวา 
โลกคือหมูสัตวถูกไฟท้ังหลาย  ๑๑ กอง*    มรีาคะเปนตน    แผดเผาแลวเทียว. 
บทวา ทาเนน ไดแกมีเจตนาในการใหทาน.  บทวา  ทินฺน  โหติ  สุนีภต 
ความวา   เจตนาอันเปนบุญในการใหยอมมีแกทายกน่ันแหละ   เหมือนส่ิงของ 
อันเจาของเรือนนําออกแลว    ดวยเหตุนั้น    ทานจึงกลาววา   โจรา  หรนฺติ 
*  ไฟ ๑๑ กองคือ  ราคะ, โทสะ, โมหะ, ชาติ, ชรา, มรณะ, โสกะ, ปริเทวะ, ทุกข, โทมนัส, 
อุปายาส  
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อธิบายวา  เมื่อโภคะอันตนไมไดใหแลว    แมโจรทั้งหลายก็ปลนได   แมพระ-  
ราชาท้ังหลายยังริบได    แมไฟยังไหมได   หรือสูญหายไป   แมในที่อันตนเก็บ 
ไวแลว.  บทวา  อนฺเตน  แปลวา  ดวยการตาย.  บทวา   สรีร  สปริคฺคห 
อธิบายวา   รางกายและโภคะไมพินาศไปดวยสามารถแหงอันตรายท้ังหลายมีโจร 
เปนตน.  บทวา  สคฺคมุเปติ  อธิบายวา  ยอมบังเกิดในสวรรคเหมือนสาธุชน 
ทั้งหลาย  มพีระเวสสันดรผูเปนมหาราชเปนตน. 
                                  จบอรรถกถาอาทิตตสูตรที่  ๑  
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                                      ๒.  กินททสูตร 
 
                             วาดวยเทวตาปญหา  ๕  ขอ 
 
         [๑๓๗]   เทวดาทูลถามวา  
                             บุคคลใหสิ่งอะไรช่ือวาใหกําลัง  ให 
                   สิ่งอะไรช่ือวาใหวรรณะ  ใหสิ่งอะไรช่ือวา 
                   ใหความสุข    ใหสิ่งอะไรช่ือวาใหจักษ ุ
                   และบุคคลเชนไรช่ือวาใหทุกสิ่งทุกอยาง 
                   ขาพระองคทูลถามพระองค   ขอพระองค 
                   ตรัสบอกแกขาพระองคดวยเถิด. 
         [๑๓๘]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             บุคคลใหอาหารชื่อวาใหกําลัง  ใหผา 
                   ชื่อวาใหวรรณะ     ใหยานพาหนะชื่อวาให 
                   ความสุข  ใหประทีปโคมไฟช่ือวาใหจักษ ุ
                   และผูที่ใหทีพั่กพาอาศัยช่ือวาใหทุกสิง่ 
                   ทุกอยาง   สวนผูที่พรํ่าสอนธรรมชือ่วาให 
                   อมฤตธรรม.  
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                                    อรรถกถากินททสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในกินททสูตรที่  ๒  ตอไป :-  
         บทวา  อนฺนโท  อธบิายวา  บุคคลแมมีกําลังมากแตไมไดกินอาหาร 
หลาย ๆ วัน  (สองสามวัน)   ก็ไมอาจเพ่ือจะลุกข้ึน   สวนบุคคลผูมีกําลังทราม 
ไดกินอาหารแลว   ก็ยอมถึงพรอมดวยกําลังได   เหตุใด   เพราะเหตุนั้น   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    บุคคลใหอาหาร    ชื่อวาใหกําลัง    ดังน้ี.     บทวา 
วตฺถโท  อธิบายวา  บุคคลแมมีรูปงาม   แตมีผาสกปรก  ดังผาข้ีริ้ว  หรือไมมี 
ผาเลยยอมเปนผูนาเกลียด     ถูกเหยียดหยาม   ไมนาดู.   บุคคลมีผาปกปดดีแลว 
ยอมงามราวกะเทพบุตร  เหตุใด  เพราะเหตุนั้น     พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
บุคคลใหผาชื่อวาใหวรรณะ  ดังน้ี.    บทวา  ยานโท  ไดแก    ยานท้ังหลาย 
มีหัตถิยาน (ยานชาง) เปนตน  ก็แตวาในบรรดายานเหลาน้ัน  ยานชาง  ยานมา 
ยอมไมสมควรแกสมณะ  การใหไปดวยรถก็ไมสมควรเหมือนกัน   ยานท่ีสมควร 
แกสมณะก็คือ  รองเทาสําหรับสมณะผูรักษาอยูซึ่งศีลขันธ  เพราะฉะนั้น บุคคล 
ใหรองเทา   ไมเทาคนแก   เตียง  ต่ัง   อน่ึง  บุคคลใดยอมชําระหนทาง  ยอม 
ทําบันได    ยอมทําสะพาน    ยอมมอบเรือใหแมทั้งหมดน้ี     กช็ื่อวา  ใหยาน 
เหมือนกัน.  บทวา  สุขโท  โหติ   คือชือ่วา  ใหความสุข  ก็เพราะนําความสุข 
ในยานมาให.   บทวา  จกขฺุโท  โหติ  อธิบายวา  ใหประทีปโคมไฟ  ชื่อวา 
ใหจักษุ เพราะความท่ีบุคคลท้ังหลาย  ถึงแมมีตาก็ไมสามารถมองเห็นในที่มืดได  
ผูใหประทีปโคมไฟน้ันยอมไดแมซึ่งความถึงพรอมเหงทิพยจักษุเหมือนพระ- 
อนุรุทธเถระ.     บทวา  สพฺพโท  โหติ   อธิบายวา  ผูใหทุกสิ่งทุกอยางดังท่ี 
กลาวแลวน่ันแหละ  คือมีการใหกําลังเปนตน  คือวา  เมื่อภิกษุเที่ยวบิณฑบาต  
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ไปสองสามบานไมไดอะไร ๆ  มาอยูก็ดี      เมื่ออาบนํ้าในสระโบกขรณีอันเย็น  
แลวเขาไปสูที่พักอาศัย   นอนในเตียงครูหน่ึงแลวลุกข้ึนมานั่งก็ดี   ยอมไดกําลัง 
ราวกะบุคคลอ่ืนนํามาใสใหในรางกาย.  ก็บุคคลเท่ียวไปในภายนอก  ผิวพรรณ 
ในกายยอมคลาไปดวยลมและแดด      เมื่อเขาไปสูที่พักอาศัยปดประตูแลวนอน 
สักครูหน่ึง    ความสืบตอแหงวิสภาคะยอมเขาไปสงบระงับ      ความสืบตอแหง 
สภาคะยอมกาวลง  ยอมไดผิวพรรณวรรณะ  ราวกะบุคคลนําใสไวให.   กเ็มื่อ 
บุคคลเที่ยวไปภายนอก     หนามยอมท่ิมแทง     ตอไมยอมกระทบ    อันตราย 
ทั้งหลายมีงูเปนตนและโจรภัย    ยอมเกิดข้ึน    เม่ือเขาไปสูที่พักอาศัยปดประตู 
นอนแลว  อันตรายท้ังหมดเหลาน้ัน    ยอมไมมี  เมื่อสาธยายยอยู  ปติและความสุข 
ในธรรมยอมเกิดข้ึน  เมื่อทํากรรมฐานไวในใจอยู  ความสุขอันสงบยอมเกิดข้ึน 
เมื่อบุคคลเที่ยวไปภายนอกเหง่ือท้ังหลายยอมไหลออก      ตาท้ังสองยอมฝาฟาง 
ในเวลาท่ีเขาไปสูเสนาสนะยอมเปนราวกะวาตกลงไปในหลุม    เตียงและต่ังยอม 
ไมปรากฏ   ก็เม่ือบุคคลนอนพักสักครูหน่ึง   ความผองใสแหงตาก็จะมีได  ราว 
กะวาบุคคลนํามาใสไวให    ชองลมประตูหนาตางและเตียงต่ังยอมปรากฏ  ดวย 
เหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  โส  จ  สพฺพทโท  โหติ  โย  ททาติ 
อุปสฺสย แปลวา ก็บุคคลใดใหที่พักพาอาศัย บุคคลน้ัน  ชื่อวาใหทุกส่ิงทุกอยาง 
ดังน้ี. 
         บทวา  อมต  ทโท  จ  โส  โหติ  อธิบายวา  เมื่อบุคคลยังบิณฑบาต 
ใหเต็มดวยโภชนะอันประณีต  แลวถวายอยู   ชื่อวา  ใหความไมตาย.    บทวา 
โย   ธมฺมมนุสาสติ  อธิบายวา  บุคคลใด    ยอมพร่ําสอนธรรม   ยอมบอก 
อรรถกถา     ยอมสอนบาลี     ยอมแกปญหาที่ถามแลว     ยอมบอกกรรมฐาน 
ยอมทําธรรมสวนะ  แมทั้งหมดน้ี   ชื่อวา   ยอมพร่ําสอนธรรม.   อน่ึง  การให  
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ธรรมนี้เทาน้ัน     บัณฑิตพึงทราบวาเปนเลิศกวาการใหทั้งหมด   ขอน้ี  สมจริง 
ดังท่ีตรัสไววา  
         สพฺพทาน  ธมมฺทาน  ชินาติ    สพฺพรตึ  ธมมฺรติ   ชินาติ 
         สพฺพรส  ธมฺมรโส  ชินาติ        ตณฺหกฺขโย  สพฺพทุกฺข  ชนิาติ. 
                             การใหธรรมยอมชนะการใหทั้งปวง 
                   ความยินดีในธรรมยอมชนะความยินดี 
                   ทั้งปวง    รสแหงธรรมยอมชนะรสทั้งปวง 
                   ความสิ้นตัณหายอมชนะทุกขทั้งปวง  ดังน้ี. 
                            จบอรรถกถากินททสูตรที่  ๒  
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                                       ๓.  อันนสูตร  
 
                              วาดวยผลของการใหอาหาร 
  
         [๑๓๙]   เทวดากราบทูลวา 
                             เทวดาและมนุษยทัง้สองพวก  ตางก็ 
                   พอใจอาหารดวยกันทั้งน้ัน    เออ   ก็ผูที่ไม 
                   พอใจอาหารชื่อวายักษโดยแท. 
         [๑๔๐]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             ชนเหลาใดมีใจผองใสแลว  ให 
                   อาหารน้ันดวยศรัทธา    อาหารน้ันแลยอม 
                   พะนอเขาทั้งในโลกนี้และโลกหนา  เพราะ 
                   เหตุนั้น      บคุคลพึงนําความตระหนี ่
                   ออกไปเสีย      พึงขมความตระหน่ีซึ่งเปน 
                   ตัวมลทินแลวใหทาน  เพราะบุญท้ังหลาย 
                   เปนที่พ่ึงของเหลาสัตวในโลกหนา.  
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                              อรรถกถาอันนสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอันนสูตรที่  ๓  ตอไป :- 
         บทวา  อภินนฺทติ  แปลวา  ยอมปรารถนา.   บทวา  ภชติ  แปลวา 
ยอมมาถึงเขา คือวา อานิสงสนั้นยอมติดตามไปขางหลัง ราวกะอานิสงสที่ติดตาม 
จิตตคหบดี  และพระสีวลีเถระเปนตน.     บทวา  ตสฺมา   อธิบายวา  เพราะ 
การใหอาหารน่ันแหละ   ยอมงามไปในโลกน้ีและในโลกหนา      เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา     บุคคลพึงนําความตระหนี่ออก     พึงขมความ 
ตระหน่ีซึ่งเปนมลทินแลวใหทาน.  คําท่ีเหลือ  มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
                                    จบอรรถกถาอันนสูตรที่  ๓  
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                                           ๔.  เอกมูลสูตร  
 
                                        วาดวยปริศนาธรรม 
 
         [๑๔๑]  เทวดากราบทูลวา 
                             บาดาล     มีรากอันเดียว     มีความ 
                   วนสอง   มีมลทินสาม  มีเครื่องลาดหา  เปน 
                   ทะเล  หมุนไปไดสิบสองดาน  ฤาษีขามพน 
                   แลว. 
 
                                      อรรถกถาเอกมูลสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในเอกมูลสูตรที่  ๔  ตอไป :- 
         บทวา  เอกมูล  ไดแกอวิชชาเปนราก  (มลู)  แหงตัณหา ทั้งตัณหา 
ก็เปนราก (มูล)  แหงอวิชชา  แตในทีน่ี้   ทานประสงคเอาตัณหา.  ก็ตัณหานั้น  
ยอมหมุนเปนไปสองอยาง คือ ดวยสัสสตทิฏฐิ  และอุจเฉททิฏฐิ  เพราะเหตุนั้น 
ตัณหานั้น  จึงชื่อวา  มีความหมุนเปนสอง.    ตัณหานั้น  ชื่อวา  มีมลทินสาม 
มีราคะเปนตน.  โมหะ  กช็ื่อวามีมลทินในที่นั้นเพราะเปนเง่ือนแหงสหชาตของ 
ตัณหานั้น.  ราคะโทสะ  มีกามคุณหาเปนเครื่องลาดของตัณหาน้ัน    เพราะเปน 
เง่ือนแหงอุปนิสสยะ   (คือท่ีอาศัยอยางมั่นคง).   ตัณหานั้นแหละแผไปในธรรม  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 246 

เหลาน้ัน  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  มีเครื่องลาด ๕.  ก็ตัณหานั่นแหละ ชื่อวา  
เปนสมุทร  (ทะเล)   เพราะอรรถวา  ไมรูจักเต็ม.  ตัณหานั้น    ยอมหมุนเวียน 
เปลี่ยนไปในอายตนะ ๑๒ ทั้งภายในและภายนอก    เพราะเหตุนั้น   ตัณหาน้ัน 
จึงชื่อวาหมุนไปได  ๑๒ ดาน.  ก็ตัณหานั้น  ทานเรียกวา  บาดาล  เพราะ 
อรรถวา   ไมต้ังม่ัน.  ฤาษีขามแลว  ขามข้ึนแลว  ยอมกาวลวงซึ่งบาดาล 
(ตัณหา)  นั้นซึ่งมีรากเดียว ฯลฯ. 
                                 จบอรรถกถาเอกมูลสูตรที่  ๔  
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                                    ๕.  อโนมิยสูตร 
 
                               วาดวยเทวดาสรรเสริญ 
 
         [๑๔๒]   เทวดากราบทูลวา  
                             ทานท้ังหลายเชิญดูพระพุทธเจาพระ- 
                   องคนั้น  ผูมีพระนามไมทราม   ผูทรงเห็น 
                   ประโยชนอันละเอียด       ผูใหซึ่งปญญา 
                   ไมทรงของอยูในอาลัยคือกาม  ตรัสรูธรรม 
                   ทุกอยาง มีพระปรีชาดี  ทรงกาวไปในทาง 
                   อันประเสริฐ   ผูทรงแสวงคุณอันใหญ. 
 
                                 อรรถกถาอโนมิยสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอโนมิยสูตรที่  ๕  ตอไป :- 
         บทวา  อโนมนาม อธิบายวา มีพระนามอันไมบกพรอง  มีพระนาม 
บริบูรณ เพราะความท่ีพระองคทรงประกอบดวยคุณท้ังปวง. บทวา  นิปุณตฺถ- 
ทสฺส   อธิบายวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นประโยชนทั้งหลายละเอียดโดยม ี
ความแตกตางกันแหงขันธเปนตน  เพราะเหตุนั้น    จึงชื่อวา ทรงเห็นประโยชน 
อันละเอียด.  บทวา ปฺาทท อธิบายวา ชื่อวา ผูใหซึ่งปญญา  เพราะสามารถ  
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บอกปฏิปทาเพ่ือใหบรรลถุึงปญญา.  บทวา  กามาลเย  อสตฺต  ไดแก  ไมทรง  
ของในอาลัย  คือกามคุณ ๕. บทวา  กมมาน   อธิบายวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงถึงความผองใสท่ีมหาโพธิ์นั่นแหละ  ดวยอริยมรรค  มใิชทรงถึงใน 
บัดนี้.  ก็คําน้ี  ทานกลาวหมายเอาอดีตกาล.  บทวา  มเหส ึ ไดแก  ผูคนหา  
ผูแสวงหาคุณอันใหญ   คือ  สีลขันธเปนตน    ดังน้ีแล. 
                                  จบอรรถกถาอโนมิยสูตรที่  ๕  
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                                  ๖.  อัจฉราสูตร 
 
                            วาดวยยานไปพระนิพพาน 
 
         [๑๔๓]   เทวดาทูลถามวา  
                             ปาชัฏชื่อโมหนะ  อันหมูนางอปัสร 
                   ประโคมแลว         อันหมูปศาจสิงอยูแลว 
                   ทําไฉนจึงจะหนีไปได. 
         [๑๔๔]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             ทางน้ันชื่อวาเปนทางตรง    ทศิน้ัน 
                   ชื่อวาไมมีภัย   รถชื่อวาไมมีเสียงดัง  ประ- 
                   กอบดวยลอคือธรรม หิรเิปนฝาของรถนั้น 
                   สติเปนเกราะกั้นของรถนั้น  เรากลาวธรรม 
                   มีสัมมาทิฏฐนิําหนาวาเปนสารถี  ยานชนิด 
                   นี้มีอยูแกผูใด  จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม 
                   เขา  (ยอมไป)  ในสํานักพระนิพพานดวย 
                   ยานน้ีแหละ.  
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                                    อรรถกถาอัจฉราสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอัจฉราสูตรที่  ๖  ตอไป :- 
         บทวา  อจฺฉราคณสงฺฆุฏ   ความวา  ไดยินวา  เทวบุตรนี้บวชใน 
พระศาสนาของพระศาสดา  บําเพ็ญวัตรปฏิบัติอยู   ปวารณาแลวในกาลแหงตน 
มีพรรษา ๕ ทํามาติกาทั้งสองใหแคลวคลองแลว   ศึกษาแลวถงึส่ิงท่ีควรทําและ 
ไมควรทํา    เรียนพระกรรมฐานอันเปนที่พอใจแลว   เปนผูประพฤติเบาพรอม 
เขาไปสูปา  คิดวา  พระผูมีพระภาคเจาอนุญาตวา  มัชฌิมยามอันใด  เปนสวน 
แหงการนอนดังน้ี    แมเม่ือมัชฌิมยามน้ันถึงพรอมแลว     เราก็ยังกลัวตอความ 
ประมาท    ดงัน้ี     จึงสละเตียงนอนแลว       พยายามทั้งกลางคืนและกลางวันทํา 
กรรมฐานน่ันแหละไวในใจ. 
         ลําดับนั้น       ลมทัง้หลายเพียงดังศัสตราเกิดข้ึนในภายในแหงภิกษุนั้น 
ทําลายชีวิตเสียแลว.  ภิกษุนั้นไดทํากาละในเพราะธุระ  คือความเพียรน่ันแหละ. 
อน่ึง  ภิกษุรูปใดรูปหน่ึง    จงกรมอยูในเพราะการจงกรมก็ตาม    ยืนอยูเพราะ 
อาศัยสวนท่ีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวไวก็ตาม       วางจีวรไวที่สุดแหงท่ีจงกรมเหนือ 
ศรีษะแลวน่ังหรือนอนก็ตาม     กําลังแสดงธรรมบนธรรมาสนอันเขาตกแตงใน 
ทามกลางแหงบริษัทก็ตาม  ยอมกระทํากาละ  ภิกษุนั้นทั้งหมดชื่อวากระทํากาละ 
ในเพราะธุระ    คือความเพียร.    แมภิกษุนี้ก็ทํากาละแลว     ในท่ีเปนที่จงกรม  
เพราะความท่ีตนเปนผูมีอุปนิสัยนอยจึงยังมิไดถึงความส้ินไปแหงอาสวะ   ไดถือ 
ปฏิสนธิในภพดาวดึงสที่ประตูวิมานใหญ       ราวกะวาหลับแลวต่ืนข้ึนฉะน้ัน 
อัตภาพของเทวบุตรนั้นมีสามคาวุตเกิดข้ึน    เหมือนเสาระเนียดปดทองในขณะ 
นั้นนั่นแหละ.  ภายในวิมานนางอัปสรประมาณหนึ่งพันเห็นเทวบุตรนั้น    แลว  
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กลาววา   เทวบุตรผูเปนเจาของวิมานมาแลว    พวกเราจักใหเทวบุตรนั้นพอใจ 
ดังน้ี   จึงถือเอาเครื่องดนตรีมาแวดลอมแลว.  
         เทวบุตรนั้น  ยอมไมรูซึ่งความท่ีตนเปนผูจุติแลวกอน  ยังสําคัญวาตน 
เปนบรรพชติอยูนั่นแหละ     จึงเกิดความละอายเพราะเห็นหญิงทั้งหลายมาเท่ียว 
ถึงท่ีอยู  จึงเอาผาปดเฉวียงบาขางหน่ึง   ดุจภิกษุผูทรงผาบังสุกุลเอาผาท่ีวางกอง 
ไวขางบนมาทําเฉวียงบาขางหน่ึง   สาํรวมอินทรียทั้งหลายแลวไดยืนกมหนาอยู. 
         พวกนางอัปสรเหลาน้ันทราบวา    เทวบุตรนีเ้ปนเทวบุตรมาแตสมณะ 
โดยเห็นการเคลื่อนไหวกายของเทวบุตรนั้น     จึงกลาวอยางนี้วา     ขาแต 
เทวบุตรผูเปนเจา   นี้ชื่อวา  เทวโลก  ขณะนี้มิใชโอกาสที่จะทําสมณธรรม  ที่นี ้
เปนโอกาสที่จะเสวยสมบัติ    ดังน้ี.    เทวบุตรนั้น    ไดยืนอยูเหมือนอยางนั้น 
นั่นแหละ.   นางอัปสรเหลาน้ันคิดวา   เทวบุตรนี้ยังกําหนดไมได   ดังน้ี    จึง 
บรรเลงดนตรีทั้งหลาย.    เทวบุตรนั้นก็ยังไมแลดูอยูนั่นแหละ     ไดยืนอยูแลว 
เหมือนอยางน้ัน.    ลําดับนั้น เทพธิดาท้ังหลายเหลาน้ันจึงวางกระจกอันใหเห็น 
กายท้ังหมดไวขางหนา. 
         เทวบุตรนั้นเห็นเงาในกระจกแลวจึงทราบความท่ีตนเปนผูจุติแลว 
ไดเปนผูมีความเดือดรอนเพราะสมบัติ   ดวยอันคิดวา     เราทําสมณธรรมมิได 
ปรารถนาฐานะเชนนี้    เราปรารถนาพระอรหัตอันเปนอุดมประโยชน     ดังน้ี. 
เทวบุตรนั้น    พิจารณาดูแผนผาดังสีทอง  จึงคิดวา  ชื่อวา สมบัติในสวรรคนี้  
เปนของหาไดงาย    ความปรากฏแหงพระพุทธเจาท้ังหลายหาไดยาก     ราวกะ 
นักมวยปล้ําหยั่งลงสูที่ที่รบกัน  (ยอมตองการของมีคา)  แตกลับไดกําแหงหัวมัน 
ดังน้ี  จึงมิไดเขาไปสูวิมานเลย ผูอันหมูแหงนางอัปสรแวดลอมแลว  ดวยทั้ง 
ศีลยังมิไดทําลายน่ันแหละมาสูสํานักของพระทศพล  ถวายอภิวาทแลวยืนอยู  ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง  ไดกลาวคาถานี้.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อจฺฉราคณสงฺฆุฏ  ความวา  อันหมู  
แหงนางอัปสรใหกึกกองแลวดวยการขับรองและดนตรี. บทวา  ปสาจคณเสวิต 
อธิบายวา  เทวบุตรนั้น    ยอมกลาวทําหมูแหงนางอัปสรน้ันนั่นแหละวาเปนหมู 
แหงปศาจ.  บทวา วน ความวา เทวบุตรนั้นกลาวหมายเอาสวนชื่อ  นันทนวัน. 
จริงอยู  เทวบุตรนี้ยอมไมชอบใจที่จะกลาว  หมูแหงเทวดาวาเปนหมูแหงเทวดา 
ยอมกลาวหมูแหงเทวดาวาเปนหมูแหงปศาจ   ดงัน้ี    ก็เพราะจิตตนิยาม   โดย 
ความเปนผูหนักแนนของตน. และไมกลาว สวนนันทนวันวาเปนสวนนันทนวัน 
ยอมกลาวสวนนันทนวันวาเปนบา   โมหนะ   (ปาเปนที่หลง).     บทวา   กถ 
ยาตฺรา ภวิสฺสติ  อธิบายวา  การออกไปจักมีไดอยางไร  การกาวออกไปจักมี 
ไดอยางไร  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   ขอพระองคจงตรัสบอกวิปสสนาอันเปน 
ปทัฏฐาน  (เหตุใกล)  แหงพระอรหัตแกขาพระองค. 
         ลําดับนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจา  ทรงพิจารณาอยูวา  เหตุที่เทวบุตร   
นี้กําหนดอยูนั่นแหละเปนอะไรหนอ   ดังน้ี    ทรงทราบแลวซ่ึงความท่ีเทวบุตร 
นั้นเปนบรรพชิตในศาสนาของพระองค   จึงทรงดําริวา   เทวบุตรนี้   ทํากาละ 
เพราะความเพียรอันแรงกลาแลวเกิดในเทวโลกท้ังอัตภาพของเธอนั้นในที่เปน 
ที่จงกรมน่ันแหละ   แมในวันนี้ก็มิไดทําลายศีลมาแลว   ดังน้ี. 
         ธรรมดาวา   พระพุทธเจาท้ังหลาย   ยอมตรสับอกปฏิปทาอันเปนสวน 
เบื้องตนกอนวา เธอจงชําระศีลใหบรสิุทธิ์กอน จงเจริญสมาธิ  จงทํากัมมัสสกต 
ปญญาใหทรง    ดังน้ี    ราวกะนายชางจิตรกรทําการตกแตงฝาผนัง  บอกแกอัน- 
เตวาสิกผูไมมั่นใจในการกระทํา ผูเริ่มทําครั้งแรก  ผูไมชํานาญในการทํา  ฉะนั้น 
แตวา      เมื่อบุคคลผูกระทําเคยประกอบแลวประกอบท่ัวแลว      พระพุทธเจา  
ทั้งหลายยอมตรัสบอกสุญญตาวิปสสนาทีเดียวซ่ึงเปนภาวะสุขุมลึกซึ้งอันเปน  
ปทัฏฐานแหงพระอรหัตมรรค.  
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         พระผูมีพระภาคเจา    ทรงเขาพระทัยดีวา    เทวบุตรนี้     เปนผูกระทํา  
ผูมีศีลยังมิไดทําลาย  ก็มรรคหนึ่งจักมีแกเทวบุตรนี้ในอนาคต  ดังน้ี   เมื่อจะทรง 
บอกสุญญตาวิปสสนา  จึงตรัสคําวา  อุชุโก  นาม  เปนอาทิ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อุชุโก    อธิบายวา   มรรคประกอบดวย 
องคแปดชื่อวา   ทางตรง   เพราะความท่ีทางนั้นไมมีการคดท้ังหลาย   มีการคด 
ทางกายเปนตน.  บทวา   อภยา  นาม  สาทิสา   พระผูมีพระภาคเจา   ตรัส 
หมายเอาพระนิพพาน. จริงอยู  ในพระนิพพานน้ัน    ภัยอะไร ๆ ก็ไมม ีหรอืวา 
ภัยนั้น   ยอมไมมีแกผูถึงพระนิพพานแลว   เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา   อภยา  นาม  สาทิสา   แปลวา  ทิศนั้นชือ่วาไมมีภัย. 
         บทวา   รโถ  อกุชชโน   ขอน้ีพระผูมีพระภาคเจาทรงพระประสงค 
เอาอัฏฐังคิกมรรค.   เหมือนอยางวา   เมื่อเพลาแหงรถไมมีน้ํามันหยอด  หรอืวา 
เมื่อคนข้ึนมากเกินไป   ธรรมดารถก็ตองมีเสียงดัง   คือยอมสงเสียงดัง   ฉันใด 
รถคืออริยมรรค ฉันนั้นหามิได  จริงอยู  รถ   คือ  อริยมรรคนัน้แมสัตวต้ังแปด 
หม่ืนสี่พันข้ึนอยูโดยการนําไปคราวเดียวกัน   ยอมไมดัง  ยอมไมสงเสียง  เพราะ 
ฉะน้ัน พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  อกุชฺชโน  แปลวา  ไมมีเสียงดัง.  บทวา 
ธมฺมจกฺเกหิ  สยุโต   อธิบายวา   ประกอบพรอมแลว    ดวยลอคือธรรมทั้ง 
หลาย  กลาวคือความเพียรอันเปนไปทางกายและทางใจ.   บทวา   หริิ   นี ้  แม 
โอตตัปปะ   พระผูมีพระภาคเจา  ก็ทรงถือเอาแลวดวยศัพทวา  หิร ิ  นั่นแหละ. 
บทวา  ตสฺส อปาลมฺโพ  อธิบายวา  เมื่อนักรบทั้งหลายยืนอยูบนรถอันมีใน 
ภายนอก  ยอมมีฝาที่ทําดวยไมเพ่ือตองการแกอันมิใหตกไป   ฉันใด   หิร ิ  และ 
โอตตัปปะแหงรถคือมรรคนี้อันมีทั้งภายในและภายนอกเปนสมุฏฐานเปนเครื่อง 
ปองกัน  ฉันนั้น.   บทวา   สตฺยสฺส  ปริวารณ  อธิบายวา   สติอันสัมปยุต 
ดวยรถคือมรรคแมนี้เปนเกราะกําบัง  ราวกะรถของนักรบที่หุมดวยวัตถุทั้งหลาย 
มีหนังสีหะเปนตน.   บทวา   ธมมฺ  ไดแก  โลกกตุรมรรค.  
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         บทวา  สมฺมาทิฏ ิปุเร  ชว  อธิบายวา  สัมมาทิฏฐิแหงวิปสสนา นา  
หนาไป    คือเปนเครื่องดําเนินไปกอน    (เปนประธาน)    แหงมรรคนั้นมีอยู 
เพราะเหตุนั้น  มรรคน้ัน  จึงชื่อวา   มสีัมมาทิฏฐินําหนา.   ธรรมมีสัมมาทิฏฐิ 
นําหนาน้ัน   คือเหมือนอยางวา   เมื่อราชบุรุษท้ังหลายทําหนทางใหสะอาดโดย 
การนําชนทั้งหลายมีคนบอดคนงอยเปนตนออกไปกอน   แลวพระราชาจึงเสด็จ 
มาในภายหลัง   ฉันใด   ครั้นเมื่อธรรมท้ังหลายมีขันธเปนตน   อันสัมมาทิฏฐิ 
แหงวิปสสนาชําระใหหมดจดแลวดวยสามารถแหงความเห็นโดยความเปนของ 
ไมเที่ยงเปนตน  สัมมาทิฏฐิแหงมรรคอันกําหนดรูอยูซึ่งวัฏฎะไดแลวในภูมิ  จึง 
เกิดข้ึนในภายหลัง    ฉันน้ันนั่นแหละ.    ดวยเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึง 
ตรัสวา   ธมมฺาห  สารถึ  พฺรูมิ  สมมฺาทิฏ ิปุเร  ชว  แปลวา  เรากลาวธรรม 
มีสัมมาทิฏฐินําหนาวา  เปนสารถี. 
         พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นใหเทศนาสําเร็จดวยประการฉะน้ันแลว   ในท่ี 
สุดทรงแสดงสัจจะ ๔ ในเวลาท่ีสุดลงแหงเทศนา    เทวบุตรต้ังอยูเฉพาะแลวใน 
โสดาปตติผล. เหมือนอยางวา ในเวลาท่ีพระราชาเสวยพระกระยาหาร พระองค 
ก็ยกข้ึนเสวยโดยประมาณของพระองค      บุตรทีน่ั่งอยูที่ตักก็ยอมทําคําขาวโดย 
ประมาณแกปากของตน ฉันใด ขอน้ีก็ฉันนั้นนั่นแหละ  เมื่อพระผูมีพระภาคเจา 
แมทรงแสดงเทศนาอันสุดยอดคือพระอรหัตอยู  สัตวทั้งหลาย  ยอมบรรลธุรรม 
ทั้งหลายมีโสดาปตติผลเปนตนโดยสมควรแกธรรมเปนอุปนิสัยของตน   ฉะน้ัน. 
         แมเทวบุตรนี้ก็บรรลุโสดาปตติผลแลวบูชาพระผูมีพระภาคเจาดวยวัดถ ุ
ทั้งหลายมีของหอมเปนตน แลวหลีกไป. 
                                       จบอรรถกถาอัจฉราสูตรที่  ๖  
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                              ๗.  วนโรปสูตร 
 
                     วาดวยเจริญบุญไดทุกเวลา 
 
         [๑๔๕]   เทวดาทูลถามวา  
                             ชนพวกไหนมีบุญ   เจริญในกาลทุก 
                   เมื่อท้ังกลางวันและกลางคืน  ชนพวกไหน 
                   ต้ังอยูในธรรม    สมบรูณดวยศีลเปนผูไป 
                   สวรรค. 
         [๑๔๖]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             ชนเหลาใดสรางอาราม     (สวนไม 
                   ดอกไมผล) ปลูกหมูไม  (ใชรมเงา) สราง 
                   สะพาน และชนเหลาใดใหโรงนํ้าเปนทาน 
                   และบอน้ําท้ังบานท่ีพักอาศัย  ชนเหลาน้ัน 
                   ยอมมบีุญ  เจริญในกาลทุกเมื่อท้ังกลางวัน 
                   และกลางคืน     ชนเหลาน้ันต้ังอยูในธรรม 
                   สมบูรณดวยศีล  เปนผูไปสวรรค. 
 
                              อรรถกถาวนโรปสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในวนโรปสูตรที่  ๗  ตอไป ;- 
         บทวา   ธมมฺฏา  สลีสมฺปนฺนา   แปลวา  เทวดา   ยอมทูลถามวา 
ชนพวกไหนต้ังอยูในธรรมสมบูรณดวยศีล   ดังน้ี.   พระผูมีพระภาคเจา   เมื่อ 
จะทรงแสดงปญหานี้โดยวัตถุกอน  จึงตรัสวา  อารามโรปา  เปนอาทิ. บรรดา  
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บทเหลาน้ัน    บทวา  อารามโรปา    แปลวา  ปลกูสวนดอกไมและสวนผลไม. 
บทวา  วนโรปา   อธิบายวา  ทําการลอมเขตแดนในปาธรรมชาติที่เกิดข้ึนเอง 
แลว ทําเจดีย  ปลูกตนโพธิ์  ทําที่จงกรม  ทํามณฑป  กฏุิ  ที่หลกีเรน  และที่พัก  
ในเวลากลางวันและกลางคืน.    เมื่อบุคคลปลูกตนไมอาศัยรมเงาใหอาศัยอยู   ก็  
ชื่อวา   การปลกหมูไม.   บทวา   เสตุการกา   ไดแกชนทั้งหลายสรางสะพาน 
ในที่อันไมเสมอกันหรือ  ยอมมอบเรอืใหไป.   บทวา  ปป   ไดแก  โรงที่ให 
น้ําด่ืม.   บทวา  อุทปาน  ไดแก ที่ใดท่ีหน่ึงมีสระโบกขรณีและบอท่ีมีน้ําเปน 
ตน.   บทวา  อปสฺสย  ไดแก  บานที่พักอาศัย  พระบาลีวา   อุปาสย   ก็ม ี
แปลวา  ใหเขาไปอาศัย.  บทวา  สทา  ปฺุ  ปวฑฒฺติ     อธิบายวา  เมื่อ 
ไมตรึกถึงอกุศลวิตก   หรอืเมื่อไมหลับ    บุญยอมเจริญ.    พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา  บุญยอมเจริญทุกเม่ือ  ดังนี้   ทรงหมายเอาเนื้อความน้ีวา  ก็ในกาลใด 
ยอมระลึกถึง ในกาลน้ัน บุญยอมเจริญ ดังน้ี. บทวา   ธมมฺฏา  สีลสมฺปนฺนา 
อธิบายวา ชื่อวา   ตั้งอยูแลวในธรรม   เพราะความท่ีบุคคลน้ันดํารงอยูในธรรม 
ชื่อวา  สมบรูณแลวดวยศีล  เพราะความท่ีบุคคลน้ันถึงพรอมแลวดวยศีลแมนั้น. 
อีกอยางหนึ่ง  เมื่อบุคคลท้ังหลายทําบุญท้ังหลายเห็นปานน้ี   ชื่อวา ยอมบําเพ็ญ 
กุศลธรรมสบิ  คือวาบุคคลเหลาน้ัน  ชื่อวา   ต้ังอยูแลวในธรรม  เพราะความท่ี 
บุคคลเหลานั้น   ต้ังอยูในกุศลธรรมสิบเหลาน้ัน  และชื่อวา  สมบูรณแลวดวยศีล 
เพราะความท่ีบุคคลเหลานั้นถึงพรอมแลวดวยศีลนั้นนั่นแหละ  ดังนี้แล. 
                                จบอรรถกถาวนโรปสูตรที่  ๗  
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                                ๘.  เชตวนสูตร 
 
                       วาดวยสัตวบริสุทธิ์ดวยธรรม  ๕ 
         [๑๔๗]   เทวดากราบทูลวา                           
                             ก็พระเชตวันมหาวิหารน้ีนั้น   อนัหมู 
                   แหงทานผูแสวงคุณอยูอาศัยแลว     อนั 
                   พระพุทธเจาผูเปนพระธรรมราชาประทับ 
                   อยูแลว เปนแหลงท่ีเกิดปติของขาพระองค 
                   กรรม  ๑  วิชชา ๑  ธรรม ๑  ศีล  ๑  ชีวติ 
                   อันอุดม  ๑   สัตวทั้งหลายยอมบริสุทธิ์ดวย 
                   คุณธรรม ๕ นี้  หาบริสุทธิ์ดวยโคตรหรือ 
                   ดวยทรัพยไม.   เพราะเหตุนั้นแหละ  คน 
                   ผูฉลาด   เมือ่เห็นประโยชนของตน  ควร 
                   เลือกเฟนธรรมโดยอุบายอันแยบคาย 
                   เพราะเมื่อเลือกเฟนเชนนี้  ยอมหมดจดได 
                   ในธรรมเหลาน้ัน. 
                             พระสารีบุตรรูปเดียวเทาน้ัน    (เปนผู 
                   ประเสริฐ) ดวยปญญา  ศีล  และความสงบ 
                   ภิกษุใดเปนผูถึงซ่ึงฝง  ภิกษุนั้นก็มีทาน 
                   พระสารีบุตรน้ันเปนเย่ียม.  
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                                    อรรถกถาเชตวนสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในเชตวนสูตรที่  ๘ ตอไป:-  
         ในบทวา  อิท  หิ  ต  เชตวน   ความวา    อนาถบิณฑิกเทวบุตร 
มากลาวอยางนี้      เพ่ือชมเชยพระเชตวันและพระอริยบุคคลท้ังหลาย     มีพระ- 
พุทธเจาเปนตน.  บทวา   อิสิสฆนิเสวิต  ไดแก  อันหมูแหงภิกษุอยูอาศัยแลว 
อนาถบิณฑิกเทวบุตรนั้น    ครั้นกลาวชมเชยพระเชตวันดวยคาถาที่หน่ึงอยางนี้  
แลว  บัดนี ้  เมื่อจะกลาวถึงอริยมรรค  จึงกลาวคําวา  กมฺม  วชิชฺา   เปนตน 
แปลความวา 
                             กรรม  ๑  วิชชา ๑  ธรรม  ๑  ศีล  ๑ 
                   ชีวิตอันอุดม ๑  สัตวทั้งหลายยอมบรสิุทธิ์ 
                   ดวยคุณธรรม  ๕  นี ้ หาไดบริสุทธิ์ดวยโคตร 
                   หรือดวยทรพัยไม. 
                             เหตุนั้นแหละ     คนผูฉลาดเมื่อเห็น 
                   ประโยชนของตนควรเลือกเฟนธรรมโดย 
                   อุบายอันแยบคาย   เลือกเฟนเชนนี้   ยอม 
                   หมดจดในธรรมเหลาน้ัน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   กมมฺ    ไดแก  มรรคเจตนา.    บทวา  
วิชฺชา  ไดแก  มรรคปญญา.  บทวา   ธมฺโม   ไดแก  ธรรมทั้งหลายอันเปน 
ฝายสมาธิ.   บทวา  สีล  ชวีิตมุตฺตม   อธิบายวา   เทวดานั้นยอมแสดงชีวิต 
อันสูงสุดของบุคคลผูต้ังอยูในศีล.    อีกอยางหนึ่ง    บทวา    วชิฺชา    ไดแก  
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สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ.   บทวา   ธมฺโม  ไดแก สัมมาวายามะ   สัมมาสติ  
และสัมมาสมาธิ.   บทวา  สีล  ไดแก สัมมาวาจา   และสัมมากัมมันตะ.   บทวา 
ชีวิตมุตฺตม  ไดแก  ชีวิตของผูต้ังอยูในศีลนี้เปนชีวิตสูงสุด.  บทวา  เอเตน 
มจฺจา  สุชฺฌนฺติ  ความวา  สัตวทั้งหลายยอมบริสุทธิ์ไดดวยมรรคอันประกอบ 
ดวยองคแปดนี้. 
         บทวา  ตสฺมา  ความวา  สัตวทั้งหลายยอมบริสุทธิ์ดวยมรรค  เหตุใด 
เพราะเหตุนั้น          สัตวทั้งหลายยอมไมบริสุทธิ์ไดดวยโคตร     และดวยทรัพย. 
บทวา  โยนิโส วิจิเน  ธมมฺ  อธิบายวา พึงวินิจฉัยธรรมอันเปนฝายสมาธิโดย 
อุบาย.      บทวา   เอว   ตตฺถ   วิสุชฺฌติ  ไดแก   เลือกธรรมน้ันอยางนี้ 
ยอมหมดจดไดดวยอริยมรรค.  อีกอยางหนึ่ง  บทวา  โยนิโส  วจิิเน  ธมมฺ 
ไดแก พึงวินิจฉัยธรรม ๕ กองโดยอุบาย.     บทวา  เอว  ตตฺถ  วสิุชฺฌติ 
ไดแก  ยอมบริสุทธิ์ในสจัจะ ๔ เหลาน้ันไดอยางไร. 
         บัดนี้  อนาถบิณฑิกเทวบุตรนั้น    เมื่อจะกลาวชมเชยพระสารีบุตรเถระ 
จึงกลาวคําวา  สาริปุตฺโตว  เปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา สาริปุตฺโตว 
นี้เปนคํากลาวถึงตําแหนง       อธิบายวา  อนาถบิณฑิกเทวบุตรนั้นยอมกลาววา 
พระสารีบุตรเทาน้ัน เปนผูประเสริฐสุดดวยธรรมเหลาน้ีมีปญญาเปนตน.  บทวา 
อุปสเมน  ไดแก  ความสงบจากกิเลส.    บทวา    ปารคโต    แปลวา   ผูถึง 
พระนิพพาน.     อธิบายวา   เทวดานั้นยอมกลาววา   ภิกษุรูปใดรูปหน่ึงบรรล ุ
พระนิพพาน   ภิกษุนั้นเปนเยี่ยม  คือวา ชื่อวา  เยี่ยมกวาพระสารีบุตรเถระยอม 
ไมมี   ดังน้ี.   คําท่ีเหลือมีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
                                   จบอรรถกถาเชตวนสูตรที่  ๘  
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                                  ๙.  มัจฉริสูตร  
       
                       วาดวยวิบากของคนตระหนี่ 
 
         [๑๔๘]   เทวดาทูลถามวา 
                             คนเหลาใดในโลกนี้  เปนคนตระหน่ี 
                   เหนียวแนน   ดีแตวาเขา  ทําการกีดขวาง 
                   คนเหลาอื่นผูใหอยู.  วบิากของคนพวกน้ัน 
                   จะเปนเชนไร      และสัมปรายภพของเขา 
                   จะเปนเชนไร.   ขาพระองคมาเพ่ือทูลถาม 
                   พระผูมีพระภาคเจา  ไฉนขาพระองคจึงจะ 
                   รูความขอนัน้. 
         [๑๔๙]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             คนเหลาใดในโลกนี้  เปนคนตระหน่ี 
                   เหนียวแนน   ดีแตวาเขา   ทําการกีดขวาง 
                   คนเหลาอื่นผูใหอยู.   คนเหลาน้ันยอมเขา 
                   ถึงนรก  กําเนิดสัตวดิรัจฉาน  หรือยมโลก 
                   ถาหากถึงความเปนมนุษย     ก็เกิดในสกุล 
                   คนยากจน ซึ่งจะหาทอนผา อาหาร ความ 
                   ราเริงและความสนุกสนานไดโดยยาก. 
                   คนพาลเหลาน้ันตองประสงคสิ่งใดแตผูอื่น 
                   เขายอมไมไดแมสิ่งน้ัน  สมความปรารถนา 
                   นั่นเปนผลในภพนี้    และภพหนาก็ยังเปน 
                   ทุคติอีกดวย.  
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         [๑๕๐]   เทวดาทูลถามวา 
                             ก็ขอนีข้าพระองคเขาใจชัดอยางน้ี 
                   (แต)  จะทูลถามขออื่นกะพระโคดม   ชน  
                   เหลาใดในโลกมิไดความเปนมนุษยแลวรู 
                   ถอยคํา  ปราศจากความตระหน่ี    เลื่อมใส 
                   ในพระพุทธเจา    พระธรรมและพระสงฆ 
                   เปนผูมีความเคารพแรงกลา      วิบากของ 
                   ชนเหลาน้ันจะเปนเชนไร  และสัมปรายภพ 
                   ของเขาจะเปนเชนไร   ขาพระองคมาเพ่ือ 
                   ทูลถามพระผูมีพระภาคเจา   ไฉนขาพระ- 
                   องคจึงจะรูความขอนั้น. 
         [๑๕๑]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             ชนเหลาใดในโลกนี้ไดความเปน 
                   มนุษยแลว    รูถอยคํา    ปราศจากความ 
                   ตระหนี่   เลือ่มใสในพระพุทธเจา   พระ- 
                   ธรรมและพระสงฆ      เปนผูมีความเคารพ 
                   แรงกลา  ชนเหลาน้ียอมปรากฏในสวรรค 
                   อันเปนที่อุบัติ      หากถึงความเปนมนุษย  
                   ยอมเกิดในสกุลท่ีมั่งค่ัง ไดผาอาหารความ 
                   ราเริงและความสนุกสนานโดยไมยาก  พึง 
                   มีอํานาจแผไปในโภคทรัพยที่ผูอื่นหา 
                   สะสมไว  บนัเทิงใจอยู   นั่นเปนวิบากใน 
                   ภพน้ี  ทั้งภพหนาก็เปนสุคติ.  
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                                  อรรถกถามัจฉริสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในมัจฉริสูตรที่  ๙  ตอไป :- 
         บทวา  มจฺฉริโน   แปลวา  ผูประกอบดวยความตระหน่ี.     จริงอยู 
คนบางคนไมยอมเหยียดมือออกไหวแมภิกษุทั้งหลายในที่เปนที่อยูของตน คือวา 
อุบาสกคนหน่ึงไปในท่ีอ่ืนเขาไปสูวิหารไหวโดยเคารพแลว         ทําการทักทาย 
ปราศรัย   กบัภิกษุดวยถอยคําอันไพเราะวา   ขาแตทานผูเจริญ   ทานท้ังหลาย 
ยอมไมมาสูที่เปนที่อยูของพวกกระผม  ที่นั้น  เปนประเทศอันสมบูรณ    พวก 
กระผมสามารถเพื่อทําการบํารุงพระผูเปนเจาท้ังหลายดวยาคูและภัตเปนตน. 
ภิกษุคิควาอุบาสกน้ีมีศรัทธาจะสงเคราะหพวกเราดวยขาวยาคูเปนตน . ลาํดับนั้น  
พระเถระรูปหน่ึงเขาไปบานน้ัน   เพ่ือเท่ียวไปบิณฑบาต.    ฝายอุบาสกน้ันเห็น 
พระเถระนั้นแลว ยอมเลี่ยงไปทางอ่ืน   หรือเขาไปสูเรือน   คิดวา   ถาพระเถระ 
มาประจัญหนา     เราก็ตองยกมือไหว     แลวก็ตองถวายภิกษาแกพระผูเปนเจา 
อยากระน้ันเลย   เราจะไปดวยการงานอะไรสักอยางหนึ่ง   ดังน้ีแลวหลบหลีกไป 
พระเถระเท่ียวไปสูบานทั้งส้ิน     เปนผูมีบาตรเปลาเทียวออกมาแลว.     ขอน้ี  
ชื่อวา  ความตระหน่ีอยางออน  (มุทุมจัฉริยะ). 
         บุคคลแมมิใชทายก    ยอมทําราวกะวาเปนทายก    คือเปนผูประกอบ 
ดวยเหตุอันใดนั้น    ในทีน่ี้ทานประสงคเอาบุคคลผูมีความตระหนี่จัด    (ถัทธ- 
มัจฉริยะ)    คือวา    อุบาสกน้ันประกอบดวยมัจฉริยะอันใด     เมื่อมีผูกลาววา 
ภิกษุทั้งหลายเขาไปเพ่ือบิณฑบาต     พระเถระทั้งหลายยืนอยูแลว       ดังน้ี  
ก็จะพูดวา   เทาของเราเจ็บมิใชหรือ   จะเปนผูกระดางยืนอยู   ดุจเสาหิน   หรือ 
ดุจตอไม  ยอมไมกระทําแมสามีจิกรรม.  
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         บทวา  กทริยา  ความเหนียวแนน    นี้เปนไวพจนของความตระหน่ี   
นั่นแหละ  เพราะวา  ความตระหน่ีอยางออน  ทานเรียกวา  มจัฉริยะ  สวนความ 
ตระหน่ีจัด   ทานเรียกวา   กัทริยะ.    คําวา    ปริภาสกา    ดีแตวาเขา   คือวา 
เห็นภิกษุทั้งหลาย   ยืนอยูที่ประตูบาน   ก็จะคุกคามดวยคําวา    พวกทานไถนา 
มาหรือ   หรอืหวานขาวมา   จึงมาเร็วนัก   แมพวกเราก็ยังไมไดเพ่ือตน   จักได 
อาหารเพ่ือทานแตที่ไหน     ดังนี้เปนตน.     คําวา    อนฺตรายกรา    แปลวา 
ทําการกีดขวาง   คือ   เปนผูทําอันตรายท้ังหลายของชนเหลาน้ีคือ    ทําอันตราย 
สวรรคของทายก     ทําอันตรายลาภของปฏิคาหก    และทําลายตัวเอง.     คําวา 
สมฺปราโย   ไดแก   ปรโลก. 
         คําวา   รติ   ไดแก  ความราเริงในกามคุณ  ๕.  
         คําวา   ขิฑฺฑา    ไดแก ความสนุกสนาน  ๓  อยาง    มีความสนุก- 
สนานทางกายเปนตน.  
         คําวา  ทิฏเ   ธมฺเม   ส  วิปาโก     ไดแก  นั่นเปนวิบากในภพ 
ปจจุบัน  ซึ่งเปนที่ ๆ คนเกิดแลว ๆ. 
         คําวา   สมฺปราโย   จ   ทุคฺคติ   ไดแก   บุคคลเหลาน้ัน    ยอม 
เขาถึงยมโลก  เพราะเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ภพหนาก็เปนทุคติ. 
         คําวา  วทฺู   รูถอยคํา ความวา ภิกษุทั้งหลายยืนอยูที่ประตูบาน 
ถึงจะเปนผูนิ่งแมก็จริง   ถงึอยางนั้น     ก็ชื่อวา   ยอมกลาววา    ขอพวกทานจง 
ใหภิกษาเพ่ือประโยชน    ดังน้ี       คือวา     ชนเหลาใด     ยอมแบงไทยธรรม 
โดยกลาววา  พวกเราจะหุงภัต  ชนพวกน้ียอมไมหุง   เมื่อเราไมหุงอยู พวกภิกษุ 
จักไดภัตแตที่ไหน   ดังน้ี    เพราะเหตุนั้น    ชนเหลาน้ัน    จึงชือ่วา    วทัญู 
แปลวา   รูถอยคํา.  
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         คําวา  ปกาเสนฺติ  ยอมปรากฏ   คือวา   ยอมรุงโรจนดวยรัศมีแหง  
วิมาน.   คําวา  ปรสมฺภเตสุ  แปลวา  โภคทรัพยที่ผูอ่ืนหาสะสมไว    ไดแก 
ที่ผูอ่ืนรวบรวมไว.   คําวา  ทั้งภพหนาก็เปนสุคติ  ความวา  สัมปรายภพที่ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางนี้วา  เอเต  มคฺคา    ดังน้ี     ชือ่วา    สุคติ. 
อีกอยางหน่ึง     อธิบายวา  เมื่อชนเหลาน้ันแมทั้งสองพวกเคลื่อนแลวจากที่นั้น 
ภพหนาอีก  ยอมเปนทุคติ  และสุคติ   ดังน้ีแล. 
                                     จบอรรถกถามัจฉริสูตรที่  ๙  
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                              ๑๐.  ฆฏิกรสูตร  
 
                 วาดวยภิกษุ  ๗  รูป  ตัดเครื่องผูก 
 
         [๑๕๒]   ฆฏิกรพรหมกราบทูลวา 
                             ภิกษ ุ ๗ รูปผูเขาถึงพรหมโลกชื่อวา 
                   อวิหา  เปนผูหลุดพนแลวมีราคะ    โทสะ 
                   สิ้นแลว      ขามเครื่องเกาะเกี่ยวในโลกได 
                   แลว. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา 
                             ก็ภิกษุเหลาน้ันคือผูใดบาง    ผูขาม 
                   เครื่องของเปนบวงของมารท่ีขามไดแสน- 
                   ยาก       ละกายของมนุษยแลวกาวลวงซ่ึง 
                   ทิพยโยคะ. 
         ฆฏิกรพรหมกราบทูลวา 
                             คือทานอุปกะ ๑   ทานผลคัณฑะ  ๑ 
                   ทานปุกกุสาติ  ๑  รวมเปน  ๓  ทาน  ทาน 
                   ภัททิยะ  ๑  ทานขัณฑเทวะ ๑  ทานพหุทันตี 
                   ๑   ทานสิงคิยะ  ๑    (รวมเปน  ๗  ทาน) 
                   ทานเหลาน้ันลวนแตละกายของมนุษย 
                   กาวลวงทิพยโยคะไดแลว.  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 266 

         [๑๕๓]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา  
                             ทานเปนผูมีความฉลาด        กลาว 
                   สรรเสริญภิกษุเหลาน้ัน    ผูละบวงมารได 
                   แลว  ภกิษุเหลาน้ันตรัสรูธรรมของใครเลา 
                   จึงตัดเครื่องผูกคือภพเสียได. 
         [๑๕๔]   ฆฏิกรพรหมกราบทูลวา 
                             ทานเหลาน้ัน    ตรสัรูธรรมของผูใด 
                   จึงตัดเครื่องผูกคือภพเสียได  ผูนั้นไมมีอื่น 
                   ไปจากพระผูมีพระภาคเจา   และธรรมนั้น 
                   ไมมีอื่นไปจากคําส่ังสอนของพระองค. 
                   นามและรูปดับไมเหลือในธรรมใด 
                   ทานเหลาน้ันไดรูธรรมนั้นในพระศาสนา 
                   นี้  จึงตัดเครื่องผูกคือภพเสียได. 
         [๑๕๕]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา 
                             ทานกลาววาจาลึกรูไดยาก     เขาใจ 
                   ใหดีไดยาก ทานรูธรรมของใคร  จึงกลาว 
                   วาจาเชนนี้ได. 
         [๑๕๖]   ฆฏิกรพรหมกราบทูลวา 
                             เมื่อกอนขาพระองคเปนชางหมอ 
                   ทําหมออยูในเวภฬิงคชนบทเปนผูเลี้ยง 
                   มารดาและบดิา    ไดเปนอุบาสกของพระ- 
                   กัสสปพุทธเจา   เปนผูเวนจากเมถุนธรรม 
                   เปนผูประพฤติพรหมจรรย    ไมเกี่ยวดวย  
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                   อามิส  ไดเคยเปนคนรวมบานกับพระองค 
                   ทั้งไดเคยเปนสหายของพระองคในกาล  
                   ปางกอน     ขาพระองครูจักภิกษุ   ๗ รูป 
                   เหลาน้ี  ผูหลดุพนแลว  มรีาคะและโทสะ 
                   สิ้นแลว  ผูขามเครื่องของในโลกไดแลว. 
         [๑๕๗]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             แนะนายชางหมอ     ทานกลาวเรื่อง 
                   อยางใด  เรื่องน้ันไดเปนจริงแลวอยางน้ัน 
                   ในกาลน้ัน  เมือ่กอนทานเคยเปนชางหมอ 
                   ทําหมออยูในเวภฬิงคชนบท    เปนผูเลี้ยง 
                   มารดาและบดิา       เปนอบุาสกของพระ- 
                   กัสสปพุทธเจา  เปนผูเวนจากเมถุนธรรม 
                   เปนผูประพฤติพรหมจรรย     ไมเกี่ยวดวย 
                   อามิส    ไดเปนคนเคยรวมบานกันกบัเรา 
                   ทั้งไดเคยเปนสหายของเราในปางกอน. 
         พระสังคีติกาจารยกลาววา 
                             สหายเกาท้ังสอง    ผูมีตนอันอบรม 
                   แลว    ทรงไวซึ่งสรีระมีในที่สุด     ไดมา 
                   พบกันดวยอาการอยางน้ี. 
                                        จบฆฏิกรสูตร 
                                 จบ  อาทิตตวรรค  ที ่ ๕  
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                                    อรรถกถาฆฏิกรสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในฆฏิกรสูตรที ่ ๑๐  ตอไป :-  
         บทวา    ผูเขาถึง    ไดแก   เขาถึงแลวดวยอํานาจแหงความเกิดข้ึน. 
บทวา  เปนผูหลุดพนแลว   ไดแก เปนผูหลุดพนแลว   ดวยความหลุดพน 
แหงพระอรหัตผลในระหวางแหงเวลาใกลชิดกบัความอุบัติข้ึนในอวิหาพรหม 
โลก. 
         ในขอน้ี พระผูมีพระภาคเจาตรัสสังโยชนเบ้ืองตํ่า  ๕ อยางนี้วา  มานุส 
เทห แปลวากายของมนุษย.  ตรัสสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ อยาง   ดวย 
บทวา   ทิพฺพโยค  แปลวา  ทิพยโยคะ  นี้. บทวา  อุปจฺจคุ  แปลวา  กาว 
ลวงแลว. บทวา  ทานอุปกะ  เปนตน  เปนชื่อของพระเถระเหลาน้ัน.  บทวา 
ความฉลาด     ในคําวา   ทานเปนผูมีความฉลาด   กลาวสรรเสริญภิกษุเหลา 
นั้น   นี้มีอยูแกบุคคลน้ีใด  เพราะเหตุนั้น  บุคคลน้ัน  จึงชื่อวา   มคีวามฉลาด 
อธิบายวา     ทานเปนผูมีความฉลาด     มีวาจาไมมีโทษกลาวชมเชยสรรเสรญิ 
พระเถระเหลาน้ัน    คือวา  ตรัสวา   ดกูอนเทวบุตร  ทานเปนผูฉลาด.   บทวา 
ต  เต  ธมฺม  อิธฺาย   ความวา  พระเถระเหลาน้ันรูธรรมนั้นในพระศาสนา 
ของพระองคนี้.  บทวา คมฺภีร  ไดแก มีอรรถอันลกึ.    บทวา  ผูประพฤติ 
พรหมจรรยไมเกี่ยวดวยอามิส  ความวา  ชื่อวา  ผูประพฤติพรหมจรรยไม 
เกี่ยวดวยอามิส คือ  พระอนาคามี.   อธิบายวา  ไดสําเร็จเปนพระอนาคามีแลว. 
บทวา  อหุวา  แปลวา   ไดเคยเปนแลว.   บทวา สคาเมยฺโย  แปลวา  ไดเคย 
เปนคนรวมบานกับพระองค. ปริโยสานคาถา  พระสังคีติกาจารยทั้งหลายกลาว. 
                                        จบอรรถกถาฆฏิกรสูตรที ่ ๑๐ 
                                               จบอาฑิตตวรรคท่ี  ๕  
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                             สูตรที่กลาวในอาทิตตวรรคนั้น  คือ  

         ๑.  อาทิตตสูตร  ๒.  กินททสูตร  ๓.  อันนสูตร   ๔.  เอกมูลสูตร 
๕.  อโนมิยสูตร      ๖.  อัจฉราสูตร     ๗.  วนโรปสูตร     ๘.  เชตวนสูตร 
๙.  มัจฉริสูตร   ๑๐.  ฆฏกิรสูตร  พรอมท้ังอรรถกถา.  
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                                     ชราวรรคที่  ๖ 
 
                                      ๑.  ชราสูตร 
 
         [๑๕๘]   เทวดาทูลถามวา  
                             อะไรหนอ ยังประโยชนใหสําเรจ็จน 
                   กระทั่งชรา  อะไรหนอ  ต้ังมั่นแลวยัง 
                   ประโยชนใหสําเร็จ  อะไรหนอ เปนรัตนะ 
                   ของคนทั้งหลาย  อะไรหนอ  โจรลักไปไม 
                   ได. 
         [๑๕๙]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             ศีลยังประโยชนใหสําเร็จจนกระทั่ง 
                   ชรา     ศรัทธาต้ังมั่นแลวยังประโยชนให 
                   สําเร็จ    ปญญาเปนรัตนะของคนทั้งหลาย 
                   บุญอันโจรลักไปไมได.  
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                                    อรรถกถาชราสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่  ๑  แหงชราวรรคที่ ๖  ตอไป :-  
         บทวา  สาธุ   ความวา   ยอมใหบรรลุประโยชนอันดี.  พระผูมีพระ- 
ภาคเจา   ยอมทรงแสดงคําวา   สาธุ   นี้   ดวยบทวา   สีล  ยาว  ชรา  นี ้ ก ็
เครื่องประดับ ทั้งหลายมีแกวมุกดาแกวมณีและผาเปนตน    ยอมงามแกบุคคลใน 
เวลาท่ียังเปนหนุมสาวเทานั้น      เมื่อบุคคลทรงเครื่องประดับเหลาน้ันในเวลาที่ 
ตนเปนผูแกคร่ําคราแลวเพราะชรา     ก็จะประสบถอยคําอันบุคคลพึงกลาววา 
บุคคลน้ียอมปรารถนาจะเปนเด็กแมในวันนี้    เห็นจะเปนบา  ดังนี้   สวนศีลหา 
เปนเชนนั้นไม    เพราะวา    ศลียอมงามตลอดกาลเปนนิตย   ชนท้ังหลายยอม 
รักษาศีลในวัยเด็กก็ดี   ในวัยกลางคนก็ดี   ในวัยแกก็ดี   ยอมไมมีผูที่จะกลาววา 
มีประโยชนอะไรดวยศีลของบุคคลนี้    ดังน้ี.   บทวา   ศรัทธาตั้งมั่นแลวยัง 
ประโยชนใหสําเร็จ   อธิบายวา   ชื่อวา   ศรัทธาต้ังมั่นอันมาแลวดวยมรรค 
ยอมยังประโยชนใหสําเร็จ        เหมือนศรัทธาของชนทั้งหลายมีหัตถกะอุบาสก 
ชาวอาฬวกะและจิตตคหบดี  เปนตน.  ในคําวา   ปญญาเปนรัตนะของคน 
ทั้งหลาย นี้บณัฑิตพึงทราบวาเปน  รัตนะ  เพราะชนท้ังหลายทําความยําเกรง.  
สมจริงตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   ถาวารัตนะ    คือบุคคลผูอันบุคคล 
พึงทําความยําเกรงไซร   พระผูมีพระภาคเจาผูเปนบุรุษเพียงดังสีหะ ก็เปนผูอัน 
บุคคลพึงทําความยําเกรงมิใชหรือ  แมชนทั้งหลายผูควรยําเกรงในโลกมีอยู ชน 
เหลาน้ัน   ควรทําความยําเกรงในพระผูมีพระภาคเจา  ผิวา  รตันะ   คือบุคคล 
ผูประกอบความยินดีไซร  พระผูมีพระภาคเจาผูเปนบุรุษเพียงดังสีหะ   ก็เปนผู 
อันบุคคลพึงทําความยินดีมิใชหรือ    เพราะเม่ือพระพฤติตามคําของพระองค  
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ยอมอภิรมยดวยความสุข   อันเกิดแตความพอใจในฌาน   และความสุขอันเกิด  
แตความยินดี  ผิวา  รัตนะ คือ  เปนผูไมมีใครเสมอไซร  พระผูมีพระภาคเจา 
ผูเปนบุรุษเพียงสีหะ  ก็ไมมีบุคคลเสมอ  (มีคุณอันบุคคลชั่งไมได)   มใิชหรือ 
เพราะพระผูมีพระภาคเจา     มีพระบารมีอันเปนความดียิ่งกวาความดีทั้งหลาย 
ใคร ๆ ไมอาจเพ่ือจะเสมอ  (ใคร ๆ ไมอาจเพ่ือชั่งได)  ผิวา  รัตนะ คือ เปน 
บุคคลหาไดโดยยาก  พระผูมีพระภาคเจา  ผูเปนบุรุษเพียงดังสีหะ  ก็เปนบุคคลท่ี 
หาไดโดยยาก  มิใชหรือ   ผิวา   รัตนะ   คือเครื่องใชสอยของสัตวอันไมทราม 
พระผูมีพระภาคเจา ก็เปนผูไมทรามดวยศีล สมาธิ ปญญา วิมตุติ  วิมุตติญาณ- 
ทัสสนะ   มิใชหรือ.   แตในที่นี้    ตรัสวา   ปญญาเปนรัตนะ   เพราะอรรถวา 
เปนความปรากฏแหงพระผูมีพระภาคเจาอันบุคคลหาไดโดยยาก. 
         บทวา  บุญ        ไดแก   บุญเจตนา   (เจตนาอันเปนบุญ)   เพราะวา 
เจตนานั้นถึงความเปนภาวะมิใชรูป  อันใคร ๆ ไมอาจเพ่ือนําไปได  ดังนี้แล. 
                                       จบอรรถกถาชรสูตรที ่ ๑  
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                               ๒.  อชรสาสูตร 
 
         [๑๖๐]   เทวดาทูลถามวา  
                             อะไรหนอ     เพราะไมชํารุดจึงยัง 
                   ประโยชนใหสําเร็จ  อะไรหนอ  ดํารงมั่น 
                   แลว   ยังประโยชนใหสําเร็จ   อะไรหนอ 
                   เปนรัตนะของชนทั้งหลาย    อะไรหนอ 
                   บุคคลพึงนําใหพนจากพวกโจรได. 
         [๑๖๑]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา                     
                             ศีล   เพราะไมชํารุดจึงยังประโยชน 
                   ใหสําเร็จ    ศรัทธา    ดํารงมั่นแลว    ยงั 
                   ประโยชนใหสําเร็จ  ปญญา  เปนรัตนะของ 
                   คนท้ังหลาย  บุญ   อันบุคคลพึงนําไปให 
                   พนจากพวกโจรได. 
 
                                 อรรถกถาอชราสาสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอชรสาสูตรที่  ๒  ตอไป :- 
         บทวา   อชรสา  แปลวา  เพราะไมชํารุด  คือไมวิบัติ.  เพราะวาศีล 
อันไมวิบัตินั่นแหละ  ยอมยังประโยชนใหสําเร็จ.  ชนทั้งหลายแมจะเปนอาจารย 
และอุปชฌายเปนตน    ยอมไมสงเคราะหบุคคลผูมีศีลวิบัติแลว   ดังน้ัน    บุคคล 
พึงฝกตนในท่ี ๆ  ตนไปแลว  ๆ นั่นแหละ  ดังนี้แล. 
                                   จบอรรถกถาอชราสูตรที่  ๒  
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                                   ๓.  มิตตสูตร  
 
         [๑๖๒]   เทวดาทูลถามวา 
                             อะไรหนอเปนมิตรของคนเดินทาง 
                   อะไรหนอเปนมิตรในเรือนของตน  อะไร 
                   เปนมิตรของคนมีธุระเกิดขึ้น    อะไรเปน 
                   มิตรติดตามไปถึงภพหนา. 
         [๑๖๓]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             พวกเกวียน    พวกโคตางเปนมิตร 
                   ของคนเดินทาง    มารดาเปนมิตรในเรือน 
                   ของตน  สหายเปนมิตรของคนผูมีธุระเกิด 
                   ขึ้นเนืองๆ  บญุท่ีตนทําเองเปนมิตรติดตาม 
                   ไปถึงภพหนา. 
 
                                 อรรถกถามิตตสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในมิตตสูตรที่  ๓  ตอไป :- 
         บทวา   สตฺโถ   ไดแก  คนเดินทางรวมกัน   หรือเดินทางดวยลําแขง 
หรือวาคนเดินทางดวยเกวียน.     บทวา   มิตฺต   ไดแก    เมื่อโรคเกิดข้ึนแลว 
บุคคลชื่อวา   เปนมิตร   เพราะนําไปดวยวอ    หรือวาดวยยานอ่ืนใหถึงท่ีดวย 
ความปลอดภัย.    บทวา   ในเรือนของตน   ความวา    เม่ือโรคเห็นปานน้ัน  
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เกิดข้ึนแลวในบานของตน   ชนทั้งหลายมีบุตรและภรรยาเปนตน   ยอมรังเกียจ  
แตมารดา      ยอมสําคัญแมซึ่งของไมสะอาดของบุตร      ราวกะวาทอนจันทน 
เพราะฉะนั้น   มารดานั้น จึงชื่อวา  เปนทั้งมิตรทั้งสหายในเรือนของตน.  บทวา 
อตฺถชาตสฺส   แปลวา  ของบุคคลผูมีธุระเกิดข้ึน  อธิบายวา  บุคคลใด  ยอม 
นํากิจน้ันไป  ทําใหสําเร็จ  บุคคลน้ันชือ่วา  สหาย  ชื่อวา  มิตร  เพราะความ 
เปนคือใหกิจท้ังหลายสําเร็จรวมกัน.   แตวา   ชนทัง้หลายผูเปนสหายในการด่ืม 
น้ําเมา  มีสุราเปนตน  ไมชื่อวา  เปนมิตร.  บทวา  สมฺปรายิก  ไดแก เปน 
ประโยชนเกือ้กูลในภพหนา. 
                                          จบอรรถกถามิตตสูตรที่  ๓  
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                                  ๔.  วัตถุสูตร 
 
         [๑๖๔]   เทวดาทูลถามวา  
                             อะไรหนอเปนที่ต้ังของมนุษยทัง้- 
                   หลาย   อะไรหนอเปนสหายอยางย่ิงในโลกนี้ 
                   เหลาสัตวมีชวีิตท่ีอาศัยแผนดิน  อาศัย 
                   อะไรหนอเลีย้งชีพ. 
         [๑๖๕]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             บุตรเปนที่ต้ังของมนุษยทั้งหลาย 
                   ภรรยาเปนสหายอยางย่ิง  เหลาสัตวมชีีวิต 
                   ที่อาศัยแผนดิน  อาศัยฝนเลี้ยงชีพอยู. 
 
                                  อรรถกถาวัตถุสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในวัตถุสูตรที่  ๔  ตอไป :- 
         บทวา  ปุตฺตา  วตฺถู  อธิบายวา  บุตรทั้งหลาย  ชื่อวา  เปนที่ต้ัง 
เพราะอรรถวาปฏิบัติในเวลาท่ีมารดาบิดาเปนคนแก.  บทวา  ปรมา  ความวา 
ภรรยา  ชื่อวา   เปนเพ่ือนอยางยิ่ง   เพราะความท่ีความลับแมตนไมบอกบุคคล 
อ่ืน  ก็ตองบอกแกภรรยา  ดังนี้แล. 
                                         จบอรรถกถาวัตถุสูตรที่  ๔  
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                                ๕.  ปฐมชนสูตร 
 
         [๑๖๖]   เทวดาทูลถามวา                     
                             อะไรหนอยังคนใหเกิด   อะไรหนอ 
                   ของเขายอมว่ิงพลาน  อะไรหนอเวียนวาย 
                   ไปยังสงสาร    อะไรหนอเปนภัยใหญ 
                   ของเขา. 
         [๑๖๗]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             ตัณหายังคนใหเกิด  จิตของเขายอม 
                   วิ่งพลาน  สตัวเวียนวายไปยังสงสาร  ทุกข 
                   เปนภัยใหญของเขา. 
 
                                     อรรถกถาปฐมชนสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปฐมชนสูตรที่  ๕  เปนตน :- 
         บทวา   วิธาวติ   ไดแก  ยอมว่ิงไปทางนี้และทางนี้    ดวยอํานาจแหง 
การไปในท่ีตาง ๆ  มีสมทุรเปนตน.    บทวา  ทุกฺขา    ไดแก  จากวัฏทุกข. 
บทวา  ปรายน  ไดแก ความเกิดข้ึนแหงวิบาก  เปนที่พ่ึง. 
                          จบอรรถกถาปฐมชนสูตรที่  ๕  เปนตน  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 278 

                              ๖.  ทุติยชนสูตร 
 
         [๑๖๘]   เทวดาทูลถามวา  
                             อะไรหนอยังคนใหเกิด   อะไรหนอ 
                   ของเขายอมว่ิงพลาน  อะไรหนอเวียนวาย 
                   ไปยังสงสาร      สัตวยอมไมหลุดพนจาก 
                   อะไร. 
         [๑๖๙]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             ตัณหายังคนใหเกิด  จิตของเขายอม 
                   วิ่งพลาน    สตัวเวียนวายไปยังสงสาร  สัตว 
                   ยอมไมหลุดพนจากทุกข. 
 
                                 ๗.  ตติยชนสูตร 
 
         [๑๗๐]   เทวดาทูลถามวา 
                             อะไรหนอยังคนใหเกิด   อะไรหนอ 
                   ของเขายอมว่ิงพลาน  อะไรหนอเวียนวาย 
                   ไปยังสงสาร  อะไรหนอเปนที่พํานักของ 
                   สัตวนั้น. 
         [๑๗๑]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             ตัณหายังคนใหเกิด    จิตของเขายอม 
                   วิ่งพลาน  สตัวเวียนวายไปยังสงสาร  กรรม 
                   เปนที่พํานักของสัตวนั้น.  
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                              ๘.  อปุปถสูตร 
 
         [๑๗๒]   เทวดาทูลถามวา  
                             อะไรหนอบัณฑิตกลาววาเปนทางผิด 
                   อะไรหนอสิ้นไปตามคืนและวัน อะไรหนอ 
                   เปนมลทินของพรหมจรรย       อะไรหนอ 
                   มิใชน้ําแตเปนเครื่องชําระลาง. 
         [๑๗๓]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             ราคะบัณฑิตกลาววาเปนทางผิด 
                   วัยสิ้นไปตามคืนและวัน   หญิงเปนมลทิน 
                   ของพรหมจรรย     หมูสตัวนี้ยอมติดอยูใน 
                   หญิงน้ี  ตบะและพรหมจรรยนั้น  มิใชน้ํา 
                   แตเปนเครื่องชําระลาง. 
                    
                                 อรรถกถาอุปปถสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอุปปถสูตรที่  ๘  ตอไป :- 
         บทวา  ราโค  อุปฺปโถ   ความวา   ราคะน้ันมิใชทางของผูไปสูสุคติ 
และพระนิพพาน.  บทวา  รตฺติทิวกฺขโย  ไดแก  ยอมสิ้นไปท้ังกลางคืนและ 
กลางวัน.  บทวา  อิตฺถี     อธิบายวา  มลทินภายนอกท่ีเหลือ  (นอกจากมลทิน 
ของพรหมจรรย)    บุคคลอาจเพ่ือชําระลางใหสะอาดไดโดยการตกแตงแกไขให  
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ปราศจากไปเปนตน    สวนผูที่ถูกตองมลทิน   คือ   มาตุคาม    ไมอาจเพ่ือให 
บริสุทธิ์ได    เพราะฉะนั้น    พระผูมพีระภาคเจาจึงตรัสวา     หญิงเปนมลทิน  
ดังน้ี.    บทวา  เอตฺถ    แปลวา  หมูสตัวยอมติดอยูในหญิงน้ี.   บทวา  ตโป 
ความวา  เปนชื่อของอินทรียสังวร    ธุดงคคุณ    และทุกกรกริิยา    แตในท่ีนี้ 
ยกเวนทุกกรกิริยาเสีย     จึงสมควรเปนปฏิปทาท่ีเผากิเลสแมทั้งหมด.     บทวา 
พฺรหฺมจริย  ไดแก  เมถุนวิรัติ  ดังนี้แล. 
                                 จบอรรถกถาอุปปถสูตรที่  ๘  
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                                 ๙.  ทุติยสูตร 
 
         [๑๗๔]   เทวดาทูลถามวา  
                             อะไรหนอเปนเพ่ือนของคน   อะไร 
                   หนอยอมปกครองคนนั้น     และสัตวยนิดี 
                   ในอะไรจึงพนจากทุกขทั้งปวงได. 
         [๑๗๕]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             ศรัทธาเปนเพ่ือนของคน  ปญญา 
                   ยอมปกครองคนนั้น     สตัวยินดีในพระ- 
                  นิพพานจึงพนจากทุกขทั้งปวงได. 
 
                                   อรรถกถาทุติยสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในทุติยสูตรที่  ๙   ตอไป :- 
         บทวา   กิสฺส  จาภิรโต  แปลวา  ยินดีในอะไร.  บทวา  ทุติยา 
แปลวา  เปนเพ่ือนของผูไปสูสวรรคและพระนิพพาน.   บทวา  ปฺา  เจน 
ปสาสติ  อธิบายวา  ปญญา  ยอมแนะนําวา  เจาจงกระทําส่ิงน้ี     อยากระทํา 
สิ่งน้ีกะคนน้ัน   ดังน้ี. 
                                   จบอรรถกถาทุติยสูตรที่  ๙  
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                                  ๑๐. กวิสูตร  
 
         [๑๗๖]   เทวดาทูลถามวา 
                             อะไรหนอเปนตนเหตุของคาถา 
                   อะไรหนอเปนเครื่องปรากฏ  (พยัญชนะ) 
                   ของคาถาเหลาน้ัน      คาถาอาศัยอะไรหนอ 
                   อะไรหนอเปนที่อาศัยของคาถา. 
         [๑๗๗]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             ฉันทเปนตนเหตุของคาถา  อักขระ 
                   เปนเครื่องปรากฏ (พยัญชนะ)  ของคาถา 
                   คาถาอาศัยแลวซ่ึงชื่อ  กวเีปนที่อาศัยของ  
                   คาถา. 
 
                                        อรรถกถากวิสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในกวิสูตรที่  ๑๐  ตอไป :- 
         บทวา  ฉนฺโท   นิทาน  ความวา  ฉันทอันมีคายติฉันท (ขับรอง) 
เปนอาทิ    เปนตนเหตุของคาถาทั้งหลาย   อธิบายวา   กวีเมื่อเริ่มคาถา   อันต้ัง 
ข้ึนในเบ้ืองตน      ก็ยอมเริ่มวา     ขอคาถาจงมีอยูโดยฉันทอันเราทําแลวดังนี้. 
บทวา  วิยูชน  ไดแก  การใหเกิดข้ึน.    เพราะวาอักขระยอมยังบทใหเกิด 
บทก็ยอมยังคาถาใหเกิด. คาถายอมสองถึงเนื้อความ.  บทวา นามสนฺนิสฺสิตา  
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ไดแก  อาศัยการต้ังชื่อเชนมีคําวา   สมุทรเปนตน    อธิบายวา   คาถาเมื่อเริ่มก็  
ตองอาศัยนาม   (ชื่อ)   อยางใดอยางหน่ึง   มีสมุทร   แผนดินเปนตนนั่นแหละ 
แลวจึงเริ่ม.    บทวา   อาสโย   แปลวา   เปนที่อาศัย   อธิบายวา   เพราะคาถา 
ทั้งหลายยอมเปนไปเพราะกวี  ทั้งกวีนั้นก็เปนที่อาศัยของคาถาท้ังหลาย  ดังนี้. 
                                        จบอรรถกถากวิสูตรที่  ๑๐ 
                                            และจบชราวรรคท่ี  ๖ 
 

                                    รวมพระสตูรในชราวรรคที่  ๖ 
         ๑.  ชราสูตร                       พรอมทั้งอรรถกถา 
         ๒.  อชรสาสูตร                  พรอมทั้งอรรถกถา 
         ๓.  มิตตสูตร                      พรอมทั้งอรรถกถา 
         ๔.  วัตถุสูตร                      พรอมทั้งอรรถกถา 
         ๕.  ปฐมชนสูตร                 พรอมทั้งอรรถกถา                  
         ๖.  ทุติยชนสูตร                  พรอมทั้งอรรถกถา 
         ๗.  ตติยชนสูตร                 พรอมทั้งอรรถกถา 
         ๘.  อุปปถสูตร                    พรอมทั้งอรรถกถา 
         ๙.  ทุติยสูตร                       พรอมทั้งอรรถกถา 
        ๑๐.  กวิสูตร                         พรอมทั้งอรรถกถา  
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                                 อันธวรรคที่  ๗ 
 
                                 ๑.  นามสูตร 
 
                      วาดวยเทวตาปญหา  ๓  ขอ 
 
         [๑๗๘]   เทวดาทูลถามวา  
                             อะไรหนอครอบงําส่ิงท้ังปวง  สิ่ง 
                   ทั้งปวงท่ียิ่งขึ้นไปกวาส่ิงอะไร   ยอมไมม ี
                   สิ่งท้ังปวงเปนไปตามอํานาจของธรรมอัน 
                   หน่ึง  คืออะไร. 
         [๑๗๙]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             ชื่อยอมครอบงําส่ิงทั้งปวง  สิ่ง 
                   ทั้งปวงท่ียิ่งขึ้นไปกวาชื่อไมมี  สิ่งท้ังปวง 
                   เปนไปตามอํานาจของธรรมอันหน่ึงคือชื่อ.  
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                                        อรรถกถานามสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในนามสูตรที่  ๑  แหงอันธวรรค  ตอไป :-  
         บทวา  นาม  สพฺพ  อนฺธภวิ แปลวา  นามยอมครอบงําส่ิงท้ังปวง 
คือ  ยอมเกิดข้ึน  อธิบายวา  สัตวหรือวาสังขารท่ีพนจากนามอันเปนกิตติศัพท 
ในภายนอกเกิดข้ึน   ยอมไมมี.   จริงอยู    ชนทั้งหลายยอมไมรูนามคือชื่ออันนี้  
แหงตนไมใด  หรือวาแผนดินใด  คําไมมีชื่อน่ันแหละ  ก็เปนนาม (ชื่อ)  ของ 
สิ่งน้ันได. 
                                       จบอรรถกถานามสูตรที่  ๑  
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                                  ๒.  จิตตสูตร 
 
         [๑๘๐]   เทวดาทูลถามวา 
                             โลกอันอะไรยอมนําไป    อันอะไร 
                   หนอยอมเสอืกไสไป  โลกท้ังหมดเปนไป 
                   ตามอํานาจของธรรมอันหนึ่ง  คืออะไร. 
         [๑๘๑]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             โลกอันจิตยอมนําไป  อันจิตยอม 
                   เสือกไสไป  โลกท้ังหมดเปนไปตามอํานาจ 
                   ของธรรมอันหน่ึงคือ  จติ. 
 
                                     อรรถกถาจิตตสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในจิตตสูตรที่  ๒  ตอไป :- 
         บทวา  สพฺเพว จ  สมนฺวตุ   ความวา  ธรรมเหลาใดยอมไปสูอํานาจ 
ของจิต  จิตนี้ยอมครอบงําธรรมเหลาน้ันนั่นแหละทั้งส้ิน. 
                                      จบอรรถกถาจิตตสูตรที่  ๒  
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                               ๓.  ตัณหาสูตร 
 
         [๑๘๒]   เทวดาทูลถามวา  
                             โลกอันอะไรหนอยอมนําไป    อนั 
                   อะไรหนอยอมเสือกไสไป   โลกท้ังหมด 
                   เปนไปตามอํานาจของธรรมอันหน่ึงคือ 
                   อะไร. 
         [๑๘๓]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             โลกอันตัณหายอมนาํไป  อันตัณหา 
                   ยอมเสือกไสไป    โลกท้ังหมดเปนไปตาม 
                   อํานาจของธรรมอันหนึ่ง   คือตัณหา.  
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                              ๔. สญัโญชนสูตร 
 
         [๑๘๔]   เทวดาทูลถามวา  
                             โลกมีอะไรหนอเปนเครื่องประกอบ 
                   ไว  อะไรหนอเปนเครื่องเท่ียวไปของโลก 
                   นั้น เพราะละขาดซ่ึงธรรมอะไรจึงเรียกวา 
                   นิพพาน. 
         [๑๘๕]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             โลกมีความเพลิดเพลินเปนเครื่อง 
                   ประกอบไว    วิตกเปนเครื่องเท่ียวไปของ 
                   โลกนั้น    เพราะละตัณหาเสียไดขาด   จึง 
                   เรียกวานิพพาน. 
  
                              อรรถกถาสัญโญชนสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสัญโญชนสตูรที่  ๔  ตอไป :- 
         บทวา   กึสุ  สโยชโน     ความวา   อะไรเปนสังโยชน     อะไรเปน 
เครื่องผูกไว.  บทวา   วิจรณ   ไดแก  เทาท้ังหลายเปนเครื่องเท่ียวไป.  บทวา 
วิจรณ  นี้เปนคําเอกพจนใชในอรรถแหงพหูพจน.  บทวา  วิตกกฺสฺส  วิจรณา 
ไดแก  วิตก   เปนเทาของโลก.            
                                 จบอรรถกถาสัญโญชนสูตรที ่ ๔  
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                             ๕.  พันธนสูตร 
 
         [๑๘๖]   เทวดาทูลถามวา 
                             โลกมีอะไรหนอเปนเครื่องผูกไว 
                   อะไรหนอเปนเครื่องเท่ียวไปของโลกน้ัน 
                   เพราะละเสียไดซึ่งอะไร    จึงตัดเครื่องผูก  
                   ไดหมด. 
         [๑๘๗]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             โลกมีความเพลิดเพลินเปนเครื่องผูก 
                   ไว    วิตกเปนเครื่องเท่ียวไปของโลกน้ัน 
                   เพราะละตัณหาเสียไดขาด  จึงตัดเครื่องผูก 
                   ไดหมด.  
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                               ๖.  อพัภาหตสูตร 
 
         [๑๘๘]   เทวดาทูลถามวา 
                             โลกอันอะไรหนอกําจัดแลว    อัน 
                   อะไรหนอลอมไวแลว   อันลูกศรคืออะไร  
                   เสียบแลว  อนัอะไรเผาแลวในกาลทุกเมื่อ. 
         [๑๘๙]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             โลกอันมฤตยูกําจัดแลว  อันชราลอม 
                   ไวแลว  อันลกูศรคือตัณหาเสียบแลว  อัน 
                   ความอยากเผาใหรอนแลวในกาลทกุเมื่อ. 
 
                               อรรถกถาอัพภาหตสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอัพภาหตสูตรที่  ๖  ตอไป :- 
         บทวา  เกนสฺสุ  อพฺภาหโต  แกเปน  เกน  อพฺภาหโต   แปลวา 
อะไร  กําจัดแลว.  สุ  อักษรเปนเพียงนิบาต. 
         บทวา  อิจฺฉาธูมายิโต     แกเปน  อิจฺฉาย  อาทิตฺโต   แปลวา อัน 
ความอยากเผาใหรอนแลว. 
                                  จบอรรถกถาอัพภาหตสูตรที่  ๖  
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                              ๗.  อฑุฑิตสูตร 
 
         [๑๙๐]   เทวดาทูลถามวา 
                             โลกอันอะไรหนอดักไว   อันอะไร 
                   หนอลอมไว   โลกอันอะไรหนอปดไว  โลก 
                   ต้ังอยูแลวในอะไร. 
         [๑๙๑]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             โลกอันตัณหาดักไว  อันชราลอมไว 
                   โลกอันมฤตยูปดไว  โลกต้ังอยูแลวในทกุข. 
 
                                   อรรถกถาอุฑฑิตสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอุฑฑิตสูตรที่  ๗  ตอไป:- 
         บทวา  ตณฺหาย  อุฑฑฺิโต  แกเปน   ตณฺหาย  อลฺุลงฺฆิโต  แปล 
วา   อันตัณหาดักไว   อธบิายวา  ก็เชือก   คือ  ตัณหารอยรัดมัดจักษุใหติดกับ 
หลักคือรูป   รอยรัดโสตเปนตน    กับเสียงเปนตน      เพราะฉะน้ัน    พระผูมี 
พระภาคเจาจึงตรัสวา โลกอันตัณหาดักไวแลว  ดังน้ี.   บทวา  มจฺจุนา  ปหโิต 
แปลวา  อันมฤตยูปดแลว  อธิบายวา  กรรมกระทาํอัตภาพใหติดกันไปเปนพืด 
ก็สัตวทั้งหลายยอมไมรูความเกิดคิดตอกัน ไปแหงจิตดวงหน่ึงที่ไมหางกัน 
เพราะถูกเวทนาในเวลาใกลตอความตายท่ีมีกําลังปดบังไว  (ทวมทับแลว)  ราว 
กะถูกภูเขาปดบังอยู  ยอมไมรูความตายอันนั้น เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา  โลกอันมฤตยปูดบังไว  ดังนี้. 
                                   จบอรรถกถาอุฑฑิตสูตรที่  ๗  
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                                     ๘.  ปหิตสูตร 
 
         [๑๙๒]   เทวดาทูลถามวา  
                             โลกอันอะไรหนอปดไว   โลกต้ังอยู 
                   แลวในอะไร  โลกอันอะไรหนอดักไว  อัน 
                   อะไรหนอลอมไว. 
         [๑๙๓]   พระผูมีพระภาคเจาตอบวา 
                             โลกอันมฤตยูปดไว   โลกต้ังอยูแลว 
                   ในทุกข  โลกอันตัณหาดักไว   อันชราลอม 
                   ไว. 
         ในปหติสูตรที่  ๘  ก็คือปญหาที่  ๗ นั้นนั่นแหละ   เทวดาทูลถามดวย 
สามารถแหงปญหาอันกําหนดเอาเนื้อความขางลางสลับกับเน้ือความขางบน. 
          
                                       ๙. อิจฉาสูตร 
 
         [๑๙๔]   เทวดาทูลถามวา 
                             โลกอันอะไรผูกไว เพราะกําจัดอะไร 
                   เสียจึงจะหลุดพน    เพราะละอะไรไดขาด  
                   จึงตัดเครื่องผูกไดทุกอยาง.  
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         [๑๙๕]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  
                             โลกอันความอยากผูกไว    เพราะ 
                   กําจัดความอยากเสียได  จึงหลุดพน เพราะ 
                   ละความอยากไดขาด    จงึตัดเครื่องผูกได  
                   ทั้งหมด. 
         บททั้งปวงในอิจฉาสูตรที่  ๙  มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล.  
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                             ๑๐.  โลกสูตร  
 
         [๑๙๖]   เทวดาทูลถามวา 
                             เมื่ออะไรเกิดขึ้น  โลกจึงเกิดขึ้น  โลก 
                   ยอมชมเชยในอะไร     โลกยึดถือซึ่งอะไร 
                   โลกยอมเดือดรอนเพราะอะไร. 
         [๑๙๗]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             เมื่ออายตนะ ๖ เกิดข้ึน   โลกจึงเกิด 
                   ข้ึน โลกยอมทําความชมเชยในอายตนะ ๖ 
                   โลกยึดถืออายตนะ ๖  นั่นแหละ  โลกยอม 
                   เดือดรอนเพราะอายตนะ ๖ 
                                       จบโลกสูตร 
                                  จบ  อันธวรรค  ที่  ๗ 
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                                  อรรถกถาโลกสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในโลกสูตรที ่ ๑๐  ตอไป :-  
         ในคําวา  กิสฺม ึโลโก  สมุปฺปนฺโน  นี้เทวดาทูลถามวา  เมื่ออะไร 
เกิดข้ึน  โลกจึงเกิดข้ึน  บทวา  ฉสุ  นี้   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  เมื่อ 
อายตนะภายใน ๖ เกิดข้ึน โลกจึงเกิดข้ึน.  บทวา  ฉสุ กุพฺพติ  ไดแก ยอม 
ทําความชมเชยในอายตนะ ๖ เหลาน้ันนั่นแหละ.   บทวา  อุปาทาย  อธิบายวา 
ก็โลกยึดถือ   คือ   อาศัยแลว    เกี่ยวเนือ่งแลวซ่ึงอายตนะเหลาน้ันนั่นแหละเปน 
ไป.  บทวา  วิหฺติ   แปลวา   ยอมเดือดรอน   คือยอมบีบค้ัน   ในเพราะ 
อายตนะ ๖ เหลาน้ันนั่นเอง    อธิบายวา    ปญหานี้มาดวยสามารถแหงอายตนะ 
อันเปนภายในดวยประการฉะน้ี    สวนการนํามาดวยสามารถแหงอายตนะท้ังภาย 
ในและภายนอก   ก็ยอมสมควร.   เพราะวา   เมื่ออายตนะภายใน ๖ เกิดข้ึนแลว 
อายตนะภายนอกนี้ก็ชื่อวาเกิดข้ึนแลว    ดังน้ัน    พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสวา 
โลกยอมทําความชมเชยในอายตนะภายนอก ๖ โลกยึดถืออายตนะภายใน ๖ โลก 
ยอมเดือดรอน  ในเพราะอายตนะภายนอก ๖ ดังน้ี. 
                                        จบอรรถกถาโลกสูตรที ่ ๑๐ 
                                                จบอันธวรรคที่  ๗ 
 

                          สูตรทีก่ลาวในอันธวรรคนั้น  คือ 
           ๑. นามสูตร  ๒. จิตตสูตร  ๓. ตัณหาสูตร   ๔. สญัโญชนสูตร  ๕. 
พันธนสูตร   ๖. อัพภาหตสูตร   ๗. อุฑฑิตสูตร  ๘. ปหิตสูตร   ๙. อิจฉาสูตร 
๑๐. โลกสูตร  พรอมท้ังอรรถกถา.  
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                                 ฆัตวาวรรคท่ี  ๘  
 
                                  ๑.  ฆัตวาสูตร 
 
                         วาดวยเทวตาปญหา  ๓   ขอ 
 
         [๑๙๘]   เทวดานั้น  ยืน  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว    ไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา 
                             ฆาอะไรหนอจึงอยูเปนสุข    ฆา 
                   อะไรหนอจึงไมเศราโศก  ขาแตพระโคดม 
                   พระองคชอบฆาอะไรซ่ึงเปนธรรมอนัเดียว. 
         [๑๙๙]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             ฆาความโกรธเสียไดจึงอยูเปนสุข 
                   ฆาความโกรธเสียจึงไมเศราโศก แนะ 
                   เทวดา   พระอริยเจาท้ังหลาย   สรรเสริญ 
                   การฆาความโกรธ  ซึ่งมีรากเปนพิษ  ม ี
                   ยอดหวาน    เพราะฆาความโกรธนั้นเสีย 
                   แลว  ยอมไมเศราโศก.  
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                                       อรรถกถาฆัตวาสูตร 
         พึงทราบวินิจฉัยในฆัตวาสูตรที่  ๑ แหงฆัตวาวรรคตอไป :-  
         บทวา    ฆตฺวา   แปลวา  ฆาแลว.   บทวา   สขุ  เสติ   เเปลวา   อยู 
เปนสุข อธิบายวา  ชื่อวา อยูเปนสุขเพราะไมตองถูกแผดเผาดวยความเรารอน 
คือ  ความโกรธ.   บทวา  น  โสจติ   แปลวา  ไมเศราโศก   อธิบายวา  ชื่อวา 
ไมเศราโศก     เพราะความท่ีโทมนัส    คือความโกรธพินาศไปแลว.     บทวา 
วิสมูลสฺส แปลวา มีรากเปนพิษ คือ มีวิบากเปนทุกข.  บทวา มธุรคฺคสฺส 
แปลวา  มียอดหวาน  อธิบายวา  เพราะคาตอบบุคคลผูดาแลว   เพราะประหาร 
ตอบบุคคลผูประหารแลว  ความสบายยอมเกิดข้ึน.  ความโกรธนั้น  ทานกลาว 
วา  มียอดหวาน หมายเอาความสุขน้ัน.  ในท่ีนี้ความสิ้นสุด ทานกลาววา  ยอด 
ดังน้ี.  บทวา  อริยา  ไดแก พระอริยะท้ังหลาย  มีพระพุทธเจาเปนตน.  
                                 จบอรรถกถาฆัตวาสูตรที่ ๑  
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                                   ๒.  รถสูตร 
 
         [๒๐๐]   เทวดาทูลถามวา  
                             อะไรหนอเปนสงาของรถ  อะไร 
                   หนอเปนเครื่องปรากฏของไฟ  อะไรหนอ 
                   เปนสงาของแวนแควน      อะไรหนอเปน 
                   สงาของสตรี. 
         [๒๐๑]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา                                 
                             ธงเปนสงาของรถ    ควันเปนเครื่อง 
                   ปรากฏของไฟ      พระราชาเปนสงาของ 
                   แวนแควน   ภัสดาเปนสงาของสตรี. 
 
                                    อรรถกถารถสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในรถสูตรที ่๒  ตอไปนี้ :- 
         ธงชื่อวา   เปนสงา    เพราะอรรถวา    เปนเครือ่งปรากฏ    (แหงรถ 
นั้น).    บทวา   ธโช รถสฺส    ความวา  ก็นักรบนั้นเห็นธงแตที่ไกล    คือ 
บนยอดแหงสงครามใหญ   ยอมทราบวารถน้ี    เปนของพระราชาพระนามโนน 
เพราะฉะนั้น    รถน้ันจึงปรากฏได   (ดวยธงน้ัน)   ดวยคําน้ันแหละ   พระผูมี 
พระภาคเจาจึงตรัสวา    ธโช  รถสฺส  ปฺาณ  แปลวา    ธงเปนความสงา  
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ของรถ  ดังนี้.  แมไฟ  ก็ยอมปรากฏดวยควันแตที่ไกลเหมือนกัน.  แมแวนแควน  
คือแควนโจฬะ แควนปณฑุ  ก็ยอมสงาปรากฏดวยพระราชา.  สวนหญิง แมเปน 
พระธิดาของพระเจาจักรพรรดิ  ก็ยอมสงาปรากฏดวยภัสดาวา  ผูนี้เปนภรรยาของ 
ผูนี้  นั่นแหละ  เพราะฉะน้ัน  พระผูมพีระภาคเจาจึงตรัสวา  ธโูม  ปฺาณ- 
มคฺคิโน  เปนอาทิ   แปลวา  ควันเปนเครื่องปรากฏของไฟ  เปนตน  ดังนี้. 
                                     จบอรรถกถารถสูตรที่  ๒  
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                              ๓.  วติตสูตร 
 
         [๒๐๒]   เทวดาทูลถามวา  
                             อะไรหนอเปนทรัพยเครื่องปลื้มใจ 
                   อยางประเสริฐของคนในโลกน้ี  อะไรหนอ 
                   ที่บุคคลประพฤติดีแลวนําความสุขมาให 
                   อะไรหนอเปนรสดีกวาบรรดารสทั้งหลาย 
                   คนมีชีวิตเปนอยูอยางไร     นักปราชญ 
                   ทั้งหลายกลาววา มีชีวิตประเสริฐ. 
         [๒๐๓]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  
                             ศรัทธาเปนทรัพยเครื่องปลื้มใจอยาง 
                   ประเสริฐของคนในโลกน้ี    ธรรมทีบ่คุคล 
                   ประพฤติดีแลวนําความสุขมาให     ความ 
                   จริงเทาน้ันเปนรสที่ดียิ่งกวารสทั้งหลาย 
                   คนท่ีเปนอยูดวยปญญานักปราชญทั้งหลาย 
                   กลาววา  มีชวีิตประเสริฐ. 
 
                                  อรรถกถาวิตตสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในวิตตสูตรที่  ๓  ตอไป :- 
         บทวา  สทฺธีธ  วิตฺต  แปลวา    ศรัทธาเปนทรัพยเครื่องปลื้มใจใน 
โลกนี ้  อธิบายวา  คนมีศรัทธา   ยอมไดเครื่องปลื้มใจทั้งหลาย   แมมีแกวมุกดา 
เปนตน   บุคคลถึงซ่ึงกุลสัมปทา    (คือการถึงพรอมดวยสกุล) ๓ กามสวรรค  ๖  
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พรหมโลก ๙ แลวในที่สุดยอมไดแมการเห็นอมตมหานิพพาน     เพราะเหตุนั้น  
ศรัทธาเปนทรัพยเครื่องปล้ืมใจอันประเสริฐยิ่งกวาทรัพยเครื่องปลื้มใจอันมี 
แกวมณีและแกวมุกดาเปนตน.    บทวา    ธมฺโม   ไดแก   กุศลกรรมบถ  ๑๐. 
บทวา  สุขมาวหาติ   แปลวา  นําความสุขมาให    คือวา    ยอมนําซ่ึงอาสวะ 
ออกไปจากผูมีสัพพอาสวะ  ใหมีความสุข   ปราศจากเครื่องเศราหมอง.   บทวา 
สาธุตร   แปลวา   รสดียิ่งกวา   คือวา   สัจจะ   (ความจริง)   เทาน้ัน   เปนรส 
ดีกวารสทั้งปวงอันมีรสเค็มและรสเปรี้ยวเปนตน  อธิบายวา  บุคคลต้ังอยูใน 
สัจจะ  ยอมยังแมแมน้ําอนัไหลเชี่ยวใหไหลกลับได   ยอมนําพิษราย 
ออกได   ยอมหามแมไฟ  ยอมยังฝนใหตกก็ได  เพราะฉะนั้น  พระผูมี 
พระภาคเจาจึงตรัสวา  สัจจะนั้นเปนรสดี  ยิ่งกวารสท้ังปวง   ดังน้ี. 
         บทวา  ปฺาชีวี  ชวีิตมาหุ  เสฏ  แปลวา   คนที่เปนอยูดวย 
ปญญานักปราชญทั้งหลายกลาววามีชีวิตประเสริฐ   ความวา    บุคคลใดเปนอยู 
ดวยปญญา เปนคฤหัสถยอมดํารงอยูในศีล ๕  เริ่มต้ังสลากภัตเปนตน จึงชื่อวา 
เปนอยูดวยปญญา   หรือวาเปนบรรพชิต   เมื่อปจจัยเกิดข้ึนแลวโดยธรรม   ก ็
ยอมพิจารณาส่ิงท่ีมีอยูนี้แลวจึงบริโภค ถือเอากรรมฐาน เริ่มต้ังวิปสสนา ชื่อวา 
เปนอยูดวยปญญา   เพราะสามารถบรรลุอริยผลได   ดวยเหตุนั้น   นักปราชญ 
ทั้งหลายจึงกลาววา   บุคคลผูเปนอยูดวยปญญานั้น    มชีีวิตเปนอยูอันประเสริฐ 
ดังน้ีแล. 
                                     จบอรรถกถาวิตตสูตรที่  ๓  
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                                 ๔.  วุฏฐิสูตร 
 
         [๒๐๔]   เทวดาทูลถามวา  
                             บรรดาสิ่งท่ีงอกขึ้น    สิ่งอะไรหนอ 
                   ประเสริฐ     บรรดาสิ่งท่ีตกไปอะไรหนอ 
                   ประเสริฐ  บรรดาสัตวที่เดินดวยเทา  ใคร 
                   เปนผูประเสริฐ      บรรดาชนผูแถลงคารม 
                   ใครเปนผูประเสริฐ. 
         [๒๐๕]   เทวดาผูหนึ่งแกวา 
                             บรรดาสิ่งท่ีงอกขึ้น     ขาวกลาเปน 
                   ประเสริฐ    บรรดาสิ่งท่ีตกไป    ฝนเปน 
                   ประเสริฐ บรรดาสัตวที่เดินดวยเทา  เหลา 
                   โคเปนประเสริฐ    บรรดาชนผูแถลงคารม 
                   บุตรเปนประเสริฐ. 
         [๒๐๖]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             บรรดาสิ่งท่ีงอกขึ้น    ความรูเปน 
                   ประเสริฐ  บรรดาสิ่งท่ีตกไป  อวิชชาเปน 
                   ประเสริฐ       บรรดาสัตวที่เดินดวยเทา 
                   พระสงฆเปนประเสริฐ   บรรดาชนผูแถลง 
                   คารม  พระพุทธเจาเปนประเสริฐ  
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                                     อรรถกถาวุฏฐิสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยยในวุฎริสูตรที่  ๔  ตอไป:- 
         บทวา  พีช  ไดแก ธญัญพืช ๗ ชนิด  ชื่อวาประเสริฐกวาพืชทั้งหลาย 
ที่เกิดข้ึน  เพราะวา  เมื่อธัญญพืชนั้นงอกข้ึนแลว    ชนบทยอมเปนแดนเกษม 
คือมีภิกษาหาไดโดยงาย.     บทวา   นปิตต   ความวา   แมบรรดาสิ่งท่ีตกไป 
ทั้งหลาย  เมฆฝนประเสริฐเพราะเมื่อเมฆฝนมีอยู  ขาวกลาท้ังหลาย  ชนิดตาง ๆ 
ยอมเกิดงอกข้ึน ชนบทยอมเจริญเปนแดนเกษม  มีภิกษาหาไดโดยงาย.  บทวา 
ปวชฺชมานาน  ความวา  บรรดาสัตวเดินดวยลําแขง  คือ  ไปดวยเทาท้ังหลาย 
โคประเสริฐ  เพราะสัตวทั้งหลายไดอาศัยบริโภคเบญจโครสแลว   ยอมอยูสบาย. 
บทวา  ปวทต  แปลวา  บรรดาผูแถลงคารม    อธิบายวา    บุคคลผูพูดในที่ 
ทั้งหลายมีทามกลางแหงราชสกุลเปนตน     บุตรประเสริฐ    เพราะบุตรนั้นยอม 
ไมกลาวรายใหมารดาบิดา. 
         ไดยินวา    เทวดาองคหน่ึงยืนอยูในที่ใกลฟงปญหานั้นกอนท่ีพระผูมี-  
พระภาคเจา   จะตรัสตอบวา  บรรดาสิง่ท่ีงอกข้ึนวิชาประเสริฐ  ดังนี้   ไดกลาว 
แกปญหาตามลัทธิของตนวา  ดูกอนเทวดา  เพราะเหตุไร  ทานจึงถามปญหาน้ี  
กะพระทศพล  เราจักบอกแกทานเอง   ดังน้ี. 
         ลําดับนั้น   เทวดานอกนี้จึงกลาวกะเทวดาน้ันวา ดูกอนเทวดา  ผูกําจัด 
ทุกอยาง ผูคนองปาก (ปากจัด ) ตลอดเรื่องเราจะถามปญหากะพระผูมีพระภาคเจา 
ผูตรัสรูแลว    เพราะเหตุไร    ทานจึงกลาวแกเรา   ดังน้ี     แลวกลับไปทูลถาม 
ปญหานั้นกะพระทศพล.  
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         ลําดับนั้น   พระศาสดา    เมื่อจะทรงวิสัชนาปญหานั้น    จึงตรัสคําวา 
วิชฺชา   อุปฺปตต  เปนอาทิ  แปลวา  
                             บรรดาสิ่งท่ีงอกขึ้น  วิชชา (ความรู) 
                   เปนประเสริฐ   บรรดาสิ่งท่ีตกไป  อวิชชา 
                   เปนประเสริฐ      บรรดาสิง่ท่ีเดินดวยเทา 
                   พระสงฆเปนประเสริฐ  บรรดาชนผูแถลง 
                   คารม  พระพุทธเจาเปนประเสริฐ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  วิชชฺา  ไดแกวิชชาในมรรค ๔ เพราะ 
วาวิชชานั้น  เมื่อเกิดยอมถอนข้ึนซึ่งอกุศลธรรมทัง้ปวง  ฉะนั้น    พระผูมพีระ- 
ภาคเจาจึงตรัสวา   วิชฺชา  อุปฺปตต  เสฏา   แปลวา   บรรดาสิ่งท่ีงอกข้ึน 
วิชชาเปนประเสริฐ.  บทวา  อวิชฺชา  ไดแก   มหาอวิชชาอันมีวัฏฏะเปนมูล 
เพราะอวิชชาที่ตกไป  นั่นเปนสิ่งประเสริฐกวาส่ิงท่ีตกไป  คือที่จมลงไป.   บทวา 
ปวชฺชมานาน  ไดแก บรรดาสัตวผูไปดวยเทา   คือผูไปดวยลําแขง  พระสงฆ 
ผูเปนนาบุญอันไมทรามเปนผูประเสริฐ   เพราะวา   สัตวทั้งหลายเห็นพระสงฆ 
นั้นในที่นั้น ๆ แลว  ยอมถึงความสวัสดี.  บทวา  พุทฺโธ   อธิบายวา  บุตร 
หรือวาบุคคลอ่ืน ๆ   จงพักไวกอน    บรรดาชนเหลาใดเหลาหนึ่งผูแถลงคารม 
พระพุทธเจาเปนผูยอดเยี่ยม   เพราะวาเหลาสัตวทั้งหลายจํานวนหลายแสนอาศัย 
การแสดงธรรมของพระองคแลว   กห็ลุดพนจากเครื่องผูกได   ดังนี้แล. 
                                    จบอรรถกถาวุฏฐิสูตรที่  ๔  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 305 

                                 ๕.  ภีตสูตร 
 
         [๒๐๗]   เทวดาทูลถามวา 
                             ประชมุชนเปนอันมากในโลกนี ้ กลัว 
                   อะไรหนอ  มรรคเทาน้ัน พระพุทธเจาตรัส  
                   ไวดวยเหตุมิใชนอย   ขาแตพระโคดมผูมี 
                   ปญญาดุจแผนดิน   ขาพระองคขอถามถึง 
                   เหตุนั้น   วาบคุคลต้ังอยูในอะไรแลว  ไม 
                   พึงกลัวปรโลก. 
         [๒๐๘]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             บุคคลต้ังวาจาและใจไวโดยชอบ 
                   มิไดทําบาปดวยกาย   อยูครอบครองเรือน 
                   ที่มีขาวและน้ํามาก  เปนผูมีศรัทธา  เปน 
                   ผูออนโยน  มีปกติเอื้อเฟอเผ่ือแผ   ทราบ 
                   ถอยคํา  ผูที่ต้ังอยูในธรรม  ๔  อยางเหลาน้ี 
                   ชื่อวาผูดํารงในธรรม  ไมตองกลัวปรโลก.  
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                                      อรรถกถภีตสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในภีตสูตรที่  ๕  ตอไป :- 
         บทวา    กึสูธ  ภีตา   แกเปน  ก ึ ภีตา  แปลวา   กลัวอะไร.   บทวา 
มคฺโค วเนกายตน  ปวุตฺโต   แปลวา   มรรคเทาน้ัน    พระพุทธเจาตรัสไว 
ดวยเหตุมิใชนอย   อธิบายวา  พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสไวดวยเหตุเปนเครื่อง 
กระทํามิใชนอย  ดวยสามารถแหงอารมณ ๓๘ ครัน้เมื่อเปนเชนนั้น  เทวดาจึง 
กลาววา ประชุมชนนี้ยึดถอืทิฐิ  ๖๒  กลัวแลวตออะไร ดังน้ี.   บทวา  ภูริปฺา 
แปลวา  มีปญญาดุจแผนดิน  ชื่อวา มีปญญามาก  มีปญญาหนาแนน.  บทวา 
ปรโลก  น  ภาเย  แปลวา  ไมพึงกลัวปรโลก  คือวา  เมื่อไปสูปรโลก  จาก 
โลกนี ้  ไมพึงกลัว. บทวา ปณิธาย แปลวา  ต้ังไวแลว. บทวา  ฆรมาวสนฺโต 
แปลวา   อยูครอบครองเรือน   อธิบายวา   บุคคลผูอยูครอบครองเรือนท่ีมีขาว 
และน้ํามาก  ดุจชนทั้งหลาย  มีอนาถบิณฑิกเศรษฐีเปนตน.   บทวา  สวิภาคี 
แปลวา   มีปกติเอ้ือเฟอเผ่ือแผ    อธิบายวา   เปนผูยังวัตถุแมอันตนถือเอาเพียง 
นิ้วมือ   ก็ยังแบงดวยเล็บใหแกคนอ่ืนแลวจึงบริโภค.   บทวา   วทฺู   มีเน้ือ 
ความไดกลาวไวแลว. 
         บัดนี้    พึงยกองค   (สวนประกอบ)   แหงคาถาข้ึนแสดงตอไป.   จริง 
อยู   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาจาสุจริต  ๔ อยาง   ที่บุคคลศึกษาแลว   ดวยคํา 
วา   วาจา  นี ้   และตรัสมโนสุจริต ๓ ดวยคําวา  ใจ.   ตรัสกายสุจริต  ๓ อยาง 
ดวยคําวา  ดวยกาย.  กุศลกรรมบถ ๑๐ เหลาน้ี   ชื่อวาเปนองค   ที่บริสุทธิ์ใน 
เบื้องตน  ดวยประการฉะนี้.   ดวยบทวา อยูครอบครองเรือนท่ีมีขาวและน้ํามาก  
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นี้  พระผูมีพระภาคเจา   ทรงถือเอาสิ่งท่ีนํามาเปนเครื่องบูชาอันสําเร็จแลวดวย  
การให.  บทวา  ศรัทธา  เปนองคอันหนึ่ง.  บทวา  ผูออนโยน  เปนองค 
อันหน่ึง.  บทวา  เอื้อเฟอเผ่ือแผ  เปนองคอันหน่ึง.   บทวา  วทฺู   (ผู 
ทราบถอยคํา)  เปนองคอันหน่ึง.  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
ผูต้ังอยูในธรรม ๔ เหลาน้ี   หมายเอาองค ๔ เหลาน้ี. 
         อีกปริยายหน่ึง     บทวา   วาจา  เปนตน  เปนองค ๓.   อนึง่ ดวย 
บทวา   มขีาวและนํ้ามาก   นี้ทรงถือเอาสิ่งท่ีเขานํามาเปนเครื่องบูชา.  เปนผูมี 
ศรัทธาเปนผูออนโยน  มปีกติเอ้ือเฟอเผ่ือแผ   ทราบถอยคํา  ทั้ง ๔ นี ้  เปนองค 
อันหน่ึง.  ชื่อวานัยที่สองอีกปริยายหนึ่ง  คือ  บทวา  วาจา  หรือวา  ใจ  นี ้
เปนองคหน่ึง.  บทวา  มิไดทําบาปดวยกาย อยูครอบครองเรือนที่มีขาว 
และน้ํามาก  นี้เปนองคอันหน่ึง.  บทวา มีศรัทธา  มีความออนโยน เปน 
องคอันหน่ึง.  บทวา  มีปกติ  เอื้อเฟอเผ่ือแผ  ทราบถอยคํา  นี้เปนองค 
อันหน่ึง.   ผูที่ต้ังอยูในธรรม ๔ อยางเหลาน้ี    ชื่อวา   ผูดํารงอยูในธรรม.   ก็ 
บุคคลน้ัน    เมื่อไปสูปรโลกจึงไมกลัว ดังน้ี. 
                                    จบอรรถกถาภีตสูตรที่  ๕  
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                                  ๖.  นชีรติสูตร  
 
         [๒๐๙]   เทวดาทูลถามวา 
                             อะไรหนอยอมทรุดโทรม   อะไรไม 
                   ทรุดโทรม   อะไรหนอทานเรียกวาทางผิด 
                   อะไรหนอเปนอันตรายแหงธรรม    อะไร 
                   หนอสิ้นไปตามคืนและวัน  อะไรหนอเปน 
                   มลทินของพรหมจรรย    อะไรไมใชน้าํแต 
                   เปนเครื่องชําระลาง  ในโลกมีชองกี่ชองท่ีจิต 
                   ไมต้ังอยูไดขาพระองคมาเพ่ือทูลถามพระ 
                   ผูมีพระภาคเจา ไฉนขาพระองคจะรูความ 
                   อันนั้นได. 
         [๒๑๐]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             รูปของสัตวทั้งหลายยอมทรุดโทรม 
                   นามและโคตรยอมไมทรดุโทรม ราคะทาน 
                   เรียกวาทางผิด  ความโลภเปนอันตรายของ 
                   ธรรม  วัยส้ินไปตามคืนและวัน  หญิงเปน 
                   มลทินของพรหมจรรย   หมูสัตวนี้ยอมของ 
                   อยูในหญิงน้ี  ตบะและพรหมจรรยทั้งสอง 
                   นั้น   มิใชนําแตเปนเครื่องชําระลาง   ใน 
                   โลกมีชองอยู ๖  ชองท่ีจิตไมต้ังอยูได  คือ  
                   ความเกียจคราน  ๑  ความประมาณ  ๑  ความ 
                   ไมหมั่น  ๑ ความไมสํารวม  ๑ ความมกัหลับ  ๑.  
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                   ความอางเลศไมทํางาน  ๑  พึงเวนชองท้ัง 
                   ๖ เหลาน้ันเสียโดยประการทั้งปวงเถิด.  
 
                                       อรรถกถานชีรติสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในนชีรติสูตร  ที่ ๖  ตอไป :- 
         บทวา  นามแลโคตรยอมไมทรุดโทรม  ความวา  นามและโคตร 
ของพระพุทธเจาท้ังหลายในอดีต   จนถึงทุกวันนี้     บัณฑิตยังกลาวอยู   เพราะ 
ฉะน้ัน   นามและโคตรน้ัน  จึงตรัสวา  ยอมไมทรดุโทรม.  อนึง่ โบราณาจารย 
กลาววา    เม่ือเวลาผานไปนาน ๆ นามและโคตรน้ันจักไมปรากฏ     แตสภาวะ 
ที่ทรุดโทรมยอมไมมีเลย.    บทวา  อาลสฺย  แปลวา ความเกียจคราน  คือวา 
ดวยความเกียจครานอันใด ดุจบุคคลผูยืนอยูในที่อันตนยืนอยูนั่นแหละ นั่งแลว 
ก็นั่งอยูนั่นแหละ   ถึงผมท้ังหลายอันต้ังอยูในที่สูงเปยกชุมอยูก็ไมกระทํา  (ไม 
สนใจทํา).  บทวา ปมาโท  ความวา ชื่อวา ความประมาทเพราะหลับหรือดวย 
อํานาจแหงกิเลส.    บทวา   อนุฏาน   ไดแก   ไมมคีวามเพียรเปนเครื่องทํา 
การงานในเวลาแหงการงาน.  บทวา   อุสฺโม   คือวา  ไมมีความระวังศีล 
มีอาจาระอันทอดทิ้งเสียแลว.  บทวา  นิทฺทา  อธิบายวา  เมื่อเดินก็ดี  ยืนอยู 
ก็ดี   นั่งแลวก็ดี   ยอมหลบั   เพราะความเปนผูมากดวยความหลับ    ก็จะปวย 
กลาวไปไยถึงการนอนเลา.   บทวา   ตนฺที   ไดแก   ความเกียจครานอันจรมา 
ดวยอํานาจแหงความกระหายจัดเปนตน.   บทวา   เต  นิทฺเท   แปลวา   ชอง 
เหลาน้ัน  ไดแก ชองท้ัง  ๖.  บทวา  สพฺพโส  แปลวา  โดยประการท้ังปวง. 
บทวา   ต   แปลวา   สกัวา   เปนนิบาต.   บทวา   วิวชฺชเย   แปลวา   พึงเวน 
คือ   พึงละเสีย. 
                                     จบอรรถกถานชีรติสูตรที่  ๖  
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                                  ๗.  อิสสรสูตร  
 
         [๒๑๑]   เทวดาทูลถามวา 
                             อะไรหนอเปนใหญในโลก    อะไร 
                   หนอเปนสูงสุดแตงภัณฑะทั้งหลาย  อะไร 
                   หนอเปนดังสนิมศัสตราในโลก  อะไรหนอ 
                   เปนเสนียดในโลก  ใครหนอนําของไปอยู 
                   ยอมถูกหาม     แตใครนําไปกลับเปนที่รัก 
                   ใครหนอมาหาบอย ๆ  บัณฑิตยอมยินดี 
                   ตอนรับ. 
          [๒๑๒]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             อํานาจเปนใหญในโลก    หญิงเปน 
                   สูงสุดแหงภัณฑะทั้งหลาย  ความโกรธเปน 
                   ดังสนิมศัสตราในโลก  พวกโจรเปนเสนียด 
                   ในโลก  โจรนําของไปอยูยอมถูกหาม  แต 
                   สมณะนําไปกลับเปนที่รัก    สมณะมาหา 
                   บอย ๆ บัณฑติยอมยินดีตอนรับ.  
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                                  อรรถกถาอิสสรสูตร 
  
         พึงทราบวินิจฉัยในอิสสรสูตรที่  ๗  ตอไป:- 
         บทวา  สตฺถมล   ไดแก  ศัสตราท่ีมีสนิมเกาะแลว.     บทวา   กึส ุ
หรนฺต  วาเรนฺติ   คือยอมปองกันมิใหนําไป.   บทวา  วโส  ไดแก  ความ 
เปนไปท่ัวแหงอํานาจ.   บทวา   อิตฺถี     ความวา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
หญิง    เปนสูงสุดแหงภัทฑะทั้งหลายคือเปนภัณฑะอันประเสริฐ     เพราะเปน 
ภัณฑะท่ีไมพึงทอดทิ้ง.      อีกอยางหนึ่ง      พระโพธิสัตวทั้งหลายและพระเจา 
จักรพรรดิแมทั้งหมด        ยอมเกิดในทองของมารดาเทาน้ัน       เพราะฉะนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    หญิงเปนสูงสุด    แหงภัณฑะท้ังหลาย  ดังนี้. 
         บทวา    โกโธ   สตฺถมล   อธิบายวา   ความโกรธเชนกับดวยศัสตรา 
อันสนิมเกาะกินแลว. อีกอยางหน่ึง เปนสนิมของศัสตราคือ ปญญา เพราะฉะน้ัน 
จึงตรัสวา  สนิมของศัสตรา   ดังน้ี.  บทวา   อพฺพุท   ไดแก  เปนเหตุแหง 
ความพินาศ อธิบายวา  พวกโจรเปนผูทําความพินาศในโลก.  บทวา  หรนฺโต 
ความวา    ถอืเอาวัตถุทั้งหลายมีสลากภัตเปนตนไปอยู.   จริงอยางนั้น    สมณะ 
เมื่อนําวัตถุทั้งหลายมีสลากภัตเปนตนเหลาน้ันอันมนุษยทั้งหลาย  สละถวายแลว 
ในเวลาท่ีต้ังไวนั่นแหละไป   ชื่อวา   ยอมเปนที่รักของมนุษยเหลาน้ัน.    เม่ือ 
สมณะไมนําวัตถุไป    พวกมนุษยยอมเปนผูวิปปฏิสาร  (เดือดรอน)     เพราะ 
อาศัยความเส่ือมจากบุญ  (ที่จะได). 
                                     จบอรรถกถาอิสสรสูตรที่  ๗  
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                                ๘.   กามสูตร 
 
         [๒๑๓]   เทวดาทูลถามวา 
                             กุลบุตรผูใครประโยชนไมควรใหสิ่ง 
                   อะไร  คนไมควรสละอะไร   อะไรหนอท่ี  
                   เปนสวนดีงามควรปลอย     แตที่เปนสวน 
                   ลามกไมควรปลอย. 
         [๒๑๔]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             บุรษุไมพึงใหซึ่งตน    ไมพึงสละซึ่ง- 
                   ตน   วาจาท่ีดีควรปลอย   แตวาจาท่ีลามก 
                   ไมควรปลอย. 
 
                                           อรรถกถากามสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในกามสูตรที่  ๘  ตอไป :- 
         บทวา  ไมพึงใหซึ่งตน   นี ้   ทานอธิบายวา  ยกเวนพระโพธิสัตว 
ทั้งหลายแลว   บุคคลไมพึงใหซึ่งตนโดยการทําตนใหเปนทาสของผูอ่ืน.   บทวา 
น  ปริจฺจเช  อธิบายวา  ยกเวนพระโพธิสัตวทั้งหลายน่ันแหละ  บุคคลไมพึง 
สละซึ่งตนใหแกสัตวทั้งหลายมีสีหะและพยัคฆรายเปนตน.    บทวา  กลฺยาณิ 
ไดแก วาจาสุภาพออนโยน.   บทวา  ปาปก  คือ  วาจาหยาบคาย. 
                                    จบอรรถกถากามาสูตรที่  ๘  
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                                 ๙.  ปาเถยยสูตร 
 
         [๒๑๕]   เทวดาทูลถามวา  
                             อะไรหนอยอมรวบรวมไวซึ่งสะเบียง 
                   อะไรหนอ  เปนที่มานอนแหงโภคทรัพย 
                   ทั้งหลาย   อะไรหนอ  ยอมเสือกไสนรชน 
                   ไป  อะไรหนอ  ละไดยากในโลก  สัตวเปน 
                   อันมากติดอยูในอะไร  เหมือนนกติดบวง. 
         [๒๑๖]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             ศรัทธายอมรวบรวมไวซึ่งสะเบียงสิริ 
                   (คือมิ่งขวัญ)  เปนที่มานอนแหงโภคทรัพย 
                   ทั้งหลาย  ความอยากยอมเสือกไสนรชนไป 
                   ความอยากละไดยากในโลก       สัตวเปน 
                   อันมากคิดอยูในความอยาก     เหมือนนก 
                   ติดบวง.  
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                                   อรรถกถาปาเถยยสูตา  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปาเถยยสูตรที่  ๙  ตอไป :- 
         บทวา  ศรัทธายอมรวบรวมไวซึ่งสะเบียง  อธิบายวา  บุคคล 
ยังศรัทธาใหเกิดข้ึนแลว    ยอมใหทาน    ยอมรกัษาศีล    ยอมทําอุโบสถกรรม 
ดวยเหตุนี้แหละ   พระผูมีพระภาคเจา    จึงตรัสวา   ศรัทธายอมรวบรวมไวซึ่ง 
สะเบียง  ดังนี้.  บทวา  สริิ  ไดแก ความเปนใหญ. บทวา  อาสโย  ไดแก 
เปนที่อาศัย.      จริงอยู      โภคะท้ังหลายยอมมาจากทางบกบาง      ทางน้ําบาง 
มุงหนาเฉพาะผูเปนใหญเทาน้ัน      ดวยเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
สิริเปนที่มานอนแหงโภคทรัพย    ดังน้ี.   บทวา   ปริกสฺสติ  ไดแก    ยอม 
ฉุดคราไป. 
                                    จบอรรถกถาปาเถยยสูตรท่ี  ๙  
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                               ๑๐.  ปชโชตสูตร  
 
         [๒๑๗]   เทวดาทูลถามวา 
                             อะไรหนอ เปนแสงสวางในโลก อะไร 
                   หนอ เปนธรรมเครื่องต่ืนอยูในโลก  อะไร 
                   หนอ  เปนสหายในการงานของผูเปนอยู 
                   ดวยการงาน  อะไรหนอ  เปนเครื่องสืบตอ 
                   ชีวิตของเขา  อะไรหนอบคุคลผูเกียจคราน 
                   บาง  ไมเกียจครานบาง    ยอมพะนอเลี้ยง 
                   ดุจมารดาเลี้ยงดูบุตร  เหลาสัตวมีชีวิตท่ี 
                   อาศัยแผนดินอาศัยอะไรหนอเลี้ยงชีวิต. 
         [๒๑๘]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             ปญญาเปนแสงสวางในโลก  สติ 
                   เปนธรรมเครือ่งต่ืนอยูในโลก    ฝูงใดเปน 
                   สหายในการงานของผูเปนอยูดวยการงาน 
                   ไถเปนเครื่องตอชีวิตของเขา  ฝนยอมเลี้ยง 
                   บุคคลผูเกียจครานบาง  ไมเกียจครานบาง 
                   เหมือนมารดาเลี้ยงบุตร   เหลาสัตวมีชีวิตท่ี 
                   อาศัยแผนดิน  อาศัยฝนเลี้ยงชีวิต.  
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                                          อรรถกาปชโชตสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปชโชตสูตรที่  ๑๐  ตอไป :-  
         บทวา  แสงสวาง ไดแกแสงสวางดุจประทีป.  บทวา เครื่องต่ืนอยู 
ไดแก ยอมเปนดุจชาคริกพราหมณ  (พราหมณผูต่ืนอยู).  บทวา ฝูงโคเปน 
สหายในการงานของผูเปนอยู อธิบายวา ฝูงโคเทานั้นเปนสหายในการงาน 
ชื่อวา    มีการงานเปนเพ่ือนสอง  ในการงานของพวกชนที่มีชวิีตอยูกับการงาน 
คือวา   พวกเขา  ยอมยังกสิกรรมเปนตนใหสําเร็จกับดวยโคมณฑลทั้งหลาย. 
บทวา  สิตฺสฺส  อิริยาปโถ    ไดแก  ไถเปนอิริยาบถ    คือเปนเครื่องสืบตอ 
แหงชีวิตของหมูสัตวนั้น.  บทวา  สิต  แปลวา  คันไถ.  เพราะวา  นาของ   
ชาวนาคนใด    แมมีประมาณนอย    ยอมไมทําการไถแลว     เขายอมกลาววา 
เราจักเปนอยูไดอยางไร  ดังนี้. 
                                จบอรรถกถาปชโชติสูตรที่  ๑๐  
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                              ๑๑.  อรณสูตร  
 
         [๒๑๙]   เทวดาทูลถามวา 
                             คนพวกไหนหนอไมเปนขาศึกใน 
                   โลกนี้       พรหมจรรยที่อยูจบแลวของชน 
                   พวกไหน  ยอมไมเส่ือม  คนพวกไหนกํา- 
                   หนดรูความอยากไดในโลกนี้     ความเปน 
                   ไทมีแกคนพวกไหนทุกเมือ่  มารดาบิดา 
                   หรือพ่ีนองยอมไหวบุคคลน้ัน  ผูต้ังมัน่ใน 
                   ศีล  คือ ใครหนอ   พวกกษัตริย  ยอมอภิ- 
                   วาทใครหนอในธรรมวินัยนี้  ผูมีชาติตํ่า. 
         [๒๒๐]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             สมณะท้ังหลายในธรรมวินัยน้ี   ไม 
                   เปนขาศึกในโลก  พรหมจรรยที่อยูจบแลว 
                   ของสมณะทัง้หลายยอมไมเส่ือม  สมณะ 
                   ทั้งหลายยอมกําหนดรูความอยากได  ความ 
                   เปนไทยอมมแีกสมณะท้ังหลายทุกเมื่อ 
                   มารดาบิดาหรือพ่ีนองยอมไหวบุคคลนั้น 
                   ผูต้ังมั่น   (ในศีล)   คือสมณะ     ถึงพวก 
                   กษัตริยก็อภวิาทสมณะในธรรมวินัยนี้  ผูม ี
                   ชาติตํ่า. 
                              จบ  อรณสูตรที่   ๑๑ 
                               จบ  ฆัตวาวรรคท่ี ๘  
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                                         อรรถกถาอรณสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอรณสูตรที่ ๑๑  ตอไป :-  
         บทวา ไมเปนขาศึก  คือไดแก ไมมีกิเลส.  บทวา  วุสิต  แปลวา 
อยูจบแลว.   บทวา  โภชิสิย  ไดแก ความไมเปนทาส.   บทวา  สมณะท้ัง 
หลาย   ไดแก   สมณะผูมีอาสวะสิ้นแลวท้ังหลาย.    เพราะวาสมณะผูขีณาสพ 
เหลาน้ัน  ชื่อวา  ไมมีกิเลสโดยส้ินเชิง.     บทวา   พรหมจรรยที่อยูจบแลว 
ของสมณะยอมไมเส่ือม   อธิบายวา   การอยูดวยอริยมรรค   ยอมไมเสื่อม 
ไป.   บทวา   ปริชานนฺติ   อธิบายวา   พระเสกขะท้ังหลาย   จําเดิมแตเปน 
กัลยาณปุถุชน   ชื่อวา   ยอมกําหนดรูดวยปริญญาอันเปนโลกิยะและโลกุตระ. 
บทวา  โภชิสิย  อธิบายวา  ชื่อวา  ความเปนไท   ตลอดกาลเปนนิตย  ยอม 
มีแกสมณะผูเปนพระขีณาสพเทาน้ัน.  บทวา  วนฺทติ  ความวา   ยอมไหวต้ัง 
แตวันบวช.  บทวา  ปติฏ ิต  ไดแก  ต้ังม่ันในศีล.  บทวา  สมณธี   แปลวา 
ซึ่งสมณะในโลกน้ี.  บทวา  ชาติหีน  ไดแก  บวชมาจากตระกูลจัณฑาลก็มี. 
บทวา  พวกกษัตริย   อธิบายวา   พวกกษัตริย   เทาน้ันก็หาไม   แมพวกเทพ 
ก็ยอมอภิวาทสมณะผูสมบูรณแลวดวยศีลเหมือนกัน  ดังนี้แล. 
                                      จบอรรถกถาอรณสูตรที่  ๑๑ 
                                         และจบ  ฆัตวาวรรคท่ี  ๘ 
                        พรรณนาเทวดาสังยุตแหงอรรถกถาสารัตถปกาสินี 
                                        สังยุตตนิกาย  จบเพียงเทานี้  
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                             รวมสูตรที่กลาวในฆัตวาวรรค  คือ  

          ๑. ฆัตวาสูตร  ๒. รถสูตร  ๓. วิตตสูตร  ๔. วุฏฐิสูตร ๕. ภีตสูตร 
๖.  นชีรติสูตร  ๗.  อิสสรสูตร  ๘. กามสูตร  ๙. ปาเถยยสูตร  ๑๐.  ปชโชตสตูร 
๑๑.  อรณสตูร  พรอมท้ังอรรถกถา 
                                          จบ  เทวตาสังยุต  
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                                      เทวปุตตสังยุต  
 
                                         วรรคท่ี  ๑ 
 
                                   ๑.  ปฐมกัสสปสูตร 
 
         [๒๒๑]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระวิหารเชตวัน    อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี. 
         ครั้งน้ัน  กัสสปเทวบุตร  เมื่อส้ินราตรีปฐมยาม มีวรรณะอันงามยิ่งนัก 
ทําพระวิหารเชตวันทั้งส้ินใหสวาง  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    ถวายบังคม 
แลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง กัสสปเทวบุตรไดทูลพระผูมีพระภาคเจาวา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศภิกษุไวแลว        แตไมทรงประกาศคําส่ังสอน 
ของภิกษุ. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนกัสสปเทวบุตร    ถาอยางนั้นคําส่ัง 
สอนน้ัน  จงแจมแจง  ณ  ที่นี้เถิด. 
         [๒๒๒]   กัสสปเทวบุตร  ไดทลูวา 
                             บุคคลพึงศึกษาคําสุภาษิต  ศึกษาการ 
                   เขาไปนั่งใกลสมณะ  ศึกษาการน่ังในท่ีเรน 
                   ลับแตผูเดียว  และศึกษาการสงบาระงับจิต. 
         พระศาสดาไดทรงพอพระทัย. 
         ลําดับนั้น    กัสสปเทวบุตรทราบวา   พระศาสดาทรงโปรดเราแลว  จึง 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาทําประทักษิณแลวอันตรธานไปในที่นั้นเอง.  
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                                  อรรถกถาปฐมกัสสปสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในกัสสปสูสที่  ๑  วรรคที ่ ๑  ตอไป :- 
         บทวา  เทวปุตฺโต  ความวา     บรุษุผูเกิดที่ตักเทวดา  ชื่อวา  เทพ- 
บุตร  สตรีผูเกิดที่ตักเทวดา   ชื่อวา   เทพธิดา.   เทวดาที่ไมปรากฏนามทาน 
เรียกวา  เทวดาองคหน่ึง  เทพท่ีปรากฏนาม  ทานเรียกวา เทพบุตรมีชื่ออยางนี้.   
เพราะฉะนั้น   เทวดาองคใดองคหน่ึง  ทานกลาวไวในหนหลังแลว   ในสูตรนี้ 
จึงกลาววา  เทพบุตร.  บทวา  อนุสาส  แปลวา คําส่ังสอน.  เขาวา เทพบุตร 
องคนี้ไดฟงวาพระผูมีพระภาคเจา  ทรงทํายมกปาฎิหาริยในพรรษาที่ ๗ นบัแต 
ตรัสรู  ทรงเขาจําพรรษา  ณ  เทวบุร ี  (ดาวดึงส)   แสดงพระอภิธรรม    ตรสั 
ภิกขุนิทเทสไวในฌานวิภังคอยางนี้วา   บทวา   ภกิฺขุ  ไดแก  ชือ่วา   ภิกษุ 
เพราะสมัญญา    ชื่อวา    ภิกษุ    เพราะปฏิญญา   แตเทพบุตรนั้น   ไมไดฟง 
คําโอวาทภิกษุ  คําส่ังสอนภิกษุ   อยางน้ีวา   พวกเธอจงตรึกอยางนี้    อยาตรึก 
อยางนี้   จงใสใจอยางนี้    อยาใสใจอยางนี้    จงละขอนี้    จงเขาถึงขอน้ีอยู.  เทพ 
บุตรนั้น  หมายเอาขอน้ัน   จึงกลาววา  พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศภิกษุไว 
ไมทรงประกาศคําส่ังสอนของภิกษุ. 
         บทวา   เตนหิ    ความวา    ก็เพราะเหตุที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
เราไมประกาศคําส่ังสอนของภิกษุฉะนั้น.  บทวา  ตฺเเวตฺถปฏิภาตุ  ความ 
วา  การประกาศคําสั่งสอนน้ีจงปรากฏแกทานผูเดียว.   ความจริง   ผูใดประสงค 
จะกลาวปญหา  ก็ไมอาจจะกลาวเทียบกับพระสัพพัญุญาณได   หรือวา  ผูใด 
ไมประสงคจะกลาว  ก็อาจจะกลาวปญหาได   หรอืวา   ผูใดไมประสงคจะกลาว 
ทั้งไมอาจจะกลาวดวย.  พระผูมีพระภาคเจา   ยอมไมทรงทําปญหาของคนเหลา  
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นั้นทั้งหมดใหเปนภาระ  แตเทพบุตรองคนี้   ประสงคจะกลาวดวย  ทั้งอาจกลาว  
ไดดวย.  เพราะฉะนั้น    พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อทรงทําปญหาใหเปนภาระของ 
เทพบุตรนั้นผูเดียว  จึงตรัสอยางนี้.  แมเทพบุตรนั้น  ก็กลาวปญหา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   สุภาสิตสฺส  สิกฺเขถ   ความวา   พึง 
ศึกษาคําสุภาษิต   คือพึงศึกษาวจีสุจริต ๔ อยาง    ทีอิ่งอาศัยสัจจะ ๔ อิงอาศัย 
กถาวัตถุ ๑๐ อิงอาศัยโพธิปกขิยธรรม ๓๗ เทาน้ัน.  บทวา สมณปูาสนสฺส  จ 
ความวา  การเขาถึงความสงบ  อันสมณะทั้งหลายพึงเสพ  คือพึงศึกษา  พึงเจริญ 
กัมมัฎฐาน ๓๘ ประเภท.  อีกอยางหน่ึง  แมการเขาไปหาเหลาภิกษุผูเปนพหูสูต 
ก็ชื่อวา  การเขาไปน่ังใกลสมณะ.   อธบิายวา   พึงศึกษาประโยชนแหงความรู 
ดวยปญญา  โดยการถามปญหาวา  ทานเจาขา  แมขอนั้นก็เปนกุศลหรือ   ดงัน้ี 
เปนตน.     บทวา  จิตฺตวูปสมสฺส  จ  ความวา  และพึงศึกษาความสงบจิต  
ดวยอํานาจสมาบัติ ๘.  ดงัน้ัน  สิกขา  ๓  เปนอันเทพบุตรกลาวแลว.  จริงอยู 
เทพบุตรนั้นกลาวอธิศีลสิกขาดวยบทแรก      กลาวอธิปญญาสิกขาดวยบทท่ี  ๒ 
กลาวอธิจิตตสิกขา   ดวยการสงบจิต       เพราะฉะน้ัน   คําสอนแมทั้งส้ิน  จึง 
เปนอันเทพบุตรนั้นประกาศแลว  ดวยคาถานี้แล. 
                                    จบอรรถกถากัสสปสูตรที่  ๑  
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                                   ๒.  ทุติยกัสสปสูตร 
 
         [๒๒๓]. . .  อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี     กรุงสาวัตถี. . .  
กัสสปเทวบุตร  ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว   ไดกลาวคาถาน้ี   ในสํานัก 
พระผูมีพระภาคเจาวา 
                             ภิกษุพึงเปนผูเพงพินิจ  มีจิตหลดุพน 
                   แลว พึงหวังธรรมอันไมเปนที่เกิดขึ้นแหง 
                   หฤทัย   อนึ่ง   ภิกษุผูมุงตอพระอรหัตน้ัน  
                   พึงรูความเกิดขึ้น   และความเสื่อมไปแหง 
                   โลก     พึงมีใจดี   อันตัณหาและทิฎฐิไมอิง 
                   อาศัยแลว. 
 
                                อรรถกถาทุติยกัสสปสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในกัสสปสูตรที่  ๒  ตอไป :- 
          บทวา  ฌายี  ไดแกเปนผูเพงพินิจ  ดวยฌานท้ัง ๒ [คืออารัมมณู- 
ปนิชฌาน  และ  ลักขณูปนิชฌาน].   บทวา  วิมุตฺตจิตฺโต    ไดแกมีจิตหลุด 
พนแลวดวยกัมมัฏฐาน.     บทวา  หทยสฺสานุปฺปตฺตึ   ไดแก  พระอรหัต. 
บทวา  โลกสฺส  ไดแก สังขารโลก. บทวา  อนิสฺสิโต   ไดแก ผูอันตัณหา 
และทิฐิไมอิงอาศัยแลว     อีกอยางหนึ่ง     ไมอิงอาศัยตัณหาและทิฐิ.    บทวา 
ตทานิสโส  ไดแก  ผูมุงตอพระอรหัต.  ทานอธิบายวา  ภิกษุผูมุงตอพระ-  
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อรหัต    เมื่อปรารถนาพระอรหัต   พึงเปนผูเพงพินิจ   พึงมีจิตหลุดพน     พึง  
ทราบความเกิด     และความดับไปแหงโลกแลว    ไมมีตัณหาและทิฐิอาศัยแลว. 
ก็ตันติธรรม   ธรรมท่ีเปนแบบแผน     เปนบุพภาคสวนเบื้องตนแหงธรรมทั้ง 
ปวงในพระศาสนาแล. 
                               จบอรรถกถากัสสปสูตรที่  ๒  
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                                         ๓.  มาฆสูตร 
 
         [๒๒๔]. . .  อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถีครั้งน้ัน  
มาฆเทวบุตร  เมื่อส้ินราตรีปฐมยามแลว  มีวรรณะอันงามยิ่งนัก   ทําพระวิหาร 
เชตวันทั้งสิ้นใหสวาง   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวายบังคมแลว   ไดยืนอยู 
ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง 
         [๒๒๕]   มาฆเทวบุตรไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา 
                             บุคคลฆาอะไร จึงจะอยูเปนสุข  ฆา 
                   อะไร  จึงจะไมเศราโศก   ขาแตพระโคดม 
                   พระองคทรงชอบการฆาธรรมอะไร    ซึ่ง 
                   เปนธรรมอันเอก. 
         [๒๒๖]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             บุคคลฆาความโกรธแลว     ยอมอยู 
                   เปนสุข  ฆาความโกรธแลว  ยอมไมเศรา 
                   โศก  ดูกอนทาววัตรภู  พระอริยะท้ังหลาย 
                   สรรเสริญการฆาความโกรธ  ซึ่งมีรากเปน 
                   พิษ  มียอดหวาน  ดวยวา  บุคคลฆาความ 
                   โกรธนั้นไดแลวยอมไมเศราโศก.  
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                                       อรรถกถามาฆสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในมาฆสูตรที่  ๓  ตอไป :-  
         คําวา  มาฆะ   นี้เปนนามของทาวสักกะ.    ทาวสักกะนั้นแล  ชื่อวา 
วัตรภู  เพราะอรรถวา  ครอบงําผูอ่ืนดวยวัตรแลวถึงความเปนใหญ  อีกอยาง 
หน่ึง  ชื่อวา  วัตรภู  เพราะอรรถวา  ทรงครอบงําอสูรท่ีชื่อวาวัตรภู. 
                                  จบอรรถกถามาฆสูตรที่  ๓  
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                                      ๔.  มาคธสูตร 
 
         [๒๒๗]  มาคธเทวบุตร     ยืนอยู    ณ    ที่ควรสวนขางหน่ึงแลวได  
ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา 
                             แสงสวางในโลก     มีอยาง     ขา 
                   พระองคมาเพ่ือทูลถามพระผูมีพระภาคเจา 
                   แลว  ไฉนจะพึงทราบอันนี้ได. 
         [๒๒๘]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             แสงสวางในโลกมี  ๔  อยาง  อยางท่ี 
                   ๕ ไมมีในโลกน้ี  พระอาทิตยสองสวางใน 
                   กลางวัน   พระจันทรสองสวางในกลางคืน 
                   สวนไฟสองสวางในที่นั้น ๆ  ทั้งกลางวัน 
                   และกลางคืน พระสัมพุทธเจาประเสริฐสุด 
                   วาแสงสวางท้ังหลาย      แสงสวางน้ีเปน 
                   ยอดเยี่ยม. 
         อรรถกถามาคธสูตรที่  ๔  มีเนื้อความเหมือนที่กลาวมาแลว.  
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                                       ๕.  ทามลิสูตร 
 
         [๒๒๙] . . . อารามแหงอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี   ครั้งน้ัน  
ทามลิเทวบุตร  เมื่อส้ินราตรีปฐมยาม  มีวรรณะงามยิ่งนัก  ทําพระวิหารเชตวัน 
ใหสวางทั่วแลว   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    ถวายบังคมแลว    ไดยืน  ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง 
         [๒๓๐]  ทามลิเทวบุตร. . .    ไดกลาวคาถานี้      ในสํานักพระผูมี- 
พระภาคเจาวา 
                             พราหมณผูไมเกียจคราน       พึงทํา 
                   ความเพียรนี้       เขาไมปรารถนาภพดวย 
                   เหตุนั้น  เพราะละกามไดขาด. 
         [๒๓๑]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             ทามลิ กิจไมมีแกพราหมณ  เพราะวา 
                   พราหมณทํากิจเสร็จแลว   สัตวเกิดยังไมได 
                   ทาจอดในแมน้ําท้ังหลาย  เพียงใด  เขาตอง 
                   พยายามดวยตัวทุกอยาง  เพียงน้ัน   กผู็นั้น 
                   ไดทาท่ีจอดแลว     ยืนอยูบนบก     ไมตอง 
                   พยายาม  เพราะวา  เขาถึงฝงแลว. 
                             ดูกอนทามลิเทวบุตร       นี้เปนขอ 
                   อุปมาแหงพราหมณ  ผูสิน้อาสวะแลว    ม ี
                   ปญญาเพงพินิจ  พราหมณนั้น  ถึงท่ีสุด 
                   แหงชาติและมรณะแลว  ไมตองพยายาม 
                   เพราะถึงฝงแลว.  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 329 

                                     อรรถกถาทามลิสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในทามลิสูตรที่  ๕  ตอไป :-  
         บทวา  น  เตนาสึสเต   ภว   ความวา   เขาไมปรารถนาภพใดภพ  
หน่ึง  ดวยเหตุนั้น.  เทพบตุรผูมีความเพียรติดตอองคนี้   คิดวา   ความส้ินสุด 
กิจของพระขีณาสพไมมี    ดวยวา    พระขีณาสพ     ทําความเพียรมาต้ังแตตน 
เพ่ือบรรลุพระอรหัต     ตอมา    ก็บรรลุพระอรหัต     เพราะเหตุนั้น       ทาน 
จงอยาน่ิงเสีย     จงทําความเพียร     จงบากบ่ันในท่ีนั้น  ๆ นั้นแล    ดังน้ีแลว 
จึงกลาวอยางนี้. 
         ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงพระดําริวา  เทพบุตรองคนี้ไมกลาว 
การจบกิจของพระขีณาสพ  กลาวแตคําสอนของเราวาเปนอนิยยานิก ไมนําสัตว 
ออกจากทุกข   เราจักแสดงการจบกิจของพระขีณาสพนั้น  ดังน้ีแลว  จึงตรัสวา 
นตฺถิ  กิจฺจ   ดังน้ีเปนตน.  ไดยินวา  ในปฎกทั้งสาม  คาถาน้ี     ไมแตกตาง 
กัน.  ดวยวา ข้ึนชื่อวา โทษของความเพียร  พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงแสดง 
ไวในท่ีอ่ืน.   แตในทามลิสูตรนี้     ทรงปฏิเสธเทพบุตรองคนี้    จึงตรัสอยางนี้ 
เพ่ือทรงแสดงการจบกิจของพระขีณาสพวา  เบื้องตนภิกษุอยูปา  ถือเอากัมมัฏ- 
ฐานทําความเพียร  เพ่ือความส้ินไปแหงอาสวะสําเร็จเปนพระขีณาสพ  [สิ้นกิเลส 
หมด]   แลว  ตอมา  ถาเธอประสงคจะทําความเพียรก็ทํา  ถาไมประสงค  เธอ 
จะอยูตามสบาย   ก็ได   ดังน้ี.   บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   คาธ   แปลวา 
ทาเปนที่จอด. 
                                   จบอรรถกถาทามลิสูตรที่  ๕  
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                                        ๖.  กามทสูตร 
 
         [๒๓๒]   กามทเทวบุตร     ยืนอยู    ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึงแลวไดทูล 
พระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระผูมีพระภาคเจา       การทําสมณธรรมทําได  
โดยยาก  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   การทําสมณธรรมทําไดโดยแสนยาก. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             ชนท้ังหลาย     ผูต้ังมั่นแลวดวยศีล 
                   แหงพระเสขะ   มีตนต้ังมัน่แลว  ยอมกระ- 
                   ทําสมณธรรม แมที่ทําไดโดยยาก  ความ 
                   ยินดี     ยอมนําสุขมาใหแกบุคคลผูเขาถึง 
                   แลว  ซึ่งการบวชไมมีเรือน. 
         [๒๓๓]   กามทเทวบุตรทูลวา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   ขอท่ีหาได 
ยาก  คือ  สันตุฏฐี  ความสันโดษ. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             ชนเหลาใด   ขึ้นดีแลวในความสงบ 
                   แหงจิต     ชนเหลาใด     มีใจยินดีแลวใน 
                   ภาวนา    ทั้งกลางวันและกลางคืน  ชน- 
                   เหลาน้ัน   ชื่อวา    ยอมไดแมซึ่งส่ิงท่ีได 
                   โดยยาก. 
         [๒๓๔]   กามทเทวบุตรทูลวา    ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   ธรรมชาติที่ 
ต้ังม่ันไดยาก  คือ  จิต.  
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         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  
                             ชนเหลาใด   ยินดีแลวในความสงบ 
                   อินทรีย  ชนเหลาน้ันชื่อวายอมต้ังมั่นซึ่งจิต 
                   ที่ต้ังมั่นไดยาก  ดูกอนกามทเทวบุตร  อริยะ 
                   ทั้งหลายเหลาน้ันยอมตัดขายแหงมัจจไุป. 
         [๒๓๕]   กามทเทวบุตรทูลวา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  ทางที่ไปได 
ยาก  คือ  ทางท่ีไมเรียบ. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             ดูกอนกามทเทวบุตร    พระอริยะ 
                   ทั้งหลาย  ยอมไปได  แมในทางท่ีไมเรียบ 
                   ที่ไปไดยาก    ผูมใิชอริยะ   ยอมเปนผูบาย 
                   ศีรษะลงตํ่าเบื้องตํ่า  ตกไปในทางอันไมเรียบ 
                   ทางน้ันยอมสม่ําเสมอสําหรับอริยะท้ังหลาย 
                   เพราะอริยะท้ังหลาย  เปนผูสม่ําเสมอ  ใน 
                   ทางอันไมเรียบ.  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 332 

                                       อรรถกถากามทสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในกามทสูตรที่  ๖ ตอไป :- 
         บทวา  ทุกฺกร  ความวา  ไดยินวา   เทพบุตรองคนี้    เคยเปนพระ- 
โยคาวจร    ขมกิเลสทั้งหลาย    ดวยความพากเพียร    เพราะเปนผูมีกิเลสหนา 
กระทําสมณธรรม     ก็ยังไมบรรลุอริยภูมิ      เพราะมีอุปนิสัยในปางกอนนอย 
กระทํากาละ    [ตาย]    แลวไปบังเกิดในเทวโลก     ไปยังสํานักพระตถาคตมา 
ดวยหวังจะทูลบอกวา. สมณธรรมทําไดยาก   จึงทูลอยางน้ี. บรรดาบทเหลานั้น 
บทวา ทุกฺกร ความวา ข้ึนชื่อวา การกระทําสมณธรรมใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว 
ตลอด ๑๐ ปบาง ฯลฯ ๖๐  ปบาง ชื่อวากระทําไดยาก.  บทวา เสกฺขา ไดแก 
พระเสขะ ๗.  บทวา  สีลสมาหิตา  แปลวา  ต้ังมั่นเขาประกอบแลวดวยศีล. 
บทวา   ิตตฺตา  แปลวา  สภาวะที่ต้ังมั่นแลว   พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นทรง 
แกปญหาที่เทพบุตรทูลถามอยางนี้แลว    บัดนี้     เม่ือจะทรงต้ังปญหาใหสูงข้ึน 
ไปอีก  จึงตรัสวา  อนคาริยุเปตสฺส  เปนตน.   บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา 
อนคาริยุเปตสฺส  ไดแก ผูเขาถึงความไมมีเรือน  คือปราศจากเรือน.  จริงอยู 
ภิกษุอยูบนปราสาทแม ๗ ชั้น     เมื่อถูกพระภิกษุผูแกกวามาบอกวา   เสนาสนะ 
นี้ตกถึงผม  ดังน้ี   ยอมถอืเอาบาตรจีวรออกไปโดยดี   เพราะฉะนั้น    ภิกษุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเรียกวา ผูเขาถึงความไมมีเรือน.  บทวา   ตุฏ ิ  ไดแก 
ความสันโดษดวยปจจัย ๔.  บทวา  ภาวนาย    ไดแก  ในการอบรมความสงบ  
แหงจิต. 
         บทวา  เต  เฉตฺวา  มจฺจุโน  ชาล  ความวา   พระอริยะเหลาใด 
ยินดีแลวในความสงบแหงอินทรีย  ทั้งกลางวันและกลางคืน  พระอริยะเหลาน้ัน  
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ยอมต้ังม่ันจิตท่ีต้ังม่ันไดยาก.    พระอริยะเหลาใด    มีจิตต้ังมั่นแลว    พระอริยะ  
เหลาน้ัน  ทําความสันโดษในปจจัย ๔ ใหบริบูรณ  ยอมไมลําบาก   พระอริยะ 
เหลาใดสันโดษแลว    พระอริยเหลาน้ัน    ทําศีลใหบริบูรณ    ยอมไมลําบาก 
พระอริยเหลาใดต้ังม่ันในศีล    พระอรยิะเหลาน้ัน    คือพระเสขะ ๗  ตัดขายคือ 
กิเลส  ที่เรียกวา  ขายมัจจุไป.   คําทั้งหมดวา  ทุคฺคโม  นี ้    ทานอธิบายวา 
เทพบุตรทูลถามวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   พระอริยะเหลาใด  ยินดีในอินทรีย 
อันสงบ   พระอริยะเหลานั้น   ยอมต้ังม่ันจิตท่ีต้ังม่ันไดยาก   พระอริยะเหลาใด 
ต้ังม่ันในศีล   พระอริยะเหลาน้ันตัดขายมัจจุไปได    ก็บุคคลน้ีจักไปไดอยางไร 
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา      ทางนี้เปนทางที่ไปไดยาก     เปนทางท่ีไมเรียบ 
มิใชหรือ  ดังน้ี  ในขอน้ัน   อริยมรรคไมเปนทางที่ไปไดยาก    ไมเปนทางที่ 
ไมเรียบ    กจ็ริงอยู   ถึงอยางนั้น    อันตรายเปนอันมาก     ยอมมีแกบุคคลน้ัน 
เพราะปฏิปทาเปนบุพภาคสวนเบื้องตน     เพราะฉะนั้น    พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสอยางน้ัน.    บทวา  อวสิรา  ไดแก  เปนผูบายศีรษะลง   เพราะศีรษะ 
คือญาณ    ยอมตกไป    และเพราะไมอาจยกข้ึนสูอริยมรรคได    ชนเหลาน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเรียกวา ตกไปในทางอันไมเรียบ.    บทวา  อริยาน 
สโม   มคฺโค  ความวา ทางนั้นนั่นแล ยอมเปนทางเรียบของพระอริยะท้ังหลาย. 
บทวา  วิสเม  สมา     ความวา   แทจริง   พระอริยะท้ังหลายเปนผูเรียบอยาง 
เดียว   ในหมูสัตวที่ไมเรียบ. 
                                     จบอรรถกถามทสูตรที่  ๖  
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                                  ๗.ปญจาลจัณฑสูตร 
 
         [๒๓๖]   ปญจาลจัณฑเทวบุตร   ยืนอยู   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว  
ไดกลาวคาถาน้ี   ในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             บุคคลผูมีปญญามาก   ไดพบโอกาส 
                   ชองทางในท่ีคับแคบหนอ   ผูใดไดรูฌาน 
                   เปนผูต่ืน     ผูนั้นเปนผูองอาจในการเรน 
                   เปนมุนี. 
         [๒๓๗]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             ดูกอนปญจาลจัณเทวบุตร  ชนเหลา 
                   ใด  แมอยูในท่ีคับแคบ   แตกลับไดซึ่งสติ 
                   เพ่ือการบรรลุธรรม     คือพระนิพพาน 
                   ชนเหลาน้ัน  ชื่อวา  ต้ังมั่นดีแลวโดยชอบ. 
 
                               อรรถกถาปญจาลจัณฑสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปญจาลจัณฑสูตรที่  ๗  ตอไป :- 
         ในบทวา  สมฺพาเธ  ที่คับแคบมี  ๒  ไดแก  ทีคั่บแคบ  คือ  นิวรณ  ที ่
คับแคบ คือ กามคุณ.  ในท่ีคับแคบท้ังสองน้ัน   ในพระสูตรนี้    ทานประสงค 
เอาท่ีคับแคบ  คือ  นิวรณ.    คําวา  โอกาโส   นี้เปนชือ่ของฌาน.    บทวา 
ปฏิลีนนิสโภ    แปลวา    เปนผูหลีกออกไดประเสริฐสุด.   ผูละมานะไดแลว  
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ตรัสเรียกชื่อวา    ผูหลกีออก    เหมือนอยางที่ตรัสไววา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
ก็ภิกษุเปนผูหลีกออกเปนไฉน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ม ี
อัสมิมานะ  [ความถือวาเปนเรา]  อันละไดแลว   มีมูลอันถอนเสียแลว   ทําเปน 
ดุจตนตาลมีรากอันถอนแลว   ทําใหไมมี  ไมมีการเกิดข้ึนตอไป  ดังนี้.  บทวา 
ปจฺจลทฺธสุ  แปลวา ไดเฉพาะแลว.  ดวยบทวา  สมฺมา  เต  ทานกลาวฌาน 
ผสมกันไววา    ชนเหลาใดไดเฉพาะสติ   เพ่ือบรรลุพระนิพพาน   ชนเหลาน้ัน 
เปนผูต้ังม่ันดีแลว   แมดวยโลกุตรสมาธิ. 
                                  จบอรรถกถาปญจาลจัณฑสูตรที่  ๗  
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                                       ๘.  ตายนสูตร 
 
         [๒๓๘]   ครั้งน้ัน    ตายนเทวบุตรผูเปนเจาลัทธิมาเกากอน    เมื่อส้ิน 
ราตรีปฐมยาม  มีวรรณะอันงามยิ่งนัก   ทําพระวิหารเชตวันใหสวางทั่วแลว   เขา  
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ ครั้นแลวกถ็วายบังคมพระผูมีพระภาคเจา 
แลวไดยืนอยู   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         [๒๓๙]   ตายนเทวบุตร   ยืนอยู   ณ  ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลวไดกลาว 
คาถาเหลาน้ี   ในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             ทานจงพยายามตักกระแสตัณหา  จง 
                   บรรเทากามเสียเถิดพราหมณ. 
                             มุนีไมละกาม   ยอมเขาไมถึงความท่ี 
                   จิตมีอารมณเปนหน่ึงได    ถาบุคคลจะพึง 
                   ทําความเพียร  พึงทําความเพียรนั้นจริง ๆ 
                   พึงบากบั่นทําความเพียรนั้นใหมั่น  เพราะ 
                   วาการบรรพชาท่ีปฏิบัติยอหยอน  ยิ่งโปรย 
                   โทษดุจธุลี. 
                             ความชัว่ไมทําเสียเลยประเสริฐกวา 
                   ความชั่วยอมเผาผลาญในภายหลัง. 
                             ก็กรรมใดทําแลว    ไมเดือดรอนใน 
                   ภายหลัง    กรรมนั้นเปนความดี    ทําแลว 
                   ประเสริฐกวา     หญาคาอันบุคคลจับไมดี 
                   ยอมบาดมือนั่นเอง  ฉันใด.  
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                             ความเปนสมณะ.   อันบุคคลปฏิบัติ  
                   ไมดี   ยอมฉดุเขาไปในนรก  ฉันนั้น. 
                             กรรมอนัยอหยอนอยางใดอยางหนึ่ง 
                   วัตรอันใด  ทีเ่ศราหมอง  และพรหมจรรยที ่
                   นารังเกียจ  ทั้งสามอยางน้ัน  ไมมีผลมาก. 
         ตายนเทวบุตร ครั้นไดกลาวดังน้ีแลว  กถ็วายบังคมพระผูมีพระภาคเจา 
ทําประทักษิณแลวอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง.                         
         [๒๔๐]   ครั้งน้ัน   โดยลวงราตรีนั้นไป   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก 
ภิกษุทั้งหลายมาวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อคืนนี้    เทวบุตรนามวาตายนะ 
ผูเปนเจาลัทธิแตเกากอนเมื่อสิ้นราตรีปฐมยาม  มีวรรณะงามย่ิงนัก  ทําพระวิหาร 
เชตวันใหสวาง   เขามาหาเรา    อภิวาทเราแลว   ไดยืนอยู   ณ   ที่ควรสวนขาง- 
หน่ึง   ตายนเทวบุตร   กลาวคาถาเหลานี้ในสํานักของเราวา 
                             ทานจงพยายามตัดกระแสตัณหา   จง 
                   บรรเทากามเสียเถิดพราหมณ. 
                             มุนีไมละกาม   ยอมเขาไมถึงความท่ี 
                   จิตมีอารมณเปนหน่ึงได    ถาบุคคลจะพึง 
                   ทําความเพียร   พึงทําความเพียรนั้นจริง ๆ 
                   พึงบากบั่นทําความเพียรนั้นใหมั่น   เพราะ 
                   วาการบรรพชาท่ีปฏิบัติยอหยอน  ยิ่งโปรย 
                   โทษดุจธุลี. 
                             ความชัว่ไมทําเสียเลยประเสริฐกวา 
                   ความชั่วยอมเผาผลาญในภายหลัง.  
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                             ก็กรรมใดทําแลวไมเดือดรอนใน  
                   ภายหลัง   กรรมนั้นเปนความดี   ทําแลว 
                   ประเสริฐกวา  หญาคาอันบุคคลจับไมดี 
                   ยอมบาดมือนั่นเอง  ฉันใด. 
                             ความเปนสมณะ    อันบุคคลปฏิบัติ 
                   ไมดี  ยอมฉดุเขาไปในนรก   ฉันนั้น. 
                             กรรมอนัยอหยอนอยางใดอยางหนึ่ง 
                   วัตรอันใดท่ีเศราหมอง  และพรหมจรรยที่ 
                   นารังเกียจ  ทั้งสามอยางน้ัน   ไมมีผลมาก. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตายนเทวบุตรครั้นไดกลาวดังน้ีแลว     ก็อภิวาท 
เราทําประทักษิณแลวอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้ง 
หลาย   จงศึกษา   จงเลาเรียน    จงทรงจําตายนคาถาไว    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ตายนคาถาประกอบดวยประโยชน  เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย. 
          
                                           อรรถกถาตายนสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในตายนสูตรที่  ๘  ตอไป :- 
         บทวา  ปุราณติตฺถกโร  แปลวา  ผูเปนเจาลัทธิมาแตกอน.  ในคําวา 
ปุราณติตฺถกโร   นั้น  ทิฎฐิ  ๖๒  ชื่อวา  ลัทธ ิ [ติตถ]. ศาสดาผูกอกําเนิด 
ลัทธิเหลาน้ัน  ชื่อวา  เจาลัทธิ  คือใคร.  คือ  นันทะ  มัจฉะ  กิสะ  สังกิจจะ 
และที่ชื่อวา  เดียรถียทั้งหลาย  มีปรุณะเปนตน.    ถามวา    ก็ตายนเทพบุตรนี้ 
กอทิฎฐิข้ึนแลวบังเกิดในสวรรคไดอยางไร.      ตอบวา    เพราะเปนกัมมวาที. 
ไดยินวา  ตายนเทพบุตรนี้  ไดใหอาหารในวันอุโบสถเปนตน     เริ่มต้ังอาหาร  
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ไวสําหรับคนอนาถา    ทาํท่ีพัก    ใหขุดสระโบกขรณีทั้งหลายไดทําความดีมาก  
แมอยางอ่ืน.   เพราะผลวิบากแหงความดีนั้น   เขาจึงบังเกิดในสวรรค     แตเขา 
ไมรูวา  พระศาสนาเปนธรรมนําสัตวออกจากทุกข.   เขามายังสํานักพระตถาคต 
ดวยประสงคจะกลาวคาถาคํารอยกรอง      ประกอบดวยความเพียรอันเหมาะแก 
พระศาสนา  จึงกลาวคาถาวา  ฉินฺท  โสต   ดังน้ีเปนตน.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ฉินฺท  เปนคําส่ังท่ีไมแนนอน.    บทวา 
โสต  ไดแกกระแสตัณหา.  บทวา   ปรกฺกม   ไดแก  ทําความเพียร.   บทวา 
กาเม  ไดแก  กิเลสกามบาง  วัตถุกามบาง.  บทวา  ปนูท  แปลวา  จงนําออก. 
บทวา เอกตฺต ไดแก  ฌาน.  ทานอธิบายวา  มุนีไมละกามท้ังหลาย  ยอมไม 
เขาถึง  คือ  ไมไดฌาน.   บทวา  กยิรา  เจ  กยิราเถน   ความวา   ถาบุคคล 
พึงทําความเพียรไซร    กไ็มพึงทอถอยความเพียรนั้น.     บทวา    ทฬฺหเมน 
ปรกฺกเม  ความวา  พึงทําความเพียรนั้นใหมั่นคง. บทวา  สิถิโล  ห ิ ปริพฺ- 
พาโช  ไดแก บรรพชาท่ีถอืไวหยอน ๆ.   บทวา   ภยิฺโย   อากรเต  รช 
แปลวา  พึงโปรยธุล ี คือกิเลสไวเบื้องบนมากมาย.    บทวา   อกต   ทุกฺกฏ 
เสยฺโย   แปลวา   ความชั่ว   ไมทําเสียเลยดีกวา.  บทวา  ยงฺกิฺจิ  ความวา 
มิใชแตสามัญญผล  คุณเครื่องเปนสมณะ  ที่ผูบวชทําชั่วทําไวอยางเดียว    แม 
กิจกรรมอยางอ่ืนอะไร ๆ ที่ผูบวชทํายอหยอน  ก็เปนเชนนั้นเหมือนกัน. บทวา 
สงฺกิลิฏ  ความวา   วัตรที่ทําไดยาก    คือ    ธุดงควัตร    ที่สมาทานเพราะ 
ปจจัยลาภเปนเหตุในพระศาสนาน้ี    ก็เศราหมองท้ังน้ัน.    บทวา  สงฺกสฺสร 
ไดแก ที่ระลกึดวยความรังเกียจ   คือท่ีสงสัย   รังเกียจอยางนี้วา   แมขอนี้   กจั็ก 
เปนขอท่ีผูนี้กระทําแลว  แมขอนี้ก็จักเปนขอท่ีนี้กระทําแลว.  บทวา อาทิ- 
พฺรหฺมจริยกา  ไดแก  เปนเบื้องตน  คือ เปนที่ปรากฏแหงมรรคพรหมจรรย.  
                                จบอรรถกถาตายนสูตรที่  ๘  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 340 

                                       ๙.  จันทมิสตูร 
 
         [๒๔๑]   พระผูมีพระภาคเจาประทับ     . . .    กรุงสาวัตถี     สมัยนั้น  
จันทิมเทวบุตรถูกอสุรินทราหูเขาจับแลว          ครั้งน้ันจันทิมเทวบุตรระลึกถึง 
พระผูมีพระภาคเจา   ไดกลาวคาถานี้ในเวลาน้ันวา 
                             ขาแตพระพุทธเจา  ผูแกลวกลา  ขอ 
                   ความนอบนอมจงมีแตพระองค   พระองค  
                   เปนผูหลุดพนแลวในธรรมท้ังปวง  ขา 
                   พระองคถึงฐานะอันดับขัน  ของพระองค 
                   จงเปนที่พึงแหงขาพระองคนั้น. 
         [๒๔๒]   ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจา   ทรงปรารภจันทิมเทวบุตร 
ไดตรัสกะอสุรินทราหูดวยพระคาถาวา              
                             จันทิมเทวบุตร      ถึงตถาคตผูเปน 
                   พระอรหันต    วาเปนที่พ่ึง     ดูกอนราหู 
                   ทานจงปลอยจันทิมเทวบุตร  พระพทุธเจา 
                   ทั้งหลายเปนผูอนุเคราะหโลก. 
         [๒๔๓]   ลําดับนั้น   อสุรินทราหู  ปลอยจันทิมเทวบุตรแลว    เรงรีบ 
เขาไปหาทาวเวปจิตติจอมอสูร   แลวก็เปนผูเศราสลด   เกิดขนพอง    ไดยนือยู 
ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         [๒๔๔]   ทาวเวปจิตติจอมอสูตร  ไดกลาวกะอสุรินทราหูดวยคาถาวา 
                             ดูกอนราหู    ทําไมหนอ    ทานจึง 
                   เรงรีบปลอยพระจันทรเสีย      ทําไมหนอ 
                   ทานจึงมีรูปสลด   มายืนกลัวอยู.  
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         [๒๔๕]   อสุรินทราหูกลาววา  
                             ขาพเจาถูกขับ    ดวยคาถาของ 
                   พระพุทธเจา       หากขาพเจาไมพึงปลอย 
                   จันทิมเทวบตุร  ศีรษะของขาพเจาพึงแตก 
                   เจ็ดเส่ียงมีชีวิตอยู  ก็ไมพึงไดความสุข. 
 
                                     อรรถกถาจันทิมสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในจันทิมสูตรที่  ๙ ตอไป :- 
         บทวา   จนฺทิมา   คือเทพบุตรผูสถิตอยู   ณ  จันทรวิมาน.   บทวา 
สพฺพธิ   ไดแก ในขันธอายตนะ  เปนตนทั้งหมด.  บทวา  โลกานุกมฺปกา 
ไดแก เปนผูอนุเคราะห  ทั้งทาน  ทั้งจันทรเทพบุตร  เชนเดียวกัน.    บทวา 
สนฺตรมาโน   ไดแก   ดุจรบีดวน.    คําวา   ปมฺุจส ิ เปนปจจุปนกาล 
ลงในอรรถอดีตกาล. 
                                     จบอรรถกถาจันทิมสูตรที่  ๙  
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                                         ๑๐.  สุริยสูตร   
 
         [๒๘๖]   สมัยนั้น  สุริยเทวบุตร  ถูกอสุรินทราหูเขาจับแลว  ครั้งน้ัน 
สุริยเทวบุตร   ระลึกถึงพระผูมีพระภาคเจาไดกลาวคาถาน้ีในเวลาน้ันวา 
                             ขาแตพระพุทธเจา   ผูแกลวกลา  ขอ 
                   ความนอบนอมจงมีแดพระองค   พระองค 
                   เปนผูหลุดพนแลวในธรรมท้ังปวง   ขา 
                   พระองคถึงฐานะอันดับขัน     ขอพระองค 
                   จงเปนที่พ่ึงแหงขาพระองคนั้น. 
         [๒๔๗]   ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภสุริยเทวบุตรได 
ตรัสกะอสุรินทราหูดวยพระคาถาวา 
                             สุริยเทวบุตร   ถึงตถาคตผูเปนพระ- 
                   อรหันต  วาเปนที่พึง  ดูกอนราหู  ทานจง 
                   ปลอยสุริยะ  พระพุทธเจาท้ังหลาย  เปนผู 
                   อนุเคราะหโลก     สุริยะใดเปนผูสองแสง 
                   กระทําความสวางในที่มืดมิด    มีสัณฐาน 
                   เปนวงกลม   มีเดชสูง  ดูกอนราหู  ทาน 
                   จงปลอยสุริยะ  ผูเปนบุตรของเรา. 
         [๒๔๘]   ลําดับนั้น   อสุรินทราหู    ปลอยสุริยเทวบุตรแลว   เรงรีบ 
เขาไปหาทาวเวปจิตติจอมอสูร   แลวก็เปนผูเศราสลด   เกิดขนพอง   ไดยนือยู 
ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง.  
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         [๒๔๙]   ทาวเวปจิตติจอมอสูร   ไดกลาวกะอสุรินทราหู   ดวยคาถาวา 
                             ดูกอนราหู   ทําไมหนอ  ทานจึงเรง 
                   รีบ  ปลอยพระสุริยะเสีย  ทําไมหนอ  ทาน 
                   จึงมีรูปเศราสลด  มายืนกลัวอยู. 
         [๒๕๐]   อสุรินทราหู  กลาววา 
                             ขาพเจาถูกขับ       ดวยคาถาของ 
                   พระพุทธเจา   ถาขาพเจาไมพึงปลอยพระ-  
                   สุริยะ   ศีรษะของขาพเจาพึงแตกเจ็ดเสี่ยง 
                   มีชีวิตอยู  ก็ไมพึงไดรับความสุข. 
                                       จบสุริยสูตร 
                                      จบ  วรรคที่  ๑  
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                                      อรรถกถาสุริยสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสุริยสูตรที่ ๑๐ ตอไป :-  
         บทวา  สุริโย  คือ เทวบุตร ผูสถิตอยู ณ สุริยวิมาน.  บทวา อนฺธ- 
กาเร    ไดแก   ในการทําความมืดดุจตาบอด    เพราะหามความเกิดแหงจักษุ 
วิญญาณ.  บทวา  เวโรจโน  แปลวา  สองสวาง.   บทวา   มณฑฺลี   ไดแก 
มีสัณฐานกลม   ดวยบทวา มา ราห ุคิล ี  จรมนฺตลิกเฺข  ดังนี้  พระผูมีพระ 
ภาคเจาตรัสวา  ดูกอนราหู  ทานอยากลืนสุริยะผูโคจรไปในอากาศเลย.  ถามวา 
ก็ราหูนั้นกลนืสุริยะน้ันไดหรือ.       ตอบวา   กลืนไดสิ    เพราะวา    ราหูม ี
อัตภาพใหญ   วาโดยสวนสูง   สูงถึง   ๔,๘๐๐ โยชน     ชวงแขน    ยาว ๑,๒๐๐ 
โยชน  วาโดยสวนหนา  ๖๐๐ โยชน  ศีรษะ  ๙๐๐ โยชน  หนาผาก  ๓๐๐ โยชน 
ระหวางค้ิว ๕๐ โยชน  ค้ิว ๒๐๐ โยชน  ปาก  ๒๐๐ โยชน   จมูก  ๓๐๐ โยชน 
ขอบปากลึก ๓๐๐ โยชน    ฝามือฝาเทาหนา  ๒๐๐ โยชน     ขอน้ิว  ๑๕ โยชน. 
ราหูนั้นเห็นจันทระและสุริยะ  สองสวางอยู  มีความริษยาเปนปกติอยูแลว  ก็ลงสู 
วิถีโคจรของจันทรและสุริยะน้ัน ยืนอาปากอยู. จันทรวิมานหรือสุริยวิมานก็เปน 
ประหน่ึงถูกใสเขาไปในมหานรก ๓๐๐ โยชน  เทวดาท้ังหลายที่สถิตอยูในวิมาน 
ถูกมรณภัยคุกคาม  ก็รองเปนอันเดียวกัน  ราหูนั้น  บางคราวก็เอามือบังวิมาน 
บางคราวก็ใสไวใตคาง    บางคราวก็เอาลิ้นเลีย     บางคราวก็วางในกระพุงแกม 
เหมือนกินทําแกมตุย  แตราหูนั้น   ไมอาจชลอความเร็วได   คิดวาเราจักฆาเสีย  ก ็
ยืนอมทําแกมตุย หรือคิดวาขมองของเทพบุตรนั้นจักแตกออกไป ราหูก็คราวิมาน 
นั้นนอมเขามา.  เพราะฉะนั้น  เทพบุตรนั้น จึงไปพรอมดวยกันกับวิมาน. บทวา  
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ปช  มม  ความวา  ไดยินวา  เทพบุตรแมทั้งสองคือ  จันทระและสุริยะ  บรรลุ 
โสดาปตติผล  ในวันที่ตรัสมหาสมยสูตร.  ดวยเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึง 
ตรัสวา  ปช  มม  อธิบาย  นั่นเปนบุตรของเรา.  
                                 จบอรรถกถาสุริยสูตรที่  ๑๐ 
                                           จบวรรคท่ี  ๑ 
 

                                      รวมพระสูตรในวรรคนี ้
          ๑.  ปฐมกัสสปสูตร  ๒.  ทุติยกสัสปสูตร  ๓.  มาฆสูตร  ๔.  มาคธสูตร 
๕.  ทามลิสตูร  ๖.  กามทสตร  ๗. ปญจาลจัณฑสูตร  ๘. ตายนสูตร  ๙.  จัน-  
ทิมสูตร  ๑๐.  สุรยิสูตร  พรอมท้ังอรรถกถา.  
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                                  อนาถปณฑิกวรรคที่  ๒  
 
                                        ๑.  จันทมิสตูร 
 
                                        วาดวยผูถึงฝง 
 
         [๒๕๑]   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระวิหารเชตวัน     อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี  ครั้งน้ัน   จันทิมสเทวบุตร  เมื่อส้ิน 
ปฐมยาม  มีวรรณะงามยิ่งนัก   ทําพระวิหารเชตวันใหสวางทั่วแลว    เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ      ครั้นแลวก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา 
แลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         [๒๕๒]   จันทิมสเทวบุตร    ยนือยู  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว    ได 
กลาวคาถานี้   ในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             ก็ชนเหลาใด  เขาถึงฌาน  มีจิตเปน 
                   สมาธิ  มีปญญา  มีสติ  ชนเหลาน้ัน  จกัถึง 
                   ความสวัสดี  ประดุจเน้ือในชะวากเขา ไร 
                   ริ้นยุง  ฉะนัน้. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา          
                             ก็ชนเหลาใด  เขาถึงฌาน  ไมประ- 
                   มาท  ละกิเลสได  ชนเหลาน้ัน  จักถึงฝง 
                   คือ  นิพพาน  ประดุจปลา  ทําลายขายได 
                   แลว  ฉะนั้น.  
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                                อนาถปณฑิกวรรคที่  ๒ 
 
                                 อรรถกถาจันทิมสสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในจันทิมสสูตรที่  ๑  วรรคที ่ ๒  ตอไป :-  
         บทวา  กจฺเฉว แปลวา  ประดุจชะวาก  ชะวากเขาก็ดี  ชะวากไมและน้ํา 
ก็ดี ชื่อวา ชะวาก.  บทวา  เอโกพินิปทา  ไดแกประกอบดวยจิตตมีอารมณ 
เดียว   และปญหาเครื่องรักษาตัว.   บทวา   สตา   แปลวา  มีสติ.  ทานอธิบาย 
วา  ชนเหลาใดไดฌาน  มีจิตมีอารมณอันเดียวผุดข้ึน  มีปญญาเครื่องรักษาตัว 
มีสติอยู   ชนเหลาน้ัน  จักถึงความสวัสดี  เหมือนเหลามฤค  ในชะวากเขา หรือ 
ชะวากแมน้ํา  ที่ไมมียุง.  บทวา ปาร  ไดแกพระนิพพาน  บทวา อมฺพุโช 
แปลวา  ปลา.  บทวา  รณ  ชหา   แปลวา   ละกิเลส.   ทานอธิบายวา   ชน 
เหลาใดไดฌานไมประมาท  ยอมละกิเลสได  ชนเหลาน้ัน   ก็จักถึงพระนิพพาน 
เหมือนปลาทําลายขายที่ทําดวยดายฉะน้ัน. 
                                      จบอรรถกถาจันทิมสสูตรที่  ๑  
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                                       ๒.  เวณฑุสตูร 
 
         [๒๕๔]   เวณฑุเทวบุตร  ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว  ไดกลาว  
คาถาน้ี   ในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             ชนเหลาใด     นั่งใกลพระสุคต 
                   ประกอบความเพียรในศาสนาของพระ- 
                   โคดม  ไมประมาทแลว       ตามศึกษาอยู 
                   ชนเหลาน้ัน  มีความสขุหนอ. 
         [๒๕๕]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             ชนเหลาใด    เปนผูเพงพินิจ   ตาม 
                   ศึกษาในขอสั่งสอน   อันเรากลาวไวแลว 
                   ชนเหลาน้ัน  ไมประมาทอยูในกาล   กไ็ม 
                   พึงตกอยูในอํานาจแหงมจัจุ. 
 
                                     อรรถกถาเวณาฑุสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในเวณฑุสูตรที่  ๒  ตอไป :- 
         คําวา  เวณฑะ [บาลวีา เวณฑุ]  เปนชื่อของเทพบุตรองคนั้น.  บทวา 
ปยิรุปาสิย    ไดแก   เขาไปน่ังใกล.     บทวา  อนุสิกฺขเร  ไดแก ศึกษา.  
บทวา  สตฺถปเท  ไดแก  บท คือ คําส่ังสอน.   บทวา  กาเล  เต  อปฺปมช-ฺ 
ชนฺตา  ไดแก   กระทําความไมประมาทในกาล. 
                                   จบอรรถกถาเวณฑุสูตรที่  ๒  
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                                    ๓.  ทีฆลักฐิสูตร 
 
         [๒๕๖]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-  
         สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู  ณ  พระวิหารเวฬุวัน  อัน 
เปนที่ประทานเหยื่อแกกระแต  กรุงราชคฤห ครั้งน้ัน ทีฆลัฏฐิเทวบุตร เมื่อส้ิน 
ราตรีปฐมยาม     มีวรรณะอันงามยิ่งนัก    ทําพระวิหารเวฬุวันใหสวางทั่วแลว 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ถวายบังคมแลว  ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         [๒๕๗]   ทีฆลัฏฐิเทวบุตร   ไดกลาวคาถานี้      ในสํานักพระผูมีพระ- 
ภาคเจาวา 
                             ภิกษุพึงเปนผูมีปกติเพงพินิจฌาน 
                   มีจิตหลุดพนแลว  พึงหวังความไมเกิดขึ้น 
                   แหงหทัย  คือพระอรหัตผล  รูความเกิดขึ้น 
                   และควานเสื่อมไปแหงโลกแลว      มีใจดี 
                   อันตัณหาและทิฐิไมอิงอาศัยแลว   มีพระ- 
                   อรหัตผลน้ันเปนอานิสงส. 
 
                                   อรรถกถาทีฆลัฏฐิสูตร   
 
         พึงทราบวินิจฉัยในทีฆลัฏฐิสูตรที่  ๓  ตอไป :- 
         บทวา  ทีฆลฏ ิ  ความวา  เหลาเทพในเทวโลก   มีพฤตินัยวา   ม ี
ขนาดเทากันหมด  สวนทีฆลัฏฐิเทพบุตรนั้น   มีชื่ออยางนี้   ก็เพราะเม่ืออยูใน 
มนุษยโลกมีตัวสูง.    เขาทําบุญท้ังหลาย   แมบังเกิดในเทวโลก    ก็ปรากฏชือ่ 
อยางนั้นนั่นแหละ. 
                                จบอรรถกถาทีฆทัฏฐิสูตรที่  ๓  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 350 

                                  ๔.  นันทนสูตร 
 
         [๒๕๘]   นันทนเทวบุตร  ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว   ไดทูล  
พระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา 
                             ขาแตพระโคดม  ผูมีพระปญญา 
                   กวางขวาง  ขาพระองคขอทูลถามพระองค 
                   ถึงญาณทัสสนะ    อันไมมีอะไรขวางกั้น 
                   ของพระผูมพีระภาคเจา   บณัฑิตท้ังหลาย 
                   เรียกบุคคลชนิดไรวา  เปนผูมีศีล  เรียก 
                   บุคคลชนิดไรวา  เปนผูมปีญญา   บุคคล 
                   ชนิดไรลวงทุกขอยูได   เทวดาทั้งหลาย 
                   บูชาบุคคลชนิดไร. 
         [๒๕๙]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             บุคคลใด   มีศีล  มีปญญา   อบรม 
                   ตนแลว  มีจติต้ังมั่น  ยินดีในฌาน  มสีติ 
                   ปราศจากความโศกท้ังหมด  ละไดขาดส้ิน 
                   อาสวะแลว     ทรงไวซึ่งรางกายสุดทาย 
                   บัณฑิตทั้งหลายเรียกบุคคลชนิดน้ันวา 
                   เปนผูมีศีล  เรยีกบุคคลชนิดน้ันวา  เปนผู 
                   มีปญญา     บุคคลชนิดนั้นลวงทุกขอยูได 
                   เทวดาท้ังหลายบูชาบุคคลชนิดน้ัน.  
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                                         อรรถกถานันทนสูตร 
 
        พึงทราบวินิจฉัยในนันทนสูตรที่  ๔  ตอไป :-  
         นันทนเทพบุตร    เรียกพระผูมีพระภาคเจาโดยพระโคตรวา   โคตม. 
บทวา  อนาวฏ  ความวา  เมื่อพระตถาคตทรงสงพระสัพพัญุคญาณ  ตนไม 
หรือภูเขา    ไมสามารถจะขวางก้ันไดเลย    เพราะฉะนั้น      นนัทนเทพบุตรจึง 
กลาววา  อนาวฏ.   ครั้นชมพระตถาคตดังนั้นแลว  เมื่อจะถามปญหาซึ่งแตงไว 
ในเทวโลก    จึงทูลถามวา    กถวิธ  เปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา 
ทุกฺขมติจฺจ  อิริยติ  แปลวา  ลวงทุกขอยู.    บทวา สีลวา   ไดแก พระ- 
ขีณาสพ   ผูประกอบดวยศีล  ที่เปนโลกิยะและโลกุตระ.  ปญญา  เปนตน   ก ็
พึงทราบวา   ระคนกันเหมือนกัน.  บทวา  ปูชยนฺติ   ความวา  บูชาดวยของ 
หอมและดอกไมเปนตน. 
                                      จบอรรถกถานันทสูตรที่  ๔  
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                                      ๕.  จันทนสูตร 
 
         [๒๖๐]   จันทนเทวบุตร  ยืนอยู  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว    ไดทลู 
พระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา  
                             บุคคลผูไมเกียจครานท้ังกลางคืน 
                   และกลางวัน    จะขามโอฆะไดอยางไร 
                   ใครไมจมในหวงนํ้าลึก   อันไมมีที่พ่ึง  ไม 
                   มีที่ยึดเหน่ียว. 
         [๒๖๑]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             บุคคลผูสมบูรณดวยศีล  ทุกเมื่อ  ม ี
                   ปญญา    มใีจต้ังมั่นดีแลว  ปรารภความ 
                   เพียร  มีตนสงไปแลว  ยอมขามโอฆะท่ีขาม 
                   ไดยาก  เขาเวนขาดแลวจากกามสัญญา 
                   ลวงรูปสัญโญชนได  สิ้นภพเปนที่เพลิด  
                   เพลินแลว  ยอมไมจมในหวงนํ้าลึก. 
 
                                   อรรถกถาจันทนสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในจันทนสูตรที่  ๕  ตอไป :- 
         บทวา  อปฺปติฏเ  อนาลมเพ   ไดแก  ไมมีทีพ่ึ่งในเบ้ืองตํ่า   ไมม ี
ที่ยึดในเบ้ืองบน.  บทวา  สุสมาหิโต  ไดแก  ต้ังมั่นดวยดี   ดวยอัปปนาสมาธิ 
บาง  ดวยอุปจารสมาธิบาง.    บทวา   ปหิตตฺโต       แปลวา   มีตนสงไปแลว  
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บทวา  นนฺทิภวปริกฺขีโณ    แปลวา  สิน้ภพเปนที่เพลิดเพลินแลว. อภิสังขาร 
คือกรรม ๓  [ปุญญาภิสังขาร  อปุญญาภิสังขาร  และอเนญชาภิสังขาร]    ชือ่วา  
ภพเปนที่เพลิดเพลิน.    ดังนั้น    ในพระคาถานี้   สังโยชนเบ้ืองตํ่า  ๕  พระผูมี 
พระภาคเจาทรงถือเอาดวยศัพทวา  กามสัญญา   สงัโยชนเบ้ืองบน ๕ ทรงถอืเอา 
ดวยศัพทวา    รูปสังโยชน    อภิสังขาร   คือกรรม  ๓  ทรงถือเอาดวยศัพทวา 
นันทิภพ.    ผูใดละสังโยชน  ๑๐   และอภิสังขารคือกรรม ๓ ไดอยางนี้     ผูนั้น  
ยอมไมจมลงในโอฆะใหญที่ลึก.   อีกนัยหน่ึง  กามภพทรงถือเอาดวยกามสัญญา 
รูปภพทรงถือเอาดวยรูปสังโยชน      อรูปภพทรงถือเอาดวยศัพททั้งสองน้ัน 
อภิสังขารคือกรรม ๓ ทรงถือเอาดวยนันทิภพ.  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา 
จึงทรงแสดงแมวา   ผูใดไมมีสังขาร ๓   ในภพ ๓ อยางนี้   ผูนั้น   ยอมไมจม 
ลงในหวงน้ําลึก  ดังน้ี. 
                                   จบอรรถกถาจันทนสูตรที่  ๕  
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                                     ๖.  วาสุทัตตสูตร 
 
         [๒๖๒]   วาสุทัตตเทวบุตร    ยนือยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว    ได  
กลาวคาถานี้  ในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             ภิกษุพึงมีสติเพ่ือละกามราคะ   งด 
                   เวนเสีย    ประดุจบุคคลถูกแทงดวยหอก 
                   ประดุจบุคคลถูกไฟไหมศีรษะอยู. 
         [๒๖๓]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             ภิกษุพึงมีสติเพ่ือการละสักกายทิฏฐ ิ
                   งดเวนเสีย  ประดุจบุคคลถูกแทงดวยหอก 
                   ประดุจบุคคลถูกไฟไหมศีรษะอยู. 

                                         อรรถกถา 
         วาสุทัตตสูตรที่   ๖ มีเนื้อความกลาวมาแลวท้ังน้ัน.  
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                                  ๗.  อพรหมสูตร 
 
         [๒๖๙]   สุพรหมเทวบุตร    ยืนอยู  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว    ได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา  
                             จิตนี้สะดุงอยูเปนนิตย  ใจนี้หวาด 
                   เสียวอยูเปนนิตย    ทั้งเมือ่กิจไมเกิดขึน้ทั้ง 
                   เกิดขึ้นแลวก็ตาม  ถาความไมสะดุงกลัวม ี
                   อยู   ขาพระองคทูลถามแลว    โปรดตรัส 
                   บอกความไมสะดุงน้ันแกขาพระองคเถิด. 
         [๒๖๕]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             เรายังมองไมเห็นความสวัสดีแหง 
                   สัตวทั้งหลาย    นอกจากปญญาและความ 
                   เพียร  นอกจากความสํารวมอินทรีย  นอก 
                   จากความสละวางทุกสิ่งทุกอยาง. 
         สุพรหมเทวบุตรไดกลาวดังน้ีแลว  ฯลฯ  ก็อันตรธานไปในที่นั้นเอง.  
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                                   อรรถกถาสุพรหมสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสุพรหมสูตรที่  ๗ ตอไป :-  
         บทวา  สุพฺรหฺมา  ความวา  ไดยินวา  เทพบุตรนั้น   อันเหลาเทพ 
อัปสรหอมลอมแลว    ไปยังสนามกีฬานันทนวัน    นั่ง ณ อาสนะที่จัดไว   ได 
โคนตนปาริฉัตร    เหลาเทพธิดา  ๕๐๐  ก็นั่งลอมเทพบุตรนั้น.  เหลาเทพธิดา 
๕๐๐ ก็ปนข้ึนตนไม.   ถามวา   ก็ตนไมแมสูง ๑๐๐ โยชน   กน็อมลงมาถึงมือ 
ดวยอํานาจจิตของเหลาเทวดามิใชหรือ  เหตุไร   เทพธิดาเหลาน้ัน    จึงตองปน 
ข้ึนเลา.    ตอบวา   เพราะเทพธิดาเหลานั้นสนใจแตจะเลน    แตครั้นปนข้ึนไป 
แลว  ก็ขับเพลงดวยเสียงอันไพเราะทําดอกไมทั้งหลายใหหลนลง  เหลาเทพธิดา 
นอกน้ี  (ที่ไมไดปนข้ึน)  เก็บดอกไมเหลาน้ัน   เอามารอยทําเปนพวงมาลัยข้ัว 
เดียวกันเปนตน.    ครั้งน้ัน    เหลาเทพธิดา  ที่ปนข้ึนตนไม  ก็ทํากาละ  (จุติ) 
ดวยอํานาจอุปจเฉทกกรรมประหารครั้งเดียวเทาน้ัน        ไปบังเกิดในอเวจีนรก 
เสวยทุกขใหญ. 
         เมื่อเวลาลวงไป    เทพบุตรก็นึกรําพึงวา    ไมไดยินเสียงเทพธิดาเหลา 
นั้น   ดอกไมก็ไมหลน เขาไปไหนกันหนอ. ก็เห็นไปบังเกิดในนรก เกิดรันทด 
ใจ  เพราะความโศกในของรัก   จึงดําริวา   ดวยเหตุเพียงเทาน้ี   เหลาเทพธิดา 
ก็ไปตามกรรม   ตัวเราจะมีอายุสังขารเทาไรกันเลา   เทพบุตรนัน้   ดําริวา  ใน 
วันที่  ๗ เราก็จะพึงทํากาละ  พรอมกบัเหลาเทพธิดา ๕๐๐ สวนที่เหลือพากันไป 
บังเกิดในนรกนั้นเหมือนกัน   รันทดระทมเพราะความโศกท่ีรุนแรง.   เทพบุตร 
นั้น   ก็ดําริวา ในมนุษยโลกพรอมท้ังเทวโลก นอกจากพระตถาคตแลว   ก็ไมมี 
ใครสามารถดับความโศกของเราน้ีได    จึงไปเฝากลาวคาถาวา    นิจฺจมุตฺรสุต  
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ดังน้ีเปนตน.    บรรดาบทเหลาน้ัน    ดวยบทวา   อทิ   เทพบุตรนั้น  แสดง 
จิตของตน.    บทที่  ๒  เปนไวพจนของบทตนนั่นแหละ.   ก็บทวา  นิจฺจ  ไม 
พึงถือเอาความวา  จําเดิมแตกาลท่ีบังเกิดในเทวโลก.   พึงทราบความน้ันวาเปน  
นิตย  จําเดิมแตเวลาท่ีสะเทือนใจ.  บทวา  อนุปฺปนฺเนสุ  กิจฺเจสุ  ไดแกใน 
ทุกขทั้งหลายที่เกิดข้ึน    โดยลวงไป ๗ วัน     แตวันนี้.    ดวยบทวา    อโถ 
อุปฺปตฺติเตสุ   จ  เทพบุตรนั้นแสดงวา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  ในทุกขทั้ง 
หลายที่เกิดข้ึนแลวและยังไมเกิดข้ึนเหลาน้ี    อยางนี้  คือ  ในทกุขที่ขาพระองค 
เห็นนางอัปสร  ๕๐๐ บังเกิดในนรก     จิตของขาพระองคก็หวาดสะดุงเปนนิตย 
ขาพระองคเปนประหน่ึงถูกไฟเผาอยูในอก. 
         บทวา   นาฺตฺร  โพชฺฌงฺคตปสา  ความวา นอกจากการเจริญ 
โพชฌงคและ     คุณคือตปะ     เรามองไมเห็นความสวัสดีในท่ีอ่ืน.     บทวา 
สพฺพนิสฺสคฺคา  ไดแก พระนิพพาน.   ก็ในบทนี้   พระผูมีพระภาคเจาทรง 
ถือเอาการเจริญโพชฌงคกอน   ภายหลังก็ทรงถือเอาอินทรียสังวรก็จริงอยู    ถึง 
อยางนั้น  โดยใจความอินทรียสังวร   ก็พึงทราบวา   ทรงถือเอากอน   ดวยวา 
เมื่อภิกษุถือเอาอินทรียสังวรแลว  ก็เปนอันถือเอาจตุปาริสุทธิศีลดวย.  ภิกษุต้ัง 
อยูในจตุปาริสุทธิศีลนั้น    เปนนิสสัยมุตตกะ  (พนจากการถือนิสสัยกับอุปชฌาย 
หรืออาจารย)  สมาทานตปคุณ  กลาวคือธุดงคเขาปาเจริญกัมมัฏฐาน   ยอมทํา 
โพชฌงคใหเกิดมีพรอมกับวิปสสนา.  อริยมรรคของภิกษุนั้น  ทํานิพพานธรรม 
อันใดเปนอารมณแลวเกิดข้ึน  นิพพานธรรมอันนั้น  ชื่อวา   สัพพนิสสัคคะ. 
พระผูมีพระภาคเจาทรงเปลี่ยนเทศนาเปนสัจจะ  ๔.  เมื่อจบเทศนา   เทพบุตรก็ 
ต้ังอยูในโสดาปตติผล. 
                                    จบอรรถกถาสุพรหมสูตรที่   ๗  
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                                          ๘.  กกุธสูตร 
 
         [๒๖๖]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-  
         สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ   พระอัญชนวัน    ที ่
พระราชทานอภัยแกเน้ือ  เมืองสาเกต   ครั้งน้ัน  กกธุเทวบุตร    เมื่อส้ินราตรี 
ปฐมยาม  มีวรรณะงามยิ่งนัก  ทําอัญชนวันใหสวางทั่วแลว  เขาไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจาถึงที่ประทับ    ครั้นแลว   ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว  ได 
ยืนอยู   ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง. 
         [๒๖๗]   กกุธเทวบุตร  ทลูถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระสมณะ 
พระองคทรงยินดีอยูหรือ.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนผูมีอายุ   เราได 
อะไรจึงจะยินดี. กกุธเทวบุตรกราบทูลวา  ขาแตพระสมณะ ถาอยางนั้นพระองค 
ทรงเศราโศกอยูหรือ.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนผูมีอายุ เราเส่ือมอะไร 
จึงจะเศราโศก. กกุธเทวบุตรกราบทูลวา  ขาแตพระสมณะ  ถาอยางนั้นพระองค 
ไมทรงยินดีเลย   ไมทรงเศราโศกเลยหรือ.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   เปน 
เชนนั้น   ผูมีอายุ. 
         [๒๖๘]   กกุธเทวบุตร  กราบทูลวา 
                             ขาแตภกิษุ  พระองคไมมีทุกขบาง 
                   หรือ ความเพลิดเพลินไมมีบางหรือ ความ 
                   เบื่อหนายไมครอบงําพระองคผูประทับนั่ง 
                   แตพระองคเดียวบางหรือ.  
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         [๒๖๙]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   
                             ดูกอนทานผูอันคนบูชา  เราไมทุกข 
                   เลย     และความเพลิดเพลินก็ไมมี     อนึ่ง 
                   ความเบื่อหนาย    ก็ไมครอบงําเราผูนั่งแต 
                   ผูเดียว. 
         [๒๗๐]   กกุธเทวบุตรทูลถามวา 
                             ขาแตภกิษุ     ทําไมพระองคจึงไมม ี
                   ทุกข ทําไมความเพลิดเพลินจึงไมมี  ทําไม 
                   ความเบื่อหนาย    จึงไมครอบงําพระองคผู 
                   นั่งแตผูเดียว. 
         [๒๗๑]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             ผูมีทุกขนั่นแหละ   จึงมีความเพลิด- 
                   เพลิน ผูมีความเพลิดเพลินนั่นแหละ  จงึมี 
                   ทุกข  ภิกษุยอมเปนผูไมมีความเพลิดเพลิน 
                   ไมมีทุกข  ทานจงรูอยางน้ีเถิด ผูมีอายุ. 
         [๒๗๒]   กกุธเทวบุตรทูลวา 
                             นานหนอ    ขาพระองคเพ่ิงพบเห็น 
                   ภิกษุ   ผูเปนพราหมณดับสนิทแลว  ไมม ี
                   ความยินดี   ไมมีทุกข   ขามพนเครื่องของ 
                   ในโลกแลว.  
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                                      อรรถกถากกุธสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในกกุธสูตรที่  ๘  ตอไป :- 
         บทวา  กกุโธ   เทวปุตฺโต    ความวา   ไดยินวา   เทพบุตรองคนี้  
เปนบุตรอุปฏฐากของพระมหาโมคคัลลานเถระ   ในโกฬนคร   เมื่อวัยรุนอยูใน 
สํานักของพระเถระ  ทําฌานใหเกิดแลว  ทํากาละ [ตาย] ไปอุบัติในพรหมโลก 
แมในพรหมโลกนั้น   เหลาพรหมก็รูจักเขาวากกุธพรหมนั่นแล. บทวา นนฺทสิ 
แปลวา  ยินด.ี  บทวา  กึ  ลทฺธา  ความวา บุคคลไดของท่ีพอใจไร ๆ ชื่อวา 
ผูยินดี  เพราะฉะนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอยางนี้.  บทวา  กึ  ชิยิตฺถ 
ความวา  ก็ผูใดเสื่อมเสียสิ่งของมีผาเปนตนที่พอใจไร ๆ     ผูนัน้ยอมเศราโศก 
เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอยางนั้น.  บทวา  อรติ  นาภิกีรติ 
ความวา  ความระอายอมไมครอบงํา.  บทวา อฆชาตสฺส ความวา ผูเกิดทุกข 
คือต้ังอยูในวัฏทุกข.    บทวา  นนฺทิชาตสฺส   ไดแก ผูเกิดตัณหา.   จริงอยู  
วัฏทุกขของบุคคลเห็นปานนั้นก็มา  [เรียก]   วา   อฆะ.    สมจริง   ดังคําท่ี 
ทานกลาววา  ผูเปนทุกข  ยอมปรารถนาสุข.  ดังน้ัน     ความยินดี    จึงมีแกผู 
เกิดทุกข.  สวนทุกขก็มาเหมือนกัน   เม่ือสุขแปรปรวนไป  เหตุนั้น   ทุกขจึงมี 
แกผูเกิดความยินดี. 
                                 จบอรรถกถากกุธสูตรที่   ๘  
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                                      ๙.  อุตตรสูตร 
 
         [๒๗๓]   ราชคฤหนิทาน.     อุตตรเทวบุตร    ยืนอยู    ณ   ที่ควร  
สวนขางหน่ึงแลว   ไดกลาวคาถานี้   ในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             ชีวิตมอีายุนอย  ถูกชราตอนเขาไป 
                   ชีวิตที่ถูกชราตอนเขาไปแลว  ยอมตาน 
                   ทานไมได    บุคคลเล็งเห็นภัยในมรณะนี้ 
                   แลว    พึงทําบุญอันจะนําความสุขมาให. 
         [๒๗๔]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             ชีวิตมอีายุนอย  ถูกชราตอนเขาไป 
                   ชีวิตที่ถูกชราตอนเขาไปแลว  ยอมตาน 
                   ทานไมได    ผูเห็นภัยในความตายนี้มุงตอ 
                   สันติ  พึงละโลกามิสเสีย. 
 

                                         อรรถกถา 
 
         อุตตรสูตรที่   ๙  มเีนื้อความกลาวมาแลวเหมือนกัน.  
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                                  ๑๐.  อนาถปณฑิกสูตร   
 
         [๒๗๕]   อนาถบิณฑิกเทวบุตร   ยืนอยู  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว 
ไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             ก็พระเชตวันนี้นั้น  อันหมูแหงทาน 
                   ผูแสวงคุณพํานักอยู       พระธรรมราชาก็  
                   ประทับอยูแลว        เปนท่ีใหเกิดปติแกขา 
                   พระองค.  สตัวทั้งหลาย  ยอมบริสุทธิด์วย 
                   สวน  ๕  นี้  คือ กรรม  วชิชา  ธรรม  ศีล 
                   และชีวิตอันอุดม  หาใชบริสุทธิ์ดวยโคตร 
                   หรือทรัพยไม.  เพราะเหตุนั่นแหละ  บุรุษ 
                   ผูเปนบัณฑิต    เมื่อเล็งเห็นประโยชนของ 
                   ตน  พึงเลือกเฟนธรรมโดยแยบคายอยางน้ี 
                   จึงจะบริสุทธิ์ในธรรมนัน้  พระสารบีุตรรูป 
                   เดียวเทาน้ัน     เปนผูประเสริฐดวยปญญา 
                   ศีล    และอุปสมธรรม    เครื่องสงบระงับ 
                   ภิกษุใดเปนผูถึงซ่ึงฝง  คือนิพพาน  ภิกษุ 
                   นั้นก็พึงเทียบเทาทานพระสารีบุตรน้ัน. 
         อนาถบิณฑิกเทวบุตร  ครั้นไดกลาวดังน้ีแลว    กถ็วายบังคมพระผูมี 
พระภาคเจา   ทําประทักษิณแลวอันตรธานไปในท่ีนั้นเอง. 
         [๒๗๖]   ลําดับนั้น        พระผูมีพระภาคเจา       เมื่อลวงราตรีนั้นแลว 
จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อคืนนี้เทวบุตรองคหน่ึง  
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เมื่อส้ินราตรีปฐมยาม   มวีรรณะงามยิ่งนัก  ทําพระวิหารเชตวันใหสวางทั่วแลว 
เขามาหาเรา   อภิวาทเราแลว   ไดยืนอยู   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง  เทวบุตรนั้น 
ไดกลาวคาถาเหลาน้ีในสํานักเราวา  
                             ก็พระเชตวันนี้นั้น    อันหมูแหงทาน 
                   ผูแสวงคุณพํานักอยู       พระธรรมราชาก็ 
                   ประทับอยูแลว       เปนที่ใหเกิดปติแกขา 
                   พระองค. 
                             สัตวทั้งหลายยอมบริสุทธิ์ดวยสวน  ๕ 
                   นี้  คือ กรรม  วิชชา  ธรรม  ศีล  และ 
                   ชีวิตอันอุดม  หาใชบริสุทธิ์ดวยโคตรหรือ 
                   ทรัพยไม. 
                             เพราะเหตุนั้นแล    คนผูเปนบัณฑิต 
                   เมื่อเห็นประโยชนของตน    พึงเลือกเฟน 
                   ธรรมโดยแยบคาย  อยางน้ี  จึงจะบรสิุทธิ์ 
                   ในธรรมนั้น  พระสารีบุตรรูปเดียวเทาน้ัน 
                   เปนผูประเสริฐดวยปญญา   ศีล      และ 
                   อุปสมธรรมเครื่องสงบระงับ    ภิกษุใดเปน 
                   ผูถึงซ่ึงฝง  ภิกษุนั้นก็พึงเยี่ยมเทาทาน 
                   พระสารีบุตรน้ัน. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เทวบุตรนั้นครั้นไดกลาวดังน้ีแลว   ก็อภิวาทเรา 
ทําประทักษิณแลว  อันตรธานไปในท่ีนั้นเอง.  
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         [๒๗๗]  เม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว      ทานพระอานนท 
ไดทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ก็เทวบุตรนั้นเห็นจะเปน 
อนาถบิณฑิกเทวบุตรแน     อนาถบิณฑิกคฤหบดีไดเลื่อมใสยิ่งนักในทานพระ- 
สารีบุตร.  
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนอานนท   ดีละ ๆ  ขอท่ีจะพึงคาดถึง 
เธอคาดถูกแท  ดูกอนอานนท  เทวบุตรนั้น   ก็คือ   อนาถบิณฑิกเทวบุตร. 
                                      จบ  อนาถปณฑิกสูตรที่  ๑๐ 
                                      จบ  อนาถบิณฑิกวรรคท่ี  ๒ 
 

                                                  อรรถกถา 
 
         ในอนาถบิณฑิกสูตรที่ ๑๐ พระสังคีติกาจารยกลาววา  เทวบุตรองคใด 
องคหน่ึง  ดังนี้  เพ่ือประกาศความรูโดยอนุมานของพระอานันทเถระ. 
                               จบอรรถกถาอนาถปณฑิกสูตรที่  ๑๐ 
                                               จบ  วรรคท่ี ๒ 
 

                   รวมพระสูตรในอนาถบิณฑิกวรรคที่  ๒ 
           ๑.  จันทิมสสูตร  ๒. เวณฑุสูตร  ๓. ทีฆลัฏฐิสูตร   ๔.  นันทนสูตร 
๕. จันทนสูตร  ๖. วาสุทัตตสูตร ๗. สุพรหมสูตร ๘. กกุธสูตร  ๙. อุตตสูตร 
๑๐.  อนาถบิณฑิกสูตร   พรอมท้ังอรรถกถา.  
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                                นานาติตถิยวรรคที่  ๓  
 
                                        ๑.  สิวสูตร 
 
                             วาดวยการสมาคมกับสัตบุรุษ 
 
         [๒๗๘]   ขาพเจาไดสดับมาแลว อยางนี้ :- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    กรุงสาวัตถี    ครั้งน้ัน     เมื่อลวงปฐมยามแลว 
สิวเทวบุตร  มีวรรณะงามยิ่งนัก   ทําพระวิหารเชตวันใหสวางทั่วแลว    เขาไป 
เฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ  ครั้นแลว  จึงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา 
แลวไดยืนอยู   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         [๒๗๙]   สิวเทพบุตร  ครั้นยืนอยู   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว   ได 
กลาวคาถาเหลาน้ี    ในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             บุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษ 
                   เทาน้ัน      ควรทําความสนิทสนมกับพวก 
                   สัตบุรุษ    บคุคลรูทั่วถึงพระสัทธรรมของ 
                   พวกสัตบุรุษแลว    ก็เปนคนดี    ไมเปน 
                   คนชั่ว   บุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษ 
                   เทาน้ัน      ควรทําความสนิทสนมกับพวก 
                   สัตบุรุษ    บคุคลรูทั่วถึงพระสัทธรรมของ 
                   พวกสัตบุรุษแลว   ยอมไดปญญา   ไมได 
                   อยางอ่ืน   บคุคลควรสมาคมกับพวกสัต-  
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                   บุรุษเทาน้ัน      ควรทําความสนิทสนมกับ  
                   พวกสัตบุรุษ   บุคคลรูทั่วถึงพระสัทธรรม 
                   ของพวกสัตบุรุษแลว     ยอมไมเศราโศก 
                   ทามกลางความเศราโศก     บุคคลควร 
                   สมาคมกับพวกสัตบุรุษเทาน้ัน     ควรทํา 
                   ความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษ    บุคคลรู 
                   ทั่วถึงพระสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว 
                   ยอมรุงโรจนทามกลางหมูญาติ   บุคคลควร 
                   สมาคมกับพวกสัตบุรุษเทาน้ัน  ควรทํา 
                   ความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษ  เหลาสัตว 
                   รูทั่วถึงพระสัทธรรมของพวกสัตบุรุษแลว 
                   ยอมถึงสุคติ     บุคคลควรสมาคมกับพวก 
                   สัตบุรุษเทาน้ัน   ควรทําความสนิทสนมกับ 
                   พวกสัตบุรุษ เหลาสัตวรูทั่วถึงพระสัทธรรม 
                   ของพวกสัตบุรุษแลว    ยอมดํารงอยูได 
                   ยั่งยืน. 
         [๒๘๐]   ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสตอบสิวเทวบุตรดวย 
พระคาถาวา 
                             บุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษ 
                   เทาน้ัน    ควรทําความสนิทสนมกับพวก 
                   สัตบุรุษ  บุคคลรูทั่วถึงสัทธรรมของพวก 
                   สัตบุรุษแลว  ยอมพนจากทุกขทั้งปวง  
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                                    นานาติตถิยวรรคที่  ๓ 
 
         อรรถกถาสิวสูตรที่  ๑   แหงวรรคที่ ๓  มีเนื้อความกลาวมาแลวท้ังน้ัน.  
 
                                             ๒.  ขมสูตร 
 
         [๒๘๑]   เขมเทพบุตร ครั้นยืนอยู  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึงแลวไดกลาว 
คาถาเหลาน้ี    ในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             คนพาลผูมีปญญาทราม   ยอมประ- 
                   พฤติกับตัวเองดังศัตรู  ยอมทํากรรมชั่วท่ี 
                   มีผลเผ็ดรอน บุคคลทํากรรมใดแลว  ยอม 
                   เดือดรอนภายหลัง    มีหนานองดวยนํ้าตา 
                   รองไหอยู   เสวยผลแหงกรรมใด    กรรม 
                   นั้นทําแลวไมดีเลย บุคคลทํากรรมใดแลว 
                   ไมเดือดรอนในภายหลัง   มีหัวใจแชมชื่น 
                   เบิกบานเสวยผลแหงกรรมใด    กรรมนั้น  
                   ทําแลวเปนการดี    บุคคลรูกรรมใดวาเปน 
                   ประโยชนแกตน    ควรลงมือกระทํากรรม 
                   นั้นกอนทีเดียว  อยางพยายามเปนนักปราชญ 
                   เจาความรู ดวยความคิดอยางพอคาเกวียน 
                   พอคาเกวียนละหนทางสายใหญที่เรียบเสีย  
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                   ไปทางไมเรียบ   เพลาเกวียนก็หักสะบัน้  
                   ตองซบเซา  ฉันใด  บุคคลออกนอกธรรม  
                   หันไปประพฤติตามอธรรม  ก็ฉันนั้น  เปน 
                   คนเขลาเบาปญญา  ดําเนินไปทางมฤตยู 
                   ตองซบเซาอยู  เหมือนพอคาเกวียนมีเพลา 
                   เกวียนหัก  ฉะน้ัน. 
 
                                       อรรถกถาเขมสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในเขมสูตรที่  ๒  ตอไป :- 
         บทวา  ปฏิกจฺเจว  แปลวา  กอนทีเดียว.   บทวา  อกฺขจฺฉนิฺโนว 
ฌายติ  ความวา  พอคาเกวียน    มีเพลาเกวียนหักเสียแลว   ยอมซบเซา   คือ 
ตองใชความคิดมาก. ในคาถาท่ี  ๒.  บทวา  อกฺขจฺฉนิฺโนว  แปลวา  เหมือน 
พอคาเกวียนมีเพลาเกวียนหักเสียแลว. 
                                     จบอรรถกถาเขมสูตรที่  ๒  
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                                          ๓.  เสรีสูตร 
 
         [๒๘๒]   เสรีเทพบุตร ครั้นยืนอยู  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลวไดกลาว 
คาถาทูลถวายพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             เทวดาและมนุษยทัง้สองพวก    ตาง 
                   ยินดีขาวและน้ําดวยกันทั้งน้ัน  เออ  กผู็ 
                   ที่ไมยินดีขาวและน้ําชื่อวายักษโดยแท. 
         [๒๘๓]   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสตอบเสรีเทพบุตร ดวยพระคาถาวา 
                             ชนเหลาใดมีใจผองใส   ใหขาวและ 
                   น้ําน้ันดวยศรัทธา  ขาวและนํ้าน้ันแล  ยอม 
                   พะนอชนเหลาน้ันในโลกนี้และโลกหนา 
                   เพราะเหตุนั้น    พึงเปลื้องความตระหนี่เสีย 
                   ครอบงํามลทินคือความตระหน่ีเสีย   ให 
                   ทาน   บุญเทาน้ันยอมเปนที่พ่ึงของเหลา 
                   สัตวในโลกหนา. 
         [๒๘๔]   ส.  นาอัศจรรยพระเจาขา    ไมเคยมีมา   พระเจาขา  พระ- 
ดํารัสนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลววา 
                             ชนเหลาใดมีใจผองใส    ใหขาวและ 
                   น้ําน้ันดวยศรัทธา  ขาวและนํ้าน้ันแล    ยอม 
                   พะนอชนเหลาน้ันทั้งในโลกนี้และโลก 
                   หนาเพราะเหตุนั้น  พึงเปลื้องความตระหนี่  
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                   เสีย    ครอบงํามลทินคือความตระหน่ีเสีย  
                   ใหทาน บุญเทาน้ันเปนที่พ่ึงของเหลาสัตว  
                   ในโลกหนา. 
         [๒๘๕]   ขาแตพระองคผูเจริญ  เรื่องเคยมีมาแลว   ขาพระองคไดเปน 
พระเจาแผนดิน   มีนามวาเสรี   เปนทายก   เปนทานบดี   เปนผูสรรเสริญการ 
ใหทาน.    ทีป่ระตูทั้ง  ๔  ดาน   ขาพระองคไดใหทานแกสมณพราหมณ    คน 
กําพรา   คนเดินทางไกล   วณิพกและยาจกท้ังหลาย   ครั้นตอมา   พวกฝายใน 
พากันเขาไปหาขาพระองค  ไดพูดปรารภข้ึนวา  พระองคทรงบําเพ็ญทาน  แต 
พวกหมอมฉันไมไดใหทาน เปนการชอบที่พวกหมอมฉันจะไดอาศัยฝาพระบาท 
ใหทานกระทําบุญ   ขาพระองคจึงคิดเห็นวา   เราเองก็เปนทายก  เปนทานบดี 
เปนผูสรรเสริญการใหทาน  เมื่อมีผูพูดวา  พวกหมอมฉันจะใหทาน  เราจะวา 
อะไร    แลวจึงมอบประตูดานแรกใหเเกพวกฝายในไป    เขาพากันใหทานในที่ 
นั้น    ทานของขาพระองคก็ลดไป   ขาแตพระองคผูเจริญ    ครัน้ตอมา   พวก 
เจาพระราชวงศพากันเขาไปหาขาพระองค   ไดพูดปรารภข้ึนวา   พระองคทรง 
บําเพ็ญทาน    พวกฝายในก็บําเพ็ญทาน    แตพวกขาพระพุทธเจาไมไดใหทาน 
เปนการชอบที่พวกขาพระพุทธเจาจะไดอาศัยฝาพระบาทใหทานกระทําบุญ   ขา 
พระองคก็คิดเห็นวา   เราเองก็เปนทายก   เปนทานบดี   เปนผูสรรเสริญการให 
ทาน   เมื่อมีผูพูดวา  พวกขาพระพุทธเจาจะใหทาน  เราจะวาอะไร  แลวจึงมอบ 
ประตูดานท่ีสองใหแกพวกเจาพระราชวงศไป   พวกเจาพระราชวงศตางก็พากัน 
ใหทานในท่ีนั้น  ทานของขาพระองคก็ลดไป   ขาแตพระองคผูเจริญ   ครัน้ตอ 
มา   พวกฝายทหาร   เขาไปหาขาพระองคไดพูดปรารภข้ึนวา   พระองคก็ทรง 
บําเพ็ญพระราชกุศล  พวกฝายในก็ทรงบําเพ็ญพระกุศล   พวกเจาพระราชวงศก็ 
ทรงบําเพ็ญพระกุศล    พวกขาพระเจามิไดใหทานเปนการชอบที่พวกขาพระเจา  
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จะไดอาศัยฝาพระบาทใหทานกระทําบุญ       ขาพระองคจึงคิดเห็นวา     เราเองก็ 
เปนทายกเปนทานบดี เปนผูสรรเสรญิการใหทาน เมื่อมีผูพูดวา พวกขาพระเจา  
จะใหทาน   เราจะวาอะไรแลวจึงมอบประตูดานท่ีสามใหพวกฝายทหารไป  เขา 
ก็พากันใหทาน   ในที่นั้น    ทานของขาพระองคก็ลดไป  ขาแตพระองคผูเจริญ 
ครั้นตอมา     มีพวกพราหมณคฤหบดี   เขาไปหาหมอมฉันไดพูดปรารภข้ึนวา 
พระองคก็ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล   พวกฝายในก็ทรงบําเพ็ญพระกุศล  พวกเจา 
พระราชวงศก็ทรงบําเพ็ญพระกุศล  พวกฝายทหารก็ใหทาน  แตพวกขาพเจา 
ไมไดใหทาน เปนการชอบท่ีพวกขาพระเจาจะไดอาศัยฝาพระบาทใหทานกระทํา 
บุญ  ขาพระองคจึงคิดเห็นวา  เราเองก็เปนทายก  เปนทานบดี  เปนผูสรรเสริญ 
การใหทาน   เมื่อมีผูพูดวา   พวกขาพเจาจะใหทาน   เราจะวาอะไร    แลวจึง 
มอบประตูดานที่สี่ใหพวกพราหมณคฤหบดีไป    เขาตางก็พากันใหทานในท่ีนั้น 
ทานของขาพระองคก็ลดไป  ขาแตพระองคผูเจริญ   พวกเจาหนาท่ีทั้งหลายตาง 
พากันเขาไปหาขาพระองคแลว   ไดทลูข้ึนวา    บัดน้ีพระองคจะไมทรงบําเพ็ญ 
ทานในท่ีไหน ๆ อีกหรือ    เมื่อเขาทูลอยางนี้     ขาพระองคจึงกลาวตอบไปวา 
ทานท้ังหลาย   ถาอยางนั้น   ในทองถิน่ชนบทนอก ๆ ออกไป   มีรายไดใด ๆ 
เกิดข้ึน พวกทานจงรวบรวมรายไดนั้น ๆ สงเขาไปในเมือง  (เขาทองพระคลัง) 
เสียกึ่งหนึ่ง อีกกึ่งหนึ่งพวกทานจงใหทานแกสมณพราหมณ  คนกําพรา  คนเดิน 
ทางไกล  วณิพกและยาจกทั้งหลายในชนบทน้ันเถดิ  ขาพระองคจึงยังไมถึงท่ีสุด 
แหงบุญท่ีไดบําเพ็ญไว   แหงกุศลที่ไดกอสรางไวตลอดกาลนานอยางนี้    โดยท่ี 
จะมาคํานึงถึงวา   เทาน้ีก็เปนบุญแลว  เทาน้ีก็เปนผลของบุญแลว   หรือเทาน้ีที่ 
เราก็พึงต้ังอยูในสามัคคีธรรมได. 
         [๒๘๖]   ส.  นาอัศจรรย พระเจาขา ไมเคยมีมา พระเจาขา พระดํารัส 
นี้    พระผูมพีระภาคเจาตรัสดีแลววา  
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                             ชนเหลาใดมีใจผองใส  ใหขาวและ  
                   น้ําดวยความศรัทธา    ขาวและน้ําน้ันแล 
                   ยอมพะนอชนเหลาน้ันทั้งในโลกน้ีและโลก  
                   หนา เพราะเหตุนั้น  พึงเปลื้องความตระหนี่ 
                   เสีย    ครอบงํามลทินคือความตระหน่ีเสีย 
                   ใหทาน  บุญเทาน้ันยอมเปนที่พ่ึงของเหลา 
                   สัตวในโลกหนา. 
 
                                         อรรถกถาเสรีสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในเสรีสูตรที่  ๓  ตอไป :- 
         บทวา ทายโก  แปลวา ผูใหทานเปนปกติ.   บทวา ทานปติ  ไดแก 
เปนเจาแหงทานที่ใหแลวให   ไมใชเปนทาส  ไมใชเปนสหาย.    จริงอยู   ผูใด 
บริโภคของอรอยดวยตนเอง  และใหของไมอรอยแกคนอ่ืน ผูนั้น ชื่อวา  เปน 
ทาสแหงไทยธรรม กลาวคือทาน ใหทาน [ทาสทาน]. ก็ผูใดบริโภคของใดดวย 
ตนเองใหของนั้นนั่นแหละ    ผูนั้นชื่อวาเปนสหายใหทาน  [สหายทาน].  สวน 
ผูใดดํารงชีวิตดวยของนั้นใดดวยตนเอง  และใหของอรอยแกผูอ่ืน  ผูนั้น    ชื่อวา 
เปนเจา    เปนใหญ   เปนนายใหทาน  [ทานบดี].    เสรีเทพบุตรนั้นกลาววา 
ขาพระองคไดเปนเชนนั้น. 
         บทวา  จตูสุ  ทฺวาเรสุ   ความวา   ไดยินวา   พระราชาพระองคนั้น 
ไดมีรัฐ  ๒ รฐั  คือ สินธวรัฐ  และ โสวีรกรัฐ.  มีนครช่ือโรรุวนครท่ีประตู  
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แตละประตูแหงนครน้ัน       เกิดทรัพยแสนหน่ึงทุก ๆ วัน ณ สถานที่วินิจฉัย-  
คดี   ภายในนคร   ก็เกิดทรัพยแสนหน่ึง.   ทาวเธอทอดพระเนตรเห็นกองเงิน 
กองทองเปนอันมาก  ทําใหเกิดกัมมัสสกตาญาณ   โปรดใหสรางโรงทานท้ัง  ๔ 
ประตู  แตงต้ังอมาตย เจาหนาท่ีไวสั่งวา พวกเจาจงเอารายไดที่เกิดข้ึน ณ ประตู 
นั้น ๆ ใหทาน  ดวยเหตุนั้น   เสรีเทพบุตรนั้นจึงกลาววา  ใหทานท้ัง ๔ ประตู 
         ในคําวา  สมณพฺราหฺมรณกปณทฺธิกวณิพฺพกยาจกาน  นี ้ ผูถือบวช 
ชื่อวา  สมณะ  ผูมีปกติทูลวาผูเจริญ  ชื่อวาพราหมณ    แตสมณพราหมณที่วา 
นี้  ไมไดในสมณพราหมณ  ผูสงบบาปและผูลอยบาป   คนเข็ญใจ  คนยากจน 
มีคนตาบอด  คนงอยเปนตน   ชื่อวา  กปณะ.  คนกําพรา   คนเดินทาง  ชื่อวา 
อัทธิกะ.  คนเหลาใด  เที่ยวสรรเสริญทานโดยนัยวา ใหทานท่ีนาปรารถนา  นา 
ใคร  นาพอใจ  ใหตามกาลใหทานท่ีไมมีโทษ   ทําจิตใหผองใส   ทานผูเจริญ 
ก็จะไปพรหมโลกดังน้ีเปนตน   ชนเหลาน้ัน    ชื่อวา  วณิพก. ชนเหลาใดกลาว 
วา  โปรดใหสักฟายมือเถิด  โปรดใหสักขันจอกเกิด   ดังน้ีเปนตน   เที่ยวขอไป 
ชนเหลาน้ัน    ชื่อวายาจก.  บทวา   อฏิาคารสฺส  ทาน  ทิยิตฺถ     ความวา 
พวกฝายในไดใหทานมากกวาทานที่พระราชาพระราชทาน  เพราะเติมทรัพยแม 
สวนอ่ืนลงในทรัพยแสนหน่ึง  ซึ่งเกิดที่ประตูนั้น  เพราะไดรับประตูแรก  ถอน 
อมาตยของพระราชาเสียต้ังอมาตยของตนทําหนาท่ีแทน.  เสรีเทพบุตรหมายเอา 
ขอน้ัน      จึงกลาวอยางนี้.  บทวา  มม  ทาน ปฏิกฺกมิ   ความวา  ทานของ 
ขาพระองคที่ให ณ ประตูนั้น   ก็เปลี่ยนไป   แมในประตูที่เหลือก็นัยนี้เหมือน 
กัน.  บทวา  โกจิ แปลวา  ในที่ไหน ๆ.  บทวา  ทฆีรตฺต  ไดแก  ๘๐,๐๐๐ 
ป  ไดยินวา  ทานของพระราชาพระองคนั้น   ปรากฏตลอดกาลประมาณเทาน้ัน. 
                                        จบอรรถกถาเสรีสูตรที่  ๓  
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                                      ๔.  ฆฏิการสูตร*  
 
         [๒๘๗]   ฆฏิการเทพบุตร   ครั้นยืนอยู   ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่งแลว  
ไดกลาวคาถาน้ี  ในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             ภิกษ ุ  ๗ รูป   ผูเขาถึงพรหมโลกชั้น 
                   อวิหาเปนผูหลุดพนแลว    สิ้นราคะโทสะ 
                   แลว    ขามพนตัณหาที่ซานไปในโลกเสีย 
                   ไดแลว. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา   
                             ก็ภิกษุเหลาน้ัน    คือใครบางผูขาม 
                   พนเครื่องของแหงมัจจุมาร  อันแสนยากท่ี  
                   จะขามได ละกายของมนุษยแลว  กาวลวง 
                   เครื่องประกอบอันเปนทิพย. 
         ฆฏิการเทพบุตรกราบทูลวา 
                             คือ ทานอุปกะ  ๑  ทานผลคัณฑะ ๑ 
                   ทานปุกกุสาติ  ๑   รวมเปน ๓ ทาน   ทาน 
                   ภัททิยะ  ๑  ทานขัณฑเทวะ  ๑  ทานพาหุ- 
                   รัคคิ  ๑  ทานสิงคิยะ ๑ (รวมเปน ๗ ทาน) 
                   ทานเหลาน้ันลวนแตละกายของมนุษย 
                   กาวลวงเครื่องประกอบอนัเปนทิพยได 
                   แลว. 
* ในอาทิตตวรรคท่ี  ๕  สูตรท่ี  ๑๐  เปนฆฏิกรสูตร 
ม.  เปนฆฏิการสูตร  เหมือนกันท้ัง  ๒  สูตร.  
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         [๒๘๘]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา 
                             ทานเปนเทพมีความฉลาด    กลาว 
                   สรรเสริญภิกษุเหลาน้ัน     ผูละบวงมารได  
                   แลว    ภกิษุเหลาน้ันรูทั่วถึงธรรมของใคร 
                   จึงไดตัดเครื่องผูกคือภพเสียได. 
         [๒๘๙]   ฆฏิการเทพบุตรกราบทูลวา 
                             ทานเหลาน้ัน  รูทั่วถึงธรรมของผูใด 
                   จึงตัดเครื่องผูกคือภพเสียได     ผูนั้นนอก 
                   จากพระผูมีพระภาคเจา      และธรรมนั้น 
                   นอกจากคําสอนของพระองคแลวเปนไมมี. 
                             นามและรูปดับไมเหลือในธรรมใด 
                   ทานเหลาน้ันไดรูทั่วถึงธรรมนั้น    จึงตัด 
                   เครื่องผูกคือ  ภพได. 
         [๒๙๐]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา 
                             ทานกลาววาจาลํ้าลึก     รูไดยาก 
                   เขาใจไดแสนยาก    ทานรูทั่วถึงธรรมของ 
                   ใคร  จึงกลาววาจาเชนนี้ได. 
         [๒๙๑]   ฆฏิการเทพบุตรกราบทูลวา 
                             ครั้งกอนขาพเจาเปนชางหมอ    ทํา 
                   หมออยูในเวภฬิงคชนบท     เปนผูเลีย้งดู 
                   มารดาบิดา    เปนอุบาสกของพระกัสสป 
                   พุทธเจา  เวนขาดจากเมถุนธรรม  ประพฤติ 
                   พรหมจรรย    ไมมีอามิส   ไดเคยเปนคน  
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                   รวมบานกบัพระองค   ทัง้เคยไดเปนสหาย  
                   ของพระองคในปางกอน      ขาพเจารูจัก 
                   ภิกษุทั้ง ๗   รูปเหลาน้ี  ผูหลุดพนแลว  สิ้น 
                   ราคะโทสะแลว  ขามพนเครื่องของตาง ๆ 
                   ในโลกไดแลว. 
         [๒๙๒]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             แน  นายชางหมอ  ทานพูดอยางใด 
                   ก็ไดเปนจริงแลวอยางน้ัน      ในกาลน้ัน 
                   ครั้งกอนทานเปนชางหมอ   ทําหมออยูใน 
                   เวภฬิงคชนบท     เปนผูเลีย้งดูมารดาบิดา 
                   เปนอุบาสกของพระกัสสปพุทธเจา  งดเวน 
                   จากเมถุนธรรม    ประพฤติพรหมจรรย 
                   ไมมีอามิส  ไดเปนคนเคยรวมบานกันกับ 
                   เราท้ังไดเคยเปนสหายของเราในปางกอน. 
         พระสังคีติกาจารยกลาววา 
                             สหายเกาท้ังสอง   ผูอบรมตนแลว 
                   ทรงไวซึ่งสรีระครั้งสุดทาย   ไดมาพบกัน 
                   ดวยอาการอยางน้ีแล.  
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                                           อรรถกถา  

 
         ฆฏิการสูตรที่ ๔  มเีนื้อความกลาวมาแลวท้ังนั้น. 
 
                                         ๕.  ชันตุสูตร 
 
         [๒๙๓]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :- 
         สมัยหนึ่ง  ภิกษุเปนจํานวนมากอยูในกุฎีอันต้ังอยูในปาขางเขาหิมวันต 
แควนโกศล    เปนผูฟุงซาน    เยอหยิ่ง    ฟุงเฟอ    ปากกลา    วาจาพลอย ๆ 
หลงลืม  ขาดสัมปชัญญะ    ไมมั่นคง  มีจิตคิดนอกทาง  ปลอยตัวเย่ียงคฤหัสถ. 
         [๒๙๔]   วันหน่ึงเปนวันอุโบสถ ๑๕  คํ่า  ชันตุเทพบุตรเขาไปหาพวก 
ภิกษุเหลาน้ัน    แลวจึงไดกลาวกะภิกษุเหลาน้ันดวยคาถาทั้งหลายวา 
                             แตกอน  พวกภิกษสุาวกพระโคดม 
                   เปนอยูงาย ๆ ไมมักไดแสวงหาบิณฑบาต 
                   ไมมักไดแสวงหาท่ีนอนที่นั่ง. 
                             ทานรูวาส่ิงท้ังปวงในโลกไมเท่ียง 
                   กระทําท่ีสุดแหงทุกขได. 
                             สวนทานเหลาน้ี    ทําตนใหเปนคน 
                   เลี้ยงยากเหมอืนนายบานในตําบลบาน 
                   กิน ๆ แลวก็นอน  ชอบประจบไปในเรือน 
                   ของคนอื่น.  
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                             ขาพเจาขอทําอัญชลีตอทาน  ขอพูด  
                   ทานบางพวกในท่ีนี้วา   พวกทานถูกเขา 
                   ทอดทิ้งหมดท่ีพ่ึง  เปนเหมือนเปรต. 
                             ที่ขาพเจากลาวน้ีหมายเอาบุคคล 
                   จําพวกท่ีอยูประมาท   สวนทานพวกใดอยู 
                   ไมประมาท  ขาพเจาขอนมัสการทานพวก 
                   นั้น. 
 
                                             อรรถกถาชันตุสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในชันตุสูตรที่  ๕  ตอไป :- 
         บทวา  โกสเลสุ  วิหรนฺติ  ความวา   เหลาภิกษุเปนอันมาก    รับ 
กัมมัฏฐานในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาแลว พากันไปอยูแควนโกศล. บทวา 
อุทฺธตา    ไดแก   เปนผูมีปกติฟุงซาน    เพราะสําคัญในสิ่งท่ีไมควรวาควร 
สําคัญในสิ่งที่ควรวาไมควร  สําคัญในท่ีไมมีโทษวามีโทษ  สําคัญในสิ่งที่มีโทษ 
วาไมมีโทษ.  บทวา อุนฺนฬา  ไดแก มมีานะดุจไมออที่ชูข้ึน  ทานอธิบายวา 
ยกมานะท่ีเปลา ๆ  ข้ึน.    บทวา  จปลา   ไดแก   ประกอบดวยความฟุงเฟอ 
มีแตงบาตรจีวรเปนตน.    บทวา  มขุรา  แปลวา  ปากกลา    ทานอธิบายวา 
มีถอยคํากราว.  บทวา  วกิิณฺณวาจา   ไดแก ไมประหยัดถอยคํา  [เพอเจอ]  
เจรจาถอยคําที่ไรประโยชนไดทั้งวัน.  บทวา  มุฏสฺสติ  ไดแก มีสติหายไป 
เวนจากสติ  กิจท่ีทําในท่ีนี้   ภิกษุทั้งหลายก็หลงลืมเสียในที่นี้.  บทวา อสมฺป- 
ชานา  ไดแก ปราศจากความรอบรู.   บทวา  อสมาหิตา  ไดแก เวนจาก  
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สมาธิที่เปนอัปปนาและอุปจาระ   เสมือนเรือท่ีผูกไวในกระแสน้ําเชี่ยว.   บทวา  
วิพฺภนฺตจิตฺตา   ไดแก   มจิีตไมมั่นคง    เสมือนมฤครายที่ข้ึนทาง.    บทวา 
ปากตินฺทฺริยา    ไดแก   มอิีนทรียเปดเหมือนครั้งเปนคฤหัสถ     เพราะไมมี 
ความสํารวม.  บทวา   ชนตฺุ  ไดแก  เทพบุตรมีนามอยางน้ี.   บทวา   ตทห ุ
โปสเถ ไดแก ในอุโบสถวันนั้น อธิบายวา ในวันอุโบสถ. ศัพทวา ปณฺณรเส 
หามวันอุโบสถ ๑๔  คํ่าเปนตนเสีย.  บทวา  อุปสงฺกมิ  ไดแก เขาไปหาเพ่ือ 
ทักทวง   ไดยินวา  ชันตุเทพบุตรนั้นคิดวา  ภิกษุเหลาน้ีรับกัมมัฏฐานในสํานัก 
ของพระศาสดาแลว  พากันออกไป บัดนี้  ก็อยูเปนผูประมาท  ก็แกภิกษุเหลาน้ี  
ถูกเราทักทวงในสถานท่ีนั่งแยก ๆ กนั จัก ไมถือคําเรา  จําเราจักทักทวงในเวลา 
ที่มารวมกันถึงวันอุโบสถ  รูวาภิกษุเหลาน้ันประชุมกัน แลวจึงเขาไปหา. บทวา 
คาถาย    อชฌฺภาสิ    ความวา    เทพบตุรยืนอยูทามกลางเหลาภิกษุทั้งหมด 
ไดกลาวดวยคาถาทั้งหลาย ในคาถาเหลาน้ัน   เพราะเหตุที่สภาพมิใชคุณ [โทษ] 
ของผูไรคุณ  ยอมปรากฏพรอมกับการกลาวคุณ  ฉะน้ัน  เทพบุตรเมื่อกลาวถึง 
คุณกอน จึงกลาวคาถาวา สุขชีวิโน  ปุเร  อาสุ เปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน 
บทวา สุขชีวิโน  ปุเร อาสุ ความวา พวกภิกษุแตกอน  เปนผูบํารุงเลี้ยงงาย 
เทพบุตรกลาวอยางนี้   โดยอธิบายวา  พวกภิกษุแตกอน  ยังชีพใหเปนไปดวย 
อาหารคลุกกัน    ซึ่งเที่ยวไปตามลําดับตรอกในตระกูลสูงและตํ่าไดมา.    บทวา 
อนิจฺฉา ไดแก ปราศจากตัณหา  เทพบุตรครั้นกลาวคุณของเหลาภิกษุเกากอน 
อยางนี้แลว  บัดนี้   เมื่อจะกลาวโทษของภิกษุเหลาน้ัน  จึงกลาววา  ทุปฺโปส 
เปนตน.   บรรดาบทเหลานั้น      ดวยบทวา  คาเม คามณิกา วิย   เทพบุตร 
กลาวอธิบายวา    เปรียบเหมือนนายบาน    เยี่ยมประชาชนในตําบลบาน    ให 
ลูกบานนํานมสดนมสมขาวสาร เปนตน   มากิน  ฉันใด  แมพวกทาน  ต้ังอยูใน 
อเนสนา    แสวงหาไมสมควร    มาเลี้ยงชีวิตของพวกทาน  กฉั็นนั้น.  บทวา  
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นิปชฺชนฺติ    ไดแก ไมตองการดวยการเรียนอุเทศ  สอบถาม   และใสใจ  
กัมมัฏฐาน   นอนปลอยมือเทาอยูบนที่นอน.    บทวา  ปราคาเรสุ  ความวา 
ในเรือนของผูอ่ืน  คือในเรือนสะใภของตระกูลเปนตน.  บทวา มุจฺฉิตา ไดแก 
หมกมุน  ดวยอํานาจกิเลส.    บทวา  เอกจฺเจ  ไดแก  พวกท่ีควรจะกลาวถึง 
นี่แหละ.  บทวา อปวิฏา ไดแก ที่เขาทอดท้ิงแลว.  บทวา  อนาถา ไดแก 
ไมมีที่พ่ึง.   บทวา  เปตา  ไดแก คนทีต่ายแลว  เขาท้ิงในปาชา  เปรียบเหมือน 
คนตายท่ีเขาท้ิงไวในปาชา  ยอมถูกนกตาง ๆ เปนตนจิกกิน  แมเหลาญาติก็ 
เปนที่พ่ึงของคนเหลาน้ันไมได   รักษาไมได   คุมครองไมได  ฉันใด   ภิกษุ 
ทั้งหลายเห็นปานน้ัน  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน    ยอมไมไดรับโอวาทและคําพร่ําสอน 
แตสํานักของอาจารยและอุปชฌายเปนตน   เพราะฉะนั้น    ภิกษุเหลาน้ันจึงถูก 
ทอดท้ิงไมมีที่พ่ึง  เปนเหมือนคนตายท่ีเขาละท้ิงแลว   ฉะน้ัน. 
                                    จบอรรถกถาชันตุสูตรที่  ๕  
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                                    ๖.  โรหิตัสสสูตร 
 
         [๒๙๕]   สมัยหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ    พระวิหาร 
เชตวัน   อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  
         ครั้งน้ัน  เมื่อลวงปฐมยาม  โรหตัิสสเทวบุตรมีวรรณะงานยิ่งนัก   ทํา 
พระวิหารเชตวันใหสวางท่ัวแลว        เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ 
ครั้น แลวจึงถวายอภิวาทแลว  ไดยืนอยู ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         โรหิตัสสเทพบุตรยืนอยู  ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่งแลวแล   ไดทูลพระ- 
ผูมีพระภาคเจาวา 
         ขาแตพระองคผูเจริญ  ณ  โอกาสใดหนอ   บุคคลจึงจะไมเกิด   ไมแก 
ไมตาย  ไมจุติ  ไมอุปบัติ   ขาแตพระองคผูเจริญ   อันบุคคลอาจ   หรือบรรล ุ
ที่สุดโลกไดดวยการเดินทางไดบางไหมหนอ. 
         [๒๙๖]   พระผูมีพระภาคเจา.   ผูมีอายุ โอกาสใดบุคคลไมเกิด ไมแก 
ไมตาย   ไมจุติ   ไมอุปบัติ   เราไมเรียกโอกาสนั้นวาท่ีสุดของโลกวา  ที่ควรรู 
ควรเห็น  ควรบรรลุดวยการเดินทาง. 
         ร.   นาอัศจรรย   พระเจาขา   ไมเคยมีมา   พระเจาขา.   พระดํารัสนี้  
พระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลววา  ผูมีอายุ  โอกาสใดบุคคลไมเกิด ไมแก  ไมตาย 
ไมจุติ  ไมอุปบัติ   เราไมเรียกโอกาศนั้นวาท่ีสุดของโลก    ที่ควรรู    ควรเห็น 
ควรบรรลุดวยการเดินทาง. 
         [๒๙๗]   ร.  ขาแตพระองคผูเจริญ  แตปางกอน  ขาพระองคเปนฤาษี 
ชื่อโรหิตัสสะ  เปนบุตรของอิสรชน  มีฤทธิ์  เหาะไปในอากาศได  มีความเร็ว 
ประดุจอาจารยสอนศิลปธนู  จับธนูมัน่  ชาญศึกษา  ชํานาญมือ  เคยประลอง 
ยิงธนูมาแลว       ยิงผานเงาตาลตามขวางไดดวยลูกศรขนาดเบาโดยสะดวกดาย  
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ยางเทาของขาพระองคเห็นปานน้ี    ประดุจจากมหาสมุทรดานทิศบูรพา   กาวถึง  
มหาสมุทรดานทิศประจิม    ขาพระองคมาประสงคอยูแตเพียงวา    เราจักบรรล ุ
ถึงท่ีสุดของโลกดวยการเดินทาง    ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคประกอบ 
ดวยความเร็วขนาดน้ี    ดวยยางเทาขนาดน้ี    เวนจากการกิน   การขบเค้ียว  และ 
การลิ้มรสอาหาร     เวนจากการถายอุจจาระ    ปสสาวะ.     เวนจากระงับความ 
เหน็ดเหน่ือยดวยการหลับนอน  มีอายุถึงรอยป  ดาํรงชีพอยูถึงรอยป  เดินทาง 
ตลอดรอยป  ก็ยังไมถึงท่ีสุดของโลกได   แตมาทํากาลกิริยาเสียในระหวาง  นา- 
อัศจรรยนัก     พระเจาขา    ไมเคยมีมา    พระเจาขา     พระดํารัสนี้    พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสดีแลววา     ผูมีอายุ ณ โอกาสใดบุคคลไมเกิด   ไมแก   ไมตาย 
ไมจุติ   ไมอุปบัติ    เราไมเรียกโอกาสนั้นวาท่ีสุดของโลก    ทีค่วรรู   ควรเห็น 
ควรบรรล ุ  ดวยการเดินทาง. 
         [๒๙๘]   พ.  ดูกอนผูมีอายุ ณ โอกาสใดบุคคลไมเกิด  ไมแก  ไมตาย 
ไมจุติ   ไมอุปบัติ   เราไมเรียกโอกาสนั้นวาท่ีสุดของโลก   ที่ควรรู   ควรเห็น 
ควรบรรล ุ ดวยการเดินทาง   ก็ถาหากเรายังไมบรรลุถึงท่ีสุดของโลกแลว  กจ็ะ 
ไมกลาวถึงการกระทําท่ีสุดทุกข   ก็แตวาเราบัญญัติโลก   เหตุใหเกิดโลก  การ 
ดับของโลก    และทางใหถึงความดับโลก   ในเรอืนราง    มีประมาณวาหน่ึงน้ี  
และพรอมท้ังสัญญา  พรอมท้ังใจครอง. 
                             แตไหนแตไรมา ยงัไมมีใครบรรลุถึงท่ี 
                   สุดโลกดวยการเดินทาง และเพราะที่ยังบรรล ุ
                   ถึงท่ีสุดโลกไมได  จึงไมพนไปจากทุกข. 
                             เหตุนั้นแล  คนมีปญญาดี  รูแจงโลกถึง 
                   ท่ีสุดโลกได อยูจบพรหมจรรยแลว รูที่สุดโลก 
                   แลว เปนผูสงบแลว  จึงไมหวังโลกน้ีและโลกอื่น.  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 383 

                                  อรรถกถาโรหิตัสสสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในโรหิตัสสสูตรที่  ๖  ตอไป :- 
         บทวา    ยตฺถ    เปนสัตตมีวิภัตติ    ลงในโอกาสหน่ึงแหงโลกจักรวาล. 
คําวา  น  จวติ  น  อุปปชฺชติ   นี ้  ทานถือเอาดวยอํานาจ   การจุติปฏิสนธิ 
ในภพตอ ๆ ไป.   บทวา   คมเนน   ไดแก  ดวยการเดินไปดวยเทา   พระ- 
ศาสดาตรัสวา  นาหนฺต  โลกสฺส  อนฺต   ดังนี้ ทรงหมายถึงท่ีสุดแหงสังขารโลก. 
ในบทวา  าเตยฺย  เปนตน    ความวา  พึงรูพึงเห็นพึงถึง   เทพบุตรทูลถาม 
ถึงท่ีสุดแหงโลกจักรวาล   ดวยประการฉะน้ี    พระศาสดาตรัสถึงท่ีสุดแหงสังขาร 
โลก.  แตเทพบุตรนั้นราเริงดวยสําคัญวา  คําพยากรณของพระศาสดา  สมกับ 
ปญหาของตน  จึงกลาววา  นาอัศจรรยเปนตน.  บทวา ทฬฺหธมฺโม   แปลวา 
มีธนูมั่น    คือประกอบดวยธนูขนาดเย่ียม.  บทวา  ธนฺคฺคโห  แปลวา  อาจารย 
ฝกธนู.  บทวา สุสิกฺขิโต  ไดแก  ศึกษาศิลปธนูมา ๑๒ ป. บทวา กตหตฺโถ 
ไดแก   ชื่อวา    ชํานาญมือ     เพราะสามารถยิงปลายขนทรายได    แมในระยะ 
อุสภะหนึ่ง.  บทวา  กตุปาสุโน  ไดแกยงิธนูชาํนาญ  ประลองศิลปะมาแลว. 
บทวา  อสเนน  ไดแกลกูธนู.  บทวา  อติปาเตยฺย  ไดแกพึงผาน.  เทพบุตร 
แสดงคุณสมบัติคือความเร็วของตนวา     ลูกธนูนั้นพึงผานเงาตาลเพียงใด 
ขาพระองคก็ผานจักรวาลไปโดยกาล  [ชั่วขณะ]  เพียงนั้น.  ดวยบทวา  ปุรมิา 
สมุทฺทา  ปจฺฉิโม   เทพบุตรกลาววา   ขาพระองคยางเทากาวไดไกล  ทํานอง 
ไกลจากสมุทรดานตะวันออกจดสมุทรดานตะวันตก.    ไดยนิวา    เทพบตุรนั้น 
ยืนที่ขอบปากจักรวาลทิศตะวันออก     ยางเทาแรกกาวเลยขอบปากจักรวาลทิศ- 
ตะวันตกไป   ยางเทาท่ีสองออก   ก็กาวเลยขอบปากจักรวาลอ่ืน ๆ ไป.   บทวา  
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อิจฺฉาคต  แปลวา   ความอยากไดนั่นเอง.   เทพบุตรแสดงความไมชักชาดวย  
บทวา  อฺเตฺรว  ไดยินวา  โรหิตัสสฤษีนั้น  ในเวลาไปภิกขาจาร    เค้ียว 
ไมชําระฟน  ชื่อน้ีคลดาแลวบวนปากท่ีสระอโนดาด ถึงอุตตรกุรุทวีปแลวออก 
หาอาหาร นั่งท่ีชอบปากจักรวาล  ฉันอาหาร ณ ที่นั้น พักชั่วครูก็เหาะไปเร็วอีก. 
บทวา  วสฺสสตายุโก  ไดแก  ยุคนั้น  เปนยุคที่มนุษยมีอายุยืน.  แตโรหิตัสสฤษี 
นี้   เริ่มเดินทางเมื่ออายุเหลือ ๑๐๐ ป.    บทวา  วสฺสสตชีวี  ไดแกเปนอยู 
โดยไมมีอันตรายตลอด  ๑๐๐  ปนั้น.   บทวา   อนตฺราว  กาลกโต   ไดแกยัง 
ไมทันถึงท่ีสุดโลกจักรวาลก็ตายเสียในระหวาง   ก็โรหิตตัสสฤษีนั้นแมทํากาละใน 
ภพนั้น  ก็มาบังเกิดในจักรวาลนี้นี่แล.  บทวา  อปฺปตฺวา  ไดแก ยังไมถึงท่ี 
สุดแหงสังขารโลก.  บทวา  ทุกฺขสฺส  ไดแก  วัฏทกุข.  บทวา  อนฺตกิริย 
ไดแก  การทําท่ีสุด. บทวา   กเฬวเร   ไดแก ในอัตภาพ. บทวา  สสฺมฺห ิ
สมนเก  ไดแกมีสัญญา มจิีต. บทวา โลก  ไดแกทกุขสัจ. บทวา  โลกสมุทย 
ไดแก สมุทัยสัจ.    บทวา  โลกนิโรธ    ไดแก นิโรธสัจ.  บทวา  ปฏิปท 
ไดแก  มรรคสัจ   ดวยประการฉะน้ี    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา    ดูกอน 
ผูมีอายุ   เราไมบัญญัติสัจจะ ๔  นี้ลงในหญาและไมเปนตน   แตเราบัญญัติลงใน   
กายท่ีประกอบดวยมหาภูตรูป  ๔ นี้เทาน้ัน.   บทวา  สมิตาวี    ไดแกสงบบาป. 
บทวา  นาสึสติ  ไดแก  ไมปรารถนา. 
                               จบอรรถกถาโรหิตัสสสูตรที่  ๖  
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                                        ๗.  นันทสูตร 
 
         [๒๙๙]   นันทเทพบุตร  ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   แลวได 
กลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา  
                             กาลยอมลวงไป    ราตรียอมผานไป 
                   ชั้นแหงวัยยอมละลําดับไป  บุคคลเล็งเห็น 
                   ภัยในมรณะนี้   ควรทําบญุอันนําความสุข 
                   มาให.  
         [๓๐๐]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             กาลยอมลวงไป   ราตรียอมผานไป 
                   ชั้นแหงวัยยอมละลําดับไป  บุคคลเล็งเห็น 
                   ภัยในมรณะนี้  มุงตอสันติ  ควรละโลกา- 
                   มิสเสีย. 
 
                                      ๘.  นันทิวิสาลสูตร 
 
         [๓๐๑]   นันทิวิสาลเทพบุตร   ครัน้ยืนอยู ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่งแลว 
จึงไดกลาวคาถาทูลถวายพระผูมีพระภาคเจาวา                                      
                             ขาแตพระองคผูเปนมหาวีรบรุษุ 
                   สรีรยนต  มจีักร  ๔  มีทวาร  ๙  เต็มไป 
                   ดวยของไมสะอาด    ประกอบดวยความ 
                   โลก  ยอมเปนประดุจเปอกตม  ไฉนจักม ี
                   ความออกไปจากทุกขได.  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 386 

         [๓๐๒]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             บุคคลตัดความผูกโกรธดวย   กิเลส 
                   เปนเครื่องรัดดวย   ความปรารถนาและ 
                   ความโลภอันชั่วชาดวย   ถอนตัณหาพรอม  
                   ทั้งอวิชชาอันเปนมูลรากเสียได    อยางนี้ 
                   จึงออกไปจากทุกขได. 
 

                                                  อรรถกถา 
 
         นันทสตูรที่  ๗  และนันทิวิสาลสูตรที่  ๘  มีเนื้อความกลาวมาแลวท้ังน้ัน.  
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                                        ๙.  สุสมิสูตร 
 
         [๓๐๓]   สาวัตถีนิทาน. 
         ณ  กาลครั้งหนึ่ง     ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึง 
ที่ประทับครั้นแลวจึงถวายอภิวาท   นัง่อยู  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง.  
         พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานพระอานนทวา   อานนท   เธอชอบ 
สารีบุตรหรือไม. 
         อ.   ขาแตพระองคผูเจริญ    ใครเลาท่ีไมใชคนพาล    ไมใชคนมุทะล ุ
ไมใชคนงมงาย    ไมใชคนมีจิตวิปลาส    จะไมชอบทานพระสารีบุตร   เพราะ 
ทานเปนบัณฑิต   มีปญญามาก    มีปญญาแนนหนา   มีปญญาชวนราเริง   ม ี
ปญญาไว  มปีญญาแหลม  มีปญญาคม  มักนอย   สันโดษ   สงัดกาย  สงัดใจ 
ไมคลุกคลีดวยหมู  ปรารภความเพียร  เขาใจพูด  อดทนตอถอยคํา   โจทกทวง 
คนผิด   ตําหนิคนชั่ว   ขาแตพระองคผูเจริญ  ใครเลาท่ีไมใชคนพาล ไมใชคน 
มุทะลุ  ไมใชคนงมงาย  ไมใชคนมีจิตวิปลาส  จะไมชอบทานสารีบุตร. 
         [๓๐๔]   พ.  อยางนั้น ๆ อานนท  ใครเลาท่ีไมใชคนพาล  ไมใชคน 
มุทะลุ  ไมใชคนงมงาย  ไมใชคนมีจิตวิปลาส  จะไมชอบสารีบุตร  เพราะสารี 
บุตรเปนบัณฑิต   มีปญญามาก   มีปญญาแนนหนา   มีปญญาชวนราเริง   ม ี
ปญญาเร็ว  มปีญญาแหลม  มีปญญาคม  มักนอย  สันโดษ  สงัดกาย สงัดใจ 
ไมคลุกคลีดวยหมู   ปรารภความเพียร  เขาใจพูด  อดทนตอถอยคํา  โจทกทวง 
คนผิด  ตําหนิคนชั่ว   อานนท   ใครเลาท่ีไมใชคนพาล   ไมใชคนมุทะลุ  ไม 
ใชคนมีจิตวิปลาส  จะไมชอบสารีบุตร  
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         [๓๐๕]   ณ กาลครั้งน้ัน    สุสิมเทพบุตร    แวดลอมไปดวยเทพบุตร  
บริษัทเปนอันมาก    ขณะที่พระผูมีพระภาคเจาและอานนทเถระ     กําลังกลาว 
สรรเสริญคุณทานพระสารีบุตรอยู  ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวายอภิวาท 
แลวยืนอยู  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง    ทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    จริงอยางนั้น 
พระผูมีพระภาคเจา  จริงอยางน้ัน  พระสุคต อันใครเลาท่ีไมใชคนพาล ไมใชคน 
มุทะลุ ไมใชคนงมงาย ไมใชคนมีจิตวิปลาส  จะไมชอบทานพระสารีบุตร เพราะ 
ทานเปนบัณฑิต ฯลฯ  ตําหนิคนชั่ว     ขาแตพระองคผูเจริญ   เพราะขาพระองค 
ไดเขารวมประชุมเทพบุตรบริษัทใด ๆ ก็ไดยินเสยีงแนนหนาวา   ทานพระสารี  
บุตรเปนบัณฑิตฯลฯ ตําหนิคนชั่ว   ขาแตพระองคผูเจริญ   ใครเลาท่ีไมใชคนพาล 
ไมไชคนทะลุ  ไมใชคนงมงาย  ไมใชคนมีจิตวิปลาส   จะไมชอบทานพระสารี- 
บุตร. 
         [๓๐๖]   ครั้งน้ัน    เทพบุตรบริษัทของสุสิมเทพบุตร  ขณะที่สุสิมเทพ- 
บุตรกําลังกลาวสรรเสริญทานพระสารีบุตรอยู   เปนผูปลื้มใจ    เบิกบาน   เกิด 
ปติโสมนัส  มีรัศมีแหงผิวพรรณแพรวพราวอยู. 
         [๓๐๗]   เปรียบเหมือนแกวมณีและแกวไพฑูรย    อันงาม    โชติชวง 
แปดเหลี่ยมอันเขาเจียรไนเรียบรอยแลว   วางไวบนผากัมพลสีเหลือง   ยอมสอง 
แสงแพรวพราวรุงรวง  ฉันใด  เทพบุตรบริษัทของสุสิมเทพบุตร  ขณะที่สุสิม 
เทพบุตรกําลังกลาวสรรเสริญทานพระสารีบุตรอยู     เปนผูปลื้มใจ     เบิกบาน 
เกิดปติโสมนัส   ก็มีรัศมแีหงผิวพรรณแพรวพราวอยู  ฉันนั้น. 
         [๓๐๘]   เปรียบเสมือนแทงทองชมพูนุท  ทีบุ่ตรนายชางทองผูขยันหม่ัน 
ใสเบาหลอมไลราคีจนส้ินแลว    วางไวบนผากัมพลสีเหลือง   ยอมข้ึนสีผุดผอง 
เปลงปลั่ง   ฉันใด    เทพบตุรบริษัทของสุสิมเทพบุตร    ขณะที่สุสิมเทพบุตร 
กําลังกลาวสรรเสริญทานพระสารีบุตรอยู    เปนผูปลื้มใจ   เบิกบาน   เกิดปติ- 
โสมนัส   มีรศัมีแหงผิวพรรณแพรวพราวอยู   ฉันนั้น.  
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         [๓๐๙]   เปรียบเหมอืนดาวประกายพฤกษ     ขณะที่อากาศปลอดโปรง  
ปราศจากหมูเมฆในฤดูสรทกาล      ยอมสองแสงสุกสกาววาวระยับ     ฉันใด 
เทพบุตรบริษัทของสุสิมเทพบุตร     ขณะที่สุสิมเทพบุตรกําลังกลาวสรรเสริญ 
ทานพระสารีบุตรอยู    เปนผูปลื้มใจ   เบิกบาน    เกิดปติโสมนัส    มีรัศมีแหง 
ผิวพรรณแพรวพราวอยู  ฉันนั้น. 
         [๓๑๐]   เปรียบเหมอืนดวงอาทิตยขณะที่อากาศปลอดโปรง  ปราศจาก 
หมูเมฆในฤดูสรทกาล    พวยพุงข้ึนสูทองฟา    ขจัดความมืดที่มีอยูในอากาศท้ัง 
ปวง  ยอมแผดแสงแจมจารุงโรจน   ฉันใด   เทพบุตรบริษัทของสุสิมเทพบุตร 
ขณะที่สุสิมเทพบุตรกําลังกลาวสรรเสริญทานพระสารีบุตรอยู     เปนผูปลื้มใจ 
เบิกบาน  เกิดปติโสมนัส  มีรัศมีแหงผิวพรรณแพรวพราวอยู   ฉันนั้น. 
         [๓๑๑]   ครั้งน้ัน     สุสิมเทพบุตร     ไดกลาวคาถาน้ีในสํานักพระผูมี 
พระภาคเจาปรารภถึงทานพระสารีบุตรวา 
                             ทานพระสารีบุตรคนรูจักทานดีวา 
                   เปนบัณฑิตไมใชคนมักโกรธ  มักนอย 
                   สงบเสง่ียม  ฝกฝนมาดี  มีคุณงามอันพระ- 
                   ศาสดาทรงนํามาสรรเสรญิ   เปนผูแสวงคุณ. 
         [๓๑๒]   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคาถาตอบสุสิมเทพบุตรปรารภถึง 
ทานพระสารีบุตรวา 
                             สารีบุตรใคร ๆ ก็รูจกัวาเปนบัณฑิต 
                   ไมใชคนมักโกรธ   มักนอย   สงบเสง่ียม 
                   อบรม  ฝกฝนมาดี  จํานงอยูก็แตกาลเปน 
                   ที่ปรินิพพาน.  
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                                    อรรถกถาสุสิมสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสุสิมสูตรที่  ๙ ตอไป :-  
         บทวา   ตุยฺหป  โน  อานนฺท  สารีปุตฺโต  รุจฺจติ  ความวา 
พระศาสดามีพระประสงคจะตรัสคุณของพระเถระ     ก็ธรรมดาวาคุณน้ี      ไม 
สมควรกลาวในสํานักของบุคคลท่ีไมชอบกัน      เพราะวา   คุณท่ีกลาวในสํานัก 
ของบุคคลท่ีไมชอบกันนั้น   จะกลาวไมทันจบ.  จริงอยู  บคุคลผูไมชอบกันนั้น 
เมื่อเขากลาวคุณวา   ภิกษุชื่อโนนมีศีล   ก็จะกลาวคําวา    ศลีของภิกษุนั้นเปน 
อยางไร   ภิกษุนั้นมีศีลอยางใดหรือ   ภิกษุอ่ืนที่มีศีลทานไมเคยเห็นหรือ   เมือ่ 
เขากลาวคุณวา   ภิกษุชื่อโนนมีปญญา    ก็จะกลาวคําเปนตนวา    ปญญาเปน 
อยางไร  ภิกษุอ่ืนที่มีปญญาน้ัน   ทานไมเคยเห็นหรือ  ดังนี้     ก็จะทําอันตราย 
แกคาถาพรรณนาคุณ.   สวนพระอานนทเถระ  เปนผูชอบพอของพระสารีบุตร 
เถระ    ไดปจจัยมีจีวรเปนตนอันประณีต     กถ็วายแกพระเถระ    ใหเด็กของ 
อุปฏฐากตนบรรพชา     ใหถืออุปชฌายในสํานักพระเถระ.    แมพระสารีบุตร 
ก็กระทําเทาพระอานนทเถระอยางนั้นเหมือนกัน   เพราะเหตุไร  เพราะเลื่อมใส 
ในคุณท้ังหลายของกันและกัน.  จริงอยู   พระอานนทเถระ  ดําริวา  พ่ีชายของ 
พวกเราบําเพ็ญบารมีมาถึงหนึ่งอสงไขยแสนกัป       แทงตลอดปญญา ๑๖ อยาง 
ดํารงอยูในตําแหนงพระธรรมเสนาบดี   แมทัพธรรม   เลื่อมใสในคุณท้ังหลาย 
ของพระเถระ     จึงชอบใจรักใครพระเถระ.      ฝายพระสารีบุตรเถระก็ดําริวา 
พระอานนททํากิจทุกอยาง    มีถวายนํ้าบวนพระโอษฐเปนตน     ที่เราพึงทําแด 
พระสัมมาสัมพุทธะ  อาศัยอานนท  เราจึงไดเขาสมาบัติตามที่ปรารถนา ๆ แลว 
เลื่อมใสในคุณท้ังหลายของทาน         จึงชอบใจรักใครพระอานนทเถระ  
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เพราะฉะนั้น    พระผูมีพระภาคเจา   มีพระประสงคจะตรัสคุณของพระสารีบุตร- 
เถระ  จึงทรงเริ่มในสํานักของพระอานนทเถระ.  บรรดาบทเหลาน้ัน    ในบทวา 
ตุยฺหป  ปอักษรลงในอรรถวาประมวลความ.   ทานอธิบายไวดังน้ีวา   ดูกอน  
อานนท   สารีบุตรมีอาจาระ  โคจร   วิหารธรรม   การกาวไป   การถอยกลับ 
การแลเหลียว    การคู    การเหยียด    ชอบใจเรา    ชอบใจพระอสีติมหาสาวก 
ชอบใจมนุษยโลกทั้งเทวโลก   ชอบใจแมแกเธอ.   แตนั้น   พระเถระก็มีใจยินดี 
ประหน่ึงนักมวยปล้ําท่ีมีกําลัง  ไดชองในชองผา   ดําริวา  พระศาสดามีพระ- 
ประสงคจะใหกลาวคุณของสหายเรา     เราจักไดกลาวคุณของพระสารีบุตรเถระ 
ของพวกเรา    เหมือนถอนตนหวาใหญ    อันเปนธงแหงชมพูทวีปเสียในวันนี้ 
เหมือนนําดวงจันทรออกจากชองพลาหก [เมฆฝน]  แสดงอยูฉะน้ัน เมื่อจะนํา 
คําสนทนาของบุคคลท้ังหลาย  ดวยบททั้ง ๔ กอนคําอ่ืนมา  จึงทูลวา  กสฺส  หิ 
นาม  ภนฺเต  อพาลสฺส  ดงัน้ีเปนตน   จริงอยู  คนเขลา   ชื่อวา  คนโกรธ 
เพราะเขลา ชื่อวา คนหลง เพราะเปนคนมีโทสะ.  ชื่อวา  มีจิตวิปลาส  คือ  บา 
เพราะโมหะ   ยอมไมรูคุณวาคุณ   โทษวาโทษ หรือวา  ผูนี้เปนพระพุทธเจา 
ผูนี้เปนสาวก.  ธรรมดาวา  คนที่ไมเขลาเปนตน    ยอมรู.   เพราะฉะน้ัน    พระ- 
อานนทเถระจึงทูลวา  อพาลสฺส   เปนตน.    บทวา  น  รุเจยฺย   ความวา 
ก็พระเถระนั้น    ไมพึงชอบใจแกเหลาคนเขลาเปนตนเทาน้ัน   พระเถระไมพึง 
ชอบใจแกใครอ่ืน  พระอานนทเถระ   ครั้นนําถอยคําสนทนาของบุคคลมาฉะน้ี  
แลว เมื่อจะกลาวคุณตามเปนจริง  ดวยบท ๑๖ บท จึงทูลวา ปณฺฑิโต  ภนฺเต 
เปนตน.  บรรดาบทเหลานั้น   บทวา  ปณฺฑิโต   ไดแก  ผูประกอบดวยความ 
เปนบัณฑิต   คําน้ีเปนชื่อของทานผูต้ังอยูในความฉลาด  ๔  อยาง.   สมจริงดังท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดังนี้วา   ดกูอนอานนท   โดยเหตุใดแล   ภิกษุยอม  
เปนผูฉลาดในธาตุ  ๑ เปนผูฉลาดในอายตนะ ๑  เปนผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาท  ๑  
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เปนผูฉลาดในฐานะและอฐานะ  ๑  ดูกอนอานนท      ดวยเหตุเพียงนั้นแล  
ภิกษุนั้น    ควรเรียกวา  ภิกษุบัณฑิต  ดังนี้.  ในบทวา มหาปฺโ   เปนตน 
ความวา ประกอบดวยมหาปญญาเปนตน.  ความมีปญญามากเปนตน   ในบทวา 
มหาปฺโ เปนตนนั้น ตางกันดังน้ี.  มหาปญญาเปนไฉน ชื่อวา มหาปญญา 
เพราะกําหนดถือศีลขันธอยางใหญ    ชื่อวา    มหาปญญา    เพราะกําหนดถือ 
สมาธิขันธ   ปญญาขันธ  วิมุตติขันธ  วิมุตติญาณทัสสนขันธอยางใหญ  ชื่อวา 
มหาปญญา     เพราะกําหนดถือฐานะและอฐานะอยางใหญ    วิหารสมาบัติอยาง 
ใหญ    อริยสัจอยางใหญ     สติปฏฐาน   สัมมัปปธาน    อิทธิบาทอยางใหญ 
อินทรียและโพชฌงคอยางใหญ    อรยิมรรคอยางใหญ    สามัญญผลอยางใหญ 
อภิญญาอยางใหญ     ปรมัตถนิพพานอยางใหญ     ก็มหาปญญานั้นปรากฏแก 
พระเถระ    เม่ือพระศาสดา    เสด็จลงจากเทวโลก    ประทับยืน  ณ  ประตู 
สังกัสสนคร    ตรัสถามปญหา    ชื่อวา  ปถุุชนปญจกะ    แลวทูลถวายวิสัชนา 
ปญหานั้น.  ปุถุปญญาเปนไฉน.  ชื่อวา  ปุถุปญญา เพราะญาณเปนไปในขันธ 
ตาง ๆ แนนหนา. . .  เปนไปในธาตุตาง ๆ แนนหนา . . .  ในอรรถตาง ๆ 
แนนหนา. . .  ในปฏิจจสมุปบาทตาง ๆ แนนหนา. . .  ในความหนวงสุญญตา 
ตาง ๆ แนนหนา. . .  ในอรรถธรรมนิรุกติปฏิภาณแนนหนา. . .   ในสลีขันธ 
ตาง ๆ แนนหนา. . .  ในสมาธิขันธ   ปญญาขันธ  วิมุตติขันธ  วิมุตติญาณ 
ทัสสนขันธตาง ๆ แนนหนา. . .  ในฐานะและอฐานะตาง ๆ แนนหนา. . .  ใน 
วิหารสมาบัติตาง ๆ แนนหนา. . .   ในอริยสัจตาง ๆ  แนนหนา. . .    ในสติ-  
ปฏฐาน  สัมมัปปธาน  อิทธิบาท  อินทรีย  พละ  โพชฌงคตาง ๆ  แนนหนา. . . 
ในอริยมรรค    สามัญญผล    อภิญญาตาง ๆ  แนนหนา. . .    ญาณเปนไปใน 
ปรมัตถนิพพาน  ลวงธรรมท่ีทั่วไปแกชนตาง ๆ แนนหนา. ชื่อวา  หาสปญญา 
เปนไฉน  ชือ่วาหาสปญญา  เพราะบางคนในโลกน้ี     มีความราเริง    แชมชื่น  
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ยินดี  ปราโมทย  บําเพ็ญศีล  บําเพ็ญอินทรียสังวร  บําเพ็ญโภชเนมัตตัญุตา  
ชาคริยานุโยค   สลีขันธ   สมาธิขันธ   ปญญาขันธ   วิมุตติขันธ   วิมุตติญาณ 
ทัสสนขันธ.  ชื่อวา  หาสปญญา  เพราะเปนผูมากดวยความราเริง   ปราโมทย 
แทงตลอดฐานะและอฐานะ.  ชื่อวา หาสปญญา เพราะเปนผูมากดวยความราเริง 
บําเพ็ญวิหารสมาบัติ.    ชือ่วา    หาสปญญา    เพราะเปนผูมากดวยความราเริง 
แทงตลอดอริยสัจ.  ชื่อวา   หาสปญญา  เพราะอบรมสติปฏฐาน  สัมมัปปธาน 
อิทธิบาท  อินทรีย  พละ โพชฌงค  อริยมรรค.  ชือ่วาหาสปญญา  เพราะเปน 
ผูมากดวยความราเริง    กระทําใหแจงสามัญญผล    แทงตลอดอภิญญา.   ชือ่วา 
หาสปญญา    เพราะเปนผูมากดวยความราเริง    มากดวยความแชมชื่น    ยนิดี 
ปราโมทย  กระทําใหแจงปรมัตถนิพพาน. ชื่อวา หาสปญญา ก็เพราะพระเถระ 
ครั้งเปนดาบส   ชื่อนารท   กระทําความปรารถนาเปนพระอัครสาวกแทบเบ้ือง 
พระบาท  ของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  อโนมทัสสี   นบัต้ังแตครั้งนั้นมา 
ก็เปนผูมากดวยความราเริง  กระทําการบําเพ็ญศีลเปนตน.  ชวนปญญาเปนไฉน 
ก็เพราะปญญาพิจารณาเห็นรูป    อยางใดอยางหน่ึง    ทั้งท่ีเปนอดีต    อนาคต 
ปจจุบัน   ทั้งไกล  ทั้งใกล  รูปทั้งหมดโดยเปนของไมเที่ยง   แลนไปเร็ว.  ชือ่วา 
ชวนปญญา  ก็เพราะปญญาพิจารณาเห็นรูป   โดยความเปนทุกข   แลนไปเร็ว 
โดยความเปนอนัตตา  แลนไปเร็ว.  ชื่อวา  ชวนปญญา  ก็เพราะพิจารณาเห็น 
เวทนา ฯลฯ   วิญญาณ   อยางใดอยางหนึ่งท้ังท่ีเปนอดีต    อนาคต    ปจจุบัน 
วิญญาณทั้งหมด  โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข  เปนอนัตตา  แลนไปเร็ว. 
ชื่อวา   ชวนปญญา  ก็เพราะพิจารณาจักษุ ฯลฯ   ชรามรณะ   ทั้งท่ีเปนอดีต 
อนาคต  ปจจุบัน  โดยความเปนของไมเที่ยง   เปนทุกข   เปนอนัตตา   แลน 
ไปเร็ว. ชื่อวา  ชวนปญญา  ก็เพราะพิจารณาใครครวญแจมชัดจะแจงวา  รปู 
ทั้งท่ีเปนอดีต  อนาคต  ปจจุบัน   ชื่อวา  ไมเที่ยง   เพราะอรรถสิ้นไป  ชื่อวา  
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ทุกข เพราะอรรถวานากลัว ชื่อวา อนัตตา  เพราะหาแกนสารมิได แลนไปเร็วใน  
พระนิพพานเปนสวนดับแหงรูป. ชื่อวา ชวนปญญา ก็เพราะพิจารณาใครครวญ 
แจมชัดจะแจงวา  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  จักษุ ฯลฯ   ชรามรณะ 
ทั้งท่ีเปนอดีต  อนาคต  ปจจุบัน ชื่อวาไมเที่ยงเพราะอรรถวาส้ินไป ฯลฯ  แลน 
ไปเร็วในพระนิพพาน   เปนสวนดับแหงชรามรณะ.    ชื่อวาชวนปญญาก็เพราะ 
พิจารณาใครควรญแจมชัดจะแจงวา  รูป  ทั้งที่เปนอดีตอนาคตปจจุบัน   ฯลฯ 
วิญญาณ  จักษุ ฯลฯ ชรามรณะ  ไมเที่ยง  อันปจจัยปรุงแตง  อาศัยปจจัยเกิด 
ข้ึน  มีอันสิ้นไป  เสื่อมไป   ดับไปเปนธรรมดา   แลนไปเร็วในพระนิพพานเปน 
สวนดับแหงชรามรณะ.  ติกขปญญาเปนไฉน. ชื่อวา ติกขปญญา เพราะตัดกิเลส 
ทั้งหลายไดเร็ว.  ชื่อวา  ติกขปญญา  เพราะไมพักไวซึ่งกามวิตก  พยาบาทวิตก 
วิหิงสาวิตกท่ีเกิดข้ึน   ไมพักอกุศลบาปธรรมท่ีเกิดข้ึนอีก  ไมพัก  ละ  บรรเทา 
ทําใหสิ้น  ทาํใหไมมี  ซึ่งราคะโทสะโมหะ   โกธะ  อุปนาหะ   มักขะ   ปลาสะ 
อิสสา  มัจฉริยะ  มายา  สาไถย  ถัมภะ  สารัมภะ  มานะ  อติมานะ  มทะ  ปมาทะ 
ที่เกิดข้ึนแลว    กิเลสทุจรติท้ังหมด   อภิสังขารทั้งหมด  กรรมท่ีใหถึงสังสารภพ 
ทั้งหมด. ชื่อวา  ติกขปญญาเพราะปญญาท่ีบรรล ุ กระทําใหแจงสัมผัสมรรค ๔ 
สามัญญผล ๔ ปฏิสัมภิทา ๔  อภิญญา ๖ ณ ที่นั่งแหงเดียว.    เมื่อพระผูมีพระ. 
ภาคเจากําลังทรงแสดงเวทนาปริคคหสูตรแกทีฆนขปริพาชก   หลานชาย   พระ- 
เถระยืนถวายงานพัด   กตั็ดกิเลสไดทั้งหมด   ชื่อวามีปญญาแหลม   ต้ังแตแทง 
ตลอดสาวกบารมีญาณ.  ดวยเหตุนั้น  พระอานนทเถระจึงทูลวา ติกฺขปฺโ 
ภนฺเต  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  พระเจาขา   ทานพระสารีบุตรมีปญญาแหลม 
ดังน้ี.  นิพเพธิกปญญา  เปนไฉน  ชื่อวานิพเพธิกปญญา  เพราะบางคนใน 
โลกนี ้   มากดวยความหวาดสะดุงเอือมระอาไมยินดีนัก    เบือนหนาหนีไมไยดี 
ในสังขารทั้งปวง   เจาะทําลายกองโลภะ   ที่ไมเคยเจาะไมเคยทําลาย    ในสงัขาร  
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ทั้งปวง.  ชื่อวา  นิพเพธิกปญญา   เพราะเจาะทําลายกองโทสะกองโมหะ  โกธะ  
อุปนาหะ  ฯลฯ  ที่ไมเคยเจาะไมเคยทําลายกรรมท่ีใหถึงภพท้ังหมด.    บทวา 
อปฺปจฺโฉ  ไดแก  เปนผูประกอบดวยลักษณะอยางน้ีวา  ปกปดคุณท่ีมีอยู  รูจัก 
ประมาณในการรับ นี่เปนลักษณะของผูมีความมักนอย. บทวา สนฺตุฏโ  ไดแก 
เปนผูประกอบดวยสันโดษ ๓ ในปจจัย  ๔  คือ ยถาลาภสันโดษ ยถาพลสันโดษ 
ยถาสารุปปสันโดษ.  บทวา  ปวิวิตฺโต ไดแกผูไดวิเวก ๓ เหลาน้ี  คือ กายวิเวก 
ของผูมีกายต้ังอยูในความสงัด ผูยินดีในเนกขัมมะ จิตตวิเวก ของผูมีจิตบริสุทธิ์  
ผูถึงความผองแผวอยางยิ่ง และอุปธิวิเวก ของเหลาบุคคลผูไรอุปธิผูถึงวิสังขาร. 
บทวา อสสฏโ ไดแกผูเวนจากการคลุกคลี ๕ อยางเหลาน้ี   คือ คลุกคลีดวย 
การฟง   คลกุคลีดวยการเห็น  คลุกคลดีวยการสนทนา  คลุกคลีดวยการบรโิภค 
คลุกคลีดวยกาย.  การคลกุคลี ๕ อยางนี้   ยอมเกิดกับบุคคล ๘ จําพวก  คือ พระ- 
ราชา อมาตยของพระราชา เดียรถีย สาวกของเดียรถีย อุบาสก  อุบาสิกา  ภิกษุ 
ภิกษุณี ความคลุกคลีแมทั้งหมดน้ันไมมีแกพระเถระ เหตุนั้น พระเถระจึงวาผูไม 
คลุกคลี.  บทวา  อารทฺธวริิโย ไดแก  เปนผูประคองความเพียร มีความเพียร 
บริบูรณในขอน้ัน  ภิกษุผูปรารภความเพียร ยอมไมยอมใหกิเลสที่เกิดขณะเดิน 
ติดมาถึงขณะยืน ไมยอมใหกิเลสที่เกิดขณะยืน  ติดมาถึงขณะน่ัง ไมยอมใหกิเลส 
ที่เกิดขณะนั่ง  ติดมาถึงขณะนอน.  กิเลสเกิดในทีน่ั้น ๆ ก็ขมไวไดในที่นั้น ๆ นั่น 
แหละ.    ก็พระเถระมิไดเหยียดหลังบนเตียงมาถึง ๔๘  ป.     พระอานนทเถระ 
หมายถึงขอนั้นจึงทูลวา  อารทฺธวิริโย   ผูปรารภความเพียร.   บทวา   วตฺตา 
ไดแกเปนผูกลาวกําจัดโทษ.    พระเถระเห็นความประพฤติทรามของเหลาภิกษุ 
ก็ไมผัดเพ้ียนวา    คอยพูดกันวันนี้  พูดกันวันพรุงน้ี   อธิบายวา  ทานสั่งสอน 
พร่ําสอนในท่ีนั้น ๆ เลย.   บทวา   วจนกฺขโม   ไดแก  ยอมทนฟงคําของผู 
อ่ืน  จริงอยู   ภิกษุรูปหน่ึงชอบสอนผูอ่ืน   แตตัวเองถูกผูอ่ืนสอนเขา   ก็โกรธ. 
สวนพระเถระใหโอวาทแกผูอ่ืนดวย    ตัวเองแมถูกโอวาท    ก็ยอมรับดวยเศียร  
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เกลา   เลากนัมาวา  วันหน่ึง  สามเณรอายุ ๗  ขวบ   เรียนพระสารีบุตรเถระวา  
ทานสารีบุตรขอรับ  ชายผานุงของทานหอยลงมาแนะ.  พระเถระไมพูดอะไรเลย 
ไป ณ ที่เหมาะแหงหนึ่ง    นุงเรียบรอยแลวก็มา    ยืนประณมมือพูดวา    เทาน้ี 
เหมาะไหม  อาจารย พระเถระกลาววา  ผูบวชในวันนั้น เปนคนดี  อายุ ๗ ขวบ 
โดยกําเนิด   ถึงผูนั้นพึงสั่งสอนเรา    เราก็ยอมรับดวยกระหมอมดังนี้.   บทวา 
โจทโก  ไดแกสั่งสอนตามแบบธรรมเนียมวา ธรรมดาวาภิกษุ  เห็นวิติกกมโทษ 
ในเมื่อเรื่องเกิดข้ึนแลวก็ตาม   ยังไมเกิดข้ึนก็ตาม   พึงนุงอยางนี้    พึงหมอยางนี้  
เดินอยางนี้  ยืนอยางนี้  นั่งอยางนี้  เค้ียวอยางนี้  ฉันอยางนี้.  บทวา  ปาปครหี 
ไดแกไมเห็นแกคนชั่ว  ไมฟงคําคนชั่วเหลาน้ัน   ไมยอมอยูในจักรวาลเดียวกับ 
คนชั่วเหลาน้ัน.   พระอานนทเถระทูลวา  พระเจาขา   ทานพระสารีบุตรตําหนิ 
บาป  ดวยเหตุ ๒ ประการ  คือ  ตําหนิคนชั่วอยางนี้บางวา 
                   มา เม   กทาจิ  ปาปจฺโฉ             กุสีโต  หีนวรีิโย 
                   อปฺปสฺสุโต อนาทาโน                สมนฺตา  กตฺถจิ  อห ุ
                             ในกาลไหน ๆ  ขอเพ่ือนสพรหมจาร ี
                   ของเราอยาเปนผูมีความปรารถนาลามก 
                   เกียจคราน  หยอนความเพียร  มีสุตะนอย 
                   ไมยึดถือรอบดานไมมีในท่ีไหน ๆ  เลย. 
         ตําหนิธรรมฝายชั่วอยางนี้บางวา    ธรรมดาวาสมณะไมพึงตกอยูใน 
อํานาจราคะ   ในอํานาจโทสะและโมหะ   ราคะโทสะโมหะ    ที่เกิดข้ึนแลว    พึง 
ละเสีย    ดังน้ี.    เมื่อทานพระอานนทกระทําการประกาศคุณตามความเปนจริง 
ของพระเถระดวยบท  ๑๖  บท   อยางน้ีแลว    บุคคลชั่วไร ๆ กอ็ยาไดกลาววา 
ทําไมพระอานนทไมไดกลาวคุณสหายท่ีรักของตน    คําอะไรท่ีพระอานนทนั้น  
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กลาวแลว   ก็เปนอยางนั้นนั่นแล.   พระอานนทนั้นเปนสัพพัญู    หรือพระ-   
ศาสดา     เมื่อทรงกระทําการกลาวคุณน้ัน      ที่ไมกําเริบเปนคําตรัสของพระ 
สัพพัญูพุทธะ  ก็เทากับประทับแหวนตราชินลัญจกร   [ตราพระชินเจา]  จึง 
ตรัสวา    เอวเมต    ดังน้ีเปนตน.    เมือ่พระตถาคตและพระอานนทเถระกําลัง 
กลาวคุณของพระมหาสาวกอยู   เหลาภุมมเทวดา  เทวดาผูอยูภาคพื้นดินก็ลุกข้ึน 
กลาวคุณดวยบท  ๑๖  บทเหลาน้ันเหมือนกัน.     แตนั้นเหลาอากาสัฏฐกเทวดา 
คือ  เทวดาผูอยูในอากาศ    เทวดาฝนเย็น    เทวดาฝนรอน    เทวดาชั้นจาตุม- 
มหาราชตลอดถึงอกนิฏฐพรหมโลก      ก็ลุกข้ึนกลาวคุณดวยบท  ๑๖  บทเหลา 
นั้นเหมือนกัน.    เทวดาในหม่ืนจักรวาลต้ังตนแตจักรวาลหนึ่ง    กล็ุกข้ึนกลาว 
โดยอุบายน้ัน.    ครั้งน้ัน    สุสิมเทพบุตร     สัทธวิิหาริกของทานพระสารีบุตร 
ดําริวา   เทพบุตรเหลาน้ี    ละกิฬาในงานนักษัตรของตน ๆ เสียแลวดํารงอยูใน 
ที่นั้น  กลาวคุณอุปชฌายของเราเทาน้ัน   จําเราจะไปสํานักพระตถาคต  กระทํา 
การกลาวคุณน้ันนั่นแหละ   ซึ่งเปนคําของเทวดา.  เทพบุตรนั้น    ก็ไดกระทาํ 
อยางนั้น เพ่ือจะแสดงความขอน้ัน ทานจึงกลาววา   อถ  โข  สุสโิม  เทวปุตฺโต 
ดังน้ีเปนตน.   ในบทวา   อุจฺจาวจา  ในที่อ่ืน ๆ ประณีต   ทานเรียกวาอุจจะ 
(สูง) เลวทานเรียกวา อวจะ (ตํ่า) แตในสูตรนี้  บทวา อุจฺจาวจา ไดแกวรรณะ 
และรัศมีของวรรณะ  ตาง ๆ  อยาง.   เขาวา  รัศมีแหงวรรณะของเทวบริษัทน้ัน 
ปรากฏชัดม ี๔ อยาง   คือท่ีเขียวก็เขียวจัด   ที่เหลืองก็เหลืองจัด     ที่แดงก็แดง 
จัด  ที่ขาวก็ขาวจัด  ดวยเหตุนั้นนั่นแล  อุปมา  ๔  ขอจึงมาวา  เสยฺยถาปนาม 
เปนตน.   ในอุปมา ๔  ขอน้ัน   บทวา   สุโภ  แปลวาดี.   บทวา    ชาติมา 
แปลวา   ถึงพรอมดวยชาติ.   บทวา    สุปริกมฺมกโต    ไดแกเจียระนัยดีแลว 
ดวยบริกรรมมีลางเปนตนวางไวบนผากัมพลเหลือง.   บทวา  เอวเมว  ความวา 
มณีทั้งหมดเริ่มสองประกายพรอมกัน    ดังมณีที่วางบนผากัมพลแดง.    บทวา 
เนกฺข  ไดแกเครื่องประดับที่ทําดวยทองคําเกินเนื้อหา.  จริงอยู  เครื่องประดับ  
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นั้น    ยอมเหมาะแกการยํ้าและชัด.   บทวา   ชมฺโพนท  ไดแกทองท่ีเกิดในแม  
น้ําท่ีไหลไปทางกึ่งชมพูใหญ หรือเม่ือรสผลชมพูใหญจมดิน หนอทองคําผุดข้ึน 
อธิบายวา  เครื่องประดับที่ทําดวยทองคํานั้น.  บทวา  กมฺมารปุตฺต  อุกฺกาม-ุ 
เขสุ  กุสล  สมฺปหฏ  ไดแก ที่บุตรชางทองผูฉลาด   หลอมทางปากเบา 
สุกควางแลว. ในคัมภีรธาตุวิภังค ทานถือเอาทองชมพูนุท ที่ยังไมทํารูปพรรณ. 
แตในพระสูตรนี้   ทานถอืเอาทองที่ทํารูปพรรณแลว.   บทวา  วิทฺเธ   แปลวา 
อยูไกล.  บทวา  เทเว  ไดแก  อากาศ.    บทวา  นภ  อพฺภุสฺสุกฺกมาโน 
ไดแก โลดข้ึนสูอากาศ.  ดวยบทน้ี  ทานแสดงภาพดวงอาทิตยออน ๆ.  บทวา 
โสรโต    ไดแก  ประกอบดวยความสงบเสง่ียม.   บทวา   ทนฺโต   ไดแก 
หมดพยศ.   บทวา  สตฺถุวณฺณภโต  แปลวา มีคุณท่ีพระศาสดาทรงนํามาแลว. 
จริงอยู    พระศาสดาประทับนั่งทามกลางบริษัท ๘ ทรงนําคุณของพระเถระมา 
โดยนัยวา  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจงคบสารีบุตรและโมคคัลลานะ ดังน้ี  
เปนตน.    พระเถระก็ชื่อวา    เปนผูมคุีณท่ีพระศาสดาทรงนํามาแลว.    บทวา 
กาล  กงฺขติ  ไดแก ปรารถนากาลเปนที่ปรินิพพาน.  จริงอยู   พระขีณาสพ 
ยอมไมกระหยิ่มยินดีความตาย  ไมมุงหมายความเปน  แตปรารถนา  อธิบายวา 
ยืนคอยดูกาลเวลา  เหมือนบุรุษยืนคอยคาจางไปวันหน่ึง ๆ. ดวยเหตุนั้น ทาน 
พระสารีบุตรจึงกลาววา 
         นาภินนฺทามิ  มรณ                  นาภินนฺทามิ   ชีวิต 
         กาล  จ  ปาฏิกงฺขาม ิ                 นพฺิพิส  กติโก  ยถา 
                             เราไมยนิดีความตาย      เราไมยนิดี 
                   ความเปนอยู  แตเรารอเวลา  [ปรินิพพาน] 
                   เหมือนลูกจาง  รอคาจางฉะน้ัน. 
                            จบอรรถกถาสุสิมสูตรที่  ๙  
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                                    ๑๐.  นานาติตถิยสูตร 
 
         [๓๑๓]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-  
         สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ  พระวิหารเวฬุวัน  อัน  
เปนที่ใหเหยื่อแกกระแต    กรุงราชคฤห   ณ   กาลครั้งหนึ่ง   เมื่อลวงปฐมยาม 
พวกเทพบุตรผูเปนสาวกเดียรถียตาง ๆ  เปนอันมาก    คือ    อสมเทพบุตร 
สหลีเทพบุตร  นกิเทพบุตร  อาโกฏกเทพบุตร  เวฏัมพรีเทพบุตร  มาณวคามิย- 
เทพบุตร    มวีรรณะงามยิ่ง   ทําพระวิหารเวฬุวันใหสวางทั่วแลว     เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ    ครั้นแลวจึงอภิวาท   แลวยนือยู   ณ  ที่ควร 
สวนขางหน่ึง. 
         [๓๑๔]   อสมเทพบุตร   ครั้นยืนอยู ณ สวนท่ีควรขางหน่ึงแลว    ได 
กลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาคเจา  ปรารภถึงทานปูรณะกัสสปวา 
                             ครูปูรณะกัสสป  เพียงแตมองไมเห็น 
                   บาปหรือบุญของตน   เพราะเหตุทสัตวถูก 
                   ฟน  ถูกฆา  ถูกโบย  เสื่อมเสีย  ในโลกน้ี 
                   เทาน้ัน   ทานบอกใหวางใจเสีย  ทานยอม 
                   ควรท่ีจะไดรับยกยองวาเปนศาสดา. 
         [๓๑๕]   สหลีเทพบุตร    ไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาคเจา 
ปรารภถึงทานมักขลิโคศาล  ตอไปวา 
                             ครูมักขลิโคศาล          สํารวมตนดีแลว 
                   เพราะรังเกียจบาปดวยตบะ    ละวาจาท่ีกอ 
                   ใหเกิดความทะเลาะกับคนเสีย      เปนผู  
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                   สม่ําเสมอ  งดเวนจากส่ิงท่ีมีโทษ  พูดจริง  
                   ทานมักขลิโคศาล   จัดวาเปนผูคงท่ี    ไม 
                   กระทําบาปโดยแท. 
         [๓๑๖]   นิกเทพบุตร     ไดกลาวคาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาคเจา 
ปรารภถึงทานนิครนถ  นาฏบุตร  ตอไปวา 
                             ครูนิครนถ  นาฏบตุร  เปนผูเกลียด 
                   บาป   มีปญญารักษาตัว   เห็นภัยในสงสาร 
                   เปนผูระมัดระวังท้ัง  ๔ ยาม  บอกสิ่งท่ีตน 
                   เห็นแลวและฟงแลว  นาจะไมใชผูหยาบชา 
                   โดยแท. 
         [๓๑๗]   อาโกฏกเทพบุตร  ไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาคเจา 
ปรารภถึงพวกเดียรถียตาง ๆ  ตอไปอีกวา 
                             ทานปกุธะกัจจายนะ         ทานนิครนถ 
                   นาฏบุตร    และพวกทานมักขลิโคศาล 
                   ทานปูรณะกัสสปเหลาน้ี    ลวนแตเปน 
                   ศาสดาของหมู    บรรลุผลแหงสมณธรรม 
                   แลว  ทานเหลาน้ันคงเปนผูไมไกลไปจาก 
                   สัตบุรุษแนนอน. 
         [๓๑๘]   เวฏัมพรีเทพบุตร  ไดกลาวตอบอาโกฏกเทพบุตรดวยคาถาวา 
                             สุนัขจิง้จอกสัตวเลว ๆ   ใครจะตีตน 
                   เสมอราชสีห   แมจะไมใชสัตวขี้เรื้อน  แต 
                   ก็มีบางคราวที่ทําตนเทียมราชสีห   ครูของ 
                   หมูเปลือยกาย   พูดคําเท็จ   มมีรรยาทนา- 
                   รังเกียจ  จะเทียบกับสัตบรุษุยอมไมได.  
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         [๓๑๙]   ลําดับนั้น     มารผูมีบาปเขาสิงเวฏัมพรีเทพบุตรแลวไดกลาว 
คาถาน้ี   ในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา  
                             สัตวเหลาใด  ขวนขวาย ในความเกลียด 
                   บาปดวยตบะ  รักษาความสงบสงัดอยู  ติด 
                   อยูในรูป ปรารถนาเทวโลก   สัตวเหลาน้ัน  
                   ยอมสั่งสอนชอบ   เพ่ือปรโลกโดยแท. 
         [๓๒๐]   ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา    นีเ้ปนมารตัว 
รายกาจ  จึงไดตรัสคาถาตอบมารผูมีบาปวา 
                             รูปใด ๆ จะอยูในโลกนี้หรือโลกอื่น 
                   และจะอยูในอากาศ   มีรศัมีรุงเรืองกต็ามท่ี 
                   รูปท้ังหมดเหลาน้ัน  อันมารสรรเสรญิแลว 
                   วางดักสัตวไวแลว   เหมือนเขาใสเหย่ือลอ 
                   เพ่ือฆาปลา  ฉะนั้น. 
         [๓๒๑]   ลําดับนั้น    มาณวคามิยเทพบุตร    ไดกลาวคาถาเหลาน้ีใน 
สํานักพระผูมีพระภาคเจา  ปรารภถึงพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             ภูเขาเวปุละ  เขากลาวกันวา  สูงเปน 
                   เย่ียมกวาภูเขาท่ีต้ังอยูในกรุงราชคฤห 
                   เสตบรรพตเปนเลิศกวาภูเขาท่ีต้ังอยูในปา 
                   หิมวันต   ดวงอาทิตยเปนเลิศกวาส่ิงท่ีไป 
                   ในอากาศ   มหาสมุทรเปนเลิศกวาหวงนํ้า 
                   ทั้งหลาย    ดวงจันทรเปนเลิศกวาดวงดาว 
                   ทั้งหลาย  พระพุทธเจากลาวกันวาเปนเลิศ  
                   กวาประชุมในท้ังโลก  พรอมทั้งเทวโลก. 
                                  จบนานาติตถิยสูตร 
                             จบ  นานาติตถิยวรรค  ที่  ๓  
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                                    อรรถกถานานาติตถิยสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในนานาติตถิยสูตรที่  ๑๐  ตอไป :- 
         บทวา  นานาติตฺถิยสาวกา    ความวา    เทพบุตรสาวกของเดียรถีย 
ตาง ๆ เหลาน้ัน  เปนกัมมวาที   นับถอืกรรม    เพราะฉะนั้น      จึงกระทําบุญ 
ทั้งหลายมีทานเปนตน     บังเกิดในสวรรค    เทพบตุรเหลาน้ัน    สําคัญวาเรา 
บังเกิดในสวรรค    เพราะเลื่อมใสในศาสดาของตน    จึงมาดวยหมายใจวาเราจะ 
ไปยืนในสํานักของพระทศพล    กลาวคุณศาสดาของเรา    แลวกลาวดวยคาถา 
องคละ ๑ คาถา.   บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ฉินฺทติมาริเต  จ  หตชานีสุ 
ไดแก ในการโบย  และในการเสื่อมทรัพยทั้งหลาย.  ดวยบทวา  ปฺุ  วา 
ปน  อสมเทพบุตร  ไมตามพิจารณาแมแตบุญของตน  กลาวโดยยอวา  วิบาก 
ของบุญและบาปไมมี ดังนี้.  บทวา  ส  เว  วิสฺสาสมาจิกฺขิ  ความ  อสม- 
เทพบุตรนั้นแล  เมื่อกลาววา วิบาก  ทั้งของบาปท่ีทําแลว   ทัง้ของบุญที่ทําแลว 
ไมมี ดังน้ี   จึงบอกท่ีพักอาศัย ที่พ่ึงของสัตวทั้งหลาย  เพราะฉะน้ัน   จึงกลาววา 
ศาสดาปุรณกัสสป  ควรแกการนับถอื การไหว การบูชา.  บทวา ตโปชิคุจฺฉาย 
ไดแก  เพราะเกลียดบาป   ดวยตปะคือการทํากายใหลําบาก.    บทวา  สฺสวุโต 
ไดแก  ประกอบแลว   หรอืปดแลว.     บทวา   เชคุจฉฺี   ไดแก  เกลียดบาป 
ดวยตปะ.  บทวา  นิปโก  ไดแก  บัณฑิต.  บทวา  จาตุยามสุสวุโต  ไดแก 
สํารวมดวยดีดวยาม ๔  สวนท้ัง  ๔ เหลาน้ี    คือ  ผูหามนํ้าท้ังปวง  ผูประกอบ 
ในการหามบาปท้ังปวง  ผูกําจัดบาปท้ังปวง  ผูหามบาปทั้งปวงถูกตอง    ชื่อวา 
ยาม ๔.  บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สพฺพวาริวาริโต   จ  ไดแก  หามนํ้า 
ทั้งหมด อธิบายวา น้ําเย็นทั้งหมดหามขาด  เขาวานิครนถนาฏบุตรนั้น  สําคัญ  
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วามีตัวสัตวในน้ําเย็น   เพราะฉะนั้น  จึงไมใชน้ําเย็นนั้น.   บทวา  สพฺพวาริ-  
ยุตฺโต   ไดแก  ประกอบดวยการหามบาปทุกอยาง.    บทวา  สพฺพวาริธุโต 
ไดแก กําจัดบาปเสียแลว ดวยการหามบาปทุกอยาง.  บทวา สพฺพวาริผุฏโ 
ไดแก ผูอันการหามบาปท้ังปวงถูกตองแลว.  บทวา  ทิฏ  สตฺุจ  อาจิกขฺ 
ไดแก  บอกวาส่ิงท่ีเห็นเราเห็นแลว  ขอท่ีฟง  เราฟงแลวไมปดเลย.   บทวา 
นหิ  นูน  กิพฺพิสี  ความวา  ศาสดาเห็นปานน้ัน     ยอมชื่อวา  เปนผูกระทํา 
ความชั่วราย.  บทวา  นานาติตฺถิเย   ความวา   เขาวา   อาโกฏกเทพบุตรนั้น 
เปนอุปฏฐากของเหลาเดียรถียตาง ๆ นัน้แล   เพราะฉะนั้น    เขาจึงกลาวปรารภ 
เดียรถียเหลาน้ัน.    บทวา  ปกุทฺธโก   กาติยาโน  ไดแก  ศาสดาชื่อปกุธ- 
กัจจายนะ. บทวา นิคนฺโถ ไดแก  ศาสดาชื่อนาฎบุตร. บทวา  มกขฺลิปูรณาเส 
ไดแก  ศาสดาชื่อมักขลิ   และชื่อปูรณะ.    บทวา   สามฺปฺปตฺตา  ไดแก 
ถึงท่ีสุดในสมณธรรม.  ดวยบทวา  นหิ  นูน  เต  อาโกฏกเทพบุตรกลาววา 
ศาสดาเหลานั้นไมไกลไปจากสัตบุรุษท้ังหลายเลย    ศาสดาเหลาน้ันนั่นแล   จึง 
ชอบที่จะเปนสัตบุรุษในโลก.  บทวา  ปจฺจภาสิ  ความวา  เวฏันพรีเทพบุตร 
คิดวา  อาโกฏกเทพบุตรผูนี้   ยืนกลาวคุณของศาสดาชีเปลือย   ผูไรสิริเหลาน้ี  
ในสํานักของพระทศพล  ดังนั้น   เราจักกลาวโทษของศาสดาเหลาน้ัน    แลวจึง 
กลาวโตตอบ.    บทวา  สห  รจิตมตฺเตน  ไดแก พรอมดวยเหตุเพียงแตง 
ถอยคํา.    บทวา  ฉโว   สงฺิคาโล  ไดแก  สุนัขจ้ิงจอกตาบอด    ตํ่าทราม. 
บทวา  โกฏโก  เปนไวพจนของคํานั้นนั่นแหละ.  บทวา สงฺกสฺสราจาโร 
ไดแก มีความประพฤติที่นารังเกียจ.    บทวา น  สต  สริกขฺโก    ความวา 
ศาสดาของทานจะเทียมสัตบุรุษผูเปนบัณฑิตหาไดไม   ทานก็เสมือนสุนัขจ้ิงจอก 
ตาบอด  ยังจะทําเดียรถียใหเปนราชสีหหรือ.  บทวา  อนฺวาวิสิตฺวา  ความวา 
มารผูมีบาป    ดําริวา    เวฎัมพรีเทพบุตรผูนี้    กลาวโทษของเหลาศาสดาเห็น  
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ปานน้ัน  ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ  เราจะใหเขากลาวคุณดวยปากนั่นแหละ  จึงเขา 
สิงในรางของเวฎัมพรีเทพบุตรนั้น    นอมใจตามไป  ชื่อวา  เขาไปอาศัยอยู  ดวย  
ประการฉะน้ี.  บทวา อายุตฺตา ไดแก ขวนขวายขมักเขมน  ในอันเกลียดตปะ. 
บทวา  ปาลย  ปวิเวก  แปลวา  รักษาความสงัด   ไดยินวา   เดียรถียเหลาน้ัน 
ถอนผมตนเอง   ดวยคิดวา   เราจักรักษาความสงัดจากการแตงผม   เปลือยกาย 
เที่ยวไป  ดวยคิดวา  เราจักรักษาความสงัดจากผา   กินอาหารท่ีพ้ืนดินหรือท่ีมือ 
ดุจสุนัข   ดวยคิดวา  เราจักรักษาความสงัดจากอาหาร   นอนบนหนามเปนตน 
ดวยคิดวา    เราจักรักษาความสงัดจากที่นั่งท่ีนอน.     บทวา   รูเป  นิวิฏา 
ไดแก    ต้ังอยูในรูป     ดวยตัณหาและทิฐิ.     บทวา   เทวโลกาภินนฺทิโน 
ไดแก  ปรารถนาเทวโลก.  บทวา มาติยา ไดแก  สตัวที่ตองตาย  มารผูมีบาป 
กลาววา    เหลาเดียรถียยอมสั่งสอนสัตวที่จะตองตายเหลานั้นแหละ    โดยชอบ 
เพ่ือประโยชนแกปรโลก.  บทวา  อิติ  วิทิตฺวา   ความวา   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงระลึกวา  เทพบุตรผูนี้   กลาวโทษของศาสดาเหลาน้ีกอนแลว  บัดนี ้  กลับ 
มากลาวคุณ  ผูนี้เปนใครหนอ  แลวกท็รงทราบ.   บทวา  เย  จนฺตลิกฺขสฺม ิ
ปภาสวณฺณา ความวา บรรดารูปรัศมีดวงจันทร  รัศมีดวงอาทิตย  ประกาย 
เพชรพลอย   รุงกินน้ํา    และดวงดาวท้ังหลาย    รปูเหลาใดมีวรรณะสวางไสว 
ในทองฟา.    บทวา  สพฺเพว  เต  เต   ไดแก รูปเหลาน้ันทั้งหมด  อันทาน 
สรรเสริญแลว.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกมารวา  นมุจิ.  ดวยบทวา อามิสว 
มจฺฉาน  วธาย ขิตฺตา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    มารยอมเหว่ียงเหยื่อ 
ติดปลายเบ็ด    เพ่ือตองการฆาปลาท้ังหลาย    ฉันใด    ทานกลาวสรรเสริญ 
หวานรูปเหลาน้ันก็เพ่ือมัดสัตวทั้งหลาย    ฉันนั้น.    บทวา    มาณวคามิโย 
ความวา  ไดยินวา  เทพบุตรองคนี้  เปนพุทธอุปฏฐาก.  บทวา  ราชคหิยาน  
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ไดแก  ภูเขาในกรุงราชคฤห.    บทวา   เสโต    ไดแก  เขาไกรลาส.    บทวา 
อฆคามิน  ไดแก ที่โคจรไปในอากาศ.  บทวา  อุทธีน  ไดแก รองรับน้ํา. 
ทานอธิบายไวดังน้ีวา   ภูเขาวิบูลบรรพตประเสริฐสุด   แหงบรรดาภูเขาที่ต้ังอยู 
ในกรุงราชคฤห    ภูเขาไกรลาสประเสริฐสุด    แหงบรรดาภูเขาในปาหิมพานต  
ดวงอาทิตยประเสริฐสุด  แหงบรรดาสภาวะท่ีโคจรไปในอากาศ  สมุทร [ทะเล] 
ประเสริฐสุด    แหงบรรดาสภาวะท่ีรองรับน้ํา    ดวงจันทรประเสริฐสุด    แหง 
บรรดาดวงดาวท้ังหลาย  ฉันใด  พระพุทธเจาก็ประเสริฐสุด    แหงโลกพรอม 
ทั้งเทวโลก  ฉันนั้น. 
                                 จบอรรถกถานานาติตถิยสูตร  ที่  ๑๐ 
                                                 วรรคท่ี ๓  
                                       เทวปุตตสังยุตจบเพียงเทานี้ 
 

                    พระสูตรในนานาติตถิยวรรคที่  ๓ นี้  คือ 
          ๑. สิวสูตร  ๒.  เขมสูตร  ๓.  เสรีสูตร  ๔. ฆฏิการสูตร  ๕. ชันตุสูตร 
๖.   โรหิตัสสสูตร    ๗.  นันทสูตร    ๘.  นันทิวิสาลสูตร   ๙.  สุสิมสูตร  
๑๐.  นานาติตถิยสูตร   พรอมท้ังอรรถกถา. 
                                             จบ  เทวปุตตสังยุต  
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                                               โกสลสังยุต  
 
                                               ปฐมวรรค 
 
                                           ๑.  ทหรสูตร 
 
                             วาดวยของ  ๔  อยางไมควรดูหมิ่น 
         [๓๒๒]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระวิหารเชตวัน อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี   ครั้งน้ันแล   พระเจาปเสนทิโกศล 
ไดเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา      ครั้นแลวจึงไดทรงปราศรัยกับพระผูมี 
พระภาคเจา    ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว   จึงประทับนั่ง ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         [๓๒๓]   พระเจาปเสนทิโกศลไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     แม 
ทานพระโคดมทรงปฏิญาณหรือไมวา  ไดตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณอยางยอด 
เยี่ยม. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนมหาบพิตร    ก็พระองคเมื่อจะ 
ตรัสโดยชอบก็พึงตรัสถึงอาตมภาพวา     ตถาคตไดตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณ 
อยางยอดเยี่ยม ดูกอนมหาบพิตร เพราะวาอาตมาภาพไดตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณ 
อยางยอดเยี่ยมแลว. 
         [๓๒๔]   พระเจาปเสนทิโกศลทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแต 
พระโคดมผูเจริญ   แมสมณพราหมณบางพวก   เปนเจาหมู    เจาคณะ   เปน  
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คณาจารย  มีชื่อเสียง  มีเกียรติยศ   เปนเจาลัทธิ  ชนสวนมากยกยองวาดี  คือ 
ปูรณกัสสป    มักขลโิคศาล  นิครนถนาฏบุตร สัญชัยเวลัฏฐบุตร  ปกุธกัจจายนะ 
อชิตเกสกัมพล.  
         สมณพราหมณแมเหลาน้ัน     เม่ือถูกขาพระองคถามวา   ทานท้ังหลาย 
ยอมปฏิญาณไดหรือวา   เราไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณดังน้ี   กย็ัง 
ไมปฏิญาณตนไดวา  ไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  สวนพระโคดมผู 
เจริญยังทรงเปนหนุมโดยกําเนิดและยังทรงเปนผูใหมโดยบรรพชา     ไฉนจึง 
ปฏิญาณไดเลา. 
         [๓๒๕]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา    ดกูอนมหาบพิตร     ของ 
๔ อยางเหลานี้   ไมควรดูถูกดูหม่ินวาเล็กนอย ๔  อยางเปนไฉน  ของ ๔ อยาง 
คือ 
                   ๑.   กษัตริยไมควรดูถูกดูหมิ่นวายังทรงพระเยาว 
                   ๒.   งู  ไมควรดูถูกดูหมิ่นวาตัวเล็ก 
                   ๓.   ไฟ  ไมควรดูถูกดูหมิ่นวาเล็กนอย 
                   ๔.   ภิกษุ  ไมควรดูถูกดูหมิ่นวายังหนุม 
         ดูกอนมหาบพิตร  ของ  ๔  อยางเหลาน้ี       ไมควรดูถูกดูหม่ินวาเล็ก 
นอย. 
         [๓๒๖]   พระผูมีพระภาคเจาผูพระสุคตศาสดา   ครั้นตรัสไวยากรณคํา 
รอยแกวน้ีจบลงแลว   จึงไดตรัสคํารอยกรองตอไปอีกวา 
                             นรชนไมพึงดูถูกดูหมิ่น  กษัตรยิผู 
                   ถึงพรอมดวยพระชาติ  มีพระชาติสูง  ผู 
                   ทรงพระยศวายังทรงพระเยาว    เพราะเหตุ 
                   วา  พระองคเปนจอมมนุษย  ไดเสวยราช-  
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                   สมบัติแลว  ทรงพระพิโรธขึ้น ยอมทรงลง  
                   พระราชอาญาอยางหนักแกเขาได  เพราะ 
                   ฉะนั้น   ผูรักษาชีวิตของตน  พึงงดเวนการ 
                   หมิ่นพระบรมเดชานุภาพกษัตริยนั้นเสีย. 
                             นรชนเห็นงูที่บานหรือท่ีปาก็ตาม  ไมวา 
                   พึงดูถูกดูหมิ่นวาตัวเล็ก      (เพราะเหตุวา) 
                   งูเปนสัตวมีพิษ  (เดช)   ไมวาจะเปนพันธุ 
                   ไร ๆ งูนั้นพึงฉกกัดชายหญิงผูเขลาในบาง 
                   คราว  เพราะฉะน้ัน  ผูรักษาชีวิตของตน 
                   พึงงดเวนการดูหมิ่นงูนั้นเสีย. 
                             นรชนไมพึงดูถูกดูหมิ่นไฟท่ีกินเชื้อ 
                   มาก ลุกเปนเปลว  มีทางดํา (ที่ๆไฟไหม 
                   ไปดํา) วาเล็กนอย  เพราะวาไฟน้ันไดเชื้อ 
                   แลวก็เปนกองไฟใหญ    พึงลามไหมชาย 
                   หญิงผูเขลาในบางคราว  เพราะฉะน้ัน  ผู 
                   รักษาชีวิตของตน  พึงงดเวนการดูหมิ่นไฟ 
                   นั้นเสีย. 
                             (แตวา)  ปาใดท่ีถูกไฟไหมจนดําไป 
                   แลว   เมื่อวันคืนลวงไป ๆ พันธุหญาหรือ 
                   ตนไมยังงอกขึ้นที่ปาน้ันได  สวนผูใดถูก 
                   ภิกษุผูมีศีลแผดเผา  ดวยเดช  บุตรธิดาและ 
                   ปศุสัตวของผูนั้นยอมพินาศ  ทายาทของ  
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                   เขาก็ยอมไมไดรับทรัพยมรดก  เขาเปนผู 
                   ไมมีพันธุ  ยอมเปนเหมือนตาลยอดดวน.  
                             เพราะฉะน้ันบุคคลผูเปนบัณฑิต 
                   พิจารณาเห็นงู  ไฟ   กษตัริยผูทรงยศ  และ 
                   ภิกษุผูมีศีล  วาเปนภัยแกตน พึงประพฤติ 
                   ตอโดยชอบทีเดียว. 
         [๓๒๗]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสจบลงแลว  พระเจาปเสนทิโกศล 
ไดทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ภาษิตของพระองคแจม 
แจงนัก    ขาแตพระองคผูเจริญ    ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก    บุคคลหงาย 
ของท่ีควํ่า  เปดของท่ีปด  บอกทางแกคนหลงทาง  หรือสองประทีปในที่มืดดวย 
หวังวา   ผูมีจักษุจะไดเห็นรูป   ฉันใด   พระผูมีพระภาคเจาไดทรงแสดงธรรม 
โดยปริยายเปนอันมาก  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองค 
นี้ขอถึงพระผูมีพระภาคเจา      พระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนที่พ่ึงที่ระลึก 
ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก       ผูถึงสรณคมนจน 
ตลอดชีวิตท้ังแตวันนี้เปนตนไป.  
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                                          โกสลสังยุต 
 
                                     อรรถกถาทหรสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในทหรสูตรที่ ๑  ตอไป:-  
         บทวา  ภควตา สทฺธึ  สมฺโมทิ  ความวา   แมพระเจาปเสนทิโกศล 
ก็ทรงมีความยินดีรวมกับพระผูมีพระภาคเจา     โดยอาการอยางเดียวกับพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสถามถึงขันธปญจกพอทนไดเปนตน  ยินดีกับทาวเธอ   คือทรง 
นําความยินดีเปนอันหน่ึงอันเดียวกันเหมือนนํ้าเย็นกับน้ํารอน    ฉะน้ัน    อน่ึง 
พระเจาปเสนทิโกศลทรงยินดี   [บันเทิง]   ดวยถอยคําอันใดเปนตนวา   ทาน 
พระโคดม  พอทนหรือ  พอเปนไปไดหรือ  ทานพระโคดมและเหลาสาวกของ 
พระโคดมมีอาพาธนอย   มีโรคนอย   คลองแคลว   มีเรี่ยวแรง   อยูเปนสุขอยู 
หรือ  ทรงนําถอยคําน้ัน   ที่นายินดี  นาใหระลึกถึงกันลวงไป  ใหถึงท่ีสุด  คือ 
จบลงดวยปริยายเปนอันมากอยางนี้  คือ ชื่อวา สัมโมทนียะ เพราะใหเกิดความ 
ยินดีกลาวคือ   ปติปราโมทย   และควรท่ีจะยินดี   ชื่อวา   สาราณียะ   เพราะมี 
อรรถพยัญชนะไพเราะ    และเพราะเปนถอยคําท่ีควรระลึก      โดยควรที่จะให 
ระลึกถึงตลอดกาลนาน ๆ คือเปนไปเปนนิตย ไมทรงทราบความลึก  หรือความ 
ต้ืน  โดยคุณและโทษ   เพราะไมเคยพบพระตถาคต   จึงประทับนั่ง ณ ที่ควร 
สวนขางหนึ่ง  เมื่อประทับนั่งแลว ก็ตรัสวา  ภวป โน  เปนตนเพ่ือจะทูลถาม 
ปญหาเรื่องการสลัดออกจากโลกและการลงสูภพคือ     ความเปนพระสัมมาสัม- 
พุทธะของศาสดา   ที่ทาวเธอเสด็จมาทําเปนโอวัฏฏิกสารปญหา   คือปญหาที่มี 
สาระวกวน.   ศัพทวา   ภวมฺป    ในคําทูลถามนั้น    เปนนิบาตลงในอรรถวา 
ประมวล  พระเจาปเสนทิโกศลทรงประมวลศาสดาท้ัง ๖ ดวยศัพทนั้น.  อธิบาย 
วา   ทานพระโคดมก็ปฏิญาณ    เหมือนศาสดาท้ัง ๖ มีปูรณกสัสปเปนตน    ที ่ 
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ปฏิญญาวาเราเปนสัมมาสัมพุทธะหรือ   แตพระราชามิไดทูลถามปญหานี้     โดย  
ลัทธิของพระองคเอง  ตรัสถามโดยอํานาจปฏิญญาท่ีมหาชนในโลกถือกัน.  ครั้ง 
นั้น    พระผูมีพระภาคเจา   เมื่อจะทรงบันลือพุทธสีหนาท  จึงตรัสวา  ย  ห ิต 
มหาราช  ดังน้ีเปนตน. บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา อห  หิ  มหาราช  ความ 
วา   เราตถาคตตรัสรูยิ่งซึ่งสัมมาสัมโพธิกลาวคือพระสัพพัญุตญาณ   อันยอด 
เยี่ยม  ประเสริฐสุดแหงญาณท้ังหมด.  บทวา  สมณพฺราหฺมณา  ไดแกชื่อวา 
สมณะ  เพราะเขาบวช  ชือ่วาพราหมณ โดยกําเนิด.  ในบทวา  สงฺฆิโน  เปน 
ตน   ทีช่ื่อวา  สังฆี  เพราะสมณพราหมณเหลาน้ัน   มีสงฆกลาวคือชุมนุมนัก 
บวช.    ที่ชื่อวา  คณี  ก็เพราะสมณพราหมณ  มีคณะนั้นนั่นแหละ   ที่ชื่อวา 
คณาจารย     ก็เพราะเปนอาจารยของคณะน้ัน   โดยใหศึกษาอาจาระ.   บทวา 
าตา   แปลวาท่ีเขารูจักกันทั่ว   คือปรากฏแลว.   ที่ชื่อวา   ยสฺสฺสิ   [มียศ] 
ก็เพราะสมณพราหมณเหลาน้ัน     มียศ   [เกียรติยศ]   ฟุงขจรอยางนี้วา   ทาน 
เปนผูมักนอย  สันโดษ  ไมนุงแมแตผา  เพราะเปนผูมักนอย.  บทวา  ติตฺถกรา 
แปลวาเจาลัทธิ.  บทวา   สาธุสมฺมตา   ไดแกที่เขาสมมติอยางนี้วาเปนคนสงบ 
เปนคนดี.   บทวา   พหุชนสฺส  ไดแกปุถุชนคนอันธพาล    ผูมิไดสดับฟง 
[ศึกษา].  คําวา  ปูรณะ  เปนตน  เปนชื่อตัวและโคตร [สกุล] ของเจาลัทธิ 
เหลาน้ัน.  จริงอยู  คําวาปูรณะเปนชื่อตัวเทาน้ัน.   คําวา   มกัขลิ  ก็เหมือน 
กัน.   ก็มกัขลินั้น   เรียกกันวา   โคสาล   ก็เพราะเกิดในโรง  [คอก]   โค. 
บทวา  นาฏปุตฺโต      แปลวา บุตรของนักรํา.   บทวา  เวลฏปุตฺโต   แปล 
วา   บุตรของชางสานเสื่อลําแพน.    บทวา   กจฺจายโน   เปนโคตร   [สกลุ] 
ของเดียรถียชื่อ  ปกุทธะ.  เรียกกันวา   อชิต  เกสกัมพล  ก็เพราะครองผา 
กัมพลทําดวยผมคน.  
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         บทวา   เตป   มยา   ความวา    หลาหล*   มี ๓   คือ  กัปปหลาหล  
พุทธหลาหล  จักกวัตติหลาหล.  บรรดาหลาหลท้ัง  ๓  นั้น    หลาหลท่ีวา   กัป 
จักปรากฏที่สุดแสนป   ชื่อวา  กัปปหลาหล.    เหลาเทวดาเท่ียวปาวรองในถิ่น 
มนุษยวา ในที่สุดแสนปแตนี้ไป โลกจักพินาศ ผูนิรทุกขทั้งหลายจงเจริญเมตตา 
กรุณา    มุทติา    อุเบกขากันเถิด.      สวนหลาหลท่ีวา    พระพุทธเจาจักอุบัติ 
ในที่สุดพันป  ชื่อวา พุทธหลาหล.  เหลาเทวดาปาวรองวา  ในที่สุดพันปแตนี้  
ไป    พระพุทธเจาจักเสด็จอุบัติข้ึน     อันพระสังฆรัตนะผูปฏิบัติธรรมสมควร 
แกธรรมแวดลอมแลว   จักเสด็จจาริกแสดงธรรมโปรด.   สวนหลาหลท่ีวา   ใน 
ที่สุดรอยป   พระเจาจักรพรรดิจักอุบัติ   ชื่อวา  จักกวัตติหลาหล.  เหลาเทวดา 
ปาวรองวา   ในที่สุดรอยปแตนี้ไป   พระเจาจักรพรรดิ    ผูสมบูรณดวยรตันะ 
๗ ประการ    เปนใหญในทวีปทั้ง ๔  มีพระราชโอรสกวาพันองคเปนบริวาร 
เสด็จไปทางอากาศได  [เหาะได]  จักทรงอุบัติ   ดงัน้ี.    ก็ในหลาหลท้ัง ๓ นี้ 
ศาสดาท้ัง ๖ เหลาน้ี   ไดยนิเรื่องพุทธหลาหล   ก็เขาไปหาอาจารยเลาเรียนวิชา 
วาดวยแกวสารพัดนึกเปนตน      แลวก็ปฏิญญาวา    เราเปนพุทธะ     มหาชน 
หอมลอมจาริกไปตลอดชนบท  มาถงึกรุงสาวัตถีตามลําดับ.   เหลาอุปฏฐากคน 
บํารุง   ของศาสดาเหลาน้ัน     ก็เขาไปเฝาพระราชา    กราบบังคมทูลวา    ขาแต 
พระมหาราชเจา   ไดยินวา  ทานปูรณกัสสป ฯลฯ  อชิตเกสกัมพล  เปนพุทธะ 
เปนสัพพัญู. 
         พระราชาตรัสสั่งวา  พวกทานจงนิมนตศาสดาเหลาน้ันเขามา   ศาสดา 
ทั้ง ๖ นั้น   อันอุปฏฐากเหลาน้ันบอกวา  พระราชานิมนตพวกทาน  โปรดไป 
รับอาหารในพระราชวังเถิด  ดังน้ี   กไ็มกลาไป  เมื่อถูกรบเราบอย ๆ เขา   ก็รับ 
เพ่ือตองการรักษาน้ําใจของเหลาอุปฏฐาก    ก็ไปพรอมกันทั้งหมด    พระราชา 
*  คําวา  หลาหล  มี ๓ คือ  กัปปหลาหล  พุทธหลาหล  จักกวัตติหลาหลนี้  อรรถกถาของพมา 
ใชคําวา  โกลาหล  ๓  คือ  กัปปโกลาหล  พุทธโกลาหล  จักกวัตติโกลาหล. . .   
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โปรดใหจัดปูอาสนะ    รบัสั่งใหนั่ง.    พระราชอํานาจแผสรานไปท่ัวตัวเหลา  
นิครนถ.   นคิรนถเหลาน้ัน   ไมอาจนั่งเหนืออาสนะที่สมควรอยางใหญได  ก็ 
นั่งบนแผนกระดานและพ้ืนดิน.    ดวยเหตุเพียงเทาน้ีนี่แล    พระราชาก็ตรัสวา 
ธรรมอันสะอาดภายในของนิครนถเหลาน้ันไมมี      จึงไมพระราชทานอาหาร 
ตรัสถามวา    พวกทานเปนพุทธะ   หรือไมใชพุทธะ    ประหน่ึงทรงเอาคอนตี 
ผลตาลหลนจากตนตาล  ฉะน้ัน นิครนถเหลาน้ันคิดวา  ถาทูลวา เราเปนพุทธะ 
พระราชาตรัสถามในพุทธวิสัย    เรากไ็มอาจทูลตอบได     ทาวเธอก็จะตรัสวา 
พวกทานเที่ยวลวงมหาชนวาเราเปนพุทธะ   ก็จะพึงโปรดใหตัดลิ้นเสีย   พึงทํา 
ความพินาศแมอยางอ่ืน  ดังนี้แลว  จึงกลาวปฏิญญาของตนอยางเดียววา   ขาพเจา 
ไมไดเปนพุทธะ  ดังนั้น   พระราชาจึงใหลากตัวนิครนถเหลาน้ัน    ไปเสียจาก 
พระราชวัง.    พวกนิครนถเหลาน้ัน     ออกจากพระราชวังแลว    เหลาอุปฏฐาก 
ก็พากันถามวา    ทานอาจารย    พระราชาตรัสถามปญหาแลว     ไดทรงกระทํา 
สักการะและสัมมานะอะไร.   เหลานิครนถกลาววา   พระราชาตรัสถามวา   พวก 
ทานเปนพุทธะ  หรือไมใชพุทธะ  ตอนั้น พวกเราคิดวา  ถาพระราชาพระองคนี้ 
ไมทรงทราบปญหาที่ตรัสถามในพุทธวิสัย  ก็จักขัดพระทัยในพวกเรา   จักทรง 
ประสบสิ่งที่ไมใชบุญเปนอันมาก    เพราะความเอ็นดูพระราชา    พวกเราจึงไม 
ทูลวา   พวกเราเปนพุทธะ   แตความจริงพวกเราก็เปนพุทธะนั่นแหละ    ความ 
เปนพุทธะของพวกเรา   ใคร ๆ ก็ไมอาจเอานํ้าลางออกไปได   ดังน้ัน   พวกเรา 
จึงเปนพุทธะภายนอก.   พวกนิครนถไมทูลในสํานักของพระราชาวา   พวกเรา 
เปนพุทธะ   พระราชาทรงถือเอาขอน้ี     จึงตรัสอยางนี้.  ในขอน้ัน    พระราชา 
ทรงถือปฏิญญาของพระองค  จึงตรัสคําน้ีวา  ทานพระโคดม  ยงัหนุมโดยกําเนิด 
และยังใหม   โดยการบวช   ทําไมจึงทรงปฏิญาณวา      ตรัสรูยิ่งพระอนุตตระ 
สัมมาสัมโพธิเลา.  บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  กึ   เปนคําปฏิเสธ.   นิครนถ  
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เหลาน้ัน    โดยกําเนิดก็เปนคนแก   และบวชมานาน    ยังไมปฏิญาณวาเราเปน  
พุทธะ ทานพระโคดม  โดยกําเนิดก็ยังหนุม   และโดยบรรพชาก็ยังใหม  ทําไม 
จึงปฏิญญาณ  อธิบายวา  ก็อยาปฏิญาณสิ.  บทวา  น  อฺุาตพฺพา  ไดแก 
ไมพึงดูหม่ิน.      บทวา  น    ปริโภตพฺพา  ไดแก  ไมพึงดูแคลน.    บทวา 
กตเม   จตฺตาโร   เปน  กเถตุกมฺยตสปุจฉา   ถามเองตอบเอง.    บทวา 
ขตฺติโย  ไดแก  พระราชกมุาร.    บทวา   อุรโค   แปลวา   งูพิษ     บทวา 
อคฺคิ  ก็แปลวา  ไฟนั่นแหละ.    ก็ในบทวา  ภิกฺข ุ  นี ้ พระผูมพีระภาคเจา 
ทรงแสดงถึงบรรพชิตผูมศีีล    ยกพระองคเปนภายใน  [ตัวอยาง]   เพราะทรง 
ฉลาดในเทศนาวิธี.    ในสภาวะ  ๔  อยางนั้น    บคุคลพบพระราชกุมารหนุม 
ทรงดําเนินสวนทาง  ไมถวายทาง  ไมลดผาหม   ไมลุกจากท่ีนั่งที่นั่งอยู  ไมลง 
จากหลังชางเปนตน   กระทําความประพฤติที่ไมสมควรเห็นปานน้ันแมอยางอ่ืน 
โดยดูหม่ินวาอยูในที่ตํ่า  ชื่อวา  ดูหม่ินกษัตริย.    เมื่อกลาววา  พระราชกุมาร 
ผูนารักพระองคนี้   พระปรางยุยอุทรพลุย  จักทรงสามารถระงับโจรผูราย  ทรง 
ปกครองราชกิจในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งไดหรือ ดังน้ีเปนตน ชื่อวา ดูแคลน.   
เอาลูกงูพิษแมขนาดเทาไมปายยาตามาประดับหูเปนตน      ใหมันกัดนิ้วมือก็ดี 
ลิ้นก็ดี  ชื่อวา ดูหม่ินงู.  เมื่อกลาวคําวา  งูพิษตัวนี้นาเอ็นดูหนอ  เหมือนงูน้ํา 
จักสามารถกัดอะไร ๆ ไดหรือ    จักสามารถแผพิษไปในรางกายของใคร ๆ ได 
หรือ  ดังนี้เปนตน    ชื่อวา   ดูแคลนงู.    จับไฟแมเทาห่ิงหอย    เลนดวยมือ 
เหว่ียงไปท่ีหมอส่ิงของ  เหว่ียงไปท่ีมวยผมก็ดี   ทีห่ลังท่ีนอนผากระสอบเปนตน 
ก็ดี  ชื่อวา ดูหม่ินไฟ.  กลาววา  ไฟนี้นาเอ็นดูหนอ  จักหุงตมขาวตมขาวสวย 
อะไรไดบางหนอ   จักปงปลาและเนื้ออะไรไดบาง   จักบรรเทาความหนาวของ 
ใครได  ดังนีเ้ปนตน  ชื่อวา ดูแคลน.  อน่ึง  บุคคลพบภิกษุหนุมและสามเณร  
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เดินสวนทางแลวไมถวายทาง    กระทําความประพฤติที่ไมสมควร    ซึ่งกลาวไว  
แลวในเรื่องพระราชกุมาร    ชื่อวา  ดหูม่ินภิกษุ.    กลาววา   สามเณรรูปนี้นา- 
เอ็นดูหนอ   แกมยุย   ทองพลุย   จักสามารถเรียนพระพุทธวจนะอยางใดอยาง 
หน่ึงได  จักสามารถยึดปาแหงใดแหงหน่ึงอยูได   จักเปนที่นาพอใจในเวลาเปน 
พระสังฆเถระไดหรือ    ดงัน้ีเปนตน    ชื่อวา   ดูแคลน.    พระผูมีพระภาคเจา 
เมื่อทรงแสดงวา  ขอน้ันแมทุกขอไมควรทํา  จึงตรัสวา  ไมควรดูหม่ิน   ไมควร 
ดูแคลน.    บทวา  เอตทโวจ  ความวา   ไดตรัสคําท่ีผูกเปนคาถาน้ี    กช็ื่อวา 
คาถาเหลาน้ี       ยอมแสดงความขอน้ันบาง      แสดงความท่ีแปลกออกไปบาง. 
บรรดาคาถาเหลาน้ัน   คาถาเหลาน้ี   ยอมแสดงท้ังความขอน้ัน   ทั้งความแปลก 
ออกไปทีเดียว.   สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  ดูกอนวาเสฏฐะและ 
ภารทวาชะ    ทานผูเปนเจาแหงท่ีดินทั้งหลาย   เพราะเหตุนั้น   จึงเกิดอักขระที่  
๒ ข้ึนวา  กษัตริย ๆ ดังน้ี.  บทวา  ชาติสมฺปนฺน    ไดแก  สนบรูณดวยชาติ 
โดยชาติกษัตริย    โดยชาติกษัตริยนั้นแล.     บทวา   อภิชาต   ไดแก  เกิดสูง 
เกินตระกูลทั้ง ๓  [คือ  ขัตติยมหาศาล  พราหมณมหาศาล  และคหปติมหาศาล]. 
         บทวา   าน   แปลวา  มีเหตุ.   บทวา  มนุสฺสนิฺโท  ไดแก  เปน 
หัวหนามนุษย.    บทวา  ราชทณฺเฑน  ไดแก  ดวยอาชญาที่พระราชายกข้ึน 
ราชอาชญาน้ัน     ไมชื่อวา    เล็กนอย   คือ   ปรับไหมหมื่นหน่ึง    สองหม่ืน 
ทีเดียว.   บทวา   ตสฺมึ  ปกฺกมเต  ภุส   ไดแก   พยายามลงโทษอยางรายแรง 
ในบุคคลน้ัน.    บทวา  รกฺข  ชีวิตมตฺตโน  ไดแก  เมื่อรักษาชีวิตตน  ก ็
พึงละเวน    ไมกระทบกระท่ังกษัตริยนั้นเลย. 
         บทวา   อุจฺจาวเจหิ  ไดแก ตาง ๆ อยาง.  บทวา   วณฺเณห ิ  ได 
แก  ดวยทรวดทรงทั้งหลาย.   จริงอยู  งูนั้น   เมื่อทองเท่ียวดวยเพศอยางใดอยาง 
หน่ึง   จึงจะไดเหยื่อ   งูทั้งหลายจึงเที่ยวไปดวยเพศงูธรรมดาบาง   งูน้ําบาง   งู  
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เรือนบาง โดยที่สุดแมดวยเพศกระแต.  บทวา  อาสชฺช  แปลวา  ถึง.  บทวา 
พาล  ความวา  งูถูกคนเขลาผูใดกระทบแลว  ก็พึงกัดคนเขลาผูนั้นไมวา  ชาย 
หรือหญิง.  บทวา  ปหฺตพฺภกฺข  แปลวามีอาหาร   [เชื้อ]  มาก.   ความจริง 
ชื่อวาอาหารของไฟไมมีดอก.  บทวา  ชาลิน  แปลวา ลุกโชน.  บทวา ปาจก  
แปลวาไฟ. ปาฐะ  วา  ปาวก  ก็ม.ี  บทวา   กณฺหวตฺตนึ   ความวา  ทางชื่อ 
วาวัตตนี ทางที่ไฟไปแลว  ยอมดํา ๆ เพราะฉะนั้น  ไฟทานจึงเรียกวา  กัณห- 
วัตตนี  ทางดํา.  บทวา  มหา  หุตฺวา  แปลวา  เปนของใหญ  ไฟบางครั้งก็ 
มีขนาดเทาพรหมโลก.  บทวา   ชายนฺติ  ตตฺถ  ปาโรหา  ความวา  ในปาท่ี 
ไฟไหมแลวน้ัน    ตนไมใบหญายอมเกิดข้ึน  ตนไมใบหญาเปนตน  ทานเรียกวา 
ปาโรหา.  จรงิอยู   ตนไมใบหญาเหลาน้ัน  ในท่ี ๆ ไฟไหมแลว   ยังเหลือแม 
เพียงหัว  ก็งอก  เกิด  เจริญไดจากหัวนั้น เพราะฉะนั้นจึงเรียกวา   ปาโรหา. 
อีกนัยหน่ึง  ตนไมใบหญาชื่อวา  ปาโรหา  เพราะอรรถวางอกไดอีก.   บทวา 
อโหรตฺตานมฺจฺจเย    แปลวาในกาลลวงไปแหงวันและคืนทั้งหลาย.    แมเม่ือ 
ฝนแลง  พอฝนตก  ตนไมใบหญาก็เกิด. 
         ในบทวา  ภิกฺข ุ ฑหติ  เตปสา   นี้   ข้ึนชื่อวาภิกษุ  ดาตอบภิกษุผู 
ดา   ทะเลาะตอบผูทะเลาะ  ประหารตอบผูประหาร   ยอมไมสามารถเอาเดชเผา 
ภิกษุไรๆ ได.  สวนภิกษุรูปใด  ไมดาตอบผูดา  ไมทะเลาะตอบผูทะเลาะ  ไม 
ประหารตอบผูประหาร  ไมผิดในภิกษุนั้น    ดวยเดชแหงศีลของภิกษุนั้น     ยอม 
เผาภิกษุนั้นได  ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา น  ตสฺส  ปุตฺตา 
ปสโว  ดังนี้  อธิบายวา   ทั้งบุตรธิดาของผูนั้น    ทั้งโคกระบือไกสุกรเปนตน    
ก็ไมมี  พินาศหมด.  บทวา  ทายาทา วินฺทเร ธน  ความวา  แมทายาทของผู 
นั้น  ก็ไมไดทรัพย.  บทวา   ตาลวตฺถุ  ภวนฺติ  เต   ความวา   ชนเหลาน้ัน 
ถูกเดชภิกษุเผาแลว  ก็เปนเหมือนตนตาลขาดยอด คงเหลือเพียงลําตน  คือ ยอม 
ไมเจริญดวยบุตรธิดาเปนตน.  
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         บทวา  ตสฺมา แปลวา ก็เพราะชนเหลาน้ัน  ถูกเดชของสมณะเผาแลว  
มีอันไมงอกงามเปนธรรมดา เหมือนตนตาลขาดยอดฉะน้ัน.   บทวา สมฺมเทว 
สมาจเร  แปลวา พึงประพฤติเอ้ือเฟอโดยชอบ.  ถามวา อะไร อันผูประพฤติ 
เอ้ือเฟอโดยชอบพึงทํา.     ตอบวา    กอนอ่ืนเม่ือพิจารณาเห็นอานิสงสมีตําบล 
แขวงยานพาหนะเปนตนท่ีไดมา  เพราะอาศัยพระมหากษัตริย  อานิสงสมีผาเงิน 
ทองเปนตนท่ีพึงไดดวยการใหงูนั้นเลนกีฬา    เพราะอาศัยงู    อานิสงสมีตม 
หุงขาวตมขาวสวยและบรรเทาความหนาวเปนตน      ที่พึงไดปรารภดวยอํานาจ 
ของไฟน้ัน  เพราะอาศัยไฟ  อานิสงสมีไดฟงเรื่องท่ียังไมไดฟง  ทําเรื่องที่ฟงแลว 
ใหแจมแจง    และการบรรลุมรรคของตนเปนตน     ที่พึงถึงดวยอํานาจภิกษุนั้น  
เพราะอาศัยภิกษุ.   พึงละโทษมีประการที่กลาวมาแตกอน    เพราะอาศัยสภาวะ 
ทั้ง ๔ เหลาน้ีเสีย     แตไมพึงละโดยประการท้ังปวงดวยคิดวา    จะมีประโยชน 
อะไรกับสิ่งเหลาน้ี   อันผูตองการจะเปนใหญ   ไมทําการดูหม่ินดูแคลนดังกลาว 
แลว   พึงทําขัตติยกุมารใหทรงยินดีดวยอุบาย  มีต่ืนกอนนอนหลังเปนตน   แต 
นั้นก็จักถึงความเปนใหญ   ดวยประการฉะน้ี.   อันหมองู   ไมพึงทําความสนิท 
สนมในงู   รายวิชามนตงูเอาไมสองงาม    [เทาแพะ]   ยันคอ    เอารากไมถอน 
พิษลางเข้ียวงูแลวใสไวในลุง  ใหมันเลนกีฬา   อาศัยงูนั้นก็จักไดอาหารและผา 
เปนตน    ดวยประการฉะน้ี    อันผูประสงคจะตมขาวเปนตน.     ไมใสไฟลงใน 
หมอใสของ    ไมจับตองดวยมือ    กอไฟดวยโคมัย   [ข้ีไต]   ละเอียดเปนตน 
พึงตมขาวตมเปนตน     อาศัยไฟนั้น     ก็จักไดรับผลดีดวยประการฉะน้ี.    อันผู 
ประสงคจะฟงเรื่องที่ยังไมไดฟงเปนตน   คุนเคยสนิทกับภิกษุ  ไมใชทานใหทํา 
ตัวเปนหมอ  รับใชกอสรางเปนตน    พึงบํารุงดวยปจจัย ๘ โดยเคารพ   อาศัย 
ภิกษุนั้น   กจั็กไดพระพุทธพจนที่ไมเคยฟง   ดวยประการฉะนี้.   บุคคลถงึการ 
วินิจฉัยปญหาที่ไมเคยฟง     ประโยชนในปจจุบันและภายหนา     กุลสมบัติ ๓ 
กามาวจรสวรรค ๖ พรหมโลก ๙ แลวจักไดการเห็นอมตมหานิพพาน  พระผูมี  
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พระภาคเจาทรงหมายถึงประโยชนดงักลาวมานี้   จึงตรัสวา  สมฺมเทว สมาจเร 
ดังน้ี. 
         บทวา  เอตทโวจ   ความวา  พระเจาปเสนทิโกศล  ทรงฟงพระธรรม 
เทศนาแลวทรงเลื่อมใส    จะทรงทําความเส่ือมใสใหชัดเจนแลว    จึงตรัสคําวา 
อภิกฺกนฺต  เปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อภิกฺกนฺต  แปลวา  นา 
ใคร   นาปรารถนา  นาพอใจอยางยิ่ง   อธิบายวา  ดีเหลือเกิน.  พระเจาปเสน- 
ทิโกศล ทรงชมเทศนาดวยอภิกกันตศัพท ๆ หน่ึง  ในคําวา  อภิกฺกนฺต   เปน 
ตนนั้นวา พระเจาขา พระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจานาฟงจริง ๆ ทรง 
ชมความเสื่อมใสของพระองค   ดวยอภิกกันตศัพทอีกศัพทหน่ึงวา   พระเจาขา 
นาชื่นใจจริง ๆ ที่ขาพระองคอาศัยพระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจาแลว 
จึงเลื่อมใส. 
         ตอจากนั้น   ก็ทรงชมพระธรรมเทศนาดวยอุปมา ๔ ขอ.   บรรดาบท 
เหลาน้ัน   บทวา    นิกกฺุชชฺิต    แปลวาของที่วางคร่ําหนาหรือเอาหนาไวลาง.  
บทวา  อุกฺกชฺุเชยฺย  แปลวาพึงทําหนาไวขางบน  [หงาย].  บทวา  ปฏิจฺฉนฺน 
แปลวาของท่ีปดไวดวยหญาเปนตน.  บทวา  วิวเรยฺย  แปลวา  พึงเพิก  [เปด]. 
บทวา  มุฬฺหสฺส  แปลวา  คนหลงทิศ  [ทาง].  บทวา  มคฺค   อาจิกฺเขยฺย 
ไดแกจับมือบอกวา  นั่นทาง.  บทวา  อนฺธกาเร  ไดแกในความมืด ๔ อยาง 
คือ  แรม ๑๔  คํ่า,  เที่ยงคืน,  ปาทึบและแผนเมฆ   ทานอธิบายไวดังน้ีวา  พระ 
ผูมีพระภาคเจา    ผูทรงยกขาพระองค    ซึ่งตกไปในอสัทธรรมหันหนาหนีจาก 
สัทธรรม  ไวในสัทธรรม   เหมือนใคร ๆ หงายของท่ีควํ่า  ทรงเปดพระศาสนา 
ที่การถือมิจฉาทิฏฐิปดไว   ต้ังแตพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
กัสสปอันตรธานไป เหมือนทรงเปดของที่ปดทรงกระทําทางสวรรคและนิพพาน 
ใหชัดแจงแกขาพระองค   ผูดําเนินทางชั่วทางผิด  เหมือนทรงบอกทางแกผูหลง  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 419 

ทาง    ทรงชดูวงประทีปคือพระธรรมเทศนาที่กําจัดความมืด    คือโมหะอันปด  
พระศาสนาน้ัน      แกขาพระองคผูจมลงในความมืด   คือโมหะ  ผูไมเห็นรูปคือ 
พระรัตนะมีพระพุทธรัตนะเปนตน     เหมือนทรงสองประทีปนํ้ามัน ในความมืด 
ทรงประกาศธรรมแกขาพระองค    โดยปริยายเปนอันมาก    เพราะทรงประกาศ 
ดวยปริยายเหลาน้ัน. 
         พระเจาปเสนทิโกศล   ครั้นทรงชมพระธรรมเทศนาอยางนี้แลวมีพระ- 
ทัยเลื่อมใสในพระรัตนตรัยดวยเทศนานี้    เมื่อทรงทําอาการของผูเลื่อมใส    จึง 
ตรัสวา  เอสาห  ดังนี้เปนตน.   บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  เอสาห   แยก 
สนธิวา เอโส อห แปลวา ขาพระองคนั้น.  บทวา  ภควนฺต  สรณ  คจฺฉาม ิ
ธมฺมฺจ  ภิกขฺุสงฺฆฺจ   แปลวา   ขอถึงพระรัตนตรัยนี้  คือ   พระผูมีพระ 
ภาคเจา  พระธรรมและพระสงฆเปนสรณะ.  บทวา  อุปาสก ม  ภนฺเต  ภควา 
ธาเรตุ   ความวา    ขอพระผูมีพระภาคเจา   โปรดทรงจํา   รับรูขาพระองคอยาง 
นี้วา  ผูนี้เปนอุบาสก.   บทวา   อชฺชตคฺเค   แปลวา   ต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
อีกอยางหนึ่ง.  ปาฐะวา  อชฺชทคฺเค   ดงัน้ีก็มี.  ทอักษร  ทําสนธิบท.  ความ 
วา  ต้ังตนแตวันนี้ไป.  บทวา  ปาณุเปต  แปลวา  เขาถึงดวยปราณคือชีวิต. 
สังเขปความในขอน้ีอยางนี้วา     ชีวิตของขาพระองคยังดําเนินไปเพียงใด    ขอ 
พระผูมีพระภาคเจา  โปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก  ผูทําแตสิ่งที่สมควร 
ผูถึงสรณะดวยสรณคมน ๓ ไมนับถือศาสดาอ่ืน เขาถึงดวยชีวิตเพียงนั้น.  สวน 
ความพิสดาร  กลาวไวแลวทุกอาการในสามัญญผลสูตร   ในอรรถกถาทีฆนิกาย 
ชื่อสุมังคลวิลาสินีแล. 
                                     จบอรรถกถาทหรสูตรที่  ๑  
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                                       ๒. ปุริสสูตร 
 
        [๓๒๘]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระวิหารเชตวัน อาราม  
แหงทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี. 
         ครั้งน้ัน   พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ 
ประทับ   ครัน้แลวจึงทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   แลวประทับนั่ง  ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลวแล  ไดทลู 
พระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ธรรมก็อยางเม่ือบังเกิดข้ึนใน 
ภายในของบุคคล    ยอมบังเกิดข้ึนเพ่ือความไมเปนประโยชน    เพ่ือความทุกข 
เพ่ือความอยูไมสบาย. 
         [๓๒๙]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนมหาบพิตร  ธรรม ๓ 
อยาง      เมื่อบังเกิดข้ึนในภายในของบุรุษ      ยอมบังเกิดข้ึนเพ่ือความไมเปน 
ประโยชน    เพ่ือความทุกข    เพ่ือความอยูไมสบาย    ธรรม ๓ อยางเปนไฉน 
ธรรม ๓ อยาง คือ. 
         ๑.  โลภะ 
         ๒.  โทสะ 
         ๓.   โมหะ  
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         ดูกอนมหาบพิตร   ธรรม ๓ อยางนี้แล    เมื่อบังเกิดข้ึนในภายในของ  
บุคคล    ยอมบังเกิดข้ึนเพ่ือความไมเปนประโยชน  เพ่ือความทุกข  เพ่ือความ 
อยูไมสบาย.                                                                         
         [๓๓๐]   พระผูมีพระภาคเจาผูพระสุคตศาสดา      ครั้นตรัสไวยากรณ 
คํารอยแกวน้ีจบลงแลว   จึงไดตรัสคาถาคํารอยกรองตอไปอีกวา 
                             โลภะ  โทสะ  และโมหะ  ที่เกิดขึน้ 
                   ในตนยอมฆาบุคคลผูใจบาป   เหมือนขยุ 
                   ไผยอมฆาตนไผ  ฉะนั้น. 
 
                                         อรรถกถาปุริสสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปุริสสูตรที่ ๒  ตอไป :-  
         บทวา  อภิวาเทตฺวา  ความวา  พระเจาปเสนทิโกศล    ทรงอภิวาท 
ในสูตรนี้    ก็เพราะทรงถึงสรณะแลวในสูตรกอน.    บทวา  อชฺฌตฺต  ไดแก 
ภายในตัวเอง   อธิบายวา   เกิดข้ึนในสันดานของตน.    บรรดาอกุศลมูล ๓ ม ี
โลภะเปนตน   โลภะมีลกัษณะละโมบ  โทสะมีลกัษณะขัดเคือง  โมหะมีลักษณะ 
ลุมหลง.   บทวา  หึสนฺติ  ไดแก เบียดเบียน  ทําใหเสียหาย   ทําใหพินาศ. 
บทวา  อตฺตสมฺภูตา  แปลวา  เกิดแลวในตน.   บทวา  ตจสารว  สมฺผล 
ความวา   ผลของตัวเอง   ยอมเบียน   คือ   ทําตนไมที่มีเปลือกเปนแกน  ไมวา 
ตนไผหรือตนออใหพินาศ  ฉันใด  อกุศลมูลทั้งหลาย  ก็เบียน  คือทําใหพินาศ 
ฉันนั้น. 
                                   จบอรรถกถาปริสสูตรที่  ๒  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 422 

                                        ๓.  ราชสูตร  
 
         [๓๓๑]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-  
         สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ พระวิหารเชตวัน  อาราม 
แหงทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.        
         ครั้งน้ัน     พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ 
ประทับ   ครัน้แลวจึงทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   แลวประทับนั่ง  ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         พระเจาปเสนทิโกศล    ไดทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   ผูที่เกิดมาแลวท่ีพนจากชราและมรณะมีอยูบางหรือไม. 
         [๓๓๒]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนมหาบพิตร   คนเกิด 
มาแลวท่ีจะพนจากชรามรณะไมมีเลย     แมกษัตริยมหาศาลซ่ึงเปนผูมั่งค่ัง    ม ี
ทรัพยมาก  มีโภคะมาก   มีทองและเงินมากมาย   มีทรัพยเครื่องปลื้มใจมากมาย 
มีทรัพยคือขาวเปลือกมากมาย    ก็ไมพนจากชรามรณะ    แมพราหมณมหาศาล 
ซึ่งเปนผูมั่งค่ัง  ฯลฯ  ก็ไมพนจากชรามรณะ  แมคฤหบดีมหาศาล  ก็ไมพนจาก 
ชรามรณะ    ภิกษุแมทุกรูป     ซึ่งเปนพระอรหันต    สิ้นอาสวะแลว     อยูจบ 
พรหมจรรยแลว    กระทํากรณียะเสร็จแลว   วางภาระหนักลงไดแลว   ไดบรรล ุ
ประโยชนของตนแลว     สิ้นกิเลสเครื่องประกอบไวในภพแลว     หลุดพนแลว 
เพราะรูโดยชอบ    รางกายนี้แมแหงพระอรหันตเหลาน้ัน   ก็เปนสภาพแตกดับ  
ตองทอดท้ิงเปนธรรมดา. 
         [๓๓๓]   พระผูมีพระภาคเจาผูพระสุคตศาสดา      ครั้นตรัสไวยากรณ 
คํารอยแกวน้ีจบลงแลว   จึงไดตรัสคาถาคํารอยกรองตอไปอีกวา  
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                             ราชรถอันวิจิตรดียอมคร่ําคราโดยแท 
                   อนึ่ง    แมสรรีะก็ยอมเขาถึงชรา     แตวา  
                   ธรรมของสตับุรุษหาเขาถึงชราไม  สตับุรุษ 
                   กับสัตบุรุษเทาน้ัน  ยอมรูกันได. 
 
                                      อรรถกถาราชสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในราชสูตรที่  ๓  ตอไป :-  
         บทวา  อฺตฺร     ชรามรณา    ความวา    พระเจาปเสนทิโกศล 
ทูลถามวา  คนที่พนจากชรามรณะมีอยูหรือ.  บทวา  ขตฺติยมหาสาลา  แปลวา 
กษัตริยมหาศาล  คือกษัตริยที่ถึงความเปนผูมีสารสมบัติมาก.  จริงอยู  กษัตริย 
เหลาใด  มีทรัพยเก็บไว  ๑๐๐ โกฎิเปนอยางตํ่า  มีกหาปณะ ๓ หมอ   จัดกอง 
ไวกลางคฤหะ (เรือน) สําหรับใชสอย  กษัตริยเหลาน้ัน   ชื่อวา กษัตริยมหาศาล.  
พราหมณเหลาใด   มีทรพัยเก็บไว  ๘๐ โกฏ ิ  มีกหาปณะหมอครึ่ง  จัดกองไว 
กลางคฤหะ   สําหรับใชสอย   พราหมณเหลาน้ัน   ชื่อวา  พราหมณมหาศาล. 
คฤหบดีเหลาใด   มีทรัพยเก็บไว  ๔๐ โกฏิ    มีกหาปณะหมอหน่ึง   จัดกองไว 
กลางคฤหะ  สาหรับใชสอย  คฤหบดีเหลาน้ัน  ชื่อวา  คฤหบดีมหาศาล. 
         บทวา  อฑฺฒา  ไดแก  เปนใหญ.   ชื่อวา  มีทรัพยมาก   ก็เพราะ 
ทรัพยที่เก็บไวมีมาก.    ชือ่วา  มีโภคะมาก  ก็เพราะของใชสอยมีภาชนะทอง 
เงินเปนตนมีมาก.   ชื่อวา   มีทองและเงินมากพอ   ก็เพราะทองและเงินที่ยังไม 
ไดเก็บไวมีมากพอ.   ชื่อวา  มีอุปกรณทรัพยเครื่องปลื้มใจมากพอ    ก็เพราะมี  
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อุปกรณทรัพยเครื่องปลื้มใจ  คือเหตุแหงความยินดีมีมากพอ.  ชื่อวา  มีทรพัย  
และขาวเปลือกมากพอ   ก็เพราะทรัพยคือโคเปนตน     และขาวเปลือก ๗ อยาง 
มีมากพอ.  บทวา  เตสมป  ชาตาน  นตฺถิ  อฺตฺร   ชรามรณา   ความวา 
อิสรชน   ดังกลาวมาแมเหลาน้ัน   เกดิมาแลว   คือบังเกิดแลวจะละเวนจากชรา 
มรณะไมมี  คือชื่อวา  พนจากชรามรณะ  เพราะเกิดมาแลวน่ันแลไมมี   อิสรชน 
เหลาน้ัน  ตกอยูภายในชรามรณะน่ันเทียว. 
         ในบทวา  อรหนฺโต  เปนตน เหลาภิกษุชื่อวา  อรหันต เพราะไกลจาก 
กิเลสทั้งหลาย ชื่อวา  ขีณาสพ ก็เพราะภิกษุเหลาน้ัน  สิ้นอาสวะ ๔ แลว ชื่อวา 
วุสิตวันตะ  ก็เพราะอยูประพฤติพรหมจรรยแลว  คือ อยูจบพรหมจรรยแลว. 
ชื่อวา  กตกรณียะ   เพราะภิกษุเหลาน้ัน   มีกิจท่ีควรทําดวยมรรค ๔ ทําเสร็จ 
แลว. ชื่อวา โอหิตภาระ เพราะภิกษุเหลาน้ัน ปลงภาระเหลาน้ี  คือ ขันธภาระ 
กิเลสภาระ  อภิสังขารภาระ  กามคุณภาระเสียแลว. ชื่อวา  อนปุปตตสทัตถะ 
ก็เพราะภิกษุเหลาน้ันบรรลุประโยชนของตน    กลาวคือพระอรหัตแลว   ชือ่วา 
ภวปริกขีณสังโยชนะ  เพราะภิกษุเหลาน้ันสิ้นภวสังโยชนทั้ง ๑๐ แลว  ชื่อวา 
สัมมทัญญาวิมุตตะ    เพราะภิกษุเหลาน้ันหลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ  คือ 
โดยเหตุ    อธิบายวา  รูสัจธรรม  ๔  ดวยมรรคปญญาแลว   หลดุพนโดยผล- 
วิมุตติ.    บทวา   เภทนธมฺโม   แปลวา   มีอันแตกไปเปนสภาพ.    บทวา 
นิกฺเขปนธมฺโม  แปลวา  มอัีนจะพึงทอดทิ้งเปนสภาพ.    จริงอยู   แมธรรม 
คือความไมชราของพระขีณาสพมีอยู        คือพระนิพพานท่ีทานแทงตลอดโดย 
อารมณ  แทจริง พระนิพพานน้ัน  ยอมไมชรา  แตในสูตรนี้  พระผูมีพระภาคเจา  
เมื่อทรงแสดงธรรม  คือความชราของพระขีณาสพนั้น  จึงตรัสอยางนี้.  ไดยินวา 
การต้ังพระสูตร  มีอัตถุปตติ  เหตุเกิดเรื่อง  ดังนี้  
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         อาจารยบางพวกกลาววา   เปนเรื่องที่นั่งพูดกันที่โรงเก็บวอ.  ณ ที่นั้น  
พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นยาน    คือรถเปนตน     อันงดงาม    จึงทรงทําสิ่งท่ี  
ทรงเห็นนั่นแหละ    ใหเปนขอเปรียบเทียบ    ตรสัพระคาถาวา    ชีรนฺติ  เว 
ราชรถา  สุจตฺิตา   เปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ชีรนฺติ   ไดแก  เขาถึงชรา.    บทวา 
ราชรถา  ไดแก  รถอันงดงามของพระราชา.  บทวา  สุจิตฺตา   ไดแก อัน 
งามดีดวยทองและเงินเปนตน.  บทวา  อโถ  สรีรมปฺ  ชร  อุเปติ   ความวา 
เมื่อรถท้ังหลายอันทําดวยไมแกน  ไมมีใจครองเห็นปานน้ี  คร่าํคราไป  คําอะไรๆ 
ที่จะพึงกลาวในสรีระ    ทีท่ําดวยเนื้อและเลือดเปนตน      ซึ่งมีใจครองอันเปน 
ภายในน้ี คือ สรีระก็ถึงความชราท้ังนั้น.  บทวา  สนฺโต  หเว  สพฺภิ  ปเวท- 
ยนฺติ  ความวา  เหลาสัตบุรุษ  ยอมรูกนักับเหลาสัตบุรุษอยางนี้วา  ธรรมของ 
เหลาสัตบุรุษไมถึงความชรา    พระนิพพาน   ชื่อวา    ธรรมของเหลาสัตบุรุษ 
พระนิพพานน้ันไมชรา.  อธิบายวา  เหลาสัตบุรุษกลาวอยางนี้วา   พระนิพพาน 
ไมแก  ไมตาย.   อีกอยางหนึ่ง   ก็เพราะอาศัยพระนิพพาน  กิเลสทั้งหลายท่ีมี 
สภาพจมจึงแตกไป  ฉะนั้น  พระนิพพานนั้น    ทานจึงเรียกวา สพฺภิ. พระผูมี 
พระภาคเจา   เมื่อทรงแสดงเหตุ  ของบทตน  จึงตรัสวา สนฺโต  หเว  สพฺภ ิ
ปเวทยนฺติ.  จริงอยู   ทานอธิบายไวดังน้ี    วาธรรมของเหลาสัตบุรุษ  ยอมไม 
เขาถึงชรา.   เพราะเหตุไร   เพราะเหลาสัตบุรุษ   ยอมประกาศกับเหลาสัตบุรุษ. 
อธิบายวา  ยอมบอกกันวา  พระนิพพานท่ีไมแก  ชื่อวา  ธรรมของเหลาสัตบุรุษ 
อีกนัยหน่ึง  คําวา สัพภิ  นี้  เปนชื่อท่ีดี  อธิบายวา เหลาสัตบุรุษยอมประกาศ 
บอกพระนิพพาน  ที่เปนสัพภิธรรม  สัพภิธรรมของสัตบุรุษอันใด   ธรรมของ 
เหลาสัตบุรุษอันนั้น     ยอมไมเขาถึงความชรา. 
                                          จบอรรถกถาราชสูตรที่  ๓  
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                                          ปยสูตรท่ี  ๔ 
 
         [๓๓๔]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-  
         สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม 
แหงทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี. 
         ครั้งน้ัน    พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ   ครั้นแลว  จึงทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวประทับนั่ง  ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         พระเจาปเสนทิโกศลทูลพระผูมพีระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ 
(วันนี้) ขาพระองคเขาหองสวนตัวพักผอนอยู  ไดเกิดความนึกคิดอยางนี้วา ชน 
เหลาไหนหนอแลชื่อวารักตน  ชนเหลาไหนชื่อวาไมรักตน ขาพระองคจึงไดเกิด 
ความคิดตอไปวา  ก็ชนเหลาใดแลยอมประพฤติทุจริตดวยกาย   วาจา   ใจ   ชน 
เหลาน้ันชื่อวาไมรักตน  ถงึแมชนเหลาน้ันจะพึงกลาวอยางนี้วา   เรารักตน  ถงึ 
เชนนั้น  ชนเหลาน้ันก็ชื่อวาไมรักตน  ขอน้ันเปนเพราะเหตุไร  ก็เพราะเหตุว า 
ชนผูไมรักใครกันยอมทําความเสียหายใหแกผูไมรักใครกันไดโดยประการใด 
ชนเหลาน้ันยอมทําความเสียหายใหแกตนดวยตนเองไดโดยประการน้ัน    ฉะน้ัน 
ชนเหลาน้ันจึงชื่อวาไมรักตน   สวนวาชนเหลาใดแล    ยอมประพฤติสุจริตดวย 
กาย   วาจา   ใจ   ชนเหลาน้ันชื่อวารักตน   ถึงแมชนเหลาน้ันจะพึงกลาวอยางนี้ 
วา  เราไมรักตน ถึงเชนนั้นชนเหลาน้ันก็ชื่อวารักตน    ขอน้ันเปนเพราะเหตุไร 
ก็เพราะเหตุวา  ชนผูที่รักใครกันยอมทําความดีความเจริญ  ใหแกผูที่รักใครกัน 
ไดโดยประการใด   ชนเหลาน้ันยอมทําความดีความเจริญ   ใหแกตนดวยตนเอง 
ไดโดยประการน้ัน  ฉะน้ัน  ชนเหลาน้ันจึงชื่อวารักตน.  
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         [๓๓๕]   พระผูมีพระเจาตรัสวา   ถูกแลว ๆ มหาบพิตร   เพราะวาชน  
บางพวกยอมประพฤติทุจริตดวยกาย  วาจา  ใจ  ชนเหลาน้ันไมชื่อวารักตน  ถึง 
แมพวกเขาจะกลาวอยางนี้วา    เราทั้งหลายมีความรักตน    ถึงเชนนั้นพวกเขาก็ 
ชื่อวาไมมีความรักตน ขอน้ันเปนเพราะเหตุไร  ก็เพราะเหตุวา  ชนผูไมรักใคร 
กันยอมทําความเสียหายใหแกผูไมรักไดโดยประการใด  พวกเขาเหลาน้ันยอมทํา 
ความเสียหายแกตนดวยตนเองไดโดยประการน้ัน    พวกเขาเหลาน้ันจึงชื่อวาไม 
รักตน   สวนวาชนบางพวกยอมประพฤติสุจริตดวยกาย   วาจา  ใจ  พวกเหลา 
นั้นชื่อวารักตน   ถึงแมพวกเขาจะกลาวอยางนี้วา   เราไมรักตน  ถึงเชนนั้นพวก 
เหลาน้ันก็ชื่อวารักตน    ขอน้ันเปนเพราะเหตุไร   ก็เพราะเหตุวาชนผูรักใครกัน 
ยอมทําความดีความเจริญใหแกชนผูที่รกัใครกันไดโดยประการใด     พวกเหลา 
นั้นยอมทําความดีความเจริญแกตนดวยตนเองไดโดยประการนั้น   ฉะน้ัน   พวก 
เหลาน้ันจึงชื่อวารักตน. 
         [๓๓๖]   พระผูมีพระภาคเจาผูพระสุคตศาสดา   ครั้นตรสัไวยากรณคํา 
รอยแกวน้ีจบลงแลว   จึงไดตรัสคาถาคํารอยกรองตอไปอีกวา 
                             ถาบุคคลรูวาตนเปนที่รักไซร    ก็ไม 
                   พึงประกอบดวยบาป เพราะวาความสุขนั้น 
                   เปนผลท่ีบุคคลผูทําช่ัวจะไมไดโดยงายเลย. 
                             เมื่อความตายเขาถึงตัวแลว    บุคคล 
                   ยอมละท้ิงภพมนุษยไป  ก็อะไรเปนสมบัติ  
                   ของเขา และเขาจะพาเอาอะไรไปได อนึ่ง 
                   อะไรเลาจะติดตามเขาไปประดุจเงาติดตาม 
                   ตนไป  ฉะนั้น.   
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                             มัจจาผูที่มาเกิดแลวจําจะตองตายใน 
                   โลกนี้  ยอมทํากรรมอันใดไว  คือบุญและ  
                   บาปท้ังสองประการ    บญุและบาปนั้นแล 
                   บาปท้ังสองประการ  บญุและบาปนั้นแล 
                   และบาปนั้นไป   อนึ่ง  บญุและบาปนั้นยอม 
                   เปนของติดตามเขาไปประดุจเงาติดตาม 
                   ตนไป  ฉะนั้น. 
                             เพราะฉะน้ัน    บุคคลพึงทํากัลยาณ 
                   กรรมสะสมไวเปนสมบัติในปรโลก   ดวย 
                   วา   บุญท้ังหลายยอมเปนที่พ่ึงของสัตวทั้ง 
                   หลายในปรโลก. 
 
                                     อรรถกถาปยสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปยสูตรที่  ๔  ตอไป :- 
         บทวา   รโคตสฺส  แปลวา  ไป [อยู]  ในทีล่ับ.  บทวา  ปฏิสลฺ- 
ลีนสฺส  ไดแกเรนอยูผูเดียว.  พระผูมีพระภาคเจา   เมื่อทรงนําสูตรนี้    ใหเปน 
คําตรัสของพระสัพพัญู      จึงตรัสในสูตรนี้วา   เอวเมต  มหาราช   ดังน้ี. 
บทวา  อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส   แปลวา  ผูถูกความตายครอบงําแลว. 
                                    จบอรรถกถาปยสูตรที่  ๔  
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                                     ๕.  อัตตรักขิตสูตร 
 
         [๓๓๗]   พระเจาปเสนทิโกศล  ประทับนั่ง   ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว 
ไดทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  วันนี้ขาพระองคไดเขาหอง  
สวนตัวพักผอนอยู   ไดเกดิความนึกคิดอยางนี้วา  ชนพวกไหนหนอ ชื่อวาเปน 
ผูรักษาตน  ชนพวกไหนหนอ   ชื่อวาเปนผูไมรักษาตน   ขาพระองคไดคิดตอ 
ไปวา  ก็ชนบางพวกยอมประพฤติทุจริตดวยกาย  วาจา   ใจ  ชนพวกน้ันชื่อวา 
เปนผูไมรักษาตน  ถึงแมพลชาง  พลมา  พลรถ  หรือพลเดินเทา  จะพึงรักษา 
เขา  ถึงเชนนั้นชนพวกนั้น  กช็ื่อวาไมเปนผูรักษาตน   ขอน้ันเปนเพราะเหตุไร 
ก็เพราะเหตุวา  การรักษาเชนนั้น  เปนการรักษาภายนอก   มิใชเปนการรักษา 
ภายใน  ฉะน้ัน    ชนพวกน้ันจึงชื่อวาเปนผูไมรักษาตน  สวนวาชนบางพวกยอม 
ประพฤติสุจริตดวยกาย  วาจา  ใจ  ชนพวกน้ันชื่อวาเปนผูรักษาตน  ถึงแมวา 
พลชาง  พลมา   พลรถหรือพลเดินเทา   จะไมรักษาเขา  ถึงเชนนั้นชนพวกนั้น 
ก็ชื่อวาเปนผูรักษาตน     ขอน้ันเปนเพราะเหตุไร    ก็เพราะเหตุวาการรักษาเชน 
นั้น   เปนการรักษาภายใน  มิใชเปนการรักษาภายนอก  ฉะนั้น  ชนพวกน้ันจึง 
ชื่อวาเปนผูรักษาตน. 
         [๓๓๘]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ถูกแลว ๆ มหาบพิตร  กช็น 
บางพวกยอมประพฤติทุจริตดวยกาย  วาจา  ใจ  ชนพวกน้ันชื่อวาเปนผูไมรักษา 
คน ถึงแมชนพวกน้ันจะมีพลชาง  พลมา  พลรถ  หรือพลเดินเทา   คอยรักษา 
ถึงเชนนั้นชนพวกน้ันก็ชือ่วาไมรักษาตน   ขอน้ันเปนเพราะเหตุไร ก็เพราะเหตุ 
วาการรักษาเชนนั้นเปนการรักษาภายนอก   มิใชเปนการรักษาภายใน   ฉะน้ัน 
ชนพวกน้ันจึงชื่อวาไมรักษาตน  สวนวาชนบางพวกยอมประพฤติสุจริตดวยกาย  
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วาจา   ใจ   ชนพวกน้ันชื่อวาเปนผูรักษาตน   ถึงแมชนพวกน้ันจะไมมีพลชาง  
พลน้ํา  พลรถ  หรือพลเดินเทา  คอยรักษา  ถึงเชนนั้นชนพวกนั้นก็ชื่อวารักษา 
ตน    ขอน้ันเปนเพราะเหตุไร    ก็เพราะเหตุวาการรักษาเชนนั้นเปนการรักษา 
ภายใน   มิใชเปนการรักษาภายนอก   ฉะน้ัน   ซนพวกน้ันจึงชื่อวาเปนผูรักษา 
ตน. 
         [๓๓๙]   พระผูมีพระภาคเจาผูพระสุคตศาสดา   ครั้นตรสัไวยากรณคํา 
รอยแกวน้ีจบลงแลว   จึงไดตรัสคาถาคํารอยกรองตอไปอีกวา 
                             การสํารวมทางกายเปนการดี    การ 
                   สํารวมทางวาจาเปนการดี    การสํารวมทาง  
                   ใจเปนการดี     การสํารวมในท่ีทั้งปวงเปน 
                   การดี     บุคคลสํารวมในที่ทั้งปวงแลวม ี
                   ความละอายตอบาป     เรากลาววาเปนผู 
                   รักษาตน. 
 
                                   อรรถกถาอัตตรักขิตสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอัตตรักขิตสูตรที่  ๕  ตอไป :- 
         บทวา  หตฺถิกาโย   ไดแก  หมูพลชาง.   แมในหมูพลที่เหลือก็นัยนี้  
เหมือนกัน. บทวา  สวโร  ไดแก ปด.  ดวยบทวา   สาธุ  สพฺพตฺถ  สวโร 
นี้    พระผูมพีระภาคเจา    ทรงแสดงความสํารวมแหงกรรมที่ยังไมถึงความแตก 
แหงกรรมบถ.  บทวา  ลชฺชี    แปลวา  ผูมีหิรลิะอาย   แมโอตตัปปะ   ก็เปน 
อันทรงถือเอาแลวดวย  ลชัชี  ศัพทในบทน้ี. 
                                    จบอรรถกถาอัตตรักขิตสูตรที่  ๕  
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                                        ๖.  อัปปกสูตร  
 
         [๓๔๐]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระวิหารเชตวัน  อาราม 
แหงทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี. 
         ครั้งน้ัน       พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ  ครั้นแลวจึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวประทับนั่ง  ณ ที่ควร 
สวนขางหน่ึง. 
         พระเจาปเสนทิโกศลไดทูล พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
วันนี้  หมอมฉันไดเขาหองสวนตัวพักผอนอยูไดเกิดความคิดอยางนี้วา สัตวเหลา 
ใดไดโภคทรัพยยิ่ง ๆ แลว   ยอมไมมัวเมา   ไมประมาท   ไมติดอยูในกามคุณ 
และไมพระพฤติผิดในสัตวทั้งหลาย  สัตวเหลาน้ันมีจํานวนนอยในโลก  สวนวา 
สัตวเหลาใดไดโภคทรัพยยิ่ง ๆ แลวยอมมัวเมา    ประมาท    ติดอยูในกามคุณ 
และประพฤติผิดในสัตวทั้งหลาย   สตัวเหลาน้ันแลมีจํานวนมากมายในโลก. 
         [๓๔๑]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ถูกแลว ๆ มหาบพิตร  สัตว 
เหลาใดไดโภคทรัพยยิ่ง ๆ แลว    ยอมไมมัวเมา   ไมประมาท   ไมติดอยูในกาม 
คุณ และไมประพฤติผิดในสัตวทั้งหลาย สัตวเหลาน้ันมีจํานวนนอยในโลก สวน 
วาสัตวเหลาใดไดโภคทรัพยยิ่ง ๆ แลว    ยอมมัวเมา   ประมาท   ติดอยูในกาม 
คุณ  และประพฤติผิดในสัตวทั้งหลาย  สัตวเหลาน้ันมีจํานวนมากมายในโลก. 
         [๓๔๒]   พระผูมีพระภาคเจาผูพระสุคตศาสดา   ครั้นตรัสไวยากรณคํา 
รอยแกวน้ีจบลงแลว   จึงไดตรัสคาถาคํารอยกรองตอไปอีกวา  
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                             สัตวทั้งหลายเปนผูกําหนัดกลาใน   
                   โภคทรัพยที่นาใคร    มักมากหมกมุนใน 
                   กามคุณยอมไมรูสึกตัววาละเมิด (ประพฤติ 
                   ผิดในสัตวพวกอื่น)   เหมอืนพวกเน้ือไมรู 
                   สึกตัววามีแรวโกงดักไว   ฉะนั้น   ผลเผ็ด 
                   รอนยอมมีแกสัตวพวกนั้นในภายหลัง 
                   เพราะวากรรมนั้นมีวิบากเลวทราม. 
 
                                     อรรถกถาอัปปกสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอัปปกสูตรที่  ๖  ตอไป :- 
         บทวา อุฬาเร  อุฬาเร  ไดแกอันประณีตและมาก. บทวา  มชฺชนฺติ 
ไดแกเมาดวยความเมาดวยมานะ.   บทวา   อติสาร   ไดแกลวงเขาไป.   บทวา 
กูฏ  ไดแกบวง.  บทวา  ปจฺฉาส  แยกออกวา  ปจฺฉา   เตส. 
                                   จบอรรถกถาอัปปกสูตรที่  ๖  
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                                     ๗.  อัตถกรณสูตร 
 
         [๓๔๓]   พระเจาปเสนทิโกศล  ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว  
ไดทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  วันนี ้ หมอมฉันไดนั่ง ณ  ศาล 
พิจารณาคดี  เห็นกษัตริยมหาศาลบาง  พราหมณมหาศาลบาง  คฤหบดีมหาศาล 
บาง   ซึ่งเปนผูมั่งค่ัง   มีทรัพยมาก   มโีภคะมาก   มีทองและเงินมากมาย   มี 
ทรัพยเครื่องปลื้มใจมากมาย.   มีทรัพยคือขาวเปลือกมากมาย   ยังกลาวมุสาท้ังท่ี 
รูสึกอยู  เพราะเหตุแหงกาม  เพราะเรื่องกาม  เพราะมีกามเปนเคามูล  หมอมฉัน 
ไดเกิดความนึกคิดอยางนี้วา       เปนการไมสมควรท่ีเราจะพิจารณาคดีในบัดนี้  
(เพราะ)  บัดนี้   ราชโอรสนามวาวิฑูฑภะผูมีหนาชื่นบาน  จักมาพิจารณาคดี. 
         [๓๔๔]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา     ชอบแลว  ๆ   มหาบพิตร 
กษัตริยมหาศาล  พราหมณมหาศาล  คฤหบดีมหาศาล  แมบางพวกเปนผูมั่งค่ัง 
มีทรัพยมาก ฯลฯ   มีทรัพยคือขาวเปลือกมากมาย   ยังจักกลาวมุสาท้ังท่ีรูสึกอยู 
เพราะเหตุแหงกาม   เพราะเรื่องกาม   เพราะมีกามเปนเคามูล   ขอน้ันจักเปนไป 
เพ่ือความเส่ือมประโยชน   เพ่ือความทุกขแกพวกเขาตลอดกาลนาน. 
         [๓๔๕]   พระผูมีพระภาคเจาผูพระสุคตศาสดา     ครั้นตรัสไวยากรณ 
คํารอยแกวน้ีจบลงแลว  จึงไดตรัสคาถาคํารอยกรองตอไปอีกวา 
                             สัตวทั้งหลายเปนผูกําหนัดกลาใน 
                   โภคทรัพยที่นาใคร  มักมาก   หมกมุนใน 
                   กามคุณ  ยอมไมรูสึกตัววากาวลวง  เหมือน 
                   พวกปลากําลังเขาไปสูเครื่องดัก  ซึ่งอาดัก 
                   อยู   ไมรูสึกตัวฉะนั้น     ผลอันเผ็ดรอน 
                   ยอมมีแกสัตวพวกนั้นในภายหลัง  ดวยวา 
                   กรรมนั้นมีวบิากเลวทราม.  
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                                     อรรถกถาอัตถกรณสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอัตถกรณสูตรที่  ๗  ตอไป :- 
         บทวา  กามเหตุ  ไดแก มีกามเปนมูล.  บทวา  กามนิทาน  ไดแก 
มีกามเปนปจจัย.  บทวา  กามาธิกรณ  ไดแกมีกามเปนเหตุ  หมดทุกบทนั้น 
เปนคําไวพจนของกันและกัน.  บทวา  ภทฺรมุโข   แปลวา หนาดี.  ไดยินวา 
วันหน่ึง  พระราชาเสด็จออกประทับนั่ง   ฟงการพิจารณาคดีความ.  ในคดีนั้น  
พวกอมาตยรับสินบนเขามากอนน่ังวินิจฉัยคดี   กตั็ดสินใหผูมีใชเจาของทรัพยสิน 
กลายเปนเจาของทรัพยสินไป.  พระราชาทรงทราบเรื่องนั้นแลว  ทรงพระดําริ 
วา    ตอหนาเราผูเปนใหญในแผนดิน    อํามาตยพวกนี้ยังกระทําถึงเพียงนี้ 
ลับหลังเรา  เขาจักไมทํากระไรได  บัดนี้  วิฑูฑภเสนาบดีจักปรากฏเปนพระราชา 
เอง   ประโยชนอะไรของเราจะนั่งท่ีเดียวกับพวกอมาตยกินสินบน   พูดมดเท็จ 
เห็นปานน้ี   เพราะฉะนั้น  จึงตรัสอยางนี้.  บทวา ขปฺิปว  โอฑฺฑติ   ไดแก 
เหมือนปลาเขาไปสูเครื่องดัก     อธิบายวา    ปลาทั้งหลายเขาไปสูเครื่องดักที่เขา 
ดักไวยังไมรูสึกตัวฉันใด    สัตวทั้งหลายลวงเขาไปสูวัตถุกาม     ดวยกิเลสกาม 
ก็ไมรูสึกตัว  ฉันนั้น. 
                                จบอรรถกถาอัตถกรณสูตรที่  ๗  
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                                         ๘.  มัลลิกาสูตร 
 
         [๓๘๖]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-  
         สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู    พระวิหารเชตวัน  อาราม 
แหงทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.       
         สมัยนัน้    พระเจาปเสนทิโกศลกับพระนางมัลลิการาชเทวีไดประทับ 
ณ  ปราสาทอันประเสริฐชั้นบน. 
         ครั้งน้ัน      พระเจาปเสนทิโกศลไดตรัสกับพระนางมัลลิการาชเทวีวา 
มัลลิกา   คนซ่ึงเปนที่รักยิ่งกวาตน   มีแกเธอบางไหม. 
         พระนางมัลลิกาไดทูลสนองวา   ขาแตมหาราชเจา    คนซ่ึงเปนที่รักยิ่ง 
กวาตน  ไมมีแกหมอมฉันดอก  มีแกพระองคบางหรือ. 
         พระเจาปเสนทิโกศลตรัสวา   แนะมัลลิกา    คนซึ่งเปนที่รักยิ่งกวาตน 
ยอมไมมีแมแกฉัน. 
         [๓๔๗]   ครั้งน้ัน    พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จลงจากปราสาทเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถวายบังคม   แลวประทับ นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง.  
         พระเจาปเสนทิโกศล     ไดทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  วันนี้  ขาพระองคไดอยูที่ปราสาทอันประเสริฐชั้นบนกบัพระนางมัลลิกา- 
ราชเทวี   ไดพูดกับพระนางมัลลิการาชเทวีวา   แนะมัลลิกา   คนซึ่งเปนที่รักยิ่ง 
กวาตน   มีอยูแกเธอบางไหม    ขาแตพระองคผูเจริญ    พระนางมัลลิการาชเทวี 
ไดตอบวา   ขาแตพระมหาราชเจา   คนซึ่งเปนที่รักยิ่งกวาตน  ไมมีแกหมอมฉัน 
ดอก   มีอยูแกพระองคบางไหม   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคไดพูดกับ 
พระนางมัลลิการาชเทวีวา    แนะมัลลิกา    คนซึ่งเปนที่รักยิ่งกวาตน   ไมมีแม 
แกฉันเหมือนกัน.  
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         [๓๔๘]   ครั้งน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความน้ันแลว  จึง 
ไดตรัสพระคาถาน้ีในเวลาน้ันวา  
                             บุคคลคนหาดวยจิตตลอดทุกทิศ 
                   ไมไดพบใครซ่ึงเปนที่รัก   ยิ่งกวาตนในท่ี 
                   ไหน ๆ เลย      สัตวทั้งหลายเหลาอื่นก็รัก 
                   คนมากเชนนั้นเหมือนกนั    เพราะฉะน้ัน 
                   ผูรักตนจึงไมควรเบียดเบียนผูอื่น. 
 
                                     อรถกถามัลลิกาสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในมัลลิกาสูตรที่  ๘  ตอไป :- 
         เพราะเหตุไร    พระเจาปเสนทิโกศลจึงตรัสถามวา   อตฺถิ  โข  เต 
มลฺลิเก  เปนตน. ไดยินวา  พระนางมัลลิกาน้ี  เปนธดิาของนายชางทําดอกไม 
ผูเข็ญใจ  วันหน่ึง  ถือขนมจากตลาด   คิดวาจักไปสวนดอกไมแลวจึงจักกินขนม 
เดินไปพบพระผูมีพระภาคเจา   มีภิกษุเปนบริวาร    เสด็จเขาไปแสวงหาอาหาร 
สวนทางกัน  ก็มีจิตเลื่อมใส  ไดถวายขนมน้ันแดพระผูมีพระภาคเจา  พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงแสดงอาการจะประทับนั่ง.     พระอานนทเถระจึงไดปูผาถวาย. 
พระผูมีพระภาคเจา    ประทับนั่ง  ณ ที่นั้นแลวเสวยขนม    ลางพระโอษฐแลว 
ไดทรงทําความแยมพระโอษฐใหปรากฏ.    พระเถระทูลถามวา    ดวยการถวาย 
ขนมน้ี   จักมผีลอะไร พระเจาขา.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  อานนท   วันนี้  
นี่แหละ    นางมัลลิกาน้ันไดถวายโภชนะแกตถาคตเปนคนแรก    วันนี้นี่แหละ   
นางก็จักไดเปนอัครมเหสีของพระเจาโกศล      วันนั้นนั่นแล     พระราชาผูอัน  
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พระเจาหลาน (พระเจาอชาตศัตรู) ทรงใหปราชัยในการรบท่ีหมูบานกาสี (กาสิก  
คาม)  พายหนีไป   กลับมาสูพระนคร    เสด็จเขาไปยังสวนดอกไม    ทรงคอย 
หมูทหารกลับมา.  นางมัลลิกาน้ัน    ไดทําการปรนนิบัติถวายทาวเธอ.   พระเจา 
ปเสนทิโกศล   ทรงเลื่อมใสในขอวัตรปฏิบัติที่นางทําถวาย   จึงโปรดใหนํานาง 
เขาไปภายในพระบุรี  ทรงสถาปนานางไวในตําแหนงพระอัครมเหสี. 
         ตอมาวันหน่ึง  พระเจาปเสนทิโกศล  ทรงพระดําริวา  เราใหอิศริยยศ 
อยางใหญแกธิดาของตระกูลที่เข็ญใจผูนี้     ถากระไร      เราจะควรถามนางวา 
ใครเปนที่รักของเจา.   นางจะตอบวา  พระมหาราชเจา   พระองคทรงเปนที่รัก 
ของหมอมฉัน      แลวจักถามเราอีกวา     เมื่อเปนดังน้ัน      เราจะบอกแกนางวา 
เจาคนเดียวเปนที่รักของเรา   ดังน้ี.   พระเจาปเสนทิโกศลน้ัน     เมื่อจะตรัสพระ- 
วาจาที่บันเทิง  เพ่ือใหเกิดความสนิทสนมกะกันแลกัน  จึงถาม.   สวนพระนาง 
มัลลิกาเทวีนั้น  เปนบัณฑิต  เปนอุปฏฐายิกาของพระพุทธเจา  เปนอุปฏฐายิกา 
ของพระสงฆ   มีปญญามาก    เพราะฉะนั้น  พระนางจึงทรงดําริอยางนี้วา   เรา 
ไมพึงเห็นแกหนาพระราชา   ตอบปญหานี้.   ครั้นตรัสตอบตามรสนิยมของตน 
แลว  ก็ทลูถามพระราชาบาง.  พระราชาเมื่อกลับพระวาจาไมได  เพราะพระนาง 
ตรัสตามรสนิยมของพระนางเอง     แมพระองคเองก็ตรัสตามรสนิยมเหมือนกัน 
ทรงพระดําริวา  จักใหพระนางกราบทูลเหตุนี้แดพระตถาคต  ดังนี้แลว  ก็เสด็จ 
ไปกราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจา.    บทวา   เนวชฺฌคา   แปลวา   ไมพบ. 
บทวา เอว  ปโย  ปุถุ  อตฺตา  ปเรส   ความวา  คนเปนที่รักของตนเทาน้ัน 
ฉันใด  คนอ่ืนก็เปนที่รักของคนอ่ืน ๆ  แมเปนอันมาก  ฉันนั้น. 
                                     จบอรรถกถามัลลิการสูตรที่  ๘  
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                                     ๙.  ยัญญสูตร 
 
         [๓๔๙]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-  
         สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน    อาราม 
แหงทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี. 
         สมัยนัน้  พระเจาปเสนทิโกศลไดตระเตรียมการบูชามหายัญโคผู  ๕๐๐ 
ตัว   ลูกโคผู  ๕๐๐ ตัว  ลกูโคตัวเมีย  ๕๐๐  แพะ  ๕๐๐  ตัว  และแกะ  ๕๐๐ 
ตัว    ถูกนําไปผูกไวที่หลักเพ่ือบูชายัญ   แมชนบางคนของพระเจาปเสนทิโกศล 
นั้น  เปนทาส  คนใชหรอืกรรมกรทีม่ีอยู    แมชนเหลาน้ันก็ถูกอาชญา  ถกูภัย 
คุกคาม  มีหนานองดวยน้ําตารองไหพลาง  กระทาํบริกรรมไปพลาง. 
         [๓๕๐]   ครั้งน้ันแล   พวกภิกษุหลายรูปครองผาเรียบรอยแลวในเวลา 
เชาถือบาตรและจีวรเขาไปสูกรุงสาวัตถี   เพ่ือบิณฑบาต  กลับจากบิณฑบาตใน 
เวลาหลังภัตแลว   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ     ถวายบังคมพระ- 
ผูมีพระภาคเจาแลว  ไดนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         ภิกษุเหลาน้ัน  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ 
วันนี้  พระเจาปเสนทิโกศลไดตระเตรียมการบูชามหายัญโคผู ๕๐๐ ตัว   ลกูโคผู 
๕๐๐  ตัว  ลกูโคตัวเมีย  ๕๐๐  ตัว  แพะ  ๕๐๐  ตัว  และแกะ ๕๐๐  ตัว  ถกูนํา 
ไปผูกไวที่หลักเพ่ือบูชายัญ  แมชนบางคนของพระเจาปเสนทิโกศลนั้น  เปนทาส 
คนใชหรือกรรมกรที่มีอยู    ชนแมเหลาน้ันก็ถูกอาชญา   ถูกภัยคุกคาม   มหีนา 
นองดวยนํ้าตารองไหพลาง  กระทําบริกรรมไปพลาง. 
         [๓๕๑]   ครั้งน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความน้ันแลว  จึง 
ไดตรัสพระคาถาเหลาน้ีในเวลาน้ันวา  
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                             มหายญัท่ีมีการตระเตรียมมาก  มีการ  
                   ฆาแพะ   แกะ   โค   และสัตวชนิดตาง ๆ 
                   คือ   อัศวเมธ๑  ปุริสเมธ๒  สมัมาปาสะ๓ 

                   วาชเปยยะ๔ นิรัคคฬะ๕  มหายัญเหลาน้ัน 
                   เปนยัญไมมีผลมาก (เพราะ) พระพุทธเจา 
                   เปนตนผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ  ผูดําเนิน 
                   ปฏิปทาอันชอบ  ยอมไมแนะนํายัญนั้น. 
        ๑.  อัศวเมธ  ไดแกการฆามาบูชายัญ  แตช่ือนี้หมายความกวางกวานั้น  คือ  หมายถึง 
ยัญท่ีบูชาดวยสมบัติทุกอยาง  เวนท่ีดินแลคน  ซ่ึงเขาต้ังเสายัญ  ๒๑  เสา  สําหรับผูกปศุสัตวท่ีจะ 
ตองฆาประมาณ  ๕๙๗  ชนดิ  เพื่อบูชายัญ   แลวทําการบูชาอยูหลายวันกวาจะเสร็จพธีิ  แตฉบับ 
พมาเพี้ยนไปเปน    สสฺสเมธ    แปลวาสัสสเมธ    เปนยญัในพระพุทธศาสนาท่ีพระพุทธเจาทรง 
แสดงแกพระเจามหาวิชิตราชในกูฏทันตสูตร  หมายความวาการเก็บคานาตามธัญญาหารที่สําเร็จ 
ผลสิบสวน เก็บไวเปนสวนหลวงสวนหนึง่   นี่เปนสังคหวัตถุประการหน่ึงของพระเจาจักรพรรด ิ
ไมตรงกับเร่ืองในพระสูตรนี้. 
        ๒.  ปุริสเมธ  ไดแกการฆาคนบูชายัญ    แตความจริงหมายเฉพาะยญัท่ีบูชาดวยสมบัติ 
ตาง ๆ   อยางอัศวเมธนั้น   แตรวมท่ีดินเขาดวย     แตในพระพุทธศาสนา    หมายถึงการพระราช- 
ทานทรัพยเปนเบ้ียเล้ียงและบําเหน็จบํานาญแกทวยหาญทุก  ๖ เดือน เปนสังคหวัตถุของพระเจา 
จักรพรรดิประการหน่ึง. 
        ๓.  สัมมาปาสะ   ไดแกการผูกสัตวบูชายัญ    โดยเขาทําพิธีเหวีย่งทอนไมสําหรับตอน 
สัตวเขาไปท่ีหลักบูชาเพลิงท้ังคู  แลวรายเวทตรงท่ีทอนไมนั้นตก   ทําการบูชาตามพิธีผูบูชาตอง 
เปนคนไดเดินทางยอนไปตามแมน้ําสวัสดแีลวดวย  จึงจะเขาพิธีได   แตท่ีในพระพุทธศาสนาจัด 
เปนสังคหวัตถุของพระเจาจกัรพรรดิ    หมายถึงการเรียกหนังสือสารกรรมธรรมกูแตชาวเมืองท่ี 
ขัดสนแลวพระราชทานทรัพยใหกู  โดยไมเรียกดอกเบ้ียเปนเวลา ๓ ป. 
        ๔.  วาชเปยยะ    ไดแกยัญอีกชนิดหนึ่งซ่ึงเขาผูกปศุสัตว   ๗ ชนดิบูชา      แตท่ีเปน 
สังคหวัตถุของพระเจาจักรพรรดิ    หมายถึงการตรัสพระวาจาอันออนหวาน    เปนท่ีดูดดื่มน้ําใจ 
ของประชาชน 
        ๕.  นิรัคคฬะ   ไดแกยญัท่ีไมตองมีหลักยัญสําหรับบูชา      หมายถึงพิธีชนิดเดียวกับ 



อัศวเมธ    แตบูชาดวยสมบัติทุกอยาง    ไมมียกเวนอะไร    ฉะนั้นจึงมีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา 
สรรพเมธ      แตท่ีในพระพุทธศาสนาจัดเปนสังคหวัตถุของพระเจาจกัรพรรดิ      หมายถึงผลที่ 
พระมหากษัตริยสงเคราะหดวยสังคหวัตถุ  ๔  ขางตนนั้น  ท่ีเปนเหตุใหรัฐม่ังค่ังสมบูรณ  ไมมี 
โจรผูรายและประชาราษฎรบันเทิงใจเปนอยู     อยางท่ีกลาววา    ประตูเรือนไมตองลงล่ิมกลอน 
ระวังกไ็ดฉะนัน้.  
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                             สวนยัญใด       มีการตระเตรียมนอย  
                   ไมมีการฆา   แพะ   แกะ   โค   และสัตว 
                   ชนิดตาง  ๆ ซึ่งบุคคลบูชาสืบตระกูลคุณอัน 
                   พระพุทธเจาเปนตนผูแสวงหาคุณอัน 
                   ยิ่งใหญ  ผูดําเนินปฏิปทาอันชอบ  ยอม 
                   แนะนํายัญนั้น. 
                             ผูมีปญญาควรบูชายัญนั้น   ยัญนั้น 
                   เปนยัญมีผลมาก  เมื่อบุคคลบูชายัญนั้น 
                   นั่นแหละ    ยอมมีแตความดี    ไมมีความ 
                   ชั่วชาเลวทราม  ยัญก็เปนยัญอยางไพบูลย 
                   และเทวดายอมเลื่อมใส. 
 
                               อรรถกถายัญญสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในยัญญสูตรที ่ ๙  ตอไป :- 
         บทวา  ถุนุปนีตานิ   ไดแกนําเขาไปยังหลัก   ผูกไวกับหลัก.  บทวา 
ปริกมฺมาน ิ กโรนฺติ   ไดแก ยัญที่พระราชาทรงเริ่ม  ถูกภิกษุเหลาน้ัน  กราบ 
ทูลแดพระตถาคต  ดวยเหตุมีประมาณเทาน้ี.  ก็เพราะเหตุไร  พระราชาจึงทรง 
เริ่มยัญนี้.  ก็เพราะจะทรงกําจัดฝนราย.  เลากันวา  วันหน่ึง  พระราชาประดับ 
เครื่องอลังการทุกอยาง  ประทับบนคอชางตนตัวดี  เลียบพระนคร    ทอดพระ 
เนตรเห็นสตรีผูหน่ึงเปดหนาตางมองดู    (กระบวน)  มีพระทัยปฏิพัทธตอนาง 
เสด็จกลับจากที่นั้นทันทีเขาสูพระราชวังตรัสบอกความนั้นแกราชบุรุษคนหนึ่ง  
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แลวทรงสงเขาไป  สั่งใหสืบวา  สตรีผูนั้น มีสามีหรือยังไมมีสามี ราชบุรษุน้ันก็ 
ไปถามสตรีผูนั้น.  สตรีผูนั้นก็แสดงวา   นั่นสามีของดิฉันนั่งท่ีตลาด   ราชบุรุษ  
ก็กลับมาทูลความน้ันแดพระราชา  พระราชาโปรดใหเรียกบุรษุผู  [สามี] นั้นมา 
สั่งวา   เจาจงปรนนิบัติเรา   [เปนองครักษ]    ถกูบุรษุน้ันทูล    ทดัทานวา 
ขอเดชะ  ขาพระองคไมรูที่จะปรนนิบัติ   พระเจาขา  รับสั่งวา  ธรรมดาวาการ 
ปรนนิบัติ  ไมจําตองเลาเรียนในสํานักอาจารยดอกแลวทรงใหเขาถืออาวุธและโล 
โดยพลการ  ต้ังเขาใหทําหนาท่ีคนปรนนิบัติ   บรุษุน้ันพอปรนนิบัติแลวก็กลับ 
บานเลย   โปรดใหเรียกเขามาอีก   รับสั่งวา   ธรรมดาวาผูปรนนิบัติ  จะตองทํา 
ตามคําส่ังของพระราชา.     เจาจงไปสระโบกขรณีสําหรับชําระศีรษะของเรา   ที ่
หนทางโยชนหน่ึงจากท่ีนี้มีอยู  จงเอาดินสีแดงเรื่อและดอกอุบลสีแดงจากสระน้ัน 
มา  ถาเจามาไมทันวันนี้   เราจักลงราชอาชญาเจาแลวทรงสงเขาไป   บุรุษนั้นก็ 
ออกไป  เพราะกลัวราชภัย. 
         เมื่อบุรุษน้ันไปแลว    แมพระราชา    ก็ใหเรียกนายประตูเมืองมาส่ังวา 
วันนี้  พอตกเย็นก็ปดประตูเมืองเลย  แมจะมีคนบอกวา  เราเปนราชทูต หรือ 
อุปทูตก็อยาเปด  บุรุษนั้น  ไดดินและดอกอุบลแลวก็มาถึง  เมื่อประตูเมืองปด 
พอดี   แมจะพูดมากมายอยางไรก็เขาไมได   จึงเลยไปยังวัดพระเชตวัน  เพราะ 
กลัวอันตราย.    ถึงพระราชาเองก็ถูกความรุมรอนอยางแรงครอบงํา    เด๋ียวน่ัง 
เดี๋ยวยืน  เดี๋ยวบรรทม.  เมื่อตกลงพระทัยไมได  กป็ระทับนั่ง  ณ  ที่แหงใดแหง 
หน่ึง  หลับแบบลิงหลับ  [ทรงเคลิ้มไป]. 
         แมยุคกอน    บุตรเศรษฐี  ๔ คนในพระนครน้ันนั่นแหละทําปรทารก- 
กรรม     บังเกิดในนรกโลหกุมภี     ชือ่นันโทปนันทา.      สัตวนรกเหลาน้ัน 
ถูกเค่ียวรางเปนฟอง  ๓๐,๐๐๐  ป    จึงลงไปถึงกนหมออีก  ๓๐,๐๐๐  ปจึงข้ึนถึง 
ปากหมอ.   วันหน่ึง    พวกเขาเห็นแสงสวาง   ประสงคจะกลาวคาถาตนละคาถา  
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เพราะกลัวกรรมที่ทําชั่ว   แตก็ไมอาจจะกลาวได   กลาวไดเพียงคนละอักษร  
เทาน้ัน    ตนหน่ึงกลาว ส*  อักษร   ตนหน่ึงกลาว  โส  อักษร  ตนหน่ึงกลาว 
น อักษร  ตนหน่ึงกลาว ทุ  อักษร พระราชา  จําเดิมแตไดยินเสียงของสัตวนรก 
เหลาน้ัน  ก็ไมไดความสุข  ปลอยเวลาท่ีเหลือของราตรีนั้นใหลวงไป.   เมื่อรุง 
อรุณ ปุโรหิตมาทูลถามถึงความบรรทมเปนสุข.  ทาวเธอก็รับสั่งวา  เราจะเปน 
สุขไดแตที่ไหนเลา อาจารย จึงตรัสเลาวา   เราฝนวาไดยินเสียงอยางนี้. พราหมณ 
คิดวา  เพราะพระสุบินนี้ของพระราชาพระองคนี้ ความเจริญหรอืความเส่ือมคง 
ไมมี    ก็แตวา  สิ่งใดมีในเรือนหลวงน้ี   สิ่งน้ันก็จะตกแกพระสมณโคดม   ตก 
แกสาวกของพระสมณโคดม   แมพวกพราหมณก็จะไมไดอะไรๆ เลย   จําเราจะ 
ทําอาหารใหเกิดข้ึนแกพวกพราหมณ   ดังน้ีแลวจึงกราบทูลวา   ขาแตพระมหา- 
ราชเจา  พระสุบินรายนักในความเส่ือม ๓ อยาง  จักปรากฏความเสื่อมอยางหนึ่ง 
คือ จักมีอันตรายแกราชสมบัติ จักมีอันตรายแกพระชนมชีพ หรือใตฝาพระบาท 
จักประทับอยูไมได  พระเจาขา.   รับสัง่ถามวา ความสวัสดีจะพึงมีไดอยางไรเลา 
อาจารย  กราบทูลวา  ตองปรึกษากันจะรูได  พระเจาขา  รับสั่งวา  ไปปรึกษา 
กับพวกอาจารยแลว    มาทําความสวัสดีแกเรา. 
         พราหมณปุโรหิตน้ัน   ประชุมพวกพราหมณที่โรงเก็บวอ [ยานพาหนะ] 
บอกความน้ันแลว   ทําใหเปน ๓ พวกดวยตกลงกันวา   ตางคนตางไปกราบทูล 
อยางนี้.  พราหมณทั้งหลายก็ไปเขาเฝา   ทลูถามพระราชาถึงการบรรทมเปนสุข  
พระราชาก็ตรัสโดยทํานองท่ีตรัสแกพราหมณปุโรหิตน้ันแลวรับสั่งถามวา ความ 
สวัสดีจะพึงมีไดอยางไรเลา  อาจารย   พวกพราหมณผูใหญพากันกราบทูลวา 
เพราะทรงบูชายัญอยางละ  ๕๐๐ ทุกอยาง  พระองคก็จะพึงมีความสวัสดี  อาจารย 
ทั้งหลายกลาวกันอยางนี้   พระเจาขา.   พระราชาทรงฟงพราหมณเหลาน้ันแลว 
ไมทรงรับ   ไมทรงปฏิเสธ นิ่งเสีย  ลําดับนั้น  แมพราหมณพวกท่ี  ๒ ก็มากราบ 
ทูลอยางน้ันเหมือนกัน.   แมพราหมณพวกท่ี  ๓  กอ็ยางนั้น     ครั้งน้ันพระราชา 
*  คาถาสัตวนรก  ๔  ตน  ในท่ีอ่ืนกลาววา  ทุ.  ส.  น.  โส.  ก็มี. . .   
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มีพระราชโองการสั่งวา  พวกเจาหนาที่จงจัดทํายัญท้ังหลาย.   นับแตนั้น   พวก  
พราหมณก็ใหนําสัตวมีชีวิตเชนโคเปนตนมา.     ในพระนครก็เกิดเสียงอ้ืออึง 
ขนานใหญ  พระนางมัลลิกาทรงทราบเรื่องนั้นแลว  ก็ทรงชกันําพระราชาไปยัง 
สํานักของพระตถาคต       ทาวเธอเสด็จไปถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว 
ประทับนั่ง  ณ  ที่สมควรสวนหนึ่ง.  ลาํดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะทาว 
เธอวา    ถวายพระพร    มหาบพิตรเสด็จไปไหนมาแตวัน.    พระราชาทูลวา 
พระเจาขา    ขาพระองคฝนไป    ไดยนิเสียง ๔ เสียง     จึงถามพวกพราหมณ 
พวกพราหมณบอกวา  ฝนราย พวกเขาจะทําการบูชายัญ  อยางละ ๕๐๐ ทุกอยาง 
จึงจะแกได   ดังน้ัน    พวกเขาจึงเริ่มยัญ.   ตรัสถามวา   มหาบพิตรไดยินเสียงวา 
กระไร.    ทาวเธอก็ทูลตามท่ีทรงไดยิน   ครั้งน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะ 
ทาวเธอวา  ถวายพระพร  แตกาลกอน ในพระนครที่นี้แหละ บุตรเศรษฐี  ๔ คน 
กระทําความผิดในภรรยาผูอ่ืน  บังเกิดในโลหกุมภีนรก ขุมนันโทปนันทา  จมลง 
สุด  ๖๐,๐๐๐ ป  บรรดาสตัวนรก  ๔ ตนนั้น  ตนหนึ่งตองการจะกลาวคาถาหน่ึงวา 
         สฏ ิวสฺสสหสฺสานิ                          ปริปุณฺณนิ  สพฺพโส 
         นิรเย  ปจฺจมานาน                            กทา  อนฺโต  ภวิสฺสติ 
                             เราไหมอยูในนรกตั้ง  ๖๐,๐๐๐  ปเต็ม 
                   ครบทุกอยาง  เมื่อไร  จกัสิ้นสุดกันเสียที. 
         ตนท่ี  ๒  ตองการจะกลาวคาถาหน่ึงวา 
         โสห  นนู  อิโต  คนตฺฺวา                    โยนึ  ลทฺธาน   มานุส ึ
         วทฺู  สีลสมฺปนิโน                       กาหามิ  กุสล  พหุ  
                             เรานั้นพนไปจากโลหกุมภีนี้แลว    ได 
                   กําเนิดเปนมนุษย  รูถอยคําของยาจก  (ให 
                   ทาน) มีศีลลมบูรณ   จักตองสรางกุศลไวให 
                   มาก  เปนแนแท.  
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         ตนท่ี ๓  ตองการจะกลาวคาถาหน่ึงวา  
         นตฺถิ  อนฺโต  กุโต  อนุโต              น    อนฺโต  ปฏิทิสฺสติ 
         ตทา  หิ  ปกต    ปาป                   มม   ตุมหฺฺจ   มาริสา 
                             ไมมีสิน้สุด   จะสิ้นสุดไดแตที่ไหน 
                   ความสิ้นสุดไมปรากฏเลย  ดูราพวกเราเอย 
                   ก็เพราะขากับเจาทําบาปกรรมไวมาก  ใน 
                   ครั้งน้ัน. 
         ตนท่ี  ๔    ตองการจะกลาวคาถาหน่ึงวา 
         ทุชฺชีวติมชีวมฺหา                         เยส  เตน  ททมฺห   เส 
         วิชฺชมาเนสุ  โภเคสุ                      ทีปนฺนากมฺห   อตฺตโน  
                             พวกเราเมื่อมีโภคสมบัติอยู   ไมได 
                   ใหทานเลย    ไมไดทําท่ีพ่ึงสําหรับตนเลย 
                   จัดวามีชีวิตอยูอยางชั่วชาติ. 
         สัตวนรกเหลานั้น    ไมอาจกลาวคาถาเหลานี้ได   กลาวอักษรไดตนละ 
อักษรเทาน้ันเอง  แลวก็จมหายไปอยางนั้นนั่นแหละ  ถวายพระพร   สัตวนรก 
เหลาน้ัน      พากันรองดวยประการฉะนี้      เพราะทรงไดยินเสียงนั้นเปนเหตุ 
ความเสื่อมหรือความเจริญ   มิไดมีแกนหาบพิตรดอก   แตกรรมคือการเขนฆา 
ปศุสัตวเห็นปานนี้สิ    หนักนัก     พระผูมีพระภาคเจาทรงขูดวยภัยในนรกแลว 
ก็ตรัสธรรมกถา.    พระราชาทรงเลื่อมใสในพระทศพล   ทูลวา  ขาพระองคจะ 
ปลอย     จะใหชีวิตแกปศุสัตวเหลาน้ัน     คนทั้งหลายจงใหของเขียวและหญา 
ปศุสัตวเหลานั้น  จงใหดื่มน้ําที่เย็นสนิท  ลมจงโชยแกปศุสัตวเหลาน้ันแลว  ทรง 
สั่งคนท้ังหลายใหไปนําปศุสัตวออกไป   คนเหลาน้ันไปไลพวกพราหมณใหหนี 
ไปแลว  ปลดฝูงสัตวออกจากเครื่องจองจําแลวใหตีธรรมเภรีกลองประกาศธรรม 
ในพระนคร.  
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         ขณะนั้น      พระราชาประทับนั่งในสํานักพระผูมีพระภาคเจา    ทลูวา   
พระเจาขา  ธรรมดาวาคืนหนึ่งมี ๓ ยาม  แตวันนี้  ๒ คืน  ปรากฏแกขาพระองค 
เหมือนติดตอกันเปนคืนเดียว. บุรุษ (สามีนางผูนั้น ) แมนั่น   นั่งอยูในที่นั้นดวย 
ก็กราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ธรรมดาวาโยชนหน่ึง    ก็มี ๓ คาวุต 
แตวันนี้ ๒ โยชนปรากฏแกขาพระองคเหมือนติดตอกันเปนโยชนเดียว.  ลาํดับ 
นั้น   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   คืนหนึ่งปรากฏยาวนานสําหรับคนต่ืนนอนไม 
หลับกอนอ่ืน    โยชนหน่ึงปรากฏยาวไกลสําหรับคนเดินลา   แกสังสารวัฏ   ที่ม ี
เบื้องตนตามไปไมรูแลว    ยืดยาวสวนเดียวเทาน้ัน   สําหรับปุถชุนผูเขลา   ซึ่ง 
ตกอยูในวัฏฏะ    ทรงปรารภพระราชา    บุรุษผูนั้น    และเหลาสัตวนรกแลว 
ไดตรัสคาถาน้ีในคัมภีรพระธรรมบทวา 
         ทีฆา  ชาครโต   รตฺติ         ทีฆ   สนฺตสฺส  โยชน 
         ทีโฆ  พาลาน   สสาโร        สทฺธมฺม   อวิชานต 
                      คืนหนึ่งยาวนานสําหรับคนนอนไมหลับ 
                   โยชนหนึ่งยาวไกล  สําหรบัคนเมื่อยลา 
                   สังสารวัฏยืดยาวสําหรับเหลาคนเขลาผูไมรู 
                   พระสัทธรรม  ดังน้ี. 
         เมื่อจบพระคาถา  บุรุษผูเปนสามีของสตรีแมนั้น   ก็ต้ังอยูในโสดาปตติ 
ผล.  บทวา  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา  แปลวา  ทรงทราบเหตุนั้น. 
         บทวา  สสฺสเมธ  ความวา  ไดยินวา    ในรัชสมัยของพระราชาแต 
โบราณ  ไดมีสังคหวัตถุ  ๔   คือ  สัสสเมธะ  ปุริสเมธะ  สัมมาปาสะ  วาชเปยยะ 
ที่พระราชาทั้งหลายทรงสงเคราะหโลก.  บรรดาสังคหวัตถุ  ๔  นั้น     การถอืเอา 
สวนท่ี  ๑๐  จากขาวกลาที่สําเร็จแลว  ชื่อวา  สัสสเมธะ  อธิบายวา  ความเปน 
ผูฉลาดในอุบายอันจะทําขาวกลาใหสมบูรณ.   การมอบใหคาจางบําเหน็จประจํา  
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๖ เดือน  แกเหลานักรบใหญ  ชื่อวา ปุริสเมธะ  อธิบายวา   ความเปนผูฉลาด  
โดยการสงเคราะหบุรุษ.   การรับหนังสือ   (เอกสารการกูยืม)   จากมือของเหลา 
ผูคนที่ยากจน  แลวมอบใหทรัพยหน่ึงพันสองพัน   ปลอดดอกเบ้ีย ๓  ป ชื่อวา 
สัมมาปาสะ.  จริงอยู  กิจอันนั้น   ยอมคลองเหลาผูคนไวโดยชอบ  เหมือนผูกใจไว 
เพราะฉะนั้น   จึงเรียกวา   สัมมาปาสะ.   สวนการพูดวาจาไพเราะ    โดยนัยวา 
พอ ลุง เปนตน   ชื่อวา  วาชเปยยะ  อธบิายวา  วาจานารัก   (ควรด่ืมไวในใจ) 
รัฐคือแวนแควน    ที่สงเคราะหดวยสังคหวัตถุ ๔ อยางนี้   ยอมม่ันคง  แผขยาย 
มีขาวนํ้ามาก  มีความเกษม    ไรภยันตราย   ผูคนทั้งหลาย    ก็ราเริงบันเทิงใจ 
ใหลูกรายรําอยูบนอก ไมตองปดประตูบานเรือนอยูกัน.  ขอท่ีเรียกวา  นิรัคคฬะ 
เพราะไมมีลูกกลอนใสประตูบานเรือน.  นี้เปนประเพณีโบราณ. 
         แตตอมาครั้งพระเจาโอกกากราช   พวกพราหมณเปลี่ยนสังคหวัตถุ  ๔   
เหลาน้ี    และสมบัติของรัฐเสีย   แลวขนานชื่อยัญ   ๕ มี    อัสสเมธะ   ปุรสิเมธะ 
เปนตน    ทําใหมีมูลคาสูงข้ึน.    บรรดายัญ ๕ อยางนั้น   ที่ชื่อวา    อัสสเมธะ 
(อัศวเมธ)  เพราะฆามาในยัญน้ัน     คําน้ีเปนชื่อยัญท่ีทําทักษิณาสมบัติทุกอยาง 
ที่เหลือเวนที่ดินและบุรุษ   มีเสา ๒๑ เสา   ที่พึงบูชาดวยปริยัญทั้ง ๒ มีการฆา 
ปศุสัตว ๕๙๗ ตัวท่ีนาสะพึงกลัว ในวันกลางวันหน่ึงเทาน้ัน.  ที่ชื่อวาปุริสเมธะ 
เพราะฆาบุรุษในยัญนั้น   คําน้ีเปนชื่อยัญ   ที่ทําทักษิณาสมบัติดังกลาวแลวใน 
อัสสเมธะ  พรอมท้ังที่ดิน   ที่พึงบูชาดวยปริยัญทั้ง  ๔.  ทีช่ื่อวา   สัมมาปาสะ 
เพราะคลองทอนไมในยัญน้ัน.   คําน้ีเปนชื่อสัตตยาคะ    (ของท่ีบูชา ๗ อยาง) 
ที่คนเหว่ียงทอนไม   กลาวคือไมสอดเขาไปในชองแอกทุก ๆ วันแลว   รายเวท 
ในโอกาสท่ีทอนไมนั้นตก      เดินยอนกลับต้ังแตโอกาสที่ดําลงในแมน้ําสรัสวดี 
พึงบูชาดวยเสาเปนตน   ที่เคลื่อนท่ีได    (ยกเอาไปได).    ทีช่ือ่วา  วาชเปยยะ 
เพราะดื่มวาชะ  (กําลังหรือสงคราม)    ในยัญน้ัน  คําน้ีเปนชื่อยัญ  ที่ทําของ  
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ทักษิณา  มีรส ๗ อยาง    ใชเสาไมมะตูม    ที่พึงบูชาดวยเหลาปศุสัตว   มีรส  
๗ ชนิด   ดวยปริยัญอยางหนึ่ง.   ทีช่ื่อวา  นิรัคคฬะ   เพราะไมมีลิ่มกลอนใน 
ยัญนั้น     คําน้ีเปนชื่อยัญท่ีกําหนดไวในอัสสเมธะ    มชีื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา 
สรรพเมธะ    ที่ทําทักษิณาสมบัติดังกลาวไวในอัสสเมธะ     พรอมท้ังท่ีดินและ 
เหลาบุรุษ  ทีพึ่งบูชาดวยปริยัญ   ๙.     บทวา  มหารมฺภา  ไดแก  มีกิจมาก 
มีกรณียะมาก. บทวา  สมฺมคฺคตา  ไดแก ผูดําเนินไปโดยชอบ  มีพระพุทธเจา 
เปนตน.  บทวา  นิภรมฺภา   ไดแก  มีความตองการนอย  มีกิจนอย.  บทวา 
ยชนฺตานุกุล  ไดแก บูชาตามตระกูล.  อธิบายวา  พวกผูคนไมเขาไปตัดทาน 
มีนิตยภัตเปนตน   ที่บรุพบุรุษต้ังไวแลวใหทานสืบ ๆ ตอไป. 
                                        จบอรรถกถายัญญสูตรที ่ ๙  
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                                         ๑๐.  พันธนสูตร  
 
                                  วาดวยเครื่องจองจําท่ีมั่นคง 
 
         [๓๕๒]   สมัยนั้น  หมูมหาชนถูกพระเจาปเสนทิโกศลใหจองจําไวแลว 
บางพวกถูกจองจําดวยเชือก   บางพวกถูกจองจําดวยข่ือคา    บางพวกถูกจองจํา 
ดวยโซตรวน. 
         ครั้งน้ัน     ภิกษุหลายรูปครองผาเรียบรอยแลวในเวลาเชาถือบาตรและ 
จีวรเขาไปสูกรุงสาวัตถี    เพ่ือบิณฑบาต    ครั้นกลบัจากบิณฑบาตในเวลาหลัง 
ภัตตาหารแลว     เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวายบังคม     แลวไดนั่งอยู  ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         พวกภิกษุเหลาน้ัน  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   วันนี้หมูมหาชนถูกพระเจาปเสนทิโกศลใหจองจําไวแลว   บางพวกถูก 
จองจําดวยเชือก   บางพวกถูกจองจําดวยข่ือคา  บางพวกถูกจองจําดวยโซตรวน. 
         [๓๕๓]   ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความน้ันแลว  จึง 
ไดตรัสพระคาถาเหลาน้ันในเวลานั้นวา 
                             นักปราชญทั้งหลายไมไดกลาววา 
                   เครื่องจองจําท่ีทําดวยเหล็ก      ทําดวยไม 
                   และทําดวยหญา  (เชือก)  เปนเครื่องจองจํา 
                   ที่มั่น  นกัปราชญทั้งหลายกลาววาความรัก 
                   ใครนักในแกวมณีและกุณฑล      และความ 
                   อาลัยในบุตรและภรรยาทัง้หลายวาเปนเครื่อง 
                   จองจําท่ีมั่น  พาใหตกตํ่า  เปนเครื่องจองจําท่ี  
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                   หยอน ๆ  แตแกยาก   นักปราชญทั้งหลาย 
                   ตัดเครื่องจองจําแมเชนนั้นออกบวช  เปน  
                   ผูไมมีความอาลัย  ละกามสุขเสียแลว. 
                                      จบ  ปฐมวรรค 
 
                                    อรรถกถาพันธนสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในพันธนสูตรที่  ๑๐  ตอไป :- 
         ภิกษุเหลาน้ัน       ทลูเหตุที่พระอานนทเถระกระทําดีในมนุษยเหลานั้น 
ดังน้ีวา  อิธ  ภนฺเต  รฺา.  ไดยินวา แกวมณี ๘ เหลี่ยม  ที่ทาวสักกะประทาน 
แกพระเจากุสราช  มาสืบ ๆ กัน ตามประเพณี.  เวลาทรงประดับ  พระราชาตรัส 
สั่งใหนําแกวมณีนั้นมา.   มนุษยทั้งหลาย กราบทูลวา   พวกขาพระองคไมพบใน 
ที่เก็บ.  พระราชาจึงใหจองจําพนักงานท่ีปฏิบัติงานภายในพระราชนิเวศนไว สั่ง 
วา  พวกเจาจงเสาะหาแกวมณีนั้นมาให.   พระอานนทเถระเห็นคนเหลาน้ันแลว 
ก็ใหกั้นมานไว   แลวบอกอุบายแกพวกคนเก็บรักษา.  คนเหลาน้ัน  ก็กราบทูล 
แดพระราชา.    พระราชารับสั่งวา    พระเถระเปนบัณฑิต    พวกเจาจงทําตาม 
พระเถระ  พวกคนเก็บรักษา   ก็ต้ังหมอนํ้าไวที่พระลานหลวงกั้นมานไว   แลว 
บอกผูคนเหลาน้ันวา  พวกทานจงหมผาแลวไปที่นั้นจงจุนมือลง.   คนขโมยแกว 
มณีคิดวา เราไมอาจจําหนายหรือใชสอยของของพระราชาไดกลับไปเรือน  เอา 
แกวมณีหนีบรักแรหมผามาแลวใสลงในหมอน้ํา   แลวก็หลีกไป.    เมื่อมหาชน 
กลับไปแลว   พวกคนของพระราชา    เอามือควานในหมอนํ้าก็พบแกวมณีแลว 
นําไปถวายแดพระราชา.  ไดยินวา พระอานนทเถระเห็นแกวมณี โดยนัยทีแ่สดง  
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แลว.  มหาชนก็โกลาหลแตกต่ืน. ภิกษุเหลาน้ัน เมื่อกราบทูลเหตุที่พระอานนท  
เถระทําดีนั้น    แดพระตถาคต  จึงกราบทูลเรื่องนี้.  พระศาสดาตรัสวา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ไมอัศจรรยเลย   ที่อานนทใหนําแกวมณี    ที่ตกอยูในมือพวก 
มนุษยมาได   พวกบัณฑิตแตกอน    ต้ังอยูในญาณของตนแลวก็ใหนําส่ิงของท่ี 
ตกอยูในความครอบครอง      แมของสัตวดิรัจฉานซ่ึงบังเกิดในอเหตุกปฏิสนธิ 
มาถวายแดพระราชาได   แลวตรัสมหาสารชาดกวา 
         อุกฺกุฏเ  สรูมิจฺฉนติฺ                มนฺเตสุ  อกตูุหล 
         ปยฺจ   อนฺนปานมหฺิ              อตฺเถ  ชาเต  จ  ปณฺฑิต 
                             ในคราวคับขันตองการคนกลา   ใน 
                   คราวปรึกษาตองการคนไมพูดพลาม  ใน 
                   คราวมีขาวนํ้าตองการคนรัก  ในคราวเกิด 
                   คดี   ตองการบัณฑิต. 
         บทวา   น  ต  ทฬฺห   ความวาปราชญทั้งหลายไมกลาววาเครื่องจอง 
จํานั่นมั่นคง.   บทวา  ยทายส   ไดแก  เครื่องจองจําใดทําดวยเหล็ก.    บทวา 
สารตฺตรตฺตา  ไดแก  ยินดแีลวยินดีเลาดวยดี   หรือยินดีแลว   โดยยินดีนัก 
แลว  อธิบายวา  ยินดีแลวดวยความสําคัญวาส่ิงน้ีเปนสาระ.    บทวา  อเปกฺขา 
ไดแกความอาลัย   ความเย่ือใย.   บทวา  อาหุ  แปลวากลาว.  บทวา  โอหารนิ 
ไดแก  คราไปในอบาย ๔.   บทวา  สิถิล   ไดแก ไมหามอิริยาบถ   เหมือน 
อยางเครื่องจองจํามีเหล็กเปนตน.     จริงอยู       เหลาคนท่ีถูกจองจําดวยเครื่อง 
จองจําน้ัน   ยอมไปประเทศอ่ืนก็ได  สมุทรอ่ืนก็ไดทั้งน้ัน.  บทวา  ทุปฺปมฺุจ 
ไดแก  ไมอาจแกได   เวนแตโลกุตรญาณ. 
                                     จบอรรถกถาพันธนสูตรที่  ๑๐ 
                                               จบปฐมวรรค  
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                                  รวมพระสูตรในปฐมวรรค  คอื  

            ๑.  ทหรสูตร    ๒.  ปุริสสูตร  ๓.  ราชสูตร  ๔.  ปยสูตร  ๕   อัตตรัก- 
ขิตสูตร   ๖.  อัปปกสูตร   ๗.  อัตถกรณสูตร   ๘.  มัลลิกาสูตร   ๙.  ยัญญสูตร 
๑๐.  พันธนสูตร   พรอมทั้งอรรถกถา.     
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                                          ทุติยวรรคท่ี  ๒ 
 
                                            ๑.  ชฏลิสตูร 
 
                               ไมควรวางใจ  เพราะเห็นครูเดียว 
 
         [๓๕๔]   สมัยหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ   พระวิหาร-  
บุพพารามปราสาทของมิคารมารดา   กรุงสาวัตถี. 
         สมัยนัน้    ในเวลาเย็น    พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากท่ีเรนแลว 
ประทับนั่งท่ีนอกซุมประตู. 
         ครั้งน้ัน     พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลว 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา  แลวประทับนั่ง ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         [๓๕๕]   สมัยนั้น ชฏิล ๗ คน  นคิรนถ  ๗ คน อเจลก ๗ คน เอก- 
สาฎกนิครนถ ๗ คน  ปรพิาชก ๗ คน  ผูมีขนรักแร  เล็บ  และขนยาว   ถือ 
เครื่องบริขารตาง ๆ เดินผานไปในท่ีไมไกล   พระผูมีพระภาคเจา. 
         ทันใดนั้น      พระเจาปเสนทิโกศลก็เสด็จลุกจากอาสนะทรงกระทําพระ- 
ภูษาเฉวียงพระอังสาขางหนึ่ง   ทรงจดพระชานุมณฑลเบื้องขวา  ณ  พ้ืนแผนดิน 
ทรงประณมอัญชลีไปทางชฎิล ๗ คน   นิครนถ ๗ คน   อเจลก ๗ คน  เอก- 
สาฎก ๗ คน  ปริพาชก ๗ คน  เหลาน้ันแลว  ทรงประกาศพระนาม ๓ ครั้งวา 
ทานเจาขา   ขาพเจาคือ   พระราชาปเสนทิโกศล . . . ทานเจาขา    ขาพเจา   คือ 
พระราชาปเสนทิโกศล. 
         ลําดับนั้น     เมื่อชฎิล ๗ คน   นิครนถ ๗ คน   อเจลก ๗ คน   เอก- 
สาฎก  ๗  คน   ปริพาชก  ๗  คนเหลาน้ัน    เดินผานไปไดไมนาน     พระเจา  
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ปเสนทิโกศล   เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ถวายบังคมแลว  ประทับนั่ง 
ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง.  
         พระเจาปเสนทิโกศล     ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแต 
พระองคผูเจริญ  พวกนักบวชเหลาน้ัน  คงเปนพระอรหันต   หรือทานผูบรรล ุ
พระอรหัตมรรคเหลาใดเหลาหนึ่งในโลก. 
         [๓๕๖]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนมหาบพิตร  พระองคเปน 
คฤหัสถบริโภคกาม    ครอบครองเรือน    บรรทมเบียดพระโอรสและพระชายา 
ทาจุรณจันทนอันมาแตแควนกาสี    ทรงมาลาของหอมและเครื่องลูบไล   ยินดี 
เงินและทอง   ยากท่ีจะรูเรื่องนี้วา   คนพวกน้ีเปนพระอรหันต   หรือคนพวกนี้  
บรรลุอรหัตมรรค. 
         ดูกอนมหาบพิตร   ศีลพึงรูไดดวยการอยูรวมกัน    ก็ศลีนัน้จะพึงรูได 
โดยกาลนาน  ไมใชดวยกาลเล็กนอย   ผูใสใจจึงจะรูได   ผูไมใสใจก็ไมรู   ผูมี 
ปญญาจึงจะรูได  ผูมีปญญาทรามก็ไมรู.    
         ดูกอนมหาบพิตร  ความสะอาดพึงรูไดดวยการงาน  ก็ความสะอาดน้ัน 
จะพึงรูไดดวยกาลนาน  ไมใชดวยกาลเล็กนอย  ผูใสใจจึงจะรูได  ผูไมใสใจก็ไม 
รู  ผูมีปญญาจึงรูได  ผูมีปญญาทรามก็ไมรู. 
         ดูกอนมหาบพิตร    กําลังใจพึงรูไดในคราวมีอันตราย    กก็ําลังใจนั้น 
จะพึงรูไดดวยกาลนาน  ไมใชดวยกาลเล็กนอย   ผูใสใจจึงจะรูได   ผูไมใสใจก็ 
ไมรู ผูมีปญญาจึงจะรูได   ผูมีปญญาทรามก็ไมรู. 
         ดูกอนมหาบพิตร  ปญญาพึงรูไดดวยการสนทนา  ก็ปญญานั้นจะพึงรู 
ไดดวยกาลนาน  ไมใชดวยกาลเล็กนอย  ผูใสใจจึงจะรูได   ผูไมใสใจก็ไมรู  ผู 
มีปญญาจึงจะรูได   ผูมีปญญาทรามก็ไมรู.  
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         [๓๕๗]   พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   นา  
อัศจรรย   ขาแตพระองคผูเจริญ   เรื่องไมเคยมีแลว  ขาแตพระองคผูเจริญ  เทา 
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนมหาบพิตร  พระองคเปนคฤหัสถ   บริโภค 
กาม...  ยากท่ีจะรูเรื่องนี้...  ผูมีปญญาจึงจะรูได   ผูมีปญญาทรามก็ไมรู  ดัง 
นี้   เปนอันตรัสดีแลว.   
         ขาแตพระองคผูเจริญ   นักบวชเหลาน้ันเปนคนของขาพระองค   เปน 
จารบุรุษ เปนคนสืบขาวลับ   เที่ยวสอดแนมไปยังชนบทแลวพากันมา   ในภาย  
หลังขาพระองคจึงจะรูเรื่องราวที่คนเหลาน้ันสืบไดกอน.   
         ขาแตพระองคผูเจริญ   บัดนี้คนเหลาน้ัน   ชําระลางละอองธุลีนั้นแลว 
อาบัติ  ประเทืองผิวดี   โกนผมและหนวดแลว   นุงหมผาขาว   เอิบอ่ิมเพรียบ 
พรอมดวยเบญจกามคุณ  บําเรอขาพระองคอยู. 
         [๓๕๘]   ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความน้ีแลว   จึงได 
ตรัสพระคาถาเหลาน้ีในเวลาน้ันวา 
                             คนผูเกิดมาดี   ไมควรไววางใจเพราะ 
                   ผิวพรรณและรูปรางไมควรไววางใจเพราะ 
                   การเห็นกันชัว่ครูเดียว เพราะวานักบวชผู 
                   ไมสํารวมท้ังหลาย   ยอมเที่ยวไปยังโลกน้ี 
                   ดวยเครื่องบริขารของเหลานักบวชผูสํารวม 
                   ดีแลว  ประดุจกุณฑลดิน  และมาสกโลหะ 
                   หุมดวยทองคําปลอมไว   คนท้ังหลายไม 
                   บริสุทธิ์ในภายใน   งามแตภายนอก   แวด 
                   ลอมดวยบรวิารทองเท่ียวอยูในโลก.  
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                                     อรรถกถาชฏิลสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในชฎิลสูตรที ่ ๑  วรรคที ่ ๒  ตอไป :- 
         บทวา    ปุพฺพาราเม   มิคารมาตุปาสาเท    ไดแกบนปราสาทของ 
นางวิสาขา มารดาของมิคารเศรษฐี  ในวิหารท่ีชื่อวาปุพพาราม.  ในเรื่องปุพพา- 
รามนั้น    ลําดับความดังนี้ 
 
                                      เรื่อง  ปุพพาราม 
 
         ครั้งอดีตกาล   เมื่อสุดแสนกัป      อุบาสิกาผูหนึ่งนิมนตพระผูมีพระ- 
ภาคเจา  พระนามวา  ปทุมุตตระ    ถวายทานแกภิกษุแสนรูป    มีพระพุทธเจา 
เปนประธาน หมอบอยูแทบเบ้ืองบาทของพระผูมีพระภาคเจา  ทําความปรารถนา 
วา     ขาพระองคขอเปนอุปฏฐายิกาผูเลิศของพระพุทธเจา  เชนกับพระองคใน 
อนาคตกาลดวยเถิด.    ตอมา นางทองเที่ยว  [เวียนวายตายเกิด]   ในเหลาเทวดา 
และมนุษยถึงแสนกัป   ถอืปฏิสนธิในครรภนางสุมนเทวี   ในเรือนของธนัญชัย 
เศรษฐี     บุตรเมณฑกเศรษฐีในภัททิยนคร     ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา 
ของเรา.  เวลาเกิดบิดามารดาขนานนามวา วิสาขา. คราวใด พระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จภัตทิยนคร  คราวนั้น  นางพรอมดวยเด็กหญิงหารอยคน  ก็จะรับเสด็จพระ- 
ผูมีพระภาคเจา   ไดเปนโสดาบัน     ในการพบครั้งแรกเลยทีเดียว.    ตอมานาง 
ไปสูเรือน  [มีเรือน]   ของปุณณวัฒนกุมาร   บุตรมิคารเศรษฐี    กรุงสาวัตถี.  
ณ ที่นั้น    มคิารเศรษฐีสถาปนานางไวในตําแหนงมารดา   เพราะฉะนั้น    นางจึง 
ถูกเรียกวา   มิคารมารดา.   ในปราสาทท่ีมิคารมารดาสรางแลว.  
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         บทวา  พหิทฺวารโกฏเก  แปลวา ภายนอกซุมประตูปราสาท  ไม 
ใชภายนอกซุมประตูพระวิหาร.    ไดยินวา ปราสาทน้ันลอมดวยกําแพง    ซึง่  
ประกอบซุมประตูไว ๔ ประตู โดยรอบเหมือนโลหประสาท.  บรรดาซุมประตู 
ทั้ง ๔ นั้น    พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งเหนือพุทธอาสนอันประเสริฐตรวจดู  
โลกธาตุดานทิศตะวันออก ที่รมเงาของปราสาทภายนอกซุมประตูดานตะวันออก. 
         บทวา  ปรุฬฺหกจฺฉนขโลมา  ไดแกมีขนรักแรงอกแลว  มเีล็บงอก 
แลว   มีขนงอกแลว  อธบิายวา  มีขนยาวที่รักแรเปนตน   และมีเล็บยาว.  บทวา 
ขาริวิวิธ    แปลวาบริขารตาง ๆ  ไดแกสิ่งของที่เปนบริขารของนักบวชตาง ๆ 
ชนิด.  บทวา  อวิทูเร  อติกฺกมนฺติ    ไดแกเขาไปยังพระนครโดยทางนี้ไม 
ไกล.      บทวา   ราชาห  ภนฺเต     ความวา   ทานเจาขา    ขาพเจา    คือ 
พระเจาปเสนทิโกศล        ขอทานท้ังหลายจงทราบนามของขาพเจาเถิด. 
ถามวา   เพราะเหตุไร  พระราชาประทับนั่งในสํานักของบุคคลผูเลิศแลว  จึงยัง 
ทรงประคองอัญชล ี แกนกับวชเปลือยผูไรสิริเห็นปานน้ันเลา.   ตอบวา  เพราะ 
เพ่ือประโยชนแกการสงเคราะห.   แทจริง   พระราชานั้น     ทรงพระดําริอยางนี้  
วา  ถาเราจักไมทําอัญชลแีมเพียงเทานี้    แกนักบวชเหลาน้ันไซร  นกับวชเหลา 
นั้น       ก็จักคิดวา      เสียแรงเราละลูกเมียไปเสวยทุกขมีกินลําบากนอนลําเค็ญ 
เปนตน  เพ่ือประโยชนแกพระองค   พระราชาพระองคนี้ก็ยังไมทําเพียงอัญชล ี
แกเราดังน้ีแลว   ก็จักปกปดสิ่งท่ีเห็นท่ีฟงมาดวยตนเองแลวไมยอมบอก   แตเมื่อ 
เราทําอัญชลีอยางนี้แลว   พวกเขาก็จักไมปกปดยอมบอก   เพราะฉะนั้น    พระ- 
ราชาจึงทูลอยางนี้.   อีกอยางหน่ึง  ทรงทําอยางนี้   ก็เพ่ือท่ีจะทรงทราบอัธยาศัย 
ของพระศาสดา. 
         บทวา   กาสิกจนฺทน   ไดแก  พรอมท้ังจันทนอันละเอียด.    บทวา 
มาลาคนฺธวิเลปน  ไดแก   ทัดทรงดอกไมเพ่ือประโยชนแกสีและกลิ่น   ของหอม  
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เพ่ือประโยชนแกความเปนของหอม  และเครื่องลูบไล  ก็เพ่ือประโยชนแกสีและ 
กลิ่น.  
         บทวา  สวาเสน  แปลวา โดยการอยูรวมกัน.  บทวา สีล  เวทิตพฺพ 
ไดแกเมื่ออยูรวมกัน   ใกลชิดกันก็พึงทราบไดวาผูนี้มีศีล   คือปกติ  หรือปกติ 
ชั่ว. บทวา  ตฺจ  โข  ทีเฆน  อทฺธุนา  น  อิตร  ความวา ก็ศีลน้ัน 
บุคคลพึงรูโดยกาลนาน ๆ   ไมใชนิดหนอย.  เปนความจริง  อาการสํารวม และ 
อาการของผูสํารวมอินทรีย อาจแสดงออกมา ๒-๓ วัน.  บทวา  มนสิกโรตา 
ความวา  ศีลแมนั้น  ผูใสใจ  พิจารณาดูวา  เราจักกําหนดถือศีลของผูนั้น     ก็ 
อาจรูได  นอกน้ีก็รูไมได.     บทวา  ปฺวตา   ความวา   ศีลนัน้    อัน 
บัณฑิตผูมีปญญาเทาน้ันจึงจะรูได    เพราะวา   คนเขลาถึงใสใจก็ไมสามารถจะ 
รูได. 
         บทวา  สโวหาเรน  แปลวา ดวยการสนทนากัน.   โวหารในคําน้ีวา 
         โย  หิ  โกจิ  มนุสฺเสสุ                   โวหาร  อุปชีวติ 
         เอว  วาเสฏ  ชานาหิ                  วาณิชโช  โส  น  พฺราหมฺโณ 
                             ในหมูมนุษย   ผูใดผูหน่ึง  อาศัยการ 
                   ซื้อขายเลี้ยงชีวิต  ดูกอนวาเสฏฐะ   ทาน 
                   จงรูอยางน้ีวา    ผูนั้นเปนพานิช  ไมใช 
                   พราหมณ   ดังน้ี 
ชื่อวา  สังโวหาร.  โวหาร  ในคําน้ีวา  อริยโวหาร  ๔  อนริยโวหาร  ๔ 
ชื่อวา เจตนาโวหาร.  โวหาร ในคําน้ีวา  สังขา  การนับ  สมัญญา  การต้ังชื่อ 
บัญญัติโวหาร  โวหาร  คือการบัญญัติ   ชื่อวา  บัญญัตติโวหาร.  โวหารใน 
คําน้ีวา    ผูนัน้พึงพูด    โดยสักวาโวหาร    ชื่อวา  กถาโวหาร.    แมในท่ีนี ้ 
ก็ประสงคเอากถาโวหารน้ีเทาน้ัน.   จริงอยู   คําพูดตอหนาของคนบางคน  ไม  
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สมกับคําพูดลับหลัง  และคําพูดลับหลังไมสมกับคําพูดตอหนา  คําพูดคํากอนกับ  
คําพูดคําหลัง   และคําพูดคําหลังกับคําพูดคํากอน  ก็เหมือนกัน   ผูนั้น  อันผูพูด 
ดวยเทาน้ัน    อาจรูไดวาบุคคลน้ีไมสะอาด.  สวนคํากอนกับคําหลังของผูมีความ 
สะอาดเปนปกติ   และคําหลังกับคํากอน  ที่เขาพูดตอหนายอมสมกับคําท่ีเขาพูด 
ลับหลัง    และคําพูดลับหลัง    ก็สมกับคําพูดที่เขาพูดตอหนา     เพราะฉะน้ัน   
พระผูมีพระภาคเจาเม่ือทรงประกาศวา     ผูพูดอาจรูความเปนผูสะอาดได    จึง 
ตรัสอยางนี้.                                  
         บทวา   ถาโม   ไดแก   กําลังแหงญาณ.   จริงอยู   กําลังญาณของผูใด 
ไมมี    เมื่อเกิดอุปทวันตรายข้ึน    ผูนัน้ก็มองไมเห็นการถือส่ิงท่ีควรถือ    กจิ 
ที่ควรทํา  ยอมประพฤติเหมือนดังเขาไปยังเรือนท่ีมืดตื้อ   ดวยเหตุนั้น     พระ-  
ผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ถวายพระพร  บุคคลพึงรูกําลัง [ญาณ]  ไดก็ในคราวมี 
อันตราย.    บทวา  สากจฺฉาย  ไดแก การสนาทนากัน.    จริงอยู   ถอยคํา 
ของคนทรามปญญา    ยอมเลื่อนลอย   เหมือนลูกยางลอยนํ้า    ปฎิภาณของผูมี 
ปญญาพูดไมมีที่สิ้นสุด.  เปนความจริง  โดยอาการท่ีน้ําไหว  เขาก็รูไดวา  ปลา 
ตัวเล็กหรือตัวโต.  บทวา   โอจรกา  ไดแกประพฤติเบื้องตํ่า  [ใตดิน]  จริงอยู 
พวกจารบุรุษ  แมจะพระพฤติอยูตามยอดเขา  ก็ชื่อวาประพฤติตํ่าท้ังน้ัน.  บทวา 
โอจริติวา ไดแกพระพฤติตํ่า  สอดแนม  สอดรูเรื่องน้ัน ๆ.  บทวา  รโชชลฺล 
ไดแก ธุลีและนํ้า.     บทวา   วณฺณรูเปน   ไดแก โดยวรรณะและทรวดทรง. 
บทวา  อิตรทสฺสเนน  ไดแก การเห็นกันนิดหนอย.    บทวา  วิยฺชเนน 
ไดแกเครื่องบริขาร.  บทวา  ปฏิรูปโก  มตฺติกกุณฺฑโล  จ  ไดแก  ตุมหู 
ทองเทียม  ตุมหูดิน.  บทวา  โลหฑฺฒมาโส  ไดแก  มาสกทําดวยโลหะ. 
                                     จบอรรถกถาชฏิลสูตรที ่ ๑  
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                                      ๒.  ปญจราชสูตร 
 
                                       วาดวยยอดกาม 
 
         [๓๕๙]  พระผูมีพระภาคเจาประทับ ...  กรุงสาวัตถี.  
         สมัยนัน้   พระราชา ๕ พระองค   มีพระเจาปเสนทิโกศลเปนประมุขผู 
เอิบอ่ิมเพรียบพรอมไดรับบําเรออยูดวยเบญจพิธกามคุณ       เกิดกลาวถามใน 
ระหวางสนทนาข้ึนวา   อะไรเปนยอดแหงกามท้ังหลาย. 
         บรรดาพระราชาเหลาน้ัน    บางองคไดตรัสอยางนี้วา   รปูทั้งหลายเปน 
ยอดแหงกามทั้งหลาย. 
         บางองคไดตรัสอยางนี้วา    เสียงทั้งหลายเปนยอดแหงกามทั้งหลาย. 
         บางองคไดตรัสอยางนี้วา    กลิ่นทั้งหลายเปนยอดแหงกามทั้งหลาย. 
         บางองคไดตรัสอยางนี้วา    รสทัง้หลายเปนยอดแหงกามทั้งหลาย. 
         บางองคไดตรัสอยางนี้วา    โผฏฐัพพะทั้งหลายเปนยอดแหงกามท้ังหลาย. 
         เพราะเหตุที่พระราชาเหลานั้น    ไมอาจทรงยังกันและกันใหเขาพระทัย 
ได  พระเจาปเสนทิโกศล   จึงไดตรัสกะพระราชาเหลาน้ันวา  มาเถิดทานสหาย 
ทั้งหลาย   เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   จักทูลถามความขอน้ีกะพระผูมี-  
พระภาคเจา    พระผูมีพระภาคเจาจักทรงพยากรณแกเราทั้งหลายอยางใด    เรา 
ทั้งหลายพึงจําคําพยากรณนั้นไวอยางนั้นเถิด. 
         พระราชาเหลาน้ัน   ทรงรับพระดํารัสของพระเจาปเสนทิโกศลแลว. 
         [๓๖๐]   ครั้งน้ัน  พระราชา ๕ พระองคเหลานั้น   มีพระเจาปเสนทิ- 
โกศลเปนประมุข    เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    ครั้นแลวก็ถวายบังคม 
ประทับนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง.  
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         พระเจาปเสนทิโกศล      ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแต 
พระองคผูเจริญ     ขาพระองคทั้งหลายในที่นี้    เปนราชาทั้ง  ๕ คน    เอิบอ่ิม  
เพรียบพรอมไดรับบําเรออยูดวยเบญจกามคุณ  เกิดกลาวถามกันระหวางสนทนา 
ข้ึนวา                                                                      
         อะไรเปนยอดแหงกามทั้งหลาย   บางทานกลาวอยางนี้วา   รูปทั้งหลาย 
เปนยอดแหงกามทั้งหลาย   บางทานกลาวอยางนี้วา   เสียงทั้งหลายเปนยอดแหง 
กามท้ังหลาย   บางทานกลาวอยางนี้วา   กลิ่นทั้งหลายเปนยอดแหงกามท้ังหลาย 
บางทานกลาวอยางนี้วา   รสท้ังหลายเปนยอดแหงกามทั้งหลาย    บางทานกลาว 
อยางนี้วา  โผฏฐัพพะทั้งหลายเปนยอดแหงกามท้ังหลาย   ขาแตพระองคผูเจริญ 
อะไรเปนยอดแหงกามท้ังหลาย. 
         [๓๖๑]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดูกอนมหาบพิตร    ที่สุดแหง 
ความพอใจน่ันแหละ     อาตมาภาพกลาววาเปนยอดในเบญจกามคุณ     ดกูอน 
มหาบพิตร   รูปเหลาใดเปนที่พอใจของคนบางคน   รูปเหลาน้ันไมเปนที่พอใจ 
ของคนบางคน   เขาดีใจ   มีความดําริบริบูรณดวยรูปเหลาใด    รูปอ่ืนจากรูป 
เหลาน้ัน   จะยิ่งกวา   หรอืประณีตกวา    เขาก็ไมปรารถนา    รปูเหลาน้ันเปน 
อยางยิ่งสําหรับเขา     รูปเหลาน้ันเปนยอดเยี่ยมสําหรับเขา     ดกูอนมหาบพิตร 
เสียงเหลาใด. . .    ดูกอนมหาบพิตร    กลิ่นเหลาใด. . .    ดูกอนมหาบพิตร 
รสเหลาใด. . .    ดูกอนมหาบพิตร    โผฏฐัพพะเหลาใด    เปนที่พอใจของคน 
บางคน  โผฏฐัพพะเหลานั้น   ไมเปนที่พอใจของคนบางคน  เขาดีใจ  มีความ 
ดําริบริบูรณดวยโผฏฐัพพะเหลาใด        โผฏฐัพพะอ่ืนจากโผฏฐัพพะเหลานั้น 
จะย่ิงกวา  หรือประณีตกวา  เขาก็ไมปรารถนา  โผฏฐัพพะเหลาน้ันเปนอยางยิ่ง 
สําหรับเขา   โผฏฐัพพะเหลาน้ันเปนยอดเยี่ยมสําหรับเขา. 
         [๓๖๒]   สมัยนั้น    จันทนังคลิกอุบาสกน่ังอยูในบริษัทนั้น.  
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         ลําดับนั้น    จันทนงัคลิกอุบาสกลุกจากอาสนะ      ทําผาหมเฉวียงบา 
ขางหน่ึง   ประนมอัญชลไีปทางพระผูมีพระภาคเจา   แลวไดกราบทูลวา  ขาแต 
พระผูมีพระภาคเจา  เหตุอยางหน่ึง  ยอมแจมแจงกะขาพระองค  ขาแตพระสุคต 
เหตุอยางหน่ึงยอมแจมแจงกะขาพระองค.  
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนจันทนังคลิกะ   ขอเหตุนั่นจงแจม- 
แจงเถิด. 
         ลําดับนั้น จันทนังคลิกอุบาสก  ไดสรรเสรญิพระผูมีพระภาคเจาเฉพาะ 
พระพักตร  ดวยคาถาที่สมควรแกเหตุนั้นวา 
                             ดอกปทุมชื่อโกกนทุ  บานในเวลาเชา 
                   ยังไมสิ้นกลิ่น   ยังมีกลิ่นหอมอยู   ฉนัใด 
                   ทานจงดูพระอังคีรส      ผูไพโรจนอยูดุจ 
                   ดวงอาทิตย  รุงโรจนอยูในอากาศ  ฉนันั้น. 
         [๓๖๓]   ลําดับนั้น     พระราชา ๕ พระองคเหลาน้ัน     ทรงใหจันทนัง- 
คลิกอุบาสกหมดวยผา ๕ ผืน  (คือพระราชทานผาหม  ๕ ผืน). 
         ทันใดนั้น  จันทนังคลิกอุบาสก  ก็ถวายใหพระผูมีพระภาคเจาทรงหม 
ดวยผา ๕ ผืนเหลาน้ัน. 
 
                                     อรรถกถาปญจราชสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปญจราชสูตรที่ ๒ ตอไป :- 
         บทวา   รูปา ไดแก อารมณคือรูป  ตางโดยรปูสีเขียวสีเหลืองเปนตน. 
บทวา   กามาน  อคฺค     ความวา   ผูหนักในรูปกก็ลาวรูปนั้นวา   สูงสุด 
ประเสริฐสุดแหงกามท้ังหลาย   แมในอารมณที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.    บทวา  
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ยโต  แปลวา   ในกาลใด.  บทวา  มนาปปริยนฺต  ไดแก  ทําอารมณที่นา  
พอใจใหเสร็จชื่อวาเปนยอดอารมณที่นาพอใจ.  ในคําวา  มนาปปริยนฺต   นั้น 
อารมณที่นาพอใจมี ๒  คือ   อารมณทีน่าพอใจของบุคคล  อารมณที่นาพอใจ 
โดยสมมติ  สิ่งใด  เปนของท่ีนาปรารถนา  นาใครของบุคคลคนหน่ึง    สิ่งนั้น 
นั่นแหละ ไมนาปรารถนาไมนาใครของบุคคลอ่ืน ชื่อวาส่ิงท่ีนาพอใจของบุคคล. 
เปนความจริง  ไสเดือน  ยอมเปนของท่ีนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  ของ 
ชาวปจจันตประเทศ   แตชาวมัชฌิมประเทศเกลียดนัก.   สวนเนื้อนกยูงเปนตน 
เปนที่นาปรารถนาของชาวมัชฌิมประเทศเหลาน้ัน        แตสําหรับชาวปจจันต- 
ประเทศนอกน้ีเกลียดนัก. นี้คือสิ่งท่ีนาพอใจของบุคคล.  สิ่งท่ีนาพอใจโดยสมมติ 
เปนอยางไร. 
         ชื่อวา   อิฏฐารมณ   (นาปรารถนา)    และอนิฏฐารมณ   (ที่ไมนา 
ปรารถนา)     ที่แยกกันในโลกไมมีเลย      แตก็พึงจําแนกแสดง.    แตเมื่อจะ 
จําแนกก็จําตองยกพระเจามหาสมมติปฐมกษัตริย     พระเจามหาสุทัสสนะ 
และพระเจาธรรมาโศกราช      เปนตน    จําแนกแยกแยะ.     จริงอยู     อารมณ 
แมสําเร็จจากทิพย    ก็ปรากฏวา    ไมสมพระทัย     ของกษัตริยเหลาน้ัน 
แตไมพึงจําแนก   โดยยกเอาขาวน้ําท่ีหายาก  สําหรับคนเข็ญใจอยางยิ่ง.  จริงอยู 
คนเข็ญใจอยางยิ่งเหลาน้ัน      เมล็ดขาวสวยปลายเกวียนก็ดี   รสเนื้อเนาก็ดี   ก็ม ี
รสอรอยเหลอืเกิน    เสมือนอมฤตรส.     แตพึงจําแนก     โดยยกคนปานกลาง 
เชนหัวหนาหมู  มหาอํามาตย  เศรษฐี   กุฎมพีและพาณิชเปนตน   ซึ่งบางคราว 
ก็ไดสิ่งท่ีนาปรารถนา    บางคราวก็ไดสิ่งท่ีไมนาปรารถนา    ก็แตวา    สิ่งที่นา 
ปรารถนาและส่ิงท่ีไมนาปรารถนาน้ัน      ก็ไมอาจกําหนดชวนจิตในอารมณได. 
จริงอยู   ชวนจิต  ยอมยินดีในสิ่งท่ีนาปรารถนาก็มี   ในสิ่งท่ีไมนาปรารถนาก็มี 
ยินรายในส่ิงที่นาปรารถนาก็มี    ในส่ิงท่ีไมนาปรารถนาก็มี.   ดวยวา  วิบากจิต  
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ยอมกําหนดอารมณที่นาปรารถนาและไมนาปรารถนา     โดยอารมณอันเดียว  
กัน.    จริงอยู   พวกมิจฉาทิฏฐิเห็นพระพุทธเจาก็ดี    พระสงฆก็ดี    อารมณ 
อันโอฬารมีมหาเจดียเปนตนก็ดี   ยอมปดตา   ประสบความเสียใจ    ไดยินเสียง 
แสดงธรรม  ก็ปดหูทั้งสอง  แตจักขุวิญญาณและโสตวิญญาณ  ก็เปนกุศลวิบาก 
ของพวกเขา.   สุกรกินคูถเปนตน     ไดกลิ่นคูถก็เกดิความดีใจวา   เราจักกินคูถ 
ดังน้ี  ก็จริงอยู   ถึงกระน้ันจักขุวิญญาณของมันในการเห็นคูถ    ฆานวิญญาณ 
ในการดมกลิน่คูถน้ัน    และชิวหาวิญญาณในการลิ้มรส    ยอมเปนอกุศลวิบาก 
โดยแท.    พระผูมีพระภาคเจา   ทรงหมายเอาความเปนสิ่งท่ีนาพอใจของบุคคล 
จึงตรัสวา  เต  จ   มหาราช  รูปา   เปนตน. 
         คําวา จนฺทนงฺคลิโย* นี้  เปนชื่อของอุบาสกน้ัน.  บทวา  ปฏิภาติ  ม 
ภควา   ความวา เหตุอยางหน่ึง  ยอมปรากฏแจมแจงแกขาพระองค.   จันทนัง- 
คลิกอุบาสกน้ัน  เห็นพระราชาท้ัง ๕ พระองคทรงสวมกุณฑลมณี   แมเสด็จมา 
ดวยพระอิสริยยศและสมบัติอยางเยี่ยม   ดวยราชานุภาพอยางใหญ   โดยประทับ 
นั่งรวมกัน  ณ  พ้ืนที่สําหรับดื่ม  ซึ่งจัดไว   ตางก็สิ้นสงาส้ินความงาม    ต้ังแต 
ประทับยืน  ณ  สํานักของพระทศพลเหมือนดวงประทีปเวลากลางวัน  เหมือน 
ถานไฟที่เอานํ้ารก   และเหมือนหญิงหอย    เวลาพระอาทิตย    จึงเกิดปฏิภาณ 
ข้ึนวา    ทานผูเจริญ    ธรรมดาวาพระพุทธะทั้งหลายใหญหนอ    เพราะฉะนั้น 
เขาจึงกลาวอยางนี้.                                                                               
         คําวา  โกกนท  นี ้    เปนไวพจนขอปทุมนั่นเอง.    บทวา   ปาโต 
ไดแก  ตอกาลเทียว.   บทวา  สิยา  แปลวา  พึงมี.   บทวา  อวีตคนฺธ   ไดแก 
ไมปราศจากกลิ่น.    บทวา  องฺคีรส  ไดแก  พระสมัมาสัมพุทธเจา.  จริงอยู 
พระรัศมีทั้งหลาย   ยอมซานออกจากพระวรกายของพระผูมีพระภาคเจา  เพราะ 
ฉะน้ัน    จึงเรียกวา    องฺคีรโส    พระอังคีรส.    ความยอในคําน้ี    มีดังน้ีวา 
*   บาลีเปน  จนฺทนงฺคลิโก  
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ดอกปทุม  กลาวคือดอกโกกนท  บานแตเชาตรู   ยงัไมปราศจากกลิ่น  หอมระรื่น 
ฉันใด   ทานจงดูพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  อังคีรส  ทรงรุงโรจนดุจดวง  
อาทิตย  สองแสงจา  กลางนภากาศ    ฉันนั้นเหมือนกัน.    บทวา   ภควนฺต 
อจฺฉาเทสิ   ความวา  ไดถวายแดพระผูมีพระภาคเจา.    แตวาโดยโวหารโลก 
ในขอน้ี   คําก็มีเชนนี้.   ไดยินวา   อุบาสกนั้นคิดวา   พระราชาเหลาน้ี    ทรง 
เลื่อมใสในพระคุณท้ังหลายของพระตถาคต  พระราชทานผาหมแกเราถึง ๕ ผืน 
จําเราจักถวายผาหมเหลานั้น    แดพระผูมีพระภาคเจาแตพระองคเดียว    ดังน้ี  
จึงไดถวาย. 
                                  จบอรรถกถาปญจราชสูตรที่  ๒  
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                                     ๓.  โทณปากสูตร 
 
                                 คาถากันบริโภคอาหารมาก 
 
         [๓๖๔]   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู. . .  กรุงสาวัตถี.    
         สมัยนัน้    พระเจาปเสนทิโกศลเสวยพระสุธาหารหุงดวยขาวสารหน่ึง- 
ทะนาน    เสวยแลวทรงอึดอัด     เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคเจา   แลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         [๓๖๕]   ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา พระเจาปเสนทิ- 
โกศลนั้นเสวยแลวทรงอึดอัด  จึงไดตรัสพระคาถานี้ในเวลาน้ันวา                 
                             มนุษยผูมีสติอยูทุกเมื่อ  รูจักประมาณ 
                   ในโภชนะท่ีไดมา     ยอมมีเวทนาเบาบาง 
                   เขายอมแกชา  อายุยืน. 
         [๓๖๖]   สมัยนั้น      มหาดเล็กหนุมชื่อสุทัศนะ     ยืนอยูเบ้ืองพระ- 
ปฤษฎางคพระเจาปเสนทิโกศล.  
         ลําดับนั้น  พระเจาปเสนทิโกศลจึงตรัสเรียกสุทัศนมาณพมารับสั่งวามานี้  
สุทัศนะ   เจาจงเรียนคาถาน้ีในสํานักพระผูมีพระภาคเจา     แลวจงกลาวในเวลา 
เราบริโภคอาหาร   อน่ึง เราจะใหคาอาหารแกเจาวันละ  ๑๐๐  กหาปณะทุกวัน.   
         สุทัศนมาณพรับสนองพระดํารัสพระเจาปเสนทิโกศลวา  เปนพระมหา 
กรุณาอยางยิ่ง   พระเจาขา   ดังน้ี    แลวเรียนคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาคเจา 
แลวกลาวในเวลาท่ีพระเจาปเสนทิโกศล   เสวยพระกระยาหารวา  
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                   มนุษยผูมีสติอยูทุกเมื่อ  รูจักประ-  
                   มาณในโภชนะท่ีไดมา   ยอมมีเวทนาเบา 
                   บาง  เขายอมแกชา  อายุยืน. 
         [๓๖๗]  ครั้งน้ัน  พระเจาปเสนทิโกศล  ทรงดํารงอยูโดยมีพระกระ- 
ยาหารหน่ึงทะนานขางสุกเปนอยางมากเปนลําดับมา. 
         ในลําดับตอมา  พระเจาปเสนทิโกศลมีพระวรกายกระปรี้กระเปราดี 
ทรงลูบพระวรกายดวยฝาพระหัตถ  ทรงเปลงพระอุทานน้ีในเวลาน้ันวา  พระผู 
มีพระภาคเจาพระองคนั้น  ทรงอนุเคราะหเราดวยประโยชนทัง้  ๒  คือประโยชน 
ปจจุบันและประโยชนภายหนาหนอ. 
 
                                     อรรถกถาโทณปากสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในโทษปากสูตรที่  ๓  ตอไป :- 
         บทวา  โทณปากสุท  ไดแก  พระกระยาหาร  คือขาวสุกแหงขาว 
สารทะนานหนึ่ง.  อธิบายวา  พระเจาปเสนทิโกศลเสวยขาวสุกแหงขาวสาร 
ทะนานหน่ึง  และแกงกับที่เหมาะแกขาวสุกนั้น.  บทวา  ภุตฺตาวี  ความวา 
ทรงบรรเทาความเมาในพระกระยาหารกอนแลวพักผอนครูหนึ่งแลวจึงเสด็จไป 
เฝาพระพุทธองค  แตวันนั้น  ทาวเธอกําลังเสวย  ระลึกถึงพระทศพล  ก็ลาง 
พระหัตถแลวเสด็จไป.  บทวา  มหสฺสาสี  ความวา  ทาวเธอกําลังเสด็จไปก็ 
เกิดความกระวนกระวายเพราะพระกระยาหาร  อยางรุนแรง  เพราะฉะนั้น  จึง 
ทรงหายใจ  ดวยพระอัสสาสะอยางแรง  หยาดพระเสโทก็ไกลออกจากพระวรกาย 
ของพระองค  พวกราชบรุษุตองยืนประคองทั้งสองขาง  พัดวีพระองคดวยข้ัวใบ  
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ตาลคู  แตทาวเธอก็ไมอาจบรรทม เพราะทรงคารวะในพระพุทธองค.  ทานหมาย  
เอาขอน้ีจึงกลาววา  มหสฺสาสี.  บทวา  อิม  คาถ  อภาสิ   ความวา  พระผูมี  
พระภาคเจา ทรงพระดําริวา พระราชาทรงลําบาก เพราะไมทรงรูจักประมาณใน 
โภชนะ   เราจักทําพระองคใหอยูผาสุก ณ บัดนี ้ แลวจึงไดตรัส [พระคาถานี้]. 
บทวา  มนุชสฺส  แปลวา  สัตว. บทวา  กหาปณสต  ไดแก  ๑๐๐ กหาปณะ 
อยางนี้คือ      เวลาพระกระยาหารเชา  ๕๐  เวลาพระกระยาหารเย็น ๕๐.  บทวา 
ปาปุณิตฺวา   ความวาไปกับพระราชาไดหนอยหน่ึง ก็ทูลวาขอเดชะขาพระบาท 
จะใหพระแสงดาบมงคลเลมนี้แกใคร พระเจาขา เมื่อทาวเธอรับสั่งวา ใหแกคน 
โนน    สุทัศนมาณพนั้น    ก็ใหดาบน้ัน   กลับมาสาํนักพระทศพล   ยืนถวาย 
บังคมแลวทูลวา ทานพระโคดมเจาขา โปรดตรัสพระคาถาแลวก็เรียนพระคาถา 
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว.    ถามวา     ไดยนิวา  สุทัศนมาณพกลาวพระ- 
คาถาทุกเวลาท่ีเทียบพระเครื่องกลาวอยางไร.   ตอบวา   กลาวโดยทํานองท่ีพระ 
ผูมีพระภาคเจาทรงสอน. ความจริง พระผูมีพระภาคเจาทรงสอนมาณพน้ันอยาง 
นี้วา  ดูกอนมาณพ   เจาอยากลาวคาถาน้ีพร่ําเพรื่อ   ในที่ไปถึง ๆ (เหมือนนัก 
รองนักรํา) จงยืนใกลที่เสวยของพระราชา  อยากลาวเม่ือเสวยพระกระยาหารกอน 
แรก  พึงกลาวเม่ือทรงถือกอนสุดทาย  พระราชาทรงไดยินแลว   จักทรงทิ้งกอน 
ขาว  เมื่อเปนดังนั้น  เมื่อทรงลางพระหัตถแลว  กพึ็งชักถาดออกมานับเมล็ดขาว 
[ไดเทาใด]   รูจักกับแกลมที่ผสมกับขาวนั้น    [แยกกับขาวออก]    วันรุงข้ึน  ก ็
พึงลดขาวสารเสียเพียงเทาน้ัน        พึงกลาวเฉพาะในเวลาเสวยพระกระยาหารเชา 
อยากลาวในเวลาเสวยพระกระยาหารเย็น   มาณพน้ันรับพระพุทธดํารัสแลว  ได 
กลาวคาถาโดยทํานองท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงสอนในเวลาเสวยพระกระยา- 
หารเย็น        เพราะในวันน้ันพระราชาเสวยพระกระยาหารเชาเสร็จเสด็จไปเสีย 
แลว.  พระราชาทรงระลึกถึงพระดํารัสของพระทศพล   ก็ทิ้งกอนขาวลงในถาด  
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นั่นแหละ   เม่ือทรงลางพระหัตถแลว   มาณพก็ชักถาดออกมานับเมล็ดขาว  [ได  
เทาใด]   วันรุงข้ึน   กล็ดขาวสารเสียเทาน้ัน. 
         บทวา  นาฬิโกทนปรมตาย  สณฺาสิ  ความวา ไดยินวา มาณพ 
นั้น  ไปสํานักพระตถาคตทุกวันเปนผูคุนกับพระทศพล.   ตอมาวันหน่ึง  พระผู 
มีพระภาคเจาตรัสถามมาณพน้ันวา  พระราชาเสวยเทาไร.  มาณพน้ันทูลตอบวา 
ขาวสุกทะนานหนึ่ง พระเจาขา  ตรัสวาดวยปริมาณเพียงเทาน้ี  สวนของบุรุษน้ี  
นับวาเหมาะ   ต้ังแตนี้ไป   เจาอยากลาวคาถาเลย.  ดั่งน้ัน  พระราชาจึงดํารงอยู 
ในปริมาณน้ันนั่นแล  ในคําวา  ทิฏธมฺมิเกน  เจว  อตฺเถน  สมปฺรายิเกน  จ 
นี้ความท่ีพระราชามีพระสรีระ สละสลวย ชื่อวาเปนประโยชนปจจุบัน.  ศีลชื่อวา 
ประโยชนภายหนา.  ดวยวา ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ  ยอมชื่อวาเปน 
องค  [สวน]  ของศีลแล. 
                                 จบอรรถกถาโทณปากสูตรที่  ๓  
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                                ๔.  ปฐมสังคามวัตถุสูตร 
 
                                       ผูชนะยอมกอเวร 
 
         [๓๖๘]   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู . . .   กรุงสาวัตถี.  
         ครั้งน้ัน     พระเจาแผนดินมคธอชาตศัตรู  เวเทหิบุตร  ทรงแตงจตุรง- 
คินีเสนา  ยกไปรุกรานพระเจาปเสนทิโกศล  ทางดานแควนกาสี. 
         พระเจาปเสนทิโกศลไดทรงสดับขาววา พระเจาแผนดินมคธอชาตศัตรู 
เวเทหิบุตร   ทรงแตงจตุรงคินีเสนายกมารุกรานเราทางแควนกาสี.                 
         ลําดับนั้น    พระเจาปเสนทิโกศลจึงทรงแตงจตุรงคินีเสนา   ยกออกไป 
ตอสูกับพระเจาแผนดินมคธ  อชาตศัตรู   เวเทหิบุตร  ปองกันแควนกาสี. 
         ครั้งน้ัน   พระเจาแผนดินมคธอชาตศัตรู    เวเทหิบุตร   กบัพระเจา- 
ปเสนทิโกศล   ทรงทําสงครามตอกัน    แตในสงครามครั้งน้ัน    พระเจาแผนดิน 
มคธอชาตศัตรู   เวเทหิบุตรทรงชํานะพระเจาปเสนทิโกศล. 
         ฝายพระเจาปเสนทิโกศลผูปราชยั ก็เสด็จลาทัพกลับกรุงสาวัตถีราชธานี 
ของพระองค.                         
         [๓๖๙]   ครั้งน้ัน     เวลาเชา  ภิกษุเปนจํานวนมากนุงหมแลว  ถือบาตร 
และจีวรเขาไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีแลวในเวลาปจฉาภัต   กลับจากบิณฑบาต 
แลว   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   แลวน่ัง 
อยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         ภิกษุเหลาน้ัน    ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผู 
เจริญ   พระเจาแผนดินมคธอชาตศัตรู  เวเทหิบุตร   ทรงแตงจตุรงคินีเสนา  ยก 
มารุกรานพระเจาปเสนทิโกศลทางแควนกาสี   พระเจาปเสนทิโกศลไดทรงสดับ 
ขาววา   พระเจาแผนดินมคธอชาตศัตรู    เวเทหิบุตร    ทรงแตงจตุรงคินีเสนา  
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ยกมารุกรานเราทางแควนกาสี    ขาแตพระองคผูเจริญ    ลําดับนั้น      พระเจา-   
ปเสนทิโกศล    จึงทรงแตงจตุรงคินีเสนา   ยกออกไปตอสูพระเจาแผนดินมคธ- 
อชาตศัตรู   เวเทหิบุตร  ปองกันแควนกาสี  ครั้งน้ันพระเจาแผนมคธอชาตศัตรู 
เวเทหิบุตร   กับพระเจาปเสนทิโกศลทรงทําสงครามตอกัน    แตในสงครามครั้ง 
นั้น  พระเจาแผนดินมคธอชาตศัตรู เวเทหิบุตร  ทรงชํานะพระเจาปเสนทิโกศล 
ขาแตพระองคผูเจริญ     ฝายพระเจาปเสนทิโกศลผูปราชัย     ก็เสด็จลาทัพกลับ 
กรุงสาวัตถีราชธานีของพระองค.                     
         [๓๗๐]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    พระเจา 
แผนดินมคธอชาตศัตรู   เวเทหิบุตร   มีมิตรเลวทราม   มีสหายเลวทราม  ม ี
พระทัยนอมไปในคนเลวทราม  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ฝายพระเจาปเสนทิโกศล 
มีมิตรดีงาม  มีสหายดีงาม   มีพระทัยนอมไปในคนดีงาม   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
วันนี้    พระเจาปเสนทิโกศลทรงแพมาแลวอยางนี้      จักบรรทมเปนทุกขตลอด 
ราตรีนี้. 
         [๓๗๑]   พระผูมีพระภาคเจาผูพระสุคตศาสดา   ครั้นตรสัไวยากรณคํา 
รอยแกวจบลงแลว  จึงไดตรัสพระคาถาคํารอยกรองตอไปอีกวา 
                             ผูชํานะยอมกอเวร    ผูแพยอมนอน 
                   เปนทุกข  บุคคลละความชนะและความ 
                   แพเสียแลว  จึงสงบระงับ   นอนเปนสุข.  
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                                อรรถกถาปฐมสังคามวัตถุสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยยในปฐมสังคามวัตถุสูตรที่ ๔  ตอไป :- 
         คําวา  เวเทหิ  ในคําวา  เวเทหิปุตฺโต  นี้  เปนชื่อของบัณฑิต  อธิบาย 
วา  บุตรของสตรีผูเปนบัณฑิต.  บทวา  จตุรงฺคินึ   ไดแกประกอบดวยองค ๔ 
กลาวคือ ทัพชาง ทัพมา ทัพรถ ทัพพลเดินเทา [ราบ].   บทวา  สนฺนยฺหิตฺวา 
ไดแกใหกระทําเกราะดวยการสวมหนึ่งเปนตน.      บทวา   สงฺคาเมสุ   แปลวา 
รบกัน. รบกนัเพราะเหตุอะไร. ไดยินวา พระเจามหาโกศล [พระชนกของพระเจา 
ปเสนทิโกศล]  เมื่อยกพระธิดาถวายพระเจาพิมพิสาร  ไดพระราชทานกาสิคาม 
[หมูบานกาสี]   ซึ่งมีรายไดเกิดข้ึนวันละแสน     ในระหวางพระราชาท้ังสองแก 
พระราชธิดา.    แตเมื่อพระเจาอชาตศัตรูปลงพระชนมพระชนกแลว   แมพระ- 
ชนนีของพระองคก็ทิวงคต  ตอมาไมนาน  เพราะทรงเศราเหตุวิโยคพลัดพราก 
พระราชา.   ตอน้ัน   พระเจาปเสนทิโกศล   ทรงพระดําริวา  เจาอชาตศัตรู  ทํา 
พระชนกชนนีใหทิวงคตแลว     หมูบานซ่ึงเปนสมบัติของพระชนกเรา   กต็อง 
กลับเปนของเราสิ   แลวทรงกอคดีความเมือง    เพ่ือตองการหมูบานน้ัน.    แม 
พระเจาอชาตศัตรูก็ทรงเถียงวา  หมูบาน   เปนสมบัติของพระชนนีเรา    กต็อง 
เปนของเราสิ.  ดังน้ัน    สองลุงและหลานจึงรบกัน  เพ่ือตองการหมูบานน้ัน. 
         พระเจาอชาตศัตรูนั้นมีมิตรเชน  พระเทวทัตเปนตนชั่ว  เพราะเหตุนั้น 
จึงทรงชื่อวา  มีมิตรชั่ว.  ทรงมีคนชั่วเหลาน้ันเปนสหาย   เพราะเหตุนั้น     จึง 
ชื่อวา  ทรงมพีระสหายชั่ว.     ทรงมีพระทัยนอมคลอยไปตามชนเหลาน้ันนั่นแล 
เพราะเหตุนั้น จึงทรงชื่อวา มีผูคลอยตามชั่ว.  พึงทราบวา พระเจาปเสนทิโกศล  
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ทรงมีมิตรดี    [กัลยาณมิตร]   ก็โดยยกพระสารีบุตรเถระเปนตน   [เปนมติร]. 
บทวา  ทุกฺข   เสสฺสติ  ไดแกเมื่อทรงเศราโศกถึงชางเปนตนที่พระเจาอชาต- 
ศัตรทรงชนะไป   ก็จักบรรทมเปนทุกข    พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นเหตุแหง 
ชัยชนะของพระเจาปเสนทิโกศลน้ันอีก  จึงตรัสคําน้ี.  บทวา   ชย  เวร  ปสวติ 
ไดแก ผูชนะ  ยอมประสบเวร  คือไดบุคคลที่เปนไพรี. 
                           จบอรรถกถาปฐมสังคามวัตถุสูตรท่ี  ๔   
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                                  ๖.  ทุติยสังคามวัตถุสูตร 
 
         [๓๗๒]   ครั้งน้ัน  พระเจาแผนดินมคธอชาตศัตรู  เวเทหิบุตร  ทรง  
แตงจตุรงคินีเสนา   ยกไปรุกรานพระเจาปเสนทิโกศลทางแควนกาสี.  
         พระเจาปเสนทิโกศลไดทรงสดับขาววา พระเจาแผนดินมคธอชาตศัตรู 
เวเทหิบุตร   ทรงแตงจตุรงคินีเสนา   ยกมารุกรานเราทางแควนกาสี.               
         ลําดับนั้น   พระเจาปเสนทิโกศลจึงทรงแตงจตุรงคินีเสนา     ยกออกไป 
ตอสูพระเจาแผนดินมคธอชาตศัตรู.   เวทหิบุตร  ปองกันแควนกาสี. 
         ครั้งน้ัน    พระเจาแผนดินมคธอชาตศัตรู    เวเทหิบุตร    กับพระเจา- 
ปเสนทิโกศลทรงทําสงครามตอกัน    แตในสงครามครั้งน้ันพระเจาปเสนทิโกศล 
ทรงชํานะพระเจาแผนดินมคธอชาตศัตรู   เวเทหิบุตร   และไดทรงจับพระองค 
เปนเชลยศึก. 
         [๓๗๓]   ครั้งน้ัน    พระเจาปเสนทิโกศลไดมีพระดําริวา  ถึงแมพระเจา 
แผนดินมคธอชาตศัตรู  เวเทหิบุตรนี้   จะประทุษรายเราผูมิไดประทุษราย  แต 
เธอก็ยังเปนพระภาคิไนยของเรา    อยากระน้ันเลย    เราควรยึดพลชางท้ังหมด 
ยึดพลมาท้ังหมด  ยึดพลรถท้ังหมด   ยึดพลเดินเทาท้ังหมดของพระเจาแผนดิน 
มคธอชาตศัตรู   เวเทหิบุตร  แลวปลอยพระองคไปทั้งยังมีพระชนมอยูเถิด.  
         ลําดับนั้น   พระเจาปเสนทิโกศลทรงยึดพลชางทั้งหมด    ทรงยึดพลมา 
ทั้งหมด  ทรงยึดพลรถท้ังหมด ทรงยึดพลเดินเทาทั้งหมด  ของพระเจาแผนดิน 
มคธอชาตศัตรู  เวเทหิบุตร  แลวทรงปลอยพระองคไปท้ังยังมีพระชนมอยู. 
         [๓๗๔]   ครั้งน้ัน   เวลาเชา   ภิกษุเปนจํานวนมาก  นุงแลว  ถือบาตร 
และจีวร  เขาไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี   เที่ยวบิณฑบาตไปในกรุงสาวัตถีแลว 
ในเวลาปจฉาภัต    กลับจากบิณฑบาตแลว    เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ี  
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ประทับ   ครัน้แลวก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา    แลวน่ังอยู  ณ ที่ควรสวน  
ขางหน่ึง. 
         ภิกษุทั้งหลาย     ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผู 
เจริญ  พระเจาแผนดินมคธอชาตศัตรู  เวเทหิบุตร   ทรงแตงจตุรงคินีเสนา ยก 
มารุกรานพระเจาปเสนทิโกศลทางแควนกาสี    พระเจาปเสนทิโกศลไดทรงสดับ 
ขาววา     พระเจาแผนดินมคธอชาตศัตรู    เวเทหิบุตร   ทรงแตงจตุรงคินีเสนา 
ยกมารุกรานเราถึงแควนกาสี   ขาแตพระองคผูเจริญ  ลําดับนัน้   พระเจาปเสน- 
ทิโกศลจึงทรงจัดจตุรงคินีเสนา    ยกออกไปตอสูพระเจาแผนดินมคธอชาตศัตรู 
เวเทหิบุตร     ปองกันแควนกาสี    ครัง้น้ัน     พระเจาแผนดินมคธอชาตศัตรู 
เวเทหิบุตรกับพระเจาปเสนทิโกศล     ทรงทําสงครามกันแลว     ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   แตในสงครามครั้งนั้น    พระเจาปเสนทิโกศลทรงชํานะพระเจาแผนดิน 
มคธอชาตศัตรู  เวเทหิบุตร  และทรงจับพระองคเปนเชลยศึกไดดวย  ครั้งน้ัน  
พระเจาปเสนทิโกศลไดมีพระดําริวา      ถึงแมพระเจาแผนดินมคธอชาตศัตรู 
เวเทหิบุตรนี้    จะประทุษรายเราผูมีไดประทุษราย   แตเธอก็ยังเปนพระภาคิไนย 
ของเรา  อยากระน้ันเลย  เราควรยึดพลชางทั้งหมด  ยึดพลมาท้ังหมด  ยึดพลรถ 
ทั้งหมด  ยึดพลเดินเทาทั้งหมด  ของพระเจาแผนดินมคธอชาตศัตรู  เวเทหิบุตร 
แลวปลอยพระองคไปท้ังยังมีพระชนมอยูเถิด   ขาแตพระองคผูเจริญ  ลําดับนั้น 
พระเจาปเสนทิโกศลทรงยึดพลชางท้ังหมด    ทรงยึดพลมาท้ังหมด  ทรงยดึพล 
รถทั้งหมด    ทรงยึดพลเดินเทาท้ังหมด     ของพระเจาแผนดินมคธอชาตศัตรู 
เวเทหิบุตร  แลวทรงปลอยพระองคไปทั้งยังมีพระชนมอยู.                       
         [๓๗๕]   ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความน้ีแลวจึง 
ไดตรัสพระคาถาเหลาน้ีในเวลาน้ันวา                     
                             บุรษุจะแยงชิงเขาได   ก็ชั่วกาลที่กาล 
                   แยงชิงของเขายังพอสําเร็จได  แตเมือ่ใด  
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                   คนเหลาอื่นยอมแยงชิง   ผูแยงชิงน้ัน  ยอม  
                   กลับถูกเขาแยงชิงเมื่อนั้น. 
                             เพราะวา   คนพาลยอมสําคัญวาเปน 
                   ฐานะ ตราบเทาท่ีบาปยังไมใหผล  แตบาป 
                   ใหผลเมื่อใด  คนพาลยอมประสบทุกขเมื่อ 
                   นั้น. 
                             ผูฆายอมไดรับการฆาตอบ  ผูชาํนะ 
                   ยอมไดรับการชนะตอบ  ผูดายอมไดรับการ 
                   ดาตอบ  และผูขึ้งเคียดยอมไดรับความขึ้ง 
                   เคียดตอบ  ฉะนั้น     เพราะความหมุนกลับ 
                   แหงกรรม     ผูแยงชิงน้ัน    ยอมถูกเขา 
                   แยงชิง. 
                                                
                                       อรรถกถาทุติยสังคามวัตถุสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในทุติยสังคามวัตถุสูตรที่  ๕  ตอไป :- 
         บทวา  อพฺภุยฺยาสิ   ความวา พระเจาปเสนทิโกศลทรงสั่งวาพวกเจานา 
ตําหนิในการพายแพ  จงไปวัดฟงการสนทนาของเหลาพระภิกษุ   ทรงสดับเหตุ 
แหงชัยชนะที่ภิกษุพุทธรักขิต  ผูบวชตอแกพูดแกภิกษุธรรมรกัขิต    ผูบวชตอ 
แกในเวลากลางคืนวา   ถาพระราชาทรงทําอุบายอยางน้ีเสด็จไป  ก็จะพึงชนะอีก 
แลวจัดทัพไปรุกราน.  
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         บทวา  ยาวสฺส  อุปกปฺปติ  ความวา  ตราบเทาความชวงชิง  จะพอ 
สําเร็จได.  บทวา  ยทา  จฺเ  ความวา  ก็เมื่อใด  คนอ่ืน ๆ จะปลนบุคคล 
ที่ปลนเขามาแลวน้ัน.  บทวา  วิลุมฺปติ  ไดแก ยอมถูกเขาปลน.  
         บทวา  านฺหิ  มฺติ  ความวา  ก็ยอมสําคัญวามีเหตุ.   บทวา 
ยทา  แปลวา  ในกาลใด.    บทวา  เชตาร   ลภเต  ชย  ความวา   บุคคล 
ผูชนะ  ยอมไดผูชํานะภายหลัง.  บทวา  โรเสตาร  ไดแก  ซึ่งผูโกรธ.  บทวา 
โรสโก ไดแก ผูโกรธ.  บทวา   กมมฺวิวฏเฏน  ไดแก ดวยความแปรปรวน 
แหงกรรม คือดวยการใหวิบากแหงกรรมคือการปลนนั่น. บทวา  โส  วิลุตฺโต 
วิลุมฺปติ  ไดแก ผูปลนนัน้   ก็จะถูกเขาปลน. 
                          จบอรรถกถาทุติยสังคามวัตถุสูตรที่  ๕  
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                                        ๖.  ธีตุสูตร 
 
                             วาดวยสตรีก็เปนผูประเสริฐได 
 
         [๓๗๖]   สาวัตถีนิทาน.  
         ครั้งน้ัน    พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับถวายบังคมแลว  ประทับนั่ง   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         ลําดับนั้น     ราชบุรุษเขาไปเฝาพระเจาปเสนทิโกศล  แลวกราบทูล  ณ 
ที่ใกลพระกรรณของพระเจาปเสนทิโกศลวา        ขาแตพระองคผูประเสริฐ 
พระนางมัลลิกาเทวีประสูติพระธิดาแลว.                                    
         เมื่อบุรุษกราบทูลอยางนี้แลว     พระเจาปเสนทิโกศลก็ไมทรงเบิกบาน 
พระทัย. 
         [๓๗๗]   ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา   พระเจาปเสนทิ- 
โกศลไมทรงเบิกบานพระทัย   จึงไดตรัสพระคาถาเหลาน้ีในเวลาน้ันวา 
                             ดูกอนมหาบพิตร  ผูเปนใหญยิ่งกวา 
                   ปวงชน   แทจริง   แมสตรีบางคนก็เปนผู 
                   ประเสริฐ  พระองคจงชุบเลี้ยงไว  สตรีที่ 
                   มีปญญา  มศีีล  ปฏบิัติแมผัวพอผัวดัง 
                   เทวดา  จงรักสามี. 
                             บุรษุท่ีเกิดจากสตรีนั้น  ยอมเปนคน 
                   แกลวกลา  เปนเจาแหงทิศได  บุตรของ 
                   ภริยาดีเชนนั้น  ก็ครองแมราชสมบัติได.  
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                                            อรรถกถาธีตุสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในธีตุสูตรที่  ๖  ตอไป :-  
         บทวา  อุปสงฺกมิ  ความวา    พระเจาปเสนทิโกศลโปรดใหจัดเรือน 
ประสูติ    เวลาพระนางมัลลิกาเทวีประสูติ    พระราชทานการอารักขาแลวเสด็จ 
ไปเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา.   บทวา  อนตฺตมโน  อโหสิ  ความวา  ทรง 
เสียพระทัยวา   เราใหอิสริยะอยางใหญ    แกธิดาของตระกูลท่ีเข็ญใจ   ถานาง 
ไดลูกชาย กจั็กประสบสักการะอยางใหญแนแท   บัดนี้   นางสูญส้ินจากสักการะ 
นั้นไปเสียแลว.  บทวา  เสยฺยา  ความวา  สตรีบางคนถึงจะเสมอกับผูมีปญญา 
ชักชา กย็ังประเสริฐกวาลูกเปนใบ.  บทวา โปส แปลวา โปรดทรงชุบเลี้ยงไว. 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกพระราชาผูปกครองประชาชนวา  ชนาธิป.  บทวา 
สลฺสุเทวา    ไดแก   แมผัวและพอผัวเปนดังเทวดา.       บทวา   ทิสมฺปติ 
ไดแก  ผูเปนใหญในทิศ.   บทวา  ตาทิสา  สุภริยา  แปลวา    ของภริยาที่ดี 
เชนนั้น. 
                                     จบอรรถกถาธีตุสูตรที่  ๖  
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                                  ๗.  ปฐมอัปปมาทสูตร  
 
         [๓๗๘]   พระผูมีพระภาคเจาประทับ. . .    กรุงสาวัตถี. . .    พระเจา- 
ปเสนทิโกศล  ประทับนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว  ไดทลูพระผูมีพระภาคเจา 
วา  ขาแตพระองคผูเจริญ    ธรรมอยางหน่ึงท่ียึดไวไดซึ่งประโยชนทั้ง  ๒  คือ 
ประโยชนปจจุบันนี้     และประโยชนในภายหนา   มีอยูหรือ  พระเจาขา. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนมหาบพิตร    ธรรมอยางหนึ่งท่ียึด 
ไวไดซึ่งประโยชนทั่ง  ๒  คือ   ประโยชนปจจุบันนี้   และประโยชนในภายหนา 
มีอยู. 
         พระเจาปเสนทิโกศลทูลถามวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมอยางหน่ึง 
ที่ยึดไวไดซึ่งประโยชนทัง้  ๒  คือ    ประโยชนปจจุบันนี้      และประโยชนใน 
ภายหนา  คืออะไร. 
         [๓๗๙]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนมหาบพิตร  คือ  ความ 
ไมประมาท. 
         ดูกอนมหาบพิตร     รอยเทาของสัตวทั้งหลายที่สัญจรไปบนแผนดิน 
ชนิดใดชนิดหน่ึง   รอยเทาเหลาน้ันท้ังหมด   ยอมรวมลงในรอยเทาชาง   รอย 
เทาชาง    ยอมกลาวกันวา    เปนเลิศกวารอยเทาเหลาน้ัน   เพราะเปนของใหญ 
ขอน้ีมีอุปนา   ฉันใด  ดกูอนมหาบพิตร  ธรรมอยางหน่ึงท่ียึดไวไดซึ่งประโยชน 
ทั้ง ๒ คือ  ประโยชนปจจุบัน   และประโยชนในภายหนา  คือความไมประมาท 
ก็มีอุปไมยฉันนั้น. 
         [๓๘๐]   พระผูมีพระภาคเจาผูพระสุคตศาสดา      ครั้นตรัสไวยากรณ 
คํารอยแกวน้ีจบลงแลว   จึงไดตรัสคาถาคํารอยกรองตอไปอีกวา  
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                             บุคคลปรารถนาอยูซึ่งอายุ   ความไม 
                   มีโรค    วรรณะ    สวรรค     ความเกดิใน  
                   ตระกูลสูง  และความยินดีอันโอฬารตอ ๆ 
                   ไป  พึงบําเพ็ญความไมประมาท   บณัฑิต 
                   ทั้งหลายยอมสรรเสริญความไมประมาทใน 
                   บุญกิริยาท้ังหลาย     บัณฑิตผูไมประมาท 
                   ยอมยึดไวไดซึ่งประโยชนทั้ง  ๒ คือ  ประ- 
                   โยชนปจจุบันนี้  และประโยชนในภพหนา 
                   เพราะยึดไวไดซึ่งประโยชนนั้น  ผูมีปญญา 
                   ทานจึงเรียกวา  "บณัฑิต". 
 
                                อรรถกถาปฐมอัปปมาทสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปฐมอัปปมาทสูตรที่  ๗  ตอไป :- 
         บทวา  สมติคฺคยฺห  แปลวา  ยึดไวได  อธิบายวา  ถือไวได. อัปปมาท 
ธรรมที่หนุนใหทําบุญ  ชือ่วา  อัปปมาท ความไมประมาท.  บทวา สโมธาน 
ไดแก  ต้ังลงพรอม คือ รวมลง.   ดวยบทวา เอวเมว โข  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงวา   การาปกอัปปมาท   (ความไมประมาทอันอุดหนุนบุคคลผูกระทํา 
ตาม)  เหมือนรอยเทาชาง   กุศลธรรมท่ีเปนไปในภูมิ  ๔  ที่เหลือ   ก็เหมือน 
รอยเทาสัตวที่เหลือ     กศุลธรรมเหลาน้ัน       ยอมประชุมลงในอัปปมาทธรรม 
เปนไปภายในอัปปมาทธรรม   เหมือนรอยเทาสัตวที่เหลือรวมลงในรอยเทาชาง  
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อน่ึง    รอยเทาชางเลิศ    ประเสริฐสุด    ใหญกวารอยเทาสัตวที่เหลือ   ฉันใด  
อัปปมาทธรรม   ก็เลิศประเสริฐสุด    ใหญกวาธรรมท้ังหลายท่ีเหลือ  ฉันนั้น. 
จริงอยู    อัปปมาทธรรมน้ัน    แมเปนโลกิยะอยู    ก็ยังเลิศอยูนั่นเอง    เพราะ 
อรรถวาเปนเหตุใหไดธรรมที่เปนมหัคคตะและโลกุตระ.  
         บทวา   อปฺปมาท  ปสสนฺติ     ความวา   บัณฑิตทั้งหลาย    ยอม 
สรรเสริญความไมประมาทเทาน้ันวา   ผูปรารถนาอายุเปนตนเหลาน้ัน     พึงทํา 
ความไมประมาทอยางเดียว.  อีกอยางหนึ่ง  ก็เพราะบัณฑิตทั้งหลาย   สรรเสริญ 
ความไมประมาทในการกระทําบุญท้ังหลาย    ฉะน้ัน      ผูปรารถนาอายุเปนตน 
พึงทําความไมประมาทโดยแท.      บทวา  อตฺถาภิสมยา ไดแก   เพราะได 
ประโยชน. 
                                   จบอรรถกถาปฐมอัปปมาทสูตรที่  ๗  
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                                  ๘.  ทุติยอัปปมาทสูตร 
 
         [๓๘๑]   พระผูมีพระภาคเจาประทับ. . .   กรงุสาวัตถี. . .    พระเจา  
ปเสนทิโกศลประทับนั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว   ไดทูลพระผูมีพระภาคเจา 
วา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ความปริวิตกแหงใจบังเกิดข้ึนแกขาพระองคผูเขา 
หองสวนตัวพักผอนอยูอยางนี้วา ธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลวน่ันแหละ 
สําหรับผูมีมิตรดี  มีสหายดี  มีจิตนอมไปในคนท่ีดี    ไมใชสําหรับผูมีมิตรชั่ว 
มีสหายชั่ว  มีจิตนอมไปในคนท่ีชั่ว. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดกูอนมหาบพิตร     ขอน้ีเปนอยางนั้น 
ดูกอนมหาบพิตร   ขอน้ีเปนอยางนั้น    ธรรมที่อาตมาภาพกลาวดีแลวน่ันแหละ 
สําหรับผูมีมิตรดี    มีสหายดี    มีจิตนอมไปในคนดี    ไมใชสําหรับผูมีมิตรชั่ว 
มีสหายชั่ว  มีจิตนอมไปในคนท่ีชั่ว.                                   
         [๓๘๒]   ดูกอนมหาบพิตร    สมัยหน่ึง    อาตมภาพอยูที่นิคมของหมู 
เจาศากยะ  ชือ่วานครกะ สักกชนบท ครั้งน้ัน ภิกษุอานนท เขาไปหาอาตมภาพ 
อภิวาท  แลวน่ังอยู   ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง  ดูกอนมหาบพิตร  ภิกษุอานนท 
ไดกลาวกะอาตมภาพวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ความเปนผูมีมิตรดี   มีสหายดี 
มีจิตนอมไปในคนท่ีดี     เปนคุณกึ่งหน่ึงแหงพรหมจรรย     ดกูอนมหาบพิตร 
เมื่อภิกษุอานนทกลาวอยางนี้แลว   อาตมภาพไดกลาวกะภิกษุอานนทวา  ดูกอน 
อานนท  เธออยากลาวอยางนั้น   ดูกอนอานนท  ความเปนผูมีมิตรดี  มีสหายดี 
มีจิตนอมไปในคนท่ีดีนี้    เปนพรหมจรรยทั้งหมดเลย  ดูกอนอานนท  นี่ภิกษุ 
ผูมีมิตรดีพึงปรารถนา  ภิกษุผูมีมิตรดี  มีสหายดี  มจิีตนอมไปในคนท่ีดี   จัก 
เจริญอริยมรรคมีองคแปด  จักกระทําซ่ึงอริยมรรคมีองคแปดใหมากได.  
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         [๓๘๓]   ดูกอนอานนท  ก็ภิกษุผูมีมิตรดี   มสีหายดี   มีจิตนอมไปใน 
คนที่ดี   ยอมเจริญอริยมรรคมีองคแปด   ยอมกระทําซ่ึงอริยมรรคมีองคแปดให 
มากไดอยางไร.  
         ดูกอนอานนท  ภิกษุในศาสนาน้ี ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธ  นอมไปเพื่อความสละคืน  ยอมเจริญสัมมาสังกัปปะ...    
ยอมเจริญสัมมาวาจา. . .  ยอมเจริญสัมมากัมมันตะ. . .  ยอมเจริญสัมมาอาชีวะ... 
ยอมเจริญสัมมาวายามะ. . .     ยอมเจริญสัมมาสติ. . .      ยอมเจริญสัมมาสมาธิ 
อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปเพื่อความสละคืน.  
         ดูกอนอานนท    ภิกษุผูมีมิตรดี    มีสหายดี    มีจิตนอมไปในคนท่ีดี 
ยอมเจริญอริยมรรคมีองคแปด     ยอมกระทําซ่ึงอริยมรรคมีองคแปดใหมากได 
อยางนี้แล. 
         ดูกอนอานนท    โดยปริยายแมนี้    พึงทราบวา    ความเปนผูมีมิตรดี 
มีสหายดี  มจิีตนอมไปในคนท่ีดี   นี้เปนพรหมจรรยทั้งหมดทีเดียว. 
         ดูกอนอานนท   ดวยวาอาศัยเราเปนมิตรดี   สตัวทั้งหลายผูมีความเกิด 
เปนธรรมดา     ยอมหลุดพนจากความเกิดได     สตัวทั้งหลายผูมีดวยามแกเปน 
ธรรมดา     ยอมหลุดพนจากความแกได     สัตวทั้งหลายผูมีความเจ็บปวยเปน 
ธรรมดา    ยอมหลุดพนจากความเจ็บปวยได     สตัวทั้งหลายผูมีความตายเปน 
ธรรมดา  ยอมหลุดพนจากความตายได  สัตวทั้งหลายผูมีความโศก  ความร่ําไร 
ความทุกข  ความเสียใจ    และความคับแคนใจเปนธรรมดา    ยอมหลุดพนจาก 
ความโศก   ความร่ําไร   ความทุกข   ความเสียใจ   และความคับแคนใจได.  
         ดูกอนอานนท    โดยปริยายน้ีแล    พึงทราบวา    ความเปนผูมีมิตรดี 
มีสหายดี  มจิีตนอมไปในคนท่ีดีนี้   เปนพรหมจรรยทั้งหมด.  
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         [๓๘๔]   ดูกอนมหาบพิตร    เพราะเหตุนั้นแหละ    พระองคพึงทรง 
สําเหนียกอยางนี้วา    เราจักเปนผูมีมิตรดี    มีสหายดี    มีจิตนอมไปในคนท่ีดี 
ดูกอนมหาบพิตร  พระองคพึงทรงสําเหนียกอยางนี้แล.  
         ดูกอนมหาบพิตร  ธรรมอยางหน่ึงน้ี   คือความไมประมาทในกุศลธรรม 
ทั้งหลาย  พระองคผูมีมิตรดี  มีสหายดี   มีจิตนอมไปในคนท่ีดี   พึงทรงอาศัย 
อยูเถิด. 
         ดูกอนมหาบพิตร    เมื่อพระองคไมประมาท    อาศัยความไมประมาท 
หมูนางสนมผูตามเสด็จจักมีความคิดอยางนี้วา        พระราชาเปนผูไมประมาท 
อาศัยความไมประมาท   ถากระน้ัน   แมพวกเราก็จักเปนผูไมประมาท   อาศัย 
ความไมประมาท. 
         ดูกอนมหาบพิตร    เมื่อพระองคไมประมาท    อาศัยความไมประมาท 
แมกษัตริยทั้งหลายผูตามเสด็จจักมีความคิดอยางนี้วา พระราชาเปนผูไมประมาท 
อาศัยความไมประมาท    ถากระน้ัน   แมพวกเราก็จักเปนผูไมประมาท  อาศัย 
ความไมประมาท. 
         ดูกอนมหาบพิตร    เมื่อพระองคไมประมาท    อาศัยความไมประมาท 
แมกองทัพ   (ขาราชการฝายทหาร)   กจั็กมีความคิดอยางนี้วา   พระราชาเปนผู 
ไมประมาท    อาศัยความไมประมาท    ถากระน้ัน     แมพวกเราก็จักเปนผูไม 
ประมาท  อาศัยความไมประมาท. 
         ดูกอนมหาบพิตร    เมื่อพระองคไมประมาท    อาศัยความไมประมาท 
แมชาวนิคมและชาวชนบทก็จักมีความคิดอยางนี้วา  พระราชาเปนผูไมประมาท 
อาศัยความไมประมาท   ถากระน้ัน   แมพวกเราก็จักเปนผูไมประมาท    อาศัย 
ความไมประมาท.  
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         ดูกอนมหาบพิตร    เมื่อพระองคไมประมาท    อาศัยความไมประมาท 
แมพระองคเองก็จักเปนผูไดรับคุมครองแลว  ไดรบัรักษาแลว   แมหมูนางสนม 
ก็จักเปนผูไดรับคุมครองแลว    ไดรับรักษาแลว    แมเรือนคลังก็จักเปนอันได 
รับคุมครองแลว   ไดรับรักษาแลว.  
         [๓๘๕]   พระผูมีพระภาคเจาผูพระสุคตศาสดา      ครั้นตรัสไวยากรณ  
คํารอยแกวน้ีจบลงแลว   จึงไดตรัสคาถาคํารอยกรองตอไปอีกวา 
                             บุคคลผูปรารถนาโภคะอันโอฬาร 
                   ตอ ๆ ไป     พึงบําเพ็ญความไมประมาท 
                   บัณฑิตทั้งหลาย    ยอมสรรเสริญความไม 
                   ประมาทในบุญกิริยาท้ังหลาย    บัณฑิตผู 
                   ไมประมาทยอมยึดไวไดซึ่งประโยชนทั้ง 
                   ๒  คือประโยชนปจจุบัน   และประโยชน  
                   ในภพหนา   เพราะยึดไวไดซึ่งประโยชน  
                   นั้น   ผูมีปญญาทานจึงเรียกวา  "บัณฑิต".  
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                           อรรถกถาทุติยอัปปมาทสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในท่ีอัปปมาทสูตรที่  ๘  ตอไป :- 
         บทวา  โส  จ  โข  กลฺยาณมิตฺตสฺส  ความวา  ก็ธรรมน้ีนั้น  ยอม 
ชื่อวา   สวากขาตธรรมของผูมีมิตรดีเทาน้ัน   หาใชสวากขาตธรรมของผูมีมิตร 
ชั่วไม   จริงอยู.   ธรรมเปนสวากขาตธรรม   แมของทุกคนก็จริง   ถึงอยางนั้น 
ยอมทําประโยชนใหเต็มแกผูมีมิตรดี   ผูต้ังใจฟงดวยดี    ผูเชื่อถอื    เหมือนยา 
เปนประโยชนแกผูใช  หาเปนประโยชนแกคนผูไมใชไม  ดวยเหตุนั้น   พระผูมี 
พระภาคเจาจึงตรัสคําน้ี   พึงทราบวาเทศนาธรรมในคําวา  ธมฺโม  นี้. 
         บทวา  อุปฑฺฒมิท  ความวา  ไดยินวา  พระเถระเจาไปในที่ลับคิด 
วา  เมื่อมิตรดีผูโอวาทพร่ําสอนมีอยู   สมณธรรมนี้ยอมสําเร็จประโยชนแกผูต้ัง 
อยูในความพยายามเฉพาะตัว  ดังนั้น    พรหมจรรยกึ่งหนึ่งมาจากมิตรดี  กึ่งหน่ึง 
มาจากความพยายามเฉพาะตัว.   ครั้งน้ัน  พระเถระดําริวา  เราอยูในปเทสญาณ 
(ญาณในธรรมบางสวน) รูบางสวน  ไมอาจคิดไดหมดทุกสวน  จําตองทูลถาม 
พระศาสดา   จึงจักหมดสงสัย   เพราะฉะนั้น    ทานจึงเขาไปเฝาพระศาสดาแลว 
กลาวอยางนั้น. 
         บทวา  พฺรหฺมจริยสฺส   ไดแก อรยิมรรค. บทวา  ยทิท  กลยฺาณ- 
มิตฺตตา   ความวา    ความเปนผูมีมิตรดีที่ได     ยอมมาสูพรหมจรรยกึ่งหนึ่ง 
จากพรหมจรรยกึ่งหนึ่ง. ดังน้ัน  พระเถระจึงกลาววา อริยมรรคมีสัมมาทิฏฐิเปน 
ตนครึ่งหนึ่ง   ยอมมาจากความเปนผูมีมิตรดี   อีกครั้งหนึ่ง    ยอมมาจากความ 
พยายามเฉพาะตัว.    ก็จรงิอยู    นี้เปนความปรารถนาของพระเถระ     แทจริง 
แมในท่ีนี้   ธรรมท่ีแบงแยกไมไดนี้   ก็ไมอาจแบงแยกไดวา   บรรดาอริยมรรค  
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มีสัมมาสัมทิฏฐิเปนตน    เทาน้ีเกิดจากความมีมิตรดี  เทาน้ีเกิดจากความพยายาม  
เฉพาะตน    เปรียบเหมือนเมื่อคนมากคนยกเสาหิน  ก็แบงแยกไมไดวา  ที่เทาน้ี 
คนโนนยก  ที่เทาน้ีคนโนนยก   และเหมือนอยางวา   เมื่อบุตรอาศัยมารดาบิดา 
เกิดข้ึน   ก็แบงแยกไมไดวาเกิดจากมารดาเทาน้ี    เกิดจากบิดาเทาน้ี   ฉะน้ัน.  ถึง 
กระนั้น   พรหมจรรยชื่อวากึ่งหนึ่ง    ตามอัธยาศัยของพระเถระวา   เพราะเปนผู 
มีมิตรดี  ก็ไดคุณกึ่งหนึ่ง พรหมจรรยชื่อวาท้ังส้ิน  ตามอัธยาศัยของพระผูมีพระ 
ภาคเจาวา   ก็ไดคุณท้ังส้ิน.   ก็ดีวา   กลฺยาณมิตฺตตา   นี้ทานถอืวา   ชื่อวา 
ไดคุณท่ีเปนสวนเบื้องตน  วาโดยใจความ  ก็ไดแกขันธ ๔ คือ ศีลขันธ สมาธิ 
ขันธ   วิปสสนาขันธ    อันอาศัยกัลยาณมิตรไดมา     อาจารยบางพวกกลาววา 
สังขารขันธก็มี. 
         บทวา  มา เหว อานนฺท  ความวา  อยูาพูดอยางนี้   เธอเปนพหูสูต 
บรรลุปฏิสัมภิทาฝายเสขะ   รับพร  ๘  ประการแลวอุปฏฐากเรา   เธอผูประกอบ 
ดวยอัจฉริยัพภูตธรรม ๔ ประการ    ไมควรกลาวอยางนี้      แกบุคคลเชนนั้น. 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสดําน้ีวา  ดูกอนอานนท   ความมีมิตรดี   ความมีสหายดี 
ความมีเพ่ือนดี  เปนพรหมจรรยทั้งส้ิน  ดังนี้    ทรงหมายวา   มรรค ๔ ผล ๔ 
วิชชา  ๓  อภิญญา ๖ ทั้งหมด  มีมิตรดีเปนมูลทั้งน้ัน.  บัดนี้  เมื่อจะทรงแสดง 
เหตุ  โดยการเปลงพระวาจานั่นแล  จึงตรัสดําวา   กลฺยาณมิตฺตสฺเสต  เปน 
ตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ปาฏิกงฺข  ความวา  พึงหวัง พึงปรารถนา 
วามีอยูแท.   บทวา  อิธ   เเปลวา  ในศาสนานี้.   กอนอ่ืน  อาทิบททั้ง  ๘ ใน 
คําวา   สมมฺาทิฏ ึ  ภาเวติ  เปนตน    มพีรรณนาสังเขปดังนี้.  สัมมาทิฏฐิมี 
ลักษณะเห็นชอบ  สัมมาสังกัปปะ   มลีักษณะยกสหชาตธรรมข้ึนสูอารมณชอบ 
สัมมาวาจา  มีลักษณะกําหนดอารมณชอบ  สัมมากัมมันตะ  มลีักษณะต้ังตนไว 
ชอบ.   สัมมาอาชีวะ   มีลกัษณะทําอารมณใหผองแผวชอบ.   สัมมาวายามะ  มี  
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ลักษณะประคองชอบ  สัมมาสติ  มีลกัษณะปรากฏชอบ  สัมมาสมาธิ  มีลักษณะ  
ต้ังม่ันชอบ บรรดามรรคมีองค ๘ นั้น   มรรคองคหน่ึง ๆ มีกิจ ๓ คือ กอนอ่ืน 
สัมมาทิฏฐิ ยอมละมิจฉาทิฏฐิ พรอมกับเหลากิเลสที่เปนขาสึกของตนอยางอ่ืนๆ ๑ 
ทํานิโรธใหเปนอารมณ  ๑  และเห็นสัมปยุตธรรมเพราะไมลุมหลง    โดยกาํจัด 
โมหะอันปกปดสัมปยุตธรรมน้ัน  ๑  แมสัมมาสังกัปปะเปนตน      กล็ะมิจฉาสัง- 
กัปปะเปนตน  และทํานิโรธใหเปนอารมณ อยางนั้นเหมือนกัน  แตโดยเฉพาะ 
อยางยิ่ง  ในมรรคมีองค ๘ นั้น   สัมมาสังกัปปะ   ยอมยกอารมณข้ึนสูสหชาต-  
ธรรม. 
         สัมมาวาจา   ยอมกําหนดถือเอาชอบ   สัมมากมัมันตะ   ยอมต้ังตนไว 
ชอบ    สัมมาอาชีวะ    ยอมผองแผวชอบ   สัมมาวายามะ    ยอมประคองความ 
เพียรๆ ชอบ  สัมมาสติ   ยอมต้ังไวชอบ   สัมมาสมาธิ   ยอมต้ังม่ันชอบ. 
         อน่ึงเลา  ธรรดาสัมมาทิฏฐินี้   ในสวนเบื้องตน   ยอมมีขณะตาง ๆ ม ี
อารมณตาง ๆ   แตในขณะมรรคจิตมีขณะอันเดียว   มีอารมณอยางเดียว.   แต 
วาโดยกิจ  ยอมไดชื่อ  ๔  ชื่อ  มี  ทุกฺเข  าณ  รูในทุกขดังน้ีเปนตน  แม 
สัมมาสังกัปปะเปนตน   ในสวนเบื้องตน   ก็มีขณะตางกัน    มอีารมณตางกัน   แต 
ในขณะแหงมรรคจิต    ยอมมีขณะอันเดียว   มีอารมณอยางเดียว.   ในมรรคมี 
องค ๘ นั้น   สัมมาสังกัปปะวาโดยกิจ   ยอมไดชื่อ  ๓ ชื่อ   มีเนกขัมมสังกัปปะ 
เปนตน.   สมัมาวาจาเปนตน   ยอมเปนวิรัติ  ๓  บาง   เปนเจตนาเปนตนบาง 
แตในขณะแหงมรรคจิต    ก็เปนวิรัติเทาน้ัน. 
         สัมมาวายามะและสัมมาสติทั้งสองดังวามานี้  วาโดยกิจ กไ็ดชื่อ ๔ ชื่อโดย 
สัมมัปปธาน ๔  สติปฏฐาน ๔. สวนสัมมาสมาธิ  ทั้งในสวนเบื้องตน ทั้งในขณะ 
แหงมรรคจิต  ก็สมาธิอยางเดียว.   ครัน้ทราบการพรรณนาอาทิบททั้ง ๘ ทีท่าน 
กลาวโดยนัยวา  สมฺมทิฏ ึ   ดังน้ีเปนตนอยางนี้กอนแลว    บดันี้    พึงทราบ  
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ความ  ในคําวา  ภาเวติ  วเิวกนิสฺสิต  เปนตน  ดังนี้.  บทวา  ภาเวติ 
แปลวาเจริญ.    อธิบายวา     ทําใหเกิด   บังเกิดในจิตสันดานของตน.   บทวา 
วิเวกนิสฺสิต   แปลวา   อาศัยวิเวก.   บทวา  วิเวโก   ไดแก  ความเปนผูสงัด  
พึงทราบความดังน้ีวา   ความเปนผูสงัดนี้     ไดแก  วิเวก ๕ อยางคือ   ตทังค- 
วิเวก     วิกขัมภนวิเวก     สมุจุเฉทวิเวก    ปฏิปสสทัธิวิเวก    นสิสรณวิเวก.  
วิเวกมี ๕ อยางดังน้ี. บทวา  วิเวกนิสฺสิต ก็ไดแก  เจริญสัมมาทิฏฐิ  ที่อาศัย 
ตทังควิเวก   อาศัยสมุจเฉทวิเวก   และอาศัยนิสสรณจะวก    อนึ่งเลา   พระโยคี 
[โยคาวจร]   ผูประกอบเนือง ๆ ซึ่งอริยมรรคภาวนาน้ี    ในขณะเจริญวิปสสนา 
ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ   ที่อาศัยตทังควิเวก   โดยกิจ    ที่อาศัยนิสสรณวิเวกโดย 
อัธยาศัย แตในขณะแหงมรรคจิต  ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิที่อาศัยสมุจเฉทวิเวกโดย 
กิจ  ที่อาศัยนิสสรณวิเวกโดยอารมณ   ในบทวาท่ีอาศัยวิราคะเปนตน   ก็นยันี้. 
         ก็วิราคะเปนตน  ก็มีวิเวกความสงัดเปนอรรถนั่นแหละ  ก็ในท่ีนี้อยาง 
เดียว   โวสสคัคะ  มี ๒ อยางคือ   ปริจาคโวสสัคคะ   และปกขันทนโวสสัคคะ. 
บรรดาโวสสคัคะ ๒ อยางน้ัน  การละกิเลสดวยอํานาจตทังคปหานในขณะเจริญ 
วิปสสนา   และการละกิเลสดวยอํานาจสมุจเฉทปหาน   ในขณะแหงมรรคจิตชื่อ 
วาปริจาคโวสสัคคะ.   ในขณะเจริญวิปสสนา  กแ็ลนไปสูพระนิพพานดวยความ 
เปนผูนอมไปในพระนิพพานน้ัน   แตในขณะแหงมรรคจิต    กแ็ลนไปสูพระ- 
นิพพาน   ดวยการทําพระนิพพานใหเปนอารมณ    ชื่อวาปกขันทนโวสสัคคะ.  
โวสสัคคะแมทั้งสองน้ัน   ยอมควรในอรรถกถานัย  ที่ผสมท้ังโลกิยะและโลกุตระ 
นี้.  จริงอยางนั้น  สัมมาทิฏฐินี้   ยอมสละกิเลสและแลนไปสูพระนิพพาน  โดย 
ประการตามท่ีกลาวแลว  ดวยคําท้ังส้ินนี้วา  โวสฺสคฺคปริณามึ  ทานอธิบายไว 
ดังน้ีวา   กําลงันอมไปและนอมไปแลว  กําลังบมและบมสุกแลว   เพ่ือโวสสัคคะ. 
จริงอยู    ภิกษุผูประกอบเนือง ๆ  ซึ่งอริยมรรคภาวนานี้     ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  
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โดยอาการที่สัมมาทิฏฐินั้น   กําลังบมเพ่ือโวสสัคคะคือการสละกิเลส    และเพื่อ 
โวสสัคคะ  คือการแลนไปสูพระนิพพาน  และโดยอาการท่ีสัมมาทิฏฐินั้นบมสุก 
แลว.  ในองคมรรคท่ีเหลือก็นัยนี้.  
         บทวา  อาคมฺม  ไดแก ปรารภหมายถึง  อาศัยแลว.  บทวา  ชาติ- 
ธมฺมา  ไดแกมีการเกิดเปนสภาวะ คือมีการเกิดเปนปกติ [ธรรมดา].  บทวา 
ตสฺมา ความวา เพราะเหตุที่แมอริยมรรคทั้งส้ินอาศัยกัลยาณมิตรจึงได  ฉะน้ัน 
ศัพทวา  หนทฺ    เปนนิบาตลงในอรรถวาเชื้อเชิญ.    บทวา    อปฺปมาท 
ปสสนฺติ    ไดแก  บัณฑิตท้ังหลายยอมสรรเสริญความไมประมาท เพราะฉะนั้น 
จึงควรทําความไมประมาท. บทวา อตฺถาภิสมยา  แปลวา เพราะไดประโยชน. 
                                จบอรรถกถาทุติยอัปปมาทสูตรท่ี  ๘  
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                                    ๙.  ปฐมาปุตตกสูตร 
 
         [๓๘๖]   สาวัตถีนิทาน. 
         ครั้งน้ัน  พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ใน  
เวลาเที่ยงวัน   ถวายบังคมแลวประทับนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะพระเจาปเสนทิโกศลวา เชิญเถิดมหาบพิตร 
พระองคเสด็จจากไหนมาในเวลาเท่ียงวัน. 
         พระเจาปเสนทิโกศลทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     คฤหบคีผูเปน 
เศรษฐีในกรุงสาวัตถีนี้    กระทํากาลกิริยาแลว    ขาพระองคใหขนทรัพยสมบัติ 
อันไมมีบุตรรับมรดกน้ัน   มาไวในพระราชวังแลวก็มา    ขาแตพระองคผูเจริญ 
เฉพาะเงินเทาน้ันมี ๘,๐๐๐,๐๐๐   สวนเครื่องรูปยะไมตองพูดถึง   ก็แตคฤหบดีผู 
เปนเศรษฐีนั้น  ไดบรโิภคอาหารเห็นปานนี้  คือบริโภคปลายขาวกับน้ําสมพะอูม 
ไดใชผาเครื่องนุงหมเห็นปานน้ี        คือนุงหมผาเน้ือหยาบท่ีตัดเปนสามชิ้นเย็บ 
ติดกัน  ไดใชยานพาหนะเห็นปานน้ี   คือใชรถเกา ๆ กั้นรมทําดวยใบไม. 
         [๓๘๗]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนมหาบพิตร    ขอน้ีเปน 
อยางนั้น   ดูกอนมหาบพิตร  ขอน้ีเปนอยางนั้น  ดูกอนมหาบพิตร   อสัตบุรุษ 
ไดโภคะอันโอฬารแลว   ไมทําตนใหไดรับความสุข   ใหไดรบัความอ่ิมหนําเลย 
ไมทํามารดาและบิดาใหไดรับความสุข   ใหไดรับความอ่ิมหนํา  ไมทําบุตรและ 
ภรรยาใหไดรับความสุข   ใหไดรับความอ่ิมหนํา   ไมทําทาสกรรมกรใหไดรับ 
ความสุข     ใหไดรับความอ่ิมหนํา     ไมทํามิตรเละอํามาตยใหไดรับความสุข 
ใหไดรับความอ่ิมหนํา  ไมทําทักษิณาอันมีผลในเบื้องบน  มีอารมณดี  มีวิบาก 
เปนสุข  เปนไปเพ่ือสวรรค  ใหต้ังอยูในสมณพราหมณทั้งหลาย  โภคะเหลาน้ัน  
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ของเขาท่ีมิไดใชสอยโดยชอบอยางนี้   พระราชาทั้งหลายเอาไปบาง  โจรท้ังหลาย 
เอาไปบาง   ไฟไหมเสียบาง   น้ําพัดไปเสียบาง    ทายาทท้ังหลายผูไมเปนท่ีรัก 
เอาไปบาง.  
         ดูกอนมหาบพิตร  เมื่อเปนเชนนี้   โภคะท่ีมิไดใชสอยโดยชอบของเขา 
เหลาน้ัน   ยอมหมดส้ินไปเปลาโดยไมมีการบริโภคใชสอย.  
         ดูกอนมหาบพิตร    ในที่ของอมนุษย   มีสระโบกขรณีซึ่งมีน้ําใส   ม ี
น้ําเย็น   มีน้ําจืดสนิท   ใสตลอด  มีทาดี   นารื่นรมย   น้ําน้ันคนไมพึงตักเอา 
ไปเลย  ไมพึงด่ืม ไมพึงอาบ  หรือไมพึงกระทําตามที่ตองการ ดูกอนมหาบพิตร 
ก็เม่ือเปนเชนนี้  น้ําที่มิไดบริโภคโดยชอบน้ัน พึงถึงความหมดส้ินไปเปลา โดย 
ไมมีการบริโภค  แมฉันใด  ดูกอนมหาบพิตร  อสัตบุรุษไดโภคะอันโอฬารแลว 
ไมทําตนใหไดรับความสุข  ใหไดรบัความอ่ิมหนําเลย ฯลฯ   ดูกอนมหาบพิตร 
เมื่อเปนเชนน้ี  โภคะท่ีมิไดบริโภคโดยชอบของเขาเหลาน้ัน   ยอมถึงความหมดส้ิน 
ไปเปลาโดยไมมีการบริโภค  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
         [๓๘๘]   ดูกอนมหาบพิตร  สวนสัตบุรุษไดโภคะอันโอฬารแลว  ยอม 
ทําตนใหไดรับความสุข   ใหไดรับความอ่ิมหนํา   ยอมทํามารดาและบิดาใหได 
รับความสุข   ใหไดรับความอ่ิมหนํา   ยอมทําบุตรและภรรยาใหไดรับความสุข 
ใหไดรับความอ่ิมหนํา   ยอมทําทาสกรรมกรใหไดรับความสุข   ใหไดรับความ 
อ่ิมหนํา  ยอมทํามิตรและสหายใหไดรับความสุข  ใหไดรับความอ่ิมหนํา  ยอม 
ประดิษฐานซ่ึงทักษิณาอันมีผลในเบื้องบน  มีอารมณดี  มีวิบากเปนสุข  เปนไป 
เพ่ือสวรรค   ไวในสมณพราหมณทั้งหลาย   โภคะเหลาน้ันของเขา   ที่บริโภค 
โดยชอบอยูอยางนี้    พระราชาทั้งหลายก็เอาไปไมได  โจรท้ังหลายก็เอาไปไมได 
ไฟก็ไมไหม  น้ําก็ไมพัดไป  ทายาทท้ังหลายผูไมเปนที่รักก็เอาไปไมได.  
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         ดูกอนมหาบพิตร   เมื่อเปนเชนน้ี    โภคะท่ีบริโภคอยูโดยชอบของเขา  
เหลาน้ัน  ยอมมีการบริโภค  ไมหมดสิ้นไปเปลา. 
         ดูกอนมหาบพิตร  ในที่ไมใกลคามหรือนิคม   มีสระโบกขรณี   ซึ่งมี 
น้ําใส  มีน้ําเย็น  มีน้ําจืดสนิท  ใสตลอด  มีทาดี  นารื่นรมย  น้ําน้ันคนพึงตัก 
ไปบาง พึงดื่มบาง พึงอาบบาง  พึงกระทําตามท่ีตองการบาง  ดูกอนมหาบพิตร 
ก็เม่ือเปนเชนนี้    น้ําท่ีบริโภคอยูโดยชอบน้ัน    พึงมีการบริโภค   ไมหมดสิน้ไป 
เปลา  แมฉันใด  ดูกอนมหาบพิตร  สัตบุรุษไดโภคะอันโอฬารแลว   ยอมยังตน 
ใหไดรับความสุข  ใหไดรับความอ่ิมหนํา  ฯลฯ   เม่ือเปนเชนนี้   โภคะท่ีบริโภค 
อยูโดยชอบของเขาเหลานั้น   ยอมมีการบริโภค   ไมหมดสิ้นไปเปลา   ฉันน้ัน  
เหมือนกัน. 
         [๓๘๙]   พระผูมีพระภาคเจาผูพระสุคตศาสดา      ครั้นตรัสไวยากรณ 
คํารอยแกวน้ีจบลงแลว   จึงไดตรัสคาถาคํารอยกรองตอไปอีกวา 
                             น้ํามีอยูในถ่ินของอมนุษย   คนยอม 
                   งดนํ้าท่ีไมพึงด่ืมนั้น   ฉนัใด   คนชั่วได 
                   ทรัพยแลว     ยอมไมบริโภคดวยตนเอง 
                   ยอมไมใหทาน  ฉันนั้น  สวนวิญูชนผูมี 
                   ปญญา   ไดโภคะแลว  เขายอมบริโภค 
                   และทํากิจ  เขาเปนคนอาจหาญ  เลี้ยงดู 
                   หมูญาติ  ไมถูกติเตียน  ยอมเขาถึงแดน 
                   สวรรค.  
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                              อรรถกถาปฐมาปุตตกสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปฐมาปุตตกสูตรที่  ๙  ตอไป :- 
         บทวา  ทิวาทิวสฺส  แปลวา  วันแหงวัน    อธบิายวา   เวลากลางวัน 
(เที่ยงวัน).  บทวา  สาปเตยฺย  แปลวา  ทรัพย.   บทวา  โก  ปน  วาโท 
รูปยสฺส  ความวา  ก็จะปวยกลาวไปไยถึงส่ิง   ทั้งท่ีทําเปนแทง   ตางโดยเปน 
เงิน  ทองแดง  เหล็ก  สําริดเปนตน    ทั้งท่ีเปนรูปยภัณฑ  ตางโดยเปนภาชนะ 
ใชสอยเปนตน   คือจะพูดกําหนดอะไรกันวา   ชื่อมีเทาน้ี.   บทวา  กณาชก 
ไดแก  ขาวมีรํา  (ขาวกลอง).   บทวา  ทิลงฺคทุติย   แปลวา  มีน้ําสมพะอูม 
เปนที่สอง.  บทวา  สาณ  ไดแก ผาท่ีทําดวยเปลือกปาน.  บทวา  ติปกฺข- 
วสน  ไดแก ผาท่ีตัดเปน ๓  ชิ้น  เย็บรมิทั้งสองติดกัน. 
         บทวา  อสปฺปุริโส   แปลวา  บุรษุผูเลว. ทักษิณาชื่อวา  อุทฺธคฺคิกา 
ในคําวา  อุทฺธคฺคิก   เปนตน    เพราะมีผลในเบื้องบน  (สูง)   โดยใหผลใน 
ภูมิสูง ๆ  ข้ึนไป.    ชื่อวา  โสวคฺคิกา   เพราะเปนประโยชนเกื้อกูลแกสวรรค 
เหตุใหอุบัติในสวรรคนั้น. ชื่อวา สุขวปิากา  เพราะทักษิณานั้นมีสุขเปนวิบาก 
ในที่บังเกิดแลวบังเกิดเลา.  ชื่อวา  สคฺคสวตฺตนิกา   เพราะเปนที่บังเกิดของ 
วิเศษ   มีวรรณะทิพยเปนตนอันเลิศดี.    อธิบายวา    ทักษิณาทานเห็นปานน้ี  
ยอมประดิษฐานอยู. 
         บทวา  สาโตทกา  ไดแก  มีน้ํารสอรอย.   บทวา  เสตกา  ไดแก 
น้ําอันขาว  เพราะน้ําในท่ีคลื่นแตกกระจาย  สีขาว.   บทวา.  สุปติตฺถา  แปลวา 
มีทาอันดี.  บทวา  ตฺชโน   ความวา  น้ําที่จืดสนิท  โดยนาชนดิใด   ชนหา  
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พึงบรรจุน้ําชนิดนั้นใสภาชนะนําไปไดไม.    บทวา   น  ยถาปจฺจย   กเรยฺย  
ความวา    กจิดวยนํ้าใด ๆ บุคคลพึงทําดวยนํ้า    เขาหาพึงทํากิจดวยนํ้านั้น  ๆ 
ไดไม.  บทวา  ตทเปยฺยมาน  แปลวา น้ําน้ันเขาด่ืมไมได.  บทวา  กิจฺจกโร 
 จ  โหติ   ความวา  ผูทํากิจคือการงาน  และผูทํากิจคือกุศลของตน  ยอมบรโิภค 
ยอมประกอบการงานและใหทาน. 
                                  จบอรรถกถาปฐมาปุตตกสูตรท่ี  ๙  
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                              ๑๐.  ทติุยาปุตตกสูตร  
 
         [๓๙๐]   ครั้งน้ัน   พระเจาปเสนทิโกศล    เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจาในเวลาเที่ยงวัน     ถวายบังคมแลว   ประทบันั่ง ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะพระเจาปเสนทิโกศลวาเชิญเถิดมหาบพิตร 
พระองคเสด็จจากไหนมา   ในเวลาเที่ยงวัน. 
         พระเจาปเสนทิโกศลทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ  คฤหบดีผูเปนเศรษฐี 
ในกรุงสาวัตถีนี้    กระทํากาลกิริยาแลว    ขาพระองคใหขนทรัพยสมบัติอันไมมี 
บุตรรับมรดกน้ัน    มาไวในวังแลวก็มา    ขาแตพระองคผูเจริญ     เฉพาะเงิน 
เทาน้ันมี ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  สวนเครื่องรูปยะไมตองพูดถึง     ขาแตพระองคผูเจริญ 
ก็คฤหบดีผูเปนเศรษฐีนั้น    ไดบรโิภคอาหารเห็นปานน้ี     คือบริโภคปลายขาว 
กับน้ําสมพะอูม   ไดใชผาเครื่องนุงหมเห็นปานน้ี    คือนุงหมผาเนื้อหยาบที่ตัด 
เปนสามชิ้นเย็บติดกัน  ไดใชยานพาหนะเห็นปานนี้    คือใชรถเกา ๆ กั้นรมทํา 
ดวยใบไม. 
         [๓๙๑]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดูกอนมหาบพิตร     ขอน้ีเปน 
อยางนั้น   ดูกอนมหาบพิตร  ขอน้ีเปนอยางนั้น   ดูกอนมหาบพิตร  เรื่องเคยมี 
มาแลว     คฤหบคีผูเปนเศรษฐีนั้น     ไดสั่งใหจัดบิณฑบาตถวายพระปจเจก- 
สัมพุทธะ   นามวา   ตครสิขี  วาทานท้ังหลาย   จงถวายบิณฑะแกสมณะแลวลุก 
จากอาสนะเดินหลีกไป      แตครั้นถวายแลว       ภายหลังไดมีความเสียดายวา 
บิณฑบาตน้ี    ทาสหรือกรรมกรพึงบริโภคยังดีกวา    นอกจากน้ีเขายังปลงชีวิต  
บุตรนอยคนเดียวของพี่ชาย     เพราะเหตุทรัพยสมบัติอีก     ดูกอนมหาบพิตร 
การท่ีคฤหบดีผูเปนเศรษฐีนั้น        สั่งใหจัดบิณฑบาตถวายพระตครสิขีปจเจก  
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สัมพุทธะ  ดวยวิบากของกรรมน้ัน  เขาจึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ๗  ครั้ง  ดวย  
วิบากอันเปนสวนเหลือของกรรมน้ันเหมือนกัน  ไดครองความเปนเศรษฐีใน 
กรุงสาวัตถีนี้แหละถึง  ๗  ครั้ง. 
         ดูกอนมหาบพิตร  การท่ีคฤหบดีผูเปนเศรษฐีนั้นถวายแลวภายหลังได 
มีความเสียดายวา  บิณฑบาตน้ีทาสหรือกรรมกรพึงบริโภคยังดีกวา  ดวยวิบาก 
ของกรรมนั้น  จิตของเขาจึงไมนอมไปเพื่อบริโภคอาหารอันโอฬาร  จิตของเขา 
จึงไมนอมไป  เพ่ือใชผาเครื่องนุงหมอันโอฬาร  จิตของเขาไมนอมไปเพื่อ 
ใชยานพาหนะอันโอฬาร  จิตของเขาจึงไมนอมไปเพื่อบริโภคเบญจกามคุณอัน 
โอฬาร. 
         ดูกอนมหาบพิตร  ก็แหละการท่ีคฤหบดีผูเปนเศรษฐีนั้น  ปลงชีวิต 
บุตรนอยคนเดียวของพี่ชาย  เพราะเหตุทรัพยสมบัติ   ดวยวิบากของกรรมน้ัน 
เขาจึงถูกไฟเผาอยูในนรกหลายป หลายรอยป  หลายพันป  หลายแสนป  ดวย 
วิบากอันเปนสวนเหลือของกรรมน้ันเหมือนกัน  ทรัพยสมบติัอันไมมีบุตรรับ 
มรดกของเขาน้ี  จึงถูกขนเขาพระคลังหลวงเปนครั้งท่ี ๗. 
         ดูกอนมหาบพิตร  ก็บุญเกาของคฤหบดีผูเปนเศรษฐีนั้นหมดสิ้นแลว 
และบุญใหมก็ไมไดสะสมไว. 
         ดูกอนมหาบพิตร  ก็ในวันนี้  คฤหบดีผูเปนเศรษฐี  ถูกไฟเผาอยูใน 
มหาโรรุวนรก. 
         พระเจาปเสนทิโกศลทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  คฤหบดีผูเปน 
เศรษฐี  เขาถึงมหาโรรุวนรกอยางน้ันหรือ. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  อยางนั้น  มหาบพิตร  คฤหบดีผูเปนเศรษฐี 
เขาถึงมหาโรรุวนรกแลว.  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 498 

         [๓๙๒]   พระผูมีพระภาคเจาผูพระสุคตศาสดา  ครั้นตรัสไวยากรณคํา 
รอยแกวน้ีจบลงแลว   จึงไดตรัสพระคาถาคํารอยกรองตอไปอีกวา  
                             ขาวเปลือก  ทรัพย    เงินทอง   หรือ 
                   ขาวของ  ทีห่วงแหนอยางใดอยางหนึ่งมีอยู 
                   ทาส   กรรมกร   คนใช   และผูอาศัยของ 
                   เขา  พึงพาเอาไปไมไดทั้งหมด จะตองละ 
                   ทิ้งไวทั้งหมด. 
                             ก็บุคคลทํากรรมใด   ดวยกาย   ดวย 
                   วาจา  หรือดวยใจ  กรรมนั่นแหละ  เปน 
                   ของ ๆ เขา    และเขายอมพาเอากรรมน้ัน  
                   ไป    อนึ่งกรรมน้ันยอมติดตามเขาไป 
                   เหมือนเงาติดตามตน     ฉะน้ัน    เพราะ 
                   ฉะนั้น     บุคคลควรทํากรรมดี   สั่งสมไว 
                   สําหรับภายหนา  บุญท้ังหลายยอมเปนที่พ่ึง 
                   ของสัตวทั้งหลายในปรโลก. 
                               จบ  ทติุยาปุตตกสูตร 
                                 จบทุติยวรรคที่  ๒  
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                                   อรรถกถาทุติยาปุตตกสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในทุติยาปุตตกสูตรที่  ๑๐  ตอไป :-  
         บทวา  ปณฺฑปาเตน  ปฏิปาเทสิ   ไดแกประกอบไวกับบิณฑบาต 
อธิบายวา  ไดถวายบิณฑบาต.  บทวา  ปกฺกามิ  ไดแกไปโดยกิจบางอยางคือ 
โดยกิจมีเขาเฝาพระราชาเปนตน.   บทวา  ปจฺฉา  วปฺิปฏิสารี  อโหสิ   ความ 
วา  ไดยินวา เศรษฐีนั้นพบพระปจเจกสัมพุทธเจาพระองคนั้น   แมในวันอ่ืนๆ 
แตเขามิไดเกิดจิตคิดจะถวายทาน.  ในวันนั้น    พระปจเจกสัมพุทธเจาพระนาม 
วา   ตครสิขี  บุตรคนท่ี  ๓ ของนางปทุมวดีเทวี   พระองคนี้    ยับยั้งอยูดวยสุข 
เกิดแตผลสมาบัติ  ณ  ภูเขาคันธมาทน  ลุกข้ึน  ณ  เวลาเชา  บวนโอษฐ  ณ 
สระอโนดาด   นุงสบงสีแดงดังนํ้าชาด     คาดประคดเอว    ถอืบาตรจีวร    เขา 
จตุตถฌานอันเปนบาทแหงอภิญญา  เหาะไปดวยฤทธิ์ลงที่ประตูนครหมจีวรแลว 
ถือบาตร  ถึงประตูเรือนของเศรษฐีตามลําดับ   ดวยอากัปปะอาการมีกาวไปเปน 
ตนที่นาเลื่อมใสประหน่ึงวางของมีคาพันหน่ึงที่ประตูนครสําหรับชาวนครท้ัง 
หลาย  วันนัน้    เศรษฐีต่ืนแตเชาตรู   บริโภคอาหารอันประณีต    ปูอาสนะ ณ 
ซุมประตูเรือน  นั่งทําความสะอาดฟนอยู  เศรษฐีนั้นเห็นพระปจเจกสัมพุทธเจา 
แลว   เกิดจิตคิดจะถวายทาน   เพราะวันนั้นเศรษฐีบริโภคอาหารเชาแลวน่ังอยู 
จึงเรียกภรรยามาสั่งวา  เจาจงถวายบิณฑบาตแกสมณะผูนี้แลวก็หลีกไป. 
         ภรรยาเศรษฐีคิดวา  โดยเวลาถึงเพียงเทาน้ี  เราไมเคยไดยินคําวาเจาจง 
ถวายทานแกผูนี้  แตวันนี้  เศรษฐี  แมเมื่อส่ังใหถวายทาน ก็มิไดสั่งใหถวายแกผู  
นั้นผูนี้   แตใหถวายทานแกพระปจเจกสัมพุทธเจาผูปราศจากราคโทสและโมหะ 
ผูคายกิเลส   ผูปลงภาระแลว   จําเราจักไมถวายทานสิ่งนั้นสิ่งน้ี   แตจักถวายบิณ-  
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ฑบาตอันประณีต    นางออกจากเรือนแลวไหวพระปจเจกสัมพุทธเจาดวยเบญ-  
จางคประดิษฐแลวรับบาตรนิมนตใหนั่งเหนืออาสนะที่จัดไว  ณ  ภายในนิเวศน 
ปรุงอาหารดวยขาวสารขาวสาลีอันบริสุทธิ์ดี กําหนดกับที่ควรเค้ียวและแกงที่พอ 
สมกับ      ประดับของหอมไวขางนอกบรรจงวางไวในมือท้ังสองของพระปจเจก 
พุทธเจาแลวไหว  พระปจเจกพุทธเจายังไมฉันดวยคิดจะทําการสงเคราะห  พระ- 
ปจเจกพุทธเจาองคอ่ืน ๆ  จึงกระทําอนุโมทนาแลวหลีกไป.    เศรษฐีแมนั้นแล 
กําลังเดินมาแตขางนอกเห็นพระปจเจกพุทธเจาถามวา     เราสัง่ใหเขาถวาย 
บิณฑบาตแกทานแลวหลีกไป  ทานไดบิณฑบาตแลวหรือ.  พระปจเจกพุทธเจา 
ตอบวา   ถูกละ   เศรษฐี   เราไดแลว  เศรษฐีหมายใจวาจะดู  จึงชะเงอคอข้ึนดู. 
ขณะนั้นเองกลิ่นบิณฑบาตของพระปจเจกพุทธเจานั้นก็พลุงข้ึนกระทบโพรงจมูก. 
เขาไมอาจสํารวมจิตได  ภายหลังก็มีวิปปฏิสารรอนใจ 
         คําวา   วรเมต   เปนตน    เปนการแสดงอาการของความรอนใจท่ีเกิด 
ข้ึน    แตเขาก็ฆาบุตรคนเดียวของพ่ีชายเสีย    เพราะเหตุแหงทรัพยสมบัติ.     ได 
ยินวา   ครั้งน้ัน    เมื่อกองทรัพยยังมิไดแบงกัน     มารดาบิดาและพี่ชายของเขา 
ก็ตายไป  เขาจึงอยูรวมกับภรรยาของพี่ชาย.   แตพ่ีชายของเขามีบุตรอยูคนหน่ึง. 
เด็กนั้นกําลังเลนอยูที่ถนน คนทั้งหลายก็พูดกันวา นี้ทาส  นี้ทาสี  นี้ยาน  นีท้รัพย 
เปนของ ๆ เจา  เด็กนั้นก็จับคําของคนเหลาน้ันเอามาพูดวา  บัดนี้  นี้เปนของ ๆ 
เราดังน้ีเปนตน. 
         ฝายอาของเด็กน้ันคิดวา   เดี๋ยวน้ี   เด็กนี้ยังพูดอยางนี้    เมื่อแกตัวเขาก็ 
จะพึงตัดกองทรัพยเสียระหวางกลาง   บัดนี้นี่แหละ   เราจําจักตองทําการท่ีจะพึง 
ทําแกเด็กนี้.   วันหน่ึง เขาถือมีดสั่งวา  มานี่แนลูก  เราจะไปปากัน    แลวนําเด็ก 
นั้นไปปาฆาเด็กนั้น   ซึ่งกําลังรองโหยหวน    โยนลงในบอกลบดวยฝุน.   ทาน 
หมายเอาขอน้ีจึงกลาวคํานี้.  บทวา  สตฺตกฺขตฺตุ  แปลวา ๗ ครั้ง.  ก็ในคําน้ี  
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พึงทราบความ   โดยเจตนาตนและเจตนาหลัง.   จรงิอยู   ในการถวายบิณฑบาต  
ครั้งหนึ่ง  เจตนาคราวเดียว  ยอมไมใหปฏิสนธิสองครั้ง.  ก็เศรษฐีนั้น  บังเกิด 
ในสวรรค  ๗  ครั้ง  ในตระกูลเศรษฐี ๗ ครั้ง   กด็วยเจตนาตนและเจตนาหลัง. 
บทวา  ปุราณ  ไดแก  กรรมคือเจตนาในบิณฑบาตทานท่ีถวายแกพระปจเจก 
พุทธเจา. 
         บทวา  ปริคฺคห   ไดแก  สิ่งของที่หวงแหน.   บทวา    อนชุีวิโน 
ไดแก  เหลาตระกูล จํานวน  ๕๐ บาง  ๖๐ บาง อาศัยตระกูลใหญตระกูลหน่ึงเลี้ยง 
ชีพอยู.  ทานหมายเอาคนเหลาน้ัน  จึงกลาวคํานี้. 
         บทวา  สพฺพนฺนาทาย  คนฺตพฺพ  ไดแก พาเอาทรัพยนั้นทั้งหมด 
ไปไมได.  บทวา นิกฺขีปคามิน  ไดแกทรัพยนั้น ทัง้หมดมีอันตองทิ้งไวเปน 
สภาพ  อธิบายวา  มีอันจําตองสละเปนสภาวะทั้งนั้น. 
                                 จบอรรถกถาทุติยาปุตตกสูตรที่  ๑๐ 
                                               จบทุติยวรรคที่  ๒ 
 

                                 พระสูตรในวรรคที่  ๒ นี้  คือ 
         ๑. ชฎลิสูตร  ๒.  ปญจราชสูตร  ๓. โทณปากสูตร   ๔.  ปฐมสังคาม 
วัตถุสูตร   ๕.  ทุติยสังคามวัตถุสูตร    ๖.  ธีตุสูตร    ๗.  ปฐมอัปปมาทสูตร 
๘.  ทุติยอัปปมาทสูตร    ๙.  ปฐมาปุตตกสูตร        ๑๐.   ทุติยาปุตตกสูตร   
พรอมท้ังอรรถกถา.  
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                                     ตติยวรรคที่  ๓  
 
                                      ๑.  ปุคคลสูตร 
 
                             วาดวยบุคคล  ๔  ประเภท 
         [๓๙๓]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :- 
         สมัยหนึ่ง   พระผูมพีระภาคเจาประทับอยูในพระเชตวัน    อารามของ 
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.             
         ครั้งน้ัน      พระเจาปเสนทิโกศล     เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา  แลวไดประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทาวเธอวา    ดูกอนมหาบพิตร    บุคคล 
๔ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก  บุคคล ๔ จําพวกเปนไฉน   บุคคล ๔ จําพวก 
คือ บุคคลผูมืดมามืดไปจําพวก ๑  บุคคลผูมืดมากลับสวางไปจําพวก ๑  บุคคล 
ผูสวางมาแลวกลับมืดไปจําพวก ๑  บุคคลผูสวางมาแลวสวางไปจําพวก ๑. 
         [๓๙๔]   ดูกอนมหาบพิตร    ก็อยางไร    บุคคลชื่อวามืดมามืดไป 
ดูกอนมหาบพิตร  บุคคลบางคนในโลกน้ี    เกิดมาภายหลังในตระกูลอันตํ่า  คือ 
ตระกูลจัณฑาล   ตระกูลชางจักสาน  ตระกูลพราน  ตระกูลชางรถ  หรือตระกูล 
คนเทหยากเย่ือ   ซึ่งขัดสน   มีขาวนํ้าโภชนาหารนอย    เปนอยูฝดเคือง   เปน 
ตระกูลที่หาอาหารและผานุงหมไดโดยยาก     และเขาเปนคนท่ีมีผิวพรรณทราม 
ไมนาดูไมนาชม   เปนคนเล็กแคระ  มีอาพาธมาก  เปนคนเสียจักษุ   เปนงอย 
เปนคนกระจอกหรือเปนเปลี้ย๑  มักหาขาว  น้ํา  ผานุงหม   ยวดยาน   ดอกไม 
๑.  คนกระจอก  คือเดินขาเขยก ฯ  คนเปล้ีย  คือเปนอัมพาต  ตายแถบหนึ่ง  
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ของหอม  เครื่องลูบไล  ที่นอน  ที่อยูอาศัย  เครื่องประทีปไมใครได  เขาซํ้า  
ประพฤติทุจริตดวยกาย   วาจา   ใจ   ครั้นเขาประพฤติทุจริตดวยกาย  วาจา  ใจ 
แลว   ครั้นตายไปยอมเขาถึงอบาย   ทุคติ  วินิบาต   นรก    ดกูอนมหาบพิตร 
เปรียบเหมือนบุรุษพึงไปจากความมืดมิดสูความมืดมิด      หรอืพึงไปจากความ 
มืดมัวสูความมืดมัว  หรอืพึงไปจากโลหิตอันมีมลทินสูโลหิตอันมีมลทิน  ฉันใด 
ดูกอนมหาบพิตร ตถาคตกลาววา บุคคลน้ี   มีอุปไมยฉันนั้น   ดูกอนมหาบพิตร 
อยางนี้แล  บุคคลชื่อวาเปนผูมืดมามืดไป. 
         [๓๙๕]   ดูกอนมหาบพิตร   ก็อยางไร    บุคคลชื่อวาเปนผูมืดมาแลว 
กลับสวางไป ดูกอนมหาบพิตร บุคคลบางคนในโลกน้ี  เปนคนเกิดมาภายหลัง 
ในตระกูลอันตํ่าทราม   คือตระกูลจัณฑาล   ตระกูลชางจักสาน   ตระกูลพราน 
ตระกูลชางรถ    หรือตระกูลคนเทหยากเยื่อ   ขัดสน   มีขาวนํ้าโภชนาหารนอย 
มีความเปนอยูฝดเคือง    เปนตระกูลที่หาอาหารและผานุงหมไดโดยยาก    และ 
เขาเปนคนมีผิวพรรณทราม  ไมนาดูไมนาชม  เปนคนเล็กแคระ  มีอาพาธมาก 
เปนคนเสียจักษุ   เปนคนงอย  เปนคนกระจอก  หรอืเปนคนเปลี้ย  มักหาขาว 
น้ํา  ผา  ยวดยาน  ดอกไม  ของหอมเครื่องลูบไล  ที่นอน  ที่อยูอาศัย   และ 
เครื่องประทีปไมใครได   แมกระนั้น   เขาก็ประพฤติสุจริตดวยกาย   วาจา  ใจ 
ครั้นเขาประพฤติสุจริตดวยกาย   วาจา  ใจแลว   ครั้นตายไป   ยอมเขาถึงสุคติ-  
โลกสวรรค  ดูกอนมหาบพิตร   เปรยีบเหมือนบุรุษพึงข้ึนจากแผนดินสูบัลลังก 
หรือพึงข้ึนจากบัลลังกสูหลังมา   หรอืพึงข้ึนจากหลังมาสูคอชาง  หรือพึงข้ึนจาก 
คอชางสูปราสาท   แมฉันใด  ดูกอนมหาบพิตร  ตถาคตยอมกลาววา  บุคคลน้ี  
มีอุปไมยฉันน้ัน     ดูกอนมหาบพิตร   อยางนี้แล   บุคคลชื่อวาเปนผูมืดมาแลว 
กลับสวางไป.  
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         [๓๙๖]   ดูกอนมหาบพิตร   ก็อยางไร   บุคคลชื่อวาเปนผูสวางมาแลว  
กลับมืดไป   ดูกอนมหาบพิตร   บุคคลบางคนในโลกน้ี    เปนผูเกิดมาภายหลัง 
ในตระกูลสงู  คือตระกูลขัตติยมหาศาล  ตระกูลพราหมณมหาศาล  หรือตระกูล 
คฤหบดีมหาศาล  มั่งค่ัง มีทรัพยมาก  มีโภคสมบัติมาก  มีทองและเงินมากมาย 
มีของใชนาปลื้มใจมากมาย    มีทรัพยคือขาวเปลือกมากมาย    และเขาเปนคนมี 
รูปงาม    นาดูนาชม   ประกอบดวยความงามแหงผิวเปนเยี่ยม  มักหาขาว   น้ํา 
ผา  ยวดยาน   ดอกไม   ของหอม   เครื่องลูบไล   ทีน่อน   ที่อยูอาศัย   และ 
เครื่องประทีปไดสะดวก   แตเขากลับประพฤติทุจริตดวยกาย   วาจา   ใจ   ครั้น 
เขาพระพฤติทุจริตดวยกาย   วาจา   ใจแลว    ตายไป    ยอมเขาถึงอบาย    ทคุติ 
วินิบาต  นรก  ดูกอนมหาบพิตร    เปรียบเหมือนบุรุษลงจากปราสาทสูคอชาง 
หรือลงจากคอชางสูหลังมา    หรือลงจากหลังมาสูบัลลังก    หรือลงจากบัลลังก 
สูพ้ืนดิน  หรอืจากพ้ืนดินเขาไปสูที่มืด   แมฉันใด   ดูกอนมหาบพิตร   ตถาคต 
กลาววา  บุคคลน้ีมีอุปไมยฉันนั้น  ดูกอนมหาบพิตร  อยางนี้แล  บุคคลชื่อวา 
เปนผูสวางมาแลวกลับมืดไป. 
         [๓๙๗]   ดูกอนมหาบพิตร   ก็อยางไร   บุคคลชื่อวาเปนผูสวางมาแลว 
สวางไป  ดูกอนมหาบพิตร  บุคคลบางคนในโลกน้ี   เปนคนเกิดมาภายหลังใน 
ตระกูลสูง   คือตระกูลขัตติยมหาศาล   ตระกูลพราหมณมหาศาล   หรือตระกูล 
คฤหบดีมหาศาล   อันมั่งค่ัง   มีทรัพยมาก   มโีภคสมบัติมาก   มีทองและเงิน 
มากมาย   มขีองใชนาปลื้มใจมากมาย   มีทรัพยคือขาวเปลือกมากมาย    และเขา 
เปนคนมีรูปสวย  นาดูนาชม   ประกอบดวยความงามแหงผิวเปนเยี่ยม   มกัหา 
ขาว น้ํา  ผา  ยวดยาน  ดอกไม  ของหอม  เครื่องลูบไล  ที่นอน  ที่อยูอาศัย 
และเครื่องประทีปไดสะดวก   เขายอมประพฤติสุจริตดวยกาย   วาจา  ใจ   ครั้น 
เขาประพฤติสุจริตดวยกาย   วาจา  ใจแลว   ตายไป   ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  
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ดูกอนมหาบพิตร        เปรียบเหมือนบุรุษพึงกาวไปดวยดีจากบัลลังกสูบัลลังก  
หรือพึงกาวไปดวยดีจากหลังมาสูหลังมา        หรอืพึงกาวไปดวยดีจากคอชางสู 
คอชาง  หรือพึงกาวไปดวยดีจากปราสาทสูปราสาท  แมฉันใด ดูกอนมหาบพิตร 
ตถาคตยอมกลาววา   บคุคลน้ีมีอุปไมยฉันนั้น    ดูกอนมหาบพิตร   อยางนี้แล 
บุคคลชื่อวาเปนผูสวางมาแลวสวางไป.    ดูกอนมหาบพิตร   บุคคล ๔ จําพวก 
นี้แล  มีปรากฏอยูในโลก  ดังนี้. 
         [๓๙๘]   พระผูมีพระภาคเจาผูพระสุคตศาสดา      ครั้นตรัสไวยากรณ 
คํารอยแกวน้ีจบลงแลว  จึงไดตรัสพระคาถาคํารอยกรองตอไปอีกวา 
                             ดูกอนมหาบพิตร   บุรุษเข็ญใจไมม ี
                   ศรัทธา    เปนคนตระหน่ีเหนียวแนน    ม ี
                   ความดําริชั่ว    เปนมิจฉาทิฏฐิ   ไมมีความ 
                   เอื้อเฟอ     ยอมดายอมบรภิาษสมณะหรือ 
                   พราหมณหรอืวณิพกอื่น ๆ เขาเปนคนไม 
                   มีประโยชน   เปนคนมักขึง้เคียด  ยอมหาม 
                   คนท่ีกําลังจะใหโภชนาหารแกคนท่ีขอ 
                   ดูกอนมหาบพิตรผูเปนใหญแหงประชา- 
                   ราษฎร   คนเชนนั้นเมื่อตายไป   ยอมเขา 
                   ถึงนรกอันโหดราย  นี่ชือ่วาผูมืดแลวมืดไป. 
                             ดูกอนมหาบพิตร   บุรุษ   (บางคน) 
                   เปนคนเข็ญใจ (แต) เปนคนมีศรัทธา  ไม 
                   มีความตระหนี่     เขามคีวามดําริประเสริฐ 
                   มีใจไมฟุงซาน  ยอมใหทาน   ยอมลุกรบั  
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                   สมณะหรือพราหมณ     หรือวณิพกอ่ืน ๆ  
                   ยอมสําเหนียกในจรรยาอันเรียบรอย    ไม 
                   หามคนท่ีกําลังจะใหโภชนาหารแกคนท่ีขอ 
                   ดูกอนมหาบพิตรผูเปนใหญแหงประชา- 
                   ราษฎร   คนเชนนั้นเมื่อตายไป    ยอมเขาถึง 
                   ไตรทิพสถาน  นีช่ื่อวาผูมืดแลวกลับสวาง 
                   ไป. 
                             ดูกอนมหาบพิตร   บุรุษ   (บางคน) 
                   ถึงหากจะมั่งมี (แต) ไมมีศรัทธา  เปนคน 
                   มีความตระหน่ีเหนียวแนน  มีความดําริชั่ว 
                   เปนมิจฉาทิฏฐิ  ไมมีความเอื้อเฟอ  ยอมดา 
                   ยอมบริภาษสมณะหรือพราหมณ   หรือ 
                   วณิพกอ่ืน ๆ เขาเปนคนไมมีประโยชน 
                   เปนคนมักข้ึงเคียด     ยอมหามคนท่ีกําลัง 
                   จะใหโภชนาหารแกคนที่ขอ     ดูกอน 
                   มหาบพิตรผูเปนใหญแหงประชาราษฎร 
                   คนเชนนั้นเมื่อตายไป       ยอมเขาถึงนรก 
                   อันโหดราย   นี้ชื่อวา   ผูสวางมาแลวกลับ 
                   มืดไป. 
                             ดูกอนมหาบพิตร   บุรุษ   (บางคน) 
                   ถึงหากจะมั่งมี  ก็เปนคนมีศรัทธา  ไมมี 
                   ความตระหน่ี      เขามีความดําริประเสริฐ 
                   มีใจไมฟุงซาน  ยอมไมทาน  ยอมลุกรบั  
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                   สมณะหรือพราหมณ  หรือแมวณิพกอ่ืน  ๆ  
                   ยอมสําเหนียกในจรรยาอันเรียบรอย    ไม 
                   หามคนท่ีกําลังจะใหโภชนาหารแกผูที่ 
                   ขอ  ดูกอนมหาบพิตรผูเปนใหญแหงประ- 
                   ชาราษฎร   คนเชนนั้นเมื่อตายไป  ยอมเขา 
                   ถึงไตรทิพสถาน     นี่ชื่อวาผูสวางมาแลว 
                   สวางไป  ดังนี้.  
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                                      อรรถกถาปุคคลสูตร 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปุคคลสูตรที่ ๑ วรรคที ่๓  ตอไป :-  
         บุคคลชื่อวา  ตมะ  มืดมา เพราะประกอบดวยความมืดมีชาติเปนตน 
ในภายหลัง   ในตระกูลทีตํ่่า   ที่ชื่อวา    ตมปรายนะ   มืดไป   เพราะเขาถึง 
ความมืดคือนรกซ้ําอีก    ดวยกายทุจริตเปนตน.  ดงัน้ัน   จึงเปนอันทานกลาว 
ถึงความมืดคือขันธ   แมดวยบทท้ังสอง   ทีช่ื่อวา   โชติ   สวางมาก็เพราะ 
ประกอบดวยความสวางมีชาติเปนตนในภายหลังในตระกูลมั่งมี.   ทานอธิบายวา 
เปนผูสวาง.   ที่ชื่อวา  โชติปรายนะ   สวางไป  เพราะเขาถึงความสวางคือการ 
เขาถึงสวรรคอีกตอ     ดวยกายสุจริตเปนตน.      พึงทราบบุคคลท้ังสอง    แม 
นอกน้ีโดยนยันี้. 
         บทวา  เวณกุเล  ไดแกตระกูลชางสาน.  บทวา  เนสาทกุเล   ไดแก 
ตระกูลของพวกพรานลาเนื้อเปนตน.  บทวา   รถการกุเล   ไดแกตระกูลชาง 
หนัง.    บทวา    ปุกฺกุสกุเล    ไดแกตระกูลคนทิ้งดอกไมเปนตน.    บทวา 
กสิรวุตฺติเก   ไดแกดํารงชีพลําเข็ญ.   บทวา   ทุพฺพณฺโณ   ไดแก มีผิวดัง 
ตอไฟไหม  เหมือนปศาจุคลุกฝุน. 
         บทวา  ทุทฺทสฺสิโก ไดเเก ผูพบเห็นไมชอบใจ แมแตแมบังเกิดเกลา. 
บทวา   โอโกฏิมาโก   ไดแก เปนคนเต้ีย.   บทวา    กาโณ   ไดแก เปน 
คนตาบอดขางเดียวหรือตาบอดสองขาง.  บทวา  กุณี ไดแก  มอืงอยขางเดียว 
หรือมืองอยสองขาง.   บทวา   ขฺโช   ไดแก  มีเทางอยขางเดียวหรือเทางอย 
สองขาง.  บทวา  ปกฺขหโต  ไดแก คนมีสีขาง  ถูกลมขจัดเสียแลว   คือคน  
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เปลี้ย   [อัมพาต].  บทวา  ปทีเปยฺยสฺส  ไดแกเครื่องอุปกรณแหงประทีป 
มีน้ําและภาชนะน้ํามันเปนตน.  ในคําวา  เอว  โข  มหาราช   นีท้านกลาววา 
บุคคลคนหน่ึง        ไมทันเห็นแสงสวางภายนอกก็มาตายเสียในทองแมนั่นเอง 
บังเกิดในอบาย    ทองเท่ียวอยูตลอดกัปแมทั้งสิ้น   บุคคลแมนั้น    ชื่อวามืดมา 
มืดไปแท.   ก็บุคคลผูมืดมามืดไปน้ัน    พึงเปนบุคคลหลอกลวง  ดวยวาบุคคล 
หลอกลวง  ยอมไดรับผลิตผลเห็นปานนี้.  
         ก็ในคําน้ี     ทานแสดงถึงความวิบัติแหงการมา      และความวิบัติแหง 
ปจจัยที่เกิดข้ึนในอดีต  ดวยคําวา  นีจกุเล  ปจฺฉา  ชาโต  โหติ  จณฺฑาล- 
กุเลวา  เปนตน.  แสดงถึงความวิบัติแหงปจจัยในปจจุบัน  ดวยคําวา  ทลิทฺเท 
เปนตน.    แสดงถึงความวิบัติแหงอัตภาพ  ดวยคําวา  กสิรวุตฺติเก  เปนตน. 
แสดงถึงการประจวบเหตุแหงทุกข   ดวยคําวา   พหฺวาพาโธ  เปนตน.   แสดง 
ถึงความวิบัติเหตุแหงสุข  และความวิบัติแหงเครื่องอุปโภค  ดวยคําวา  น  ลาภี 
เปนตน.   แสดงถึงการประจวบเหตุแหงความเปนผูมืดไป   ดวยคําวา   กาเยน 
ทุจฺจริต เปนตน.  แสดงถงึความเขาถึงความมืดที่เปนไปภายภาคหนา  ดวยคํา 
วา   กายสฺส  เภทา  เปนตน.  พึงทราบฝายขาวโดยนัยตรงขามกับฝายดําท่ีกลาว 
มาแลว. 
         บทวา   อกฺโกสติ   ไดแก  ดาดวยเรื่องที่ใชดา  ๑๐  เรื่อง.   บทวา 
ปริภาสติ   ไดแก  บริภาษดากระทบกระเทียบ    ดวยคําตะคอกวา    เหตุไร 
พวกเจาจึงหยุดงานกสิกรรมเปนตนของขา   พวกเจาทํากันแลวหรือดังน้ีเปนตนตน. 
บทวา อพฺยคฺคมนโส  ไดแก มีจิตมีอารมณอันเดียว. 
                                 จบอรรถกถาปุคคลสูตรที่  ๑  
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                                    ๒.  อัยยิกาสูตร  
 
         [๓๙๙]   สาวัตถีนิทาน. 
         ครั้งน้ันเปนเวลากลางวัน   พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคเจา  ถวายอภิวาทแลว  ประทับอยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทาวเธอวา เชิญเถิดมหาบพิตร  พระองค 
เสด็จจากไหนมาแตวัน.  
         พระเจาปเสนทิโกศลทูลวา   พระพุทธเจาขา   พระอัยยิกาของขาพระ- 
องค  ผูทรงชรา  เปนผูเฒา   เปนผูใหญ   ลวงกาลผานวัย   มีพระชนม ๑๒๐ 
พรรษา   ไดเสด็จทิวงคตเสียแลว    ทานเปนที่รัก   เปนที่พอใจของขาพระองค 
มาก  พระเจาขา   หากขาพระองคจะพึงไดสมหวังวา   ขอพระอัยยิกาเจาของเรา 
อยาไดเสด็จทิวงคตเลย  ดังน้ี   แมดวยใชชางแกวแลกไซร  ขาพระองคพึงใหแม 
ซึ่งชางแกวเพ่ือใหไดสมหวัง  ดังน้ี    พระเจาขา   หากขาพระองคพึงไดสมหวัง 
วา   ขอพระอัยยิกาเจาของเราอยาไดเสด็จทิวงคตเลย  แมดวยใชมาแกวแลกไซร 
ขาพระองคพึงใหแมซึ่งมาแกวเพ่ือใหไดสมหวัง   พระเจาขา  หากขาพระองคพึง 
ไดสมหวังวา   ขอพระอัยยิกาเจาของเราอยาไดเสด็จทิวงคตเลย    ดังน้ี    แมดวย 
ใชบานสวยแลกไซร   ขาพระองคพึงใหแมซึ่งบานสวยเพื่อใหไดสมหวัง   พระ- 
เจาขา    หากขาพระองคพึงไดสมหวังวา     ขอพระอัยยิกาเจาของเราอยาไดเสด็จ 
ทิวงคตเลย ดังน้ี  แมดวยใชชนบทแลกไซร ขาพระองคพึงใหแมซึ่งชนบทเพ่ือ 
ใหไดสมหวัง  พระเจาขา.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคําน้ีไววา  สัตวทั้งหลาย 
ทั้งปวง   มีมรณะเปนธรรมดา   มีมรณะเปนที่สุด   ไมลวงพนมรณะไปไดเลย  
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ดังน้ี   พระเจาปเสนทิโกศลทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   คําท่ีตรัสนั้น    เปน 
คําตรัสที่ชอบ   เปนของอัศจรรย   ไมเคยมีมาแลว.  
         [๔๐๐]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ขอน้ันเปนอยางนั้น    มหาบพิตร 
ขอน้ันเปนอยางนั้น  มหาบพิตร  สัตวทั้งหลายท้ังปวง มีความตายเปนธรรมดา 
มีความตายเปนที่สุด  ไมลวงพนความตายไปไดเลย  ดูกอนมหาบพิตร  ภาชนะ 
ดิน  ชนิดใดชนิดหน่ึง  ทัง้ท่ีดิบทั้งท่ีสุก  ภาชนะดนิเหลาน้ันทั้งหมด   มีความ 
แตกเปนธรรมดา    มีความแตกเปนที่สุด   ไมลวงพนความแตกไปไดเลย    แม 
ฉันใด   ดกูอนมหาบพิตร   สัตวทั้งหลายท้ังปวง   มีความตายเปนธรรมดา   ม ี
ความตายเปนที่สุด  ไมลวงพนความตายไปไดเลย  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
         [๔๐๑]   พระผูมีพระภาคเจาผูพระสุคตศาสดา   ครั้นตรสัไวยากรณคํา 
รอยแกวน้ีจบลงแลว  จึงไดตรัสพระคาถาคํารอยกรองตอไปอีกวา 
                             สัตวทั้งปวงจักตาย    เพราะชีวติมี 
                   ความตายเปนที่สุด  สัตวทั้งหลายจักไปตาม 
                   กรรม  เขาถึงผลแหงบุญและบาป  คือผูมี 
                   กรรมเปนบาป  จักไปสูนรก  สวนผูมกีรรม 
                   เปนบุญ  จักไปสูสุคติ. 
                             เพราะฉะน้ัน   เมื่อสั่งสมกรรมอันม ี
                   ผลในภายหนาพึงทําแตกรรมงามน้ี    บุญ 
                   ทั้งหลายยอมเปนที่พ่ึงของสัตวทั้งหลาย 
                   ในปรโลก.  
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                                     อรรถกถาอัยยิกาสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอัยยิกาสูตรที่ ๒  ตอไป :- 
         บทวา   ชิณฺณา   ไดแก  แกเพราะชรา.   บทวา   วุฑฺฒา   ไดแก 
เจริญโดยวัย.  บทวา  มหลฺลิกา  ไดแก แกเฒาโดยชาติ.  บทวา อทฺธคตา 
ไดแก ลวงกาลไกล คือกาลนาน.  บทวา วโยอนุปฺปตฺตา  ไดแกถึงปจฉิมวัย. 
บทวา  ปย  มนาปา   ความวา   ไดยินวา   เมื่อพระชนนีของพระราชาทิวงคต 
แลว    พระราชาก็ทรงสถาปนาพระอัยยิกาไวในตําแหนงพระชนนีแลวทรงทนุ- 
บํารุง   ดวยเหตุนั้น     ทาวเธอจึงทรงมีความรักแรงกลาในพระอัยยิกา    เพราะ 
ฉะน้ัน   จึงตรัสอยางนี้.  บทวา   หตฺถิรตเนน   ความวา   ชางมีคาแสนหน่ึง 
ประดับดวยเครื่องประดับมีคาแสนหน่ึง ชื่อวา หตัถิรัตนะ. แมในอัสสรัตนะ 
ก็นัยนี้เหมือนกัน.  แมบานสวย  ก็คือหมูบานท่ีมีรายไดเกิดข้ึนแสนหนึ่งนั่นเอง. 
บทวา  สพฺพานิ  ตานิ  เภทนธมฺมานิ   ความวา บรรดาภาชนะของชางหมอ 
เหลาน้ัน    ภาชนะบางอันที่ชางหมอกําลังทําอยูนั่นแหละ  ยอมแตกได   บางอัน 
ทําเสร็จแลว    เอาออกจากแปนหมุนก็แตก    บางอันเอาออกแลวพอวางลงท่ีพ้ืน 
ก็แตก  บางอันอยูไดเกินไปกวาน้ันก็แตก แมในสัตวทั้งหลาย  กอ็ยางนั้นเหมือน 
กัน  บางคนเม่ือมารดาตายท้ังกลม  ไมทันออกจากทองมารดาก็ตาย  บางคนพอ 
ตลอดก็ตาย   บางคนอยูไดเกินไปกวานั้นก็ตาย    เพราะฉะนั้น     พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงตรัสอยางนี้. 
                                   จบอรรถกถาอัยยิกาสูตรที่  ๒  
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                                       ๓.  โลกสูตร 
 
         [๔๐๒]   สาวัตถีนิทาน.  
         พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลวไดทูลพระ- 
ผูมีพระภาคเจาวา   พระเจาขา  ธรรมเทาไรหนอแลเมื่อเกิดข้ึนแกโลก  ยอมเกิด 
ข้ึนเพ่ือไมเปนประโยชนเกื้อกูล  เพ่ือทุกข   เพ่ือความอยูไมสําราญ.  
         [๔๐๓]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนมหาบพิตร ธรรม ๓ อยาง 
เมื่อเกิดข้ึนแกโลก   ยอมเกิดข้ึนเพ่ือไมเปนประโยชนเกื้อกูล    เพ่ือทุกข   เพ่ือ 
ความอยูไมสําราญ  ธรรม ๓ อยางเปนไฉน. 
         ๑.  ดูกอนมหาบพิตร   ธรรมคือโลภะความโลภ    เมื่อเกดิข้ึนแกโลก 
ยอมเกิดข้ึนเพ่ือไมเปนประโยชนเกื้อกูล   เพ่ือทุกข  เพ่ือความอยูไมสําราญ.  
         ๒.  ดูกอนมหาบพิตร  ธรรมคือโทสะความโกรธ  เมื่อเกิดข้ึนแกโลก 
ยอมเกิดข้ึนเพ่ือไมเปนประโยชนเกื้อกูล   เพ่ือทุกข  เพ่ือความอยูไมสําราญ.  
         ๓.  ดูกอนมหาบพิตร   ธรรมคือโมหะความหลง   เมื่อเกดิข้ึนแกโลก 
ยอมเกิดข้ึนเพ่ือไมเปนประโยชนเกื้อกูล   เพ่ือทุกข  เพ่ือความอยูไมสําราญ.  
         ดูกอนมหาบพิตร   ธรรม ๓ อยางนี้แล   เมื่อเกิดข้ึนแกโลก   ยอมเกิด 
ข้ึนเพ่ือไมเปนประโยชนเกื้อกูล   เพ่ือทุกข  เพ่ือความอยูไมสําราญ. 
         [๔๐๔]   พระผูมีพระภาคเจาผูพระสุคตศาสดา  ครั้นตรัสไวยากรณคํา 
รอยแกวน้ีจบลงแลว    จึงไดตรัสคาถาคํารอยกรองตอไปอีกวา 
                             โลภะ   โทสะ และโมหะ  อันบังเกดิ 
                   แกตนยอมทําลายบุรุษ    ผูมีใจบาป    ดุจ 
                   ขุยไผทําลายตนไฝ  ฉะนั้น. 
 
                                   อรรถกถาโลกสูตร 
 



         ในโลกสูตรที่  ๓  คําท้ังหมดมีเนื้อความงายทั้งน้ัน.  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 514 

                                 ๔.  อิสสัตถสูตร 
 
         [๔๐๕]   สาวัตถีนิทาน. 
         พระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว   ไดทูล 
พระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ ทาน บุคคลควรใหในที่ไหนหนอ. 
         พ.  ดูกอนมหาบพิตร  ควรใหในท่ีที่จิตเลื่อมใส. 
         ป.  ขาแตพระองคผูเจริญ   และทานที่ใหแลวในที่ไหนจึงมีผลมาก. 
         [๔๐๖]  พ.   ดูกอนมหาบพิตร  ทานควรใหในที่ไหนน่ันเปนขอหนึ่ง 
และทานท่ีใหแลวในที่ไหนจึงมีผลมาก   นั่นเปนอีกขอหนึ่ง   ดูกอนมหาบพิตร 
ทานท่ีใหแลวแกผูมีศีลแลมีผลมาก        ทานท่ีใหแลวในผูทุศีลหามีผลมากไม 
ดูกอนมหาบพิตร   ดวยเหตุนั้น   อาตมภาพจักยอนถามมหาบพิตรในปญหาขอ 
นั้นบาง.  มหาบพิตรพอพระทัยอยางใด  พึงพยากรณอยางนั้น 
         [๔๐๗]   มหาบพิตรจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ณ  ที่นีก้ารยุทธ 
พึงปรากฏเฉพาะหนาแดพระองค  สงครามพึงประชิดกัน  ถาวาเจาหนุม ๆ ผูไม 
ไดศึกษา   ไมไดหัดมือ    ไมมีความชํานาญ    ไมไดประลองการยิง    เปนคน 
ข้ีขลาด  หวาดสะดุง  มักว่ิงหนี  พึงมาอาสาไซร  พระองคพึงทรงชุบเลี้ยงบุรุษ 
นั้นหรือ   และพระองคยังจะทรงตองการบุรุษเชนนั้นหรือ. 
         ป.  ขาแตพระองคผูเจริญ       หมอมฉันไมพึงชุบเลี้ยงบุรุษเชนนั้น 
และหมอมฉันไมตองการบุรุษเชนนั้นเลย. 
         พ.  ถาวา   พราหมณหนุม   ผูไมไดศึกษา ฯลฯ  พึงมาอาสาไซร ฯลฯ 
ถาวาแพศยหนุม    ผูไมไดศึกษา ฯลฯ   พึงมาอาสาไซร ฯลฯ    ถาวาศูทรหนุม 
ผูไมไดศึกษา ฯลฯ    พึงมาอาสาไซร    พระองคพึงทรงชุบเลี้ยงบุรุษน้ันหรือ 
และพระองคยังจะทรงตองการบุรุษเชนนั้นหรือ.  
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         ป.  ขาแตพระองคผูเจริญ    หมอมฉันไมพึงชุบเลี้ยงบุรุษน้ัน    และ  
หมอมฉันไมพึงตองการบุรุษเชนนั้นแล. 
         [๔๐๘]   พ.  ดูกอนมหาบพิตร      พระองคจะทรงสําคัญความขอน้ัน 
เปนไฉน  ณ  ที่นี้การยุทธพึงปรากฏแกพระองค  สงครามพึงประชิดกัน   ถาวา 
เจาหนุม ๆ ผูศึกษาดีแลว    ไดหัดมือแลว     มีความชํานาญแลว    ไดประลอง 
การยิงมาแลว    ไมเปนคนข้ีขลาด   ไมหวาดสะดุง   ไมว่ิงหนี   พึงมาอาสาไซร 
พระองคพึงทรงชุบเลี้ยงบุรุษน้ันหรือ      และพระองคพึงทรงตองการบุรุษเชน 
นั้นหรือ. 
         ป.  ขาแตพระองคผูเจริญ    หมอมฉันพึงชุบเลี้ยงบุรุษน้ัน    และ 
หมอมฉันพึงตองการบุรุษเชนนั้น. 
         พ.  ถาวาพราหมณหนุม   ผูศึกษาดีแลว ฯลฯ   พึงมาอาสาไซร ฯลฯ 
ถาวา  แพศยหนุม  ผูศึกษาดีแลว  ฯลฯ   พึงมาอาสาไซร ฯลฯ   ถาวา  ศูทรหนุม 
ผูศึกษาดีแลว  ฯลฯ   พึงมาอาสาไซร   พระองคจะพึงทรงชุบเลี้ยงบุรุษน้ันหรือ 
และพระองคจะพึงทรงตองการบุรุษเชนนั้นหรือ. 
         ป.  ขาแตพระองคผูเจริญ     หมอมฉันพึงชุบเลี้ยงบุรุษน้ัน      และ 
หมอมฉันพึงตองการบุรุษเชนนั้น. 
         [๔๐๙]   พ.  ฉันนั้นนั่นแล  มหาบพิตร  แมหากวา  กุลบุตรออกจาก 
เรือนไมมีเรือน   บวชจากตระกูลไร ๆ  และกุลบตุรนั้น    เปนผูละองค ๕ ได 
แลว  เปนผูประกอบแลวดวยองค ๕ ทานท่ีใหแลวในกุลบุตรนั้น  ยอมมีผลมาก 
องค ๕ อันกุลบุตรนั้นละไดแลวเปนไฉน    กามฉันทะอันกุลบุตรนั้นละไดแลว 
พยาบาทอันกุลบุตรนั้นละไดแลว   ถนีมิทธะอันกุลบุตรนั้นละไดแลว   อุทธัจจ- 
กุกกุจจะอันกุลบุตรนั้นละไดแลว    วิจิกิจฉาอันกุลบุตรนั้นละไดแลว    องค ๕ 
เหลาน้ีอันกุลบุตรนั้นละไดแลว  กลุบุตรนั้นเปนผูประกอบดวยองค  ๕  เปนไฉน  
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กุลบุตรนั้นเปนผูประกอบดวยสีลขันธ  ของพระอเสขะ  ประกอบดวยสมาธิขันธ  
ของพระอเสขะ  ประกอบดวยปญญาขันธของพระอเสขะ   ประกอบดวยวิมุตติ- 
ขันธของพระอเสขะ        ประกอบดวยวิมุตติญาณทัสสนขันธของพระอเสขะ 
กุลบุตรนั้นเปนผูประกอบแลวดวยองค ๕ เหลาน้ี      ทานท่ีใหแลวในกุลบุตรผู 
ละองค ๕ ไดแลว   ผูประกอบแลวดวยองค ๕ ดังนี้    ยอมมีผลมาก. 
         [๕๑๐]   พระผูมีพระภาคเจาผูพระสุคตศาสดา      ครั้นตรัสไวยากรณ 
คํารอยแกวน้ีจบลงแลว   จึงไดตรัสคาถาคํารอยกรองตอไปอีกวา 
                             ศิลปะธนู  กําลังเขมแข็ง  และความ 
                   กลาหาญมีอยูในชายหนุมผูใด  พระราช 
                   ผูทรงการยุทธ    พึงทรงชบุเลี้ยงชายหนุม 
                   เชนนั้น   ไมพึงทรงชุบเลี้ยงชายหนุมผูไม 
                   กลาหาญ  เพราะเหตุแหงชาติ  ฉันใด. 
                             ธรรมะคือขันติ  และโสรัจจะ  ต้ังอยู 
                   แลวในบุคคลใด  บุคคลพึงบูชาบุคคลนั้น              
                   ผูมีปญญา  มีความประพฤติเย่ียงพระอริยะ 
                   แมมาชาติตํ่า  ฉันนั้นเหมอืนกัน. 
                             พึงสรางอาศรมอันเปนที่รื่นรมย 
                   อาราธนาพระพหูสูตท้ังหลายใหอยู ณ ที่นั้น  
                   พึงสรางบอน้ําไวในปาท่ีกันดารนํ้า  และ 
                   สรางสะพานในท่ีเปนหลม  พึงถวาย  ขาว 
                   น้ํา   ของเค้ียว  ผา  และเสนาสนะในทาน 
                   ผูซื่อตรงท้ังหลาย     ดวยน้ําใจอันผองใส  
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                   เมฆมีสายฟาแลบแปลบปลาบ     (เมฆอัน  
                   ประกอบดวยถองแถวแหงสายฟา)   มยีอด 
                   ต้ังรอยกระหึม่อยู ทําแผนดินใหโชกชุมอยู 
                   ยอมทําท่ีดอนและท่ีลุมใหเต็ม  แมฉนัใด. 
                             ทายกผูมีศรัทธา   เปนบัณฑิตไดฟง 
                   แลว   ตกแตงโภชนาหารเลี้ยงวณิพก  ดวย 
                   ขาวนํ้าใหอิม่หนํา  บันเทิงใจ  เท่ียวไปใน 
                   โรงทาน  สั่งวา  ทานท้ังหลายจงให  ทาน 
                   ทั้งหลายจงให  ดังน้ี  และทายกน้ันบันลือ 
                   เสียงเหมือนเสียงกระหึ่มแหงเมฆ   เมือ่ฝน 
                   กําลังตก  ธารแหงบุญอันไพบูลยนั้น 
                   ยอมหลั่งรดทายกผูใหฉนันั้น.  
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                                  อรรถกถาอิสสัตถสูตร 
 
         การต้ังข้ึนแหงอิสสัตถสูตรที่ ๔  มีอัตถุปปตติ  เหตุเกิดเรื่องดังน้ี  :-  
         ไดยินวา  ในปฐมโพธิกาล   พระผูมีพระภาคเจา   และภิกษุสงฆมีลาภ 
สักการะเกิดข้ึนเปนอันมาก.   เหลาเดียรถียเสื่อมลาภสักการะ   ก็เท่ียวพูดไปใน 
ตระกูลทั้งหลาย   อยางนี้วา   พระสมณโคดมกลาวอยางนี้วา   พึงใหทานแกเรา 
เทาน้ัน   ไมพึงใหทานแกพวกอ่ืน   พึงใหทานแกสาวกของเราเทาน้ัน   ไมพึง 
ใหทานแกเหลาสาวกของพวกอ่ืน    ทานท่ีใหแกเราเทานั้นมีผลมาก    ทานท่ีให 
แกพวกอ่ืน  ไมมีผลมาก  ทานท่ีใหแกสาวกของเราเทาน้ัน  มีผลมาก   ทานท่ีให 
แกเหลาสาวกของพวกอ่ืน     ไมมีผลมาก.     แมทัง้ท่ีตนเองก็ยังอาศัยภิกขาจาร 
ควรละหรือท่ีมาทําอันตรายแกปจจัย  ๔  ของพวกอ่ืน        ซึ่งกอ็าศัยภิกขาจาร 
เหมือนกัน  พระสมณโคดมทําไมถูก   ไมสมควรเลย   ถอยคําน้ันก็แผกระจาย 
ไปถึงราชสกุล.   พระราชาทรงสดับแลว   ทรงพระดําริวา   มิใชฐานะเลย  (เปน 
ไปไมได)    ที่พระตถาคตจะพึงทรงทําอันตรายแกสาวกของตนพวกอ่ืน    มีแต 
คนอ่ืนเหลานั้น    กระเสือกกระสน เพ่ือไมใหมีลาภ  เพ่ือไมใหมียศแกพระตถาคต 
ถาเรายังอยูในท่ีนี้นี่แหละ   ก็จะพึงพูดวา  พวกทานอยาพูดอยางนี้    พระศาสดา 
ยอมไมตรัสอยางนั้น    ถอยคําน้ัน      ไมพึงถึงความไมมีมลทินโทษ    เราจักทํา 
ถอยคําน้ันใหหมดมลทิน    ในเวลาท่ีมหาชนน้ีชุมนุมกัน    จึงทรงน่ิงรอคอยวัน 
มหรสพวันหน่ึงอยู. 
         สมัยตอมา   เมื่อมหาชนชุมนุมกัน    พระราชาทรงพระดําริวา   เวลาน้ี  
เปนกาลแหงมหรสพนี้      แลวโปรดใหตีกลองประกาศไปในพระนครวา    คน 
ทั้งหลายไมวามีศรัทธาหรือไมมีศรัทธา  เปนสัมมาทิฏฐิ  หรือมิจฉาทิฏฐิ  ยกเวน  
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เด็กหรือสตรีเฝาเรือน     ตองไปยังพระวิหาร     ผูใดไมไปจะตองถูกปรับไหม  
๕๐ กหาปณะ  แมพระองคเอง  ก็ทรงสรงสนานแตเชาตรู   เสวยพระกระยาหาร 
เชาแลว   ทรงประดับพระองคดวยเครื่องประดับทุกอยาง     แลวไดเสด็จไปยัง 
พระวิหาร    พรอมดวยหมูทหารหมูใหญ    เมื่อกําลังเสด็จ    ทรงพระดําริวา 
เราจักทูลถามปญหาที่ไมควรจะถามอยางนี้วา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  เขาวา 
พระองคตรัสวา     พึงใหทานแกเราเทานั้น  ฯลฯ     ทานท่ีใหแกเหลาสาวกของ 
คนพวกอ่ืน   ไมมีผลมาก   ดังน้ี   ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบปญหาของเรา 
ก็จักทรงทําลายวาทะของเหลาเดียรถียไดในที่สุด  ทาวเธอเม่ือทรงทูลถามปญหา 
จึงตรัสวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    บคุคลควรใหทานในท่ีไหนหนอ.     บทวา 
ยตฺถ  ความวา  จิตเลื่อมใสในบุคคลใด  พึงใหทานในบุคคลน้ัน     หรือพึงให 
แกบุคคลน้ัน. 
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้    พระราชาก็ทอดพระเนตรดูเหลา 
ผูคนที่บอกกลาวคําของเหลาเดียรถีย.    ผูคนเหลาน้ันพอสบพระเนตรพระราชา 
ก็เกอเขิน    กมหนายืนเอาหัวนิ้วเทาขุดพ้ืนดิน.     พระราชาเม่ือจะทรงประกาศ 
แกมหาชน  ก็ไดตรัสดวยพระสุรเสียงอันดัง  บทเดียวเทาน้ันวา  พวกเดียรถียถูก 
ขจัดแลว   ครั้นตรัสพระดํารัสอยางนี้แลว    จึงทูลถามวา    ขาแตพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   ข้ึนชื่อวา   จิตยอมเลื่อมใสในเหลานิครนถอเจลกและปริพาชกเปนตน 
เหลาใดเหลาหน่ึง   ก็ทานที่ใหแลวในคนพวกไหนเลามีผลมาก.   บทวา อฺ 
โข  เอต  ความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ถวายพระพร มหาบพิตรตรัสถาม 
ครั้งแรกอยางหน่ึง    ครั้งหลังก็ทรงกําหนดอีกอยางหน่ึง    แมการตอบปญหานี้  
ก็เปนภาระหนาท่ีของอาตมภาพ  จึงตรัสวา  สีลวโต   โข  เปนตน.  บรรดาบท 
เหลาน้ัน    บทวา  อิธ   ตฺยสฺส  แยกเปน  อิธ  เต   อสฺส  การยุทธพึงปรากฏ 
ตอมหาบพิตรในท่ีนี้.   บทวา  สมุปพฺยุฬฺโห  แปลวา  ปะทะกันเปนกลุม ๆ  
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บทวา  อสิกขฺิโต   ไดแก ไมศึกษาในธนูศิลป.  บทวา อกตหตฺโถ  ไดแก 
มีมือยังไมพรอม  โดยการพันมือเปนตน.  บทวา  อกตโยคฺโค  ไดแก  ยังฝก 
ไมชํานาญ     ในการกองหญากองดินเปนตน.    บทวา  อกตุปาสโน   ไดแก 
ฝมือยิงธนูยังมิไดแสดง  [ประลอง]  ตอพระราชาและมหาอมาตยของพระราชา. 
บทวา  ฉมฺภ ี ไดแก มีกายสั่นเทา.  
         ในบทวา  กามฉนฺโท  ปหีโน   เปนตน   กามฉันทะ  เปนอันละได 
ดวยพระอรหัตมรรค.    พยาบาท    ละไดดวยอนาคามิมรรค.    ถีนมิทธะและ 
อุทธัจจะ   กล็ะไดดวยอรหัตมรรคเหมือนกัน   กกุกุจจะ  ละไดดวยมรรคที่  ๓ 
เหมือนกัน วิจิกิจฉา  เปนอันละไดดวยมรรคแรก.  บทวา  อเสกฺเขน  สีลก-ฺ 
ขนฺเธน   ความวา   สีลขันธของพระอเสกขะ   ชือ่วา  สีลขันธ    ฝายอเสกขะ. 
ในบททุกบท  ก็นัยนี.้   ก็บรรดาบทเหลาน้ัน   สลีสมาธิปญญาและวิมุตติ   ทั้ง 
โลกิยะและโลกุตระ     ทานกลาวดวย ๔ บทตน  วิมุตติญาณทัสสนะ  ยอมเปน 
ปจจเวกขณญาณ  ปจจเวกขณญาณน้ัน  เปนโลกิยะเทาน้ัน. 
         บทวา อิสฺสตฺถ   ไดแก ธนูศิลป.  ในบทวา  พลวิริย  นี ้ วาโยธาตุ 
ชื่อวา  พละ  วิริยะก็คือความเพียรทางกายทางจิต.  บทวา ภเร แปลวา พึงเลี้ยง. 
บทวา  นาสูร ชาติปจฺจยา  ความวา  ไมพึงเลี้ยงคนไมกลา   เพราะถือชาติ 
เปนเหตุ  อยางนี้วา   ผูนีส้มบูรณดวยชาติ. 
         อธิวาสนขันติ  ชื่อวา ขันติ  ในคําวา  ขนฺติโสรจฺจ  นี.้   บทวา 
โสรจฺจ  ไดแก  พระอรหัต.   บทวา   ธมฺมา  ไดแก  ธรรมท้ังสองนี้.   บทวา 
อสฺสเม   แปลวา  ที่อยู.  บทวา  วิวเน  แปลวา  ที่เปนปา  อธิบายวา  พึง 
สรางสระโบกขรณี  ๔  เหลี่ยมเปนตนในปาท่ีไมมีน้ํา.    บทวา  ทุคฺเค   ไดแก 
ในที่ขลุขละ.    บทวา   สงฺกมนานิ   ความวา  พึงทําทางเดิน  มีทรายสะอาด 
เกลี่ยเรียบ  ๕๐-๖๐  ศอก.  
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         บัดนี้   เมื่อจะตรัสบอกธรรมเนียมภิกขาจาร     ของเหลาภิกษุผูอยูใน  
เสนาสนะปาเหลาน้ัน  จึงตรัสวา  อนนฺปาน  เปนตน.    บรรดาบทเหลาน้ัน 
บทวา  เสนาสนานิ  ไดแก   เตียงและต่ังเปนตน.    บทวา   วิปฺปสนฺเนน 
ความวา  แมเมื่อจะถวายแกพระขีณาสพ  ไมถวายดวยจิตมีความสงสัย  มีมลทิน 
คือกิเลส   พึงถวายดวยจิตท่ีผองใสเทานั้น.      บทวา   ถนย  ไดแก คําราม. 
บทวา  สตกฺกุกฺกุ   ไดแก มีปลายรอยหน่ึง    อธิบายวา  มียอดเปนอันมาก. 
บทวา  อภิสงฺขจฺจ   ไดแก ปรุงแตง  คือรวบรวมทําเปนอาหาร. 
         บทวา  อนุโมทมาโน  ไดแก เปนผูมีใจยินดี.    บทวา   ปกิเรติ 
ไดแก เที่ยวในโรงทาน หรือประหน่ึงโปรยใหทาน.  บทวา ปฺุธรา  ไดแก 
ธารแหงบุญท่ีสําเร็จมาแตทานเจตนามิใชนอย.    บทวา   ทาตาร   อภิวสฺสติ 
ความวา   สายนํ้าท่ีหลั่งออกจากเมฆ   ซึ่งต้ังในในอากาศ   ยอมตกรดแผนดิน 
เปยกชุม  ฉันใด  ธารแหงบุญท่ีเกิดในภายในทายกแมนี้   ก็หลั่งรดภายในทายก 
นั้นใหชุมเต็มเปยม   ฉันน้ันเหมือนกัน   ดวยเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึง 
ตรัสวา  ทาตาร  อภิวสฺสติ. 
                                 จบอรรถกถาอิสสัตถสูตรที่  ๔  
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                                    ๕.  ปพพโตปมสูตร 
 
         [๔๑๑]   สาวัตถีนิทาน. 
         ครั้งน้ัน    พระเจาปเสนทิโกศลไดเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  
ในตอนกลางวัน     ครั้นแลวไดทรงอภิวาท    แลวประทับอยู   ณ  ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง. 
         พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสกะทาวเธอวา        เชญิเถิดมหาบพิตร 
พระองคเสด็จไปไหนมา   แตวัน. 
         ป.   ขาแตพระองคผูเจริญ        พระราชากษัตริยผูไดมูรธาภิเษกแลว 
ผูเมาแลวเพราะความเมาในความเปนใหญ        ถูกความกําหนัดในกามรุมแลว 
ถึงแลวซ่ึงความม่ันคงในชนบท    ชนะปฐพีมณฑลอันใหญแลวครอบครองอยู 
ยอมมีราชกรณียะอันใด  บัดนี้ ขาพระองคก็ขวนขวายในราชกรณียะเหลาน้ัน. 
         [๔๑๒]   พ.  ดูกอนมหาบพิตร     พระองคจะทรงสําคัญความขอน้ัน 
เปนไฉน  ณ   ที่นี้ขาราชการของพระองค  ผูควรเชื่อถือ  มีวาจาเปนหลักฐาน 
พึงมาแตทิศตะวันออก    เขามาเฝาพระองค     แลวกราบทูลอยางนี้วา     ขาแต 
พระมหาราชเจา   ขอพระองคพึงทรงทราบฝาละอองพระบาท  ขาพระเจามาจาก 
ทิศตะวันออก  ณ ที่นั้น   ไดเห็นภูเขาใหญสูงเทียมเมฆ กําลังกลิง้บดปวงสัตวมา 
พระเจาขา  สิ่งใดท่ีพระองคจะพึงทรงกระทํา  ขอไดโปรดกระทําเสีย  ลําดับนั้น 
ขาราชการคนที่ ๒ ผูควรเชื่อถือ    มีวาจาเปนหลักฐาน    พึงมาแตทิศใต ฯลฯ 
ตอจากนั้น   ขาราชการคนที่ ๓ ผูควรเชื่อถือ มีวาจาเปนหลักฐาน  พึงมาจากทิศ 
ตะวันตก ฯลฯ    ตอจากนั้น      ขาราชการคนท่ี ๔ ผูควรเชื่อถือ    มีวาจาเปน 
หลักฐาน    มาจากทิศเหนือ     เขามาเฝาพระองคแลว     พึงกราบทูลอยางน้ีวา  
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ขาแตพระมหาราชเจา     ขอพระองคทรงทราบฝาละอองพระบาท     ขาพเจา  
มาจากทิศเหนือ ณ ที่นั้น    ไดเห็นภูเขาใหญสูงเทียนเมฆ  กําลังกลิ้งบดปวงสัตว 
มา   พระเจาขา  สิ่งใดท่ีพระองคจะพึงทรงกระทํา   ขอไดโปรดกระทําเสียเถิด. 
         ดูกอนมหาบพิตร    ครั้นเมื่อมหาภัยอันรายกาจ    ที่ใหญโตถึงเพียงนี้  
บังเกิดข้ึนแลวแกพระองค   อะไรเลา   ที่พระองคจะพึงทรงการทําในความเปน 
มนษุยที่ไดยาก  สมัยจะสิ้นมนุษย. 
         ป.  ขาแตพระองคผูเจริญ    ครัน้เมื่อมหาภัยอันรายกาจ    ที่ใหญโต 
ถึงเพียงนั้น   บังเกิดข้ึนแกหมอมฉัน    อะไรจะพึงเปนกิจท่ีหมอมฉันพึงกระทํา 
ในความเปนมนุษยที่ไดยากสมัยสิ้นมนุษยเลา นอกจากประพฤติธรรม  นอกจาก 
พระพฤติสม่ําเสมอ  นอกจากทํากุศล   นอกจากทําบุญ. 
         [๙๑๓]   พ.  ดูกอนมหาบพิตร    อาตมภาพขอบอกกลาว    ขอเตือน 
ใหทรงทราบ   ดูกอนมหาบพิตร  ชราและมรณะยอมครอบงําพระองค    ดูกอน 
มหาบพิตรก็และเม่ือชรามรณะครอบงําพระองคอยู    อะไรเลา   จะพึงเปนกิจท่ี 
มหาบพิตรพึงกระทํา. 
         ป.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็และเม่ือชรามรณะครอบงําขาพระองคอยู  
อะไรเลาจะพึงเปนกิจท่ีหมอมฉันควรจะทํา  นอกจากประพฤติธรรม   นอกจาก 
ประพฤติสม่ําเสมอ  นอกจากทํากุศล   นอกจากทําบุญ.   ขาแตพระองคผูเจริญ 
พระราชากษัตริย   ผูไดมูรธาภิเษกแลว    ผูเมาแลวเพราะความเมาในความเปน 
ใหญ    ถูกความกําหนัดในกามรุมแลว    ผูถึงความม่ันคงในชนบท    ผูชํานะ 
ปฐพีมณฑลอันใหญ    แลวครอบครองอยู    ทรงทําการรบดวยทัพชางเหลาใด 
ขาแตพระองคผูเจริญ     เมื่อชรามรณะครอบงําอยู     ก็ไมใชวิสัยที่จะทําการรบ 
ดวยทัพชางแมเหลาน้ัน๑  ขาแตพระองคผูเจริญ     พระราชากษัตริย  ผูไดมูรธา- 
๑.  สุดวิสัยท่ีจะรบดวยชาง  
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ภิเษกแลว    ผูเมาแลวเพราะความเมาในความเปนใหญ    ผูถูกความกําหนัดใน  
กามรุมแลว  ผูถึงความม่ันคงในชนบท  ผูชํานะปฐพีมณฑลอันใหญแลวครอบ 
ครองอยู  ทรงทําการรบดวยทัพมาแมเหลาใด ฯลฯ รบดวยทัพรถแมเหลาใดฯลฯ 
รบดวยทัพทหารเดินเทาแมเหลาใด  ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อมรณะครอบงําอยู 
ก็ไมใชวิสัยที่จะทําการรบดวยทัพทหารเดินเทาแมเหลาน้ัน       ขาแตพระองค 
ผูเจริญในราชสกุลนี ้  มหาอํามาตยมีผูมนต   ซึ่งสามารถจะใชมนตทําลายขาศึกที่ 
ยกมา  ก็มีอยูเหมือนกัน     ขาแตพระองคผูเจริญ    แตเมื่อชรามรณะครอบงําสิ 
ก็ไมใชคติวิสัยที่จะทําการรบดวยมนต  แมเหลาน้ัน ขาแตพระองคผูเจริญ  อน่ึง 
ในราชสกุลน้ี  เงินทองทั้งท่ีอยูในพ้ืนดิน  ทั้งที่อยูในเวหาส  ซึ่งพวกขาพระองค 
สามารถจะใชเปนเครื่องมือยุแหยใหขาศึกที่ยกมาแตกกันก็มีอยูเปนอันมาก    ขา 
แตพระองคผูเจริญ   แตเมื่อชรามรณะครอบงํา   ก็ไมใชวิสัยท่ีจะทําการรบดวย 
ทรัพยแมเหลาน้ัน   ขาแตพระองคผูเจริญ   ก็แลเมื่อมรณะครอบงําอยู  อะไรเลา 
จะพึงเปนกิจท่ีหมอมฉันควรทํา    นอกจากประพฤติธรรม    นอกจากประพฤติ 
สม่ําเสมอ  นอกจากทํากุศล  นอกจากการทําบุญ. 
         [๔๑๔]   ป.  ถูกแลว ๆ มหาบพิตร    ก็เม่ือชรามรณะครอบงําอยู 
อะไรเลาจะพึงเปนกิจท่ีพระองคควรทํานอกจากประพฤติธรรม     นอกจาก 
ประพฤติสม่ําเสมอ  นอกจากทํากุศล  นอกจากการทําบุญ. 
         [๔๑๕]   พระผูมีพระภาคเจาผูพระสุคตศาสดา   ครั้นตรสัไวยากรณคํา 
รอยแกวน้ีจบลงแลว   จึงไดตรัสคาถาคํารอยกรองตอไปอีกวา 
                            ภูเขาใหญลวนแลวดวยศีลา  จดทอง 
                   ฟา  กลิ้งบดสัตวมาโดยรอบท้ัง  ๔  ทศิ  แม 
                   ฉันใด    ชราและมัจจุก็ฉนันั้น     ยอมครอบ  
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                   งําสัตวทั้งหลาย  คือ   พวกกษัตริย  พวก 
                   พราหมณ   พวกแพศย   พวกศูทร   พวก  
                   จัณฑาล   และคนเทมูลฝอย  ไมเวนใครๆ 
                   ไวเลย  ยอมย่ํายีเสียส้ิน ณ ที่นั้น ไมมยีุทธ 
                   ภูมิสําหรบัพลชาง     ไมมยีุทธภูมิสําหรับ 
                   พลรถ   ไมมยีุทธภูมิสําหรับพลราบ   และ 
                   ไมอาจจะเอาชนะแมดวยการรบดวยมนต 
                   หรือดวยทรพัย    เพราะฉะน้ันแล   บรุุษผู 
                   เปนบัณฑิตมปีญญา  เมื่อเห็นประโยชนตน 
                   พึงต้ังศรัทธาไวในพระพุทธเจา    ในพระ- 
                   ธรรมและในพระสงฆ ผูใดมีปกติประพฤติ 
                   ธรรมดวยกาย    ดวยวาจา    หรือดวยใจ 
                   บัณฑิตทั้งหลายยอมสรรเสริญผูนั้น  ใน 
                   โลกนี้นั่นเทียว ผูนั้นละโลกนี้ไป  ยอม 
                   บันเทิงในสวรรค. 
                                 จบปพพโตปมสูตร 
                                   จบ โกสลสังยุต  
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                            อรรถกถาปพพโตปมสูตร  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปพพโตปมสูตรที่  ๕  ตอไป :- 
         บทวา  มุทฺธาวสิตาน   ไดแก  ผูอันเขารดนํ้าแลวบนพระเศียรดวย 
อภิเษกเปนกษัตริย  ชื่อวาผูอันเขาทําการอภิเษกแลว.  บทวา กามเคธปริยุฏ ี- 
ตาน   แปลวา   ผูอันความกําหนัดในกามทั้งหลายกลุมรุม    คือครอบงําแลว. 
บทวา   ชนปทถาวริยปฺปตฺตาน   แปลวา   ผูถึงความม่ันคงในชนบท.  บท 
วา  ราชกรณยีานิ   แปลวา  การงานของพระราชา  คือกิจท่ีพระราชาพึงทรง 
กระทํา.  บทวา  เตสฺวาห  ตัดเปน  เตสุ  อห.  บทวา  อุสฺสุก  อาปนฺโน 
แปลวา  ถึงความขวนขวาย  ไดยินวา  พระราชานั้น  เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
วันละ ๓ ครัง้     เสด็จไประหวางนั้น   ก็หลายครั้ง    เมื่อทาวเธอเสด็จไปเปน 
ประจํา  หมูทหารก็มากบาง   นอยบาง   ตอมาวันหน่ึง  โจร   ๕๐๐  คิดกันวา 
พระราชาพระองคนี้    เสด็จไปเฝาพระสมณโคดม   โดยหมูพลจํานวนนอย   ใน 
เวลาไมสมควร  จําเราจักดักระหวางทางยึดสมบัติ.  โจรเหลาน้ันก็พากันไปซุม 
ซอนอยูในปาอันธวัน. ก็ธรรมดาพระราชาทั้งหลายยอมเปนผูมีบุญญาธิการมาก. 
ครั้งน้ัน  บุรษุผูหน่ึงออกไปจากกลุมโจรเหลาน้ันนั่นแหละ กราบทูลแดพระราชา. 
พระราชาก็พาหมูทหารจํานวนมาก  ไปลอมปาอันธวัน   จับโจรเหลาน้ันไดหมด 
โปรดใหปกหลาวไวใกลสองขางทางต้ังแตอันธวันจนถึงประตูพระนคร ใหเหลา 
โจรหวาดเสียวท่ีหลาวท้ังหลาย     โดยประการท่ีเหลาโจรไดแตเอาตาจดจองมอง 
ตากันและกัน    พระราชาทรงหมายถึงเรื่องนี้   จึงตรัสอยางนั้น. 
         ครั้งน้ันพระศาสดาทรงพระดําริวา    ถาเราจะกลาววา    ถวายพระพร 
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา    เชนเราอยู  ณ วิหารใกล ๆ กรรมอันทารุณท่ีมหา-  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 527 

บพิตรทรงทําแลว  ไมสมควรมหาบพิตรก็ทรงทําเสียแลว  ดังน้ี   เมื่อเปนดังน้ัน  
พระราชาพระองคนี้   ก็จะทรงเกอเขิน  ไมอาจเหน่ียวรั้งพระทัยได  เมื่อเรากําลัง 
กลาวธรรมโดยปริยายก็จักทรงกําหนดไมได  เมื่อทรงเริ่มพระธรรมเทศนา  จึง 
ตรัสวา ต  กึ  มฺส ิ ดังน้ีเปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  สทฺธายิโก 
ความวา    ผูที่ทานพึงเชื่อฟงคํา.    คําวา    ปจฺจยิโก    เปนไวพจนของคําวา 
สทฺธายิโก  นัน้นั่นแหละ  อธิบายวา  ผูที่ทานพึงเธอถือคํา.  บทวา  อพฺภสม 
ไดแก  เสมออากาศ.   บทวา  นิปฺโปเถนฺโต  อาคจฺฉติ  ความวา  ภูเขา 
ใหญสูงเทียมเมฆ   กลิ้งมาต้ังแตพ้ืนแผนดินจดอกนิฎฐพรหมโลก   บดสัตวทั้ง 
สิ้นทําใหแหลกละเอียดเหมือนผงงา. 
         บทวา  อฺตฺร   ธมฺมจริยาย   ความวา    เวนธรรมจริยา   การ 
ประพฤติธรรมเสีย  ก็ไมมีกรรมอยางอ่ืนที่ควรทํา   การประพฤติธรรมกลาวคือ 
กุศลกรรมบถ  ๑๐  เทาน้ัน    ควรทําพระเจาขา.  บทวา   สมจริยา  เปนตนเปน 
ไวพจนของบทวา  ธมฺมจริยา   นั้นนัน่แหละ.   บทวา   อาโรเจมิ   แปลวา 
บอก.      บทวา   ปฏิเวทยามิ   ไดแก  ใหรู.   บทวา   อธิวตฺตติ   ไดแก 
ทวมทับ.   บทวา  หตฺถิยุทฺธานิ  ไดแก กิจท่ีควรข้ึนชางท่ีประดับศีรษะดวย 
ขายทอง เชนชางนาฬาคิรีแลวรบ.   บทวา   คติ   ไดแก ความสําเร็จ.   บทวา 
วิสโย  ไดแกโอกาสหรือสมรรถภาพ  จริงอยูใคร ๆ  ก็ไมอาจตอตานชรามรณะ 
ดวยทัพเหลานั้นได.  บทวา  มนฺติโน  มหามตฺตา  ไดแกมหาอํามาตย   เชน 
มโหสถบัณฑิตและวิธุรบัณฑิต   ผูพรั่งพรอมดวยปญญา.  บทวา  ภูมิคต  ได 
แกเงินทองที่เขาบรรจุหมอเหล็กใหญวางไวบนดิน.  บทวา  เวหาสฏ  ไดแก 
ที่เขาบรรจุในกระสอบหนังแขวนไวที่ข่ือและจันทันเปนตน   และที่บรรจุวางไว 
ที่หอคอยเปนตน.  บทวา  อุปลาเปตุ  ไดแกเพ่ือทําลายกันและกนั   คือเพ่ือทํา 
โดยอาการที่คนสองคนไมไปทางเดียวกัน.  
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         บทวา   นภ  อาหจฺจ   ไดแก  เต็มอากาศ.   บทวา   เอว  ชรา  จ 
มจฺจุ  จ  ในสูตรนี้   ทรงถือเอาภูเขา  ๒ เทาน้ัน   สวนในราโชวาท  ภูเขามา ๔  
ลูกคือ ชรา มรณะ  พยาธิ  วิบัติ   อยางนี้วา  ชรามาถึงแลวก็ปลนวัยหนุมสาว  
เสียสั้น.   บทวา  ตสฺมา  ไดแก ก็เพราะเหตุที่ใคร ๆ ก็ไมสามารถเอาชนะชรา 
มรณะไดดวยการตอยุทธดวยทัพชางเปนตน  ฉะนั้น.  บทวา  สทฺธ  นิเวสเย 
ไดแก    พึงดํารงพึงต้ังไวซึ่งศรัทธา. 
                                   จบอรรถกถาปพพโตปมสูตรท่ี  ๕ 
                                         จบวรรคท่ี  ๓  โกสลสังยุต 
                                                   เพียงเทาน้ี 
 

                                รวมพระสูตรในตติยวรรคที่   ๓ 
         ๑.   ปุคคลสูตร  ๒.  อัยยิกาสูตร   ๓.   โลกสูตร   ๔.  อิสสตัถสูตร 
๕.  ปพพโตปมสูตร     พรอมท้ังอรรถกถา      โกสลสังยุตวรรคน้ีมี  ๕  สูตร 
พระพุทธเจาผูประเสริฐ   สุคตตรัสเทศนาแลว. 


