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พระสุตตันตปฎก
สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค

เลมที่ ๔ ภาคที่ ๑
ขอนอบนอมแด
พระผูมีพระภาคอรหัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

๑. สฬายตนสังยุต
ปฐมปณณาสก
อนิจจวรรคที่ ๑
๑. อัชฌัตติกอนิจจสูตร

วาดวยความเปนอนิจจังแหงอายตนะภายใน
[ ๑ ] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้น
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ทูลรับสนองพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา กอน
ภิกษุทั้งหลาย จักษุเปนของไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใด
เปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นทานทั้งหลาย
พึงเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริงดังนี้วา นั่นไมใชของเรา
เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา. หูเปนของไมเที่ยง จมูกเปนของ
ไมเที่ยง ลิ้นเปนขอไมเที่ยง กายเปนของไมเที่ยง ใจเปนของไมเที่ยง สิ่งใด
ไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปน
อนัตตา สิง่ นั้นทานทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง
อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนาย
แมในจักษุ ยอมเบื่อหนายแมในหู ยอมเบื่อหนายแมในจมูก ยอมเบื่อหนาย
แมในลิ้น ยอมเบื่อหนายแมในกาย ยอมเบื่อหนายแมในใจ เมื่อเบื่อหนาย
ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว
ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ อัชฌัตติกอนิจจสูตรที่ ๑
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สารัตถปกาสินี อรรถกถาสังยุตตนิกาย
สฬายตนวรรค
ปฐมปณณาสก
อรรถกถาอัชฌัตติกอนิจจสูตรที่ ๑
ในสฬายตนวรรค อัชฌัตติกอนิจจสูตรที่ ๑ วินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา จกฺขุ ไดแกจักษุ ๒ คือ ญาณจักษุ ๑ มังสจักษุ ๑.
ในจักษุ ๒ อยางนั้น ญาณจักษุมี ๕ อยาง คือ พุทธจักษุ ธรรมจักษุ
สมันตจักษุ ทิพยจักษุ ปญญาจักษุ. ในจักษุ ๕ ยางนั้น ที่ชื่อวาพุทธจักษุ
ไดแก อาสยานุสยญาณและอินทริยปโรปริยัตตญาณ ซึ่งมาในพระบาลีวา
ทรงตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ. ที่ชี่อธรรมจักษุ ไดแกมรรคจิต ๓ ผลจิต ๓
ซึ่งมาในพระบาลีวา วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ ธรรมจักษุ
ปราศจากกิเลสดุจธุลี ปราศจากมลทิน เกิดขึ้น. ที่ชื่อวา สมันตจักษุ
ไดแก สัพพัญุตญาณ ที่มาในพระบาลีวา ปาสาทมารุยฺห สมนฺตจกฺขุ
สมันตจักษุขึ้นสูปราสาท. ทีช่ ื่อวา ทิพยจักษุ ไดแก ญาณที่เกิดขึ้นดวยการ
ขยายอาโลกกสิณ ที่มาในพระบาลีวา ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน
ดวยทิพยจักษุอันหมดจด. ที่ชื่อวา ปญญาจักษุ ไดแก ญาณในการกําหนด
สัจจะ ๔ ซึง่ มาในพระบาลีวา จกฺขุ อุทปาทิ จักษุ ( ธรรมจักษุ )
เกิดขึ้นแลว. แมมังสจักษุ ก็มี ๒ อยาง คือ สัมภารจักษุ ๑ ปสาทจักษุ ๑.
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ใน ๒ อยางนั้น วาโดยสังเขป ชิ้นเนื้ออันชั้นของตาลอมไวในกระบอกตา
มีองคประกอบ ๑๓ อยาง คือ ธาตุ ๔ วรรณะ คันธะ รสะ โอชา
สัมภวรูป ชีวิตรูป ภาวรูป จักษุปสาทรูป กายปสาทรูป. แตเมื่อวา
โดยพิสดาร รูป ๙ เหลานี้ คือ ธาตุ ๔ วรรณะ คันธะ รสะ โอชา
สัมภวรูป วาดวยอํานาจสมุฏฐาน ๔ (๙ x ๔ ) เปนรูป ๓๖ รูป ที่มีกรรม
เปนสมุฏฐาน ๔ เหลานี้ คือ ชีวิตรูป ๑ ภาวรูป ๑ จักษุปสาทรูป ๑
กายปสาทรูป ๑ จึงรวมเปนสสัมภารรูป ๔๐ นี้ชื่อวา สสัมภารจักษุ.
ก็ในสสัมภารจักษุรูปเหลานี้ รูปใดที่สามารถเพื่ออันเห็นรูปที่ตั้งอยูในลูกตา
ที่เห็นไดแวดลอมดวยแววตาดําที่กําหนดไวดวยลูกตาขาว รูปนี้ ชื่อวา ปสาท
จักษุ. กถาวาโดยพิสดารแหงจักขุปสาทรูปและโสตปสาทรูปเปนตนอื่นจาก
จักษุปสาทรูปนั้น กลาวไวแลวในวิสุทธิมรรคแล.
ในรูปเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาจักขุปสาทรูป จึง
ตรัสวา จกฺขุ ภิกฺขเว อนิจฺจ ดังนี้ เปนตน. ในพระบาลีนั้น กถาวา
โดยพิสดารทานประกาศไวแลวในหนหลัง โดยนัยมีอาทิวา จตูหิ การเณหิ
อนิจฺจ อุทยพฺพยวนฺตตาย รูปชื่อวา ไมเที่ยงดวยเหตุ ๔ ประการ
เพราะมีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเปนธรรมดา. บทวา โสตฺจ ทานประสงค
เอาเฉพาะโสตปสาทรูป. ฆานปสาทรูป ชิวหาปสาทรูปและกายปสาทรูป
ก็เหมือนกัน. บทวา มโน ไดแก จิตที่ดําเนินไปในการพิจารณา อัน
เปนไปในภูมิ ๓. ดังนั้นพระสูตรนี้ พระองคตรัสไวตามอัธยาศัยของสัตว
ผูตรัสรู ในเพราะเมื่อพระองคตรัสแสดงลักษณะ ๓ ในอายตนะภายใน ๖
ไวแลว.
จบ อรรถกถาอัชฌัตติกอนิจจสูตรที่ ๑
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๒. อัชฌัตติกทุกขสูตร

วาดวยความเปนทุกขแหงอายตนะภายใน
[ ๒ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้น
เปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นทานทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอัน
ชอบตามเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใช
ตัวตนของเรา. หูเปนทุกข จมูกเปนทุกข ลิ้นเปนทุกข กายเปนทุกข
ใจเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้น
ทานทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไม
ใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา ฯลฯ.
จบ อัชฌัตติกทุกขสูตรที่ ๒
อรรถกถาอัชฌัตติกทุกขสูตรที่ ๒
สูตรที่ ๒ ตรัสดวยลักษณะสอง.
จบ อรรถกถาอัชฌัตติกทุกขสูตรที่ ๒
๓. อัชฌัตติกอนัตตสูตร

วาดวยความเปนอนัตตาแหงอายตนะภายใน
[ ๓ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา
สิ่งนั้นทานทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริงอยางนี้วา
นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา. หูเปนอนัตตา
จมูกเปนอนัตตา ลิ้นเปนอนัตตา กายเปนอนัตตา ใจเปนอนัตตา สิ่งใด
เปนอนัตตา สิ่งนั้นทานทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปน
จริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา ฯลฯ.
จบ อัชฌัตติกอนัตตสูตรที่ ๓
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อรรถกถาอัชฌัตติกอนัตตสูตรที่ ๓
สูตรที่ ๓ ตรัสตามอัธยาศัยของผูตรัสรู ในเมื่อพระองคตรัสแสตง
ลักษณะ ๑. สวนลักษณะที่เหลือพวกผูจะตรัสรูกําหนดแลว หรือจักกําหนด
พระสูตรนั้น ดวยลักษณะเพียงเทานี้แล.
จบ อรรถกถาอัชฌัตติกอนัตตสูตรที่ ๓
๔. พาหิรอนิจจสูตร

วาดวยความเปนอนิจจังแหงอายตนะภายนอก
[ ๔ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปเปนของไมเที่ยง สิง่ ใดไมเที่ยง
สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิง่ นั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา
สิ่งนั้นทานทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา
นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา. เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ เปนของไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้น
เปนทุกข สิง่ ใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้น
ทานทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไม
ใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายในรูป.........ยอม
ทราบชัด ....
จบ พาหิรอนิจจสูตรที่ ๔
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อรรถกถาพาหิรอนิจจสูตรที่ ๔
ในพาหิรอนิจจสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
รูป กลิ่น รส โผฏฐัพพะ มีสมุฏฐาน ๔ สัททรูป มีสมุฏฐาน ๒.
บทวา ธมฺมา ไดแกธรรมารมณอันเปนไปในภูมิ ๓ บทวา ธมฺมา
แมนี้ พระองคตรัสไวดวยอํานาจของผูจะตรัสรู ในเมื่อพระองคตรัสแสดง
ลักษณะ ๓ ในอายตนะภายนอก ๖.
จบ อรรถกถาพาหิรอนิจจสูตรที่ ๔
๕. พาหิรทุกขสูตร

วาดวยความเปนทุกขแหงอายตนะภายนอก
[ ๕ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้น
เปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นทานทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอัน
ชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไม
ใชตัวตนของเรา. เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ เปนทุกข
สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นทานทั้งหลาย
พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา
เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา....
จบ พาหิรทุกขสูตรที่ ๕
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๖. พาหิรอนัตตสูตร

วาดวยความเปนอนัตตาแหงอายตนะภายนอก
[ ๖ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา
สิ่งนั้นทานทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา
นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา. เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ เปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้น
ทานทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไม
ใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา . . . .
จบ พาหิรอนัตตสูตรที่ ๖
อรรถกถาพาหิรทุกขสูตรที่ ๕ - พาหิรอนัตตสูตรที่ ๖
ในสูตรที่ ๕ และสูตรที่ ๖ มีนัยเชนที่กลาวแลวในสูตรที่ ๒ และ
สูตรที่ ๓ นั่นแล.
จบ อรรถกถาพาหิรทุกขสูตรที่ ๕ - พาหิรอนัตตสูตรที่ ๖
๗. อตีตานาคตปจจุปนนานิจจสูตร

๑

วาดวยความเปนอนิจจังแหงอายตนะภายในทั้งสามกาล
[ ๗ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนอดีตและอนาคต เปนของ
ไมเที่ยง จะกลาวไปไยถึงจักษุอันเปนปจจุบันเลา อริยสาวกผูไดสดับแลว
เห็นอยูอยางนี้ ยอมไมมีเยื่อใยในจักษุที่เปนอดีต ไมเพลิดเพลินจักษุที่
๑. อรรถกถาสูตรที่ ๗ - ๑๐ แกรวมกันไวทายสูตรที่ ๑๐.
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เปนอนาคต ยอมปฏิบัติเพื่อเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับซึ่งจักษุที่
เปนปจจุบัน หู จมูก ลิน้ กาย ใจที่เปนอดีตและอนาคต เปนของไมเที่ยง
จะกลาวไปไยถึงใจที่เปนปจจุบันเลา อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยู
อยางนี้ ยอมไมมีเยื่อใยในใจที่เปนอดีต ไมเพลิดเพลินใจที่เปนอนาคต
ยอมปฏิบัติเพื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับซึ่งใจที่เปนปจจุบัน.
จบ อตีตานาคตปจจุปนนานิจจสูตรที่ ๗
๘. อตีตานาคตปจจุปนนทุกขสูตร

วาดวยความเปนทุกขแหงอายตนะภายในทั้งสามกาล
[ ๘ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนอดีตและอนาคต เปนทุกข
จะกลาวไปใยถึงจักษุที่เปนปจจุบันเลา อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยู
อยางนี้ ยอมไมมีเยื่อใยในจักษุที่เปนอดีต ไมเพลิดเพลินจักษุที่เปนอนาคต
ยอมปฏิบัติเพื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับซึ่งจักษุที่เปนปจจุบัน หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่เปนอดีตและอนาคต เปนทุกข จะกลาวไปใยถึงใจ
ที่เปนปจจุบันเลา อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมไมมีเยื่อใย
ในใจที่เปนอดีต ไมเพลิดเพลินใจที่เปนอนาคต ยอมปฏิบัติเพื่อเบื่อหนาย
เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับซึ่งใจที่เปนปจจุบัน.
จบ อตีตานาคตปจจุปนนทุกขสูตรที่ ๘
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๙. อตีตานาคตปจจุปนนานัตตสูตร

วาดวยความเปนอนัตตาแหงอายตนะภายในทั้งสามกาล
[ ๙ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนอดีตและอนาคต เปนอนัตตา
จะกลาวไปใยถึงจักษุที่เปนปจจุบันเลา อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยู
อยางนี้ ยอมไมมีเยื่อใยในจักษุที่เปนอดีต ไมเพลิดเพลินจักษุที่เปนอนาคต
ยอมปฏิบัติเพื่อเมื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับซึ่งจักษุที่เปนปจจุบัน
หู จมูก ลิ้น กาย ใจที่เปนอดีตและอนาคต เปนอนัตตา จะกลาวไปใย
ถึงใจที่เปนปจจุบันเลา อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมไมมี
เยื่อใยในใจที่เปนอดีต ไมเพลิดเพลินใจที่เปนอนาคต ยอมปฏิบัติเพื่อเบื่อ
หนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับซึ่งใจที่เปนปจจุบัน.
จบ อตีตานาคตปจจุปนนานัตตสูตรที่ ๙
๑๐. พาหิรสูตร

วาดวยความเปนอนิจจังแหงอายตนะภายนอกทั้งสามกาล
[ ๑๐ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอดีตและอนาคต เปนของ
ไมเที่ยง จะกลาวไปใยถึงรูปที่เปนปจจุบันเลา อริยสาวกผูไดสดับแลว
เห็นอยูอยางนี้ ยอมไมมีเยื่อใยในรูปที่เปนอดีต ยอมไมเพลิดเพลินในรูป
ที่เปนอนาคต ยอมปฏิบตั ิเพื่อเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับซึ่งรูป
ที่เปนปจจุบัน เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณที่เปนอดีต
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และอนาคต เปนของไมเที่ยง จะกลาวไปใยถึงที่เปนปจจุบันเลา อริยสาวก
ผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมไมมีเยื่อใยในธรรมารมณที่เปนอดีต
ยอมไมเพลิดเพลินในธรรมารมณที่เปนอนาคต ยอมปฏิบัติเพื่อเบื่อหนาย
เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับซึ่งธรรมารมณที่เปนปจจุบัน.

วาดวยความเปนทุกขแหงอายตนะภายนอกทั้งสามกาล
[๑๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอดีตและอนาคต เปนทุกข จะ
กลาวไปใยถึงรูปที่เปนปจจุบันเลา อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ยอมไมมีเยื่อใยในรูปที่เปนอดีต ไมเพลิดเพลินในรูปที่เปนอนาคต ยอม
ปฏิบัติเพื่อเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับซึ่งรูปที่เปนปจจุบัน ฯลฯ.

วาดวยความเปนอนัตตาแหงอายตนะภายนอกทั้งสามกาล
[ ๑๒ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอดีตและอนาคต เปนอนัตตา
จะกลาวไปใยถึงรูปที่เปนปจจุบันเลา อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยู
อยางนี้ ยอมไมมีเยื่อใยในรูปที่เปนอดีต ไมเพลิดเพลินในรูปทีเ่ ปนอนาคต
ยอมปฏิบัติเพื่อเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับซึ่งรูปที่เปนปจจุบัน.
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณที่เปนอดีตและอนาคต เปนอนัตตา
จะกลาวไปใยถึงที่เปนปจจุบันเลา อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ยอมไมมีเยื่อใยในธรรมารมณเปนอดีต ไมเพลิดเพลินในธรรมารมณที่
เปนอนาคต ยอมปฏิบัติเพื่อเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับซึ่ง
ธรรมารมณที่เปนปจจุบัน.
จบ พาหิรสูตรที่ ๑๐
อนิจจวรรคที่ ๑
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อรรถกถาอตีตานาคตปจจุปนนานิจจสูตรที่ ๗ - ๑๐
สูตรที่ ๗ เปนตน ตรัสดวยอํานาจเวไนยสัตวผูกําหนดอนิจจลักษณะเปนตนในจักษุเปนตนที่เปนอดีตและอนาคต ลําบากดวยการยึดถือ
ในรูปที่เปนปจจุบันวามีกําลัง. คําที่เหลือในที่ทุกแหงมีนัยดังกลาวแลวใน
หนหลังนั่นแล
จบ อรรถกถาอตีตานาคตปจจุปนนานิจจสูตรที่ ๗ - ๑๐

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑ อัชฌัตติกอนิจจสูตร ๒. อัชฌัตติกทุกขสูตร ๓. อัชฌัตติกอนัตตสูตร ๔. พาหิรอนิจจสูตร ๕. พาหิรทุกขสูตร ๖. พาหิรอนัตตสูตร
๗. อตีตานาคตปจจุปนนานิจจสูตร ๘. อตีตานาคตปจจุปนนทุกขสูตร
๙. อตีตานาคตปจจุปนนานัตตสูตร ๑๐. พาหิรสูตร.
จบ อนิจจวรรคที่ ๑
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ยมกวรรคที่ ๒
๑. ปฐมสัมโพธสูตร

๑

วาดวยความรูแทในเรื่องอายตนะ
[๑๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กอนแตตรัสรู เราเปนโพธิสัตวยัง
ไมไดตรัสรู ไดมีความคิดดังนี้วา อะไรเปนคุณ อะไรเปนโทษ อะไรเปน
ความสลัดออกแหงตา หู จมูก ลิน้ กาย อะไรเปนคุณ อะไรเปนโทษ
อะไรเปนความสลัดออกแหงใจ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เรานั้นไดมีความคิด
ดังนี้วา สุขโสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุ นี้เปนคุณแหงจักษุ จักษุเปน
ของไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงจักษุ
การกําจัด การละฉันทราคะในจักษุ นี้เปนความสลัดออกแหงจักษุ ฯลฯ
สุขโสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจ นี้เปนคุณแหงใจ ใจเปนสภาพไมเที่ยง
เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงใจ การกําจัด
การละฉันทราคะในใจ นี้เปนความสลัดออกแหงใจ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เรายังไมรูตามความเปนจริง ซึ่งคุณแหงอายตนะภายใน ๖ เหลานี้ โดย
เปนคุณ ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ และซึ่งความสลัดออกโดยเปนความ
สลัดออก อยางนี้เพียงใด เราก็ยังไมปฏิญาณวาไดตรัสรูซึ่งอนุตตรสัมมา
สัมโพธิญาณในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว
พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยเพียงนั้น. เมื่อใด เราไดรูตาม
ความเปนจริง ซึ่งคุณแหงอายตนะภายใน ๖ เหลานี้ โดยเปนคุณ ซึ่งโทษ
๑. อรรถกถาสูตรที่ ๑ - ๒ แกรวมไวทายสูตรที่ ๒
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โดยความเปนโทษ และซึ่งความสลัดออกโดยเปนความสลัดออก อยางนี้
เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณวา ไดตรัสรูซ ึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก
พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสตั วพรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษย ก็ญาณทัสสนะเกิดขึ้นแลวแกเราวาความหลุดพนของเรา
ไมกําเริบ ชาตินี้เปนที่สุด บัดนี้ภพใหมไมมี.
จบ สัมโพธสูตรที่ ๑
๒. ทุตยิ สัมโพธสูตร

วาดวยความรูแทในเรื่องอายตนะ
[ ๑๔ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กอนแตตรัสรู เราเปนโพธิสัตว
ยังไมไดตรัสรู ไดมีความคิดดังนี้วา อะไรเปนคุณ อะไรเปนโทษ อะไร
เปนความสลัดออกแหงรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อะไรเปนคุณ
อะไรเปนโทษ อะไรเปนความสลัดออกแหงธรรมารมณ. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เรานั้นไดมีความคิดดังนี้วา สุขโสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูป
นี้เปนคุณแหงรูป รูปเปนของไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปน
ธรรมดา นี้เปนโทษแหงรูป การกําจัด การละฉันทราคะในรูป นี้เปนความ
สลัดออกแหงรูป ฯลฯ สุขโสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมารมณ นี้เปนคุณ
แหงธรรมารมณ ธรรมารมณเปนสภาพไมเที่ยง เปนทุกข มีความ
แปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงธรรมารมณ การกําจัด การละ
ฉันทราคะในธรรมารมณ นี้เปนความสลัดออกแหงธรรมารมณ ดูกอน
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ภิกษุทั้งหลาย เรายังไมรูตามความเปนจริง ซึ่งคุณแหงอายตนะภายนอก ๖
เหลานี้ โดยเปนคุณ ซึง่ โทษโดยความเปนโทษ และซึ่งความสลัดออก
โดยเปนความสลัดออก อยางนี้ เพียงใด เราก็ยงั ไมปฏิญาณวา ไดตรัสรู
ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก
ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยเพียงนั้น. เมื่อใด
เราไดรูตามความเปนจริง ซึ่งคุณแหงอายตนะภายนอก ๖ เหลานี้ โดย
เปนคุณ ซึง่ โทษโดยความเปนโทษ และซึ่งความสลัดออกโดยเปนความ
สลัดออกอยางนี้ เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณวา ไดตรัสรูซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว
พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ก็ญาณทัสสนะเกิดขึ้นแลว
แกเราวา ความหลุดพนของเราไมกําเริบ ชาตินี้เปนที่สุด บัดนี้ภพใหม
ไมมี.
จบ สัมโพธสูตรที่ ๒
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ยมกวรรคที่ ๒
อรรถกถาสัมโพธสูตรที่ ๑ - ๒
ยมกวรรคที่ ๒ สูตรที่ ๑ และสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ .
บทวา อชฺฌตฺติกาน ไดแกชอื่ วาอัชฌัตติกะ โดยที่เปนภายใน.
ก็ความที่อายตนะเหลานั้นเปนภายใน พึงทราบไดก็เพราะฉันทราคะความ
กําหนัดดวยอํานาจความพอใจมีกําลังเกินประมาณ. จริงอยู อายตนะภายใน
เหมือนภายในเรือนของพวกมนุษย อายตนะภายนอก เหมือนอุปจาร
ใกล ๆ เรือนคือฉันทราคะในภายในเรือนของพวกมนุษยที่เต็มไปดวยลูกเมีย
ทรัพยและขาวเปลือกมีกําลังเกินประมาณ. พวกมนุษยไมใหใคร ๆ เขาไป
ในที่นั้น. มีผูกลาววา จะประโยชนอะไรดวยเหตุเพียงเสียงภาชนะมี
ประมาณนอยนี้ ฉันทราคะมีกําลังเกินประมาณในอายตนะภายใน ๖ ก็
ฉันนั้นเหมือนกัน. อายตนะเหลานั้นทานเรียกวา ภายใน เพราะฉันทราคะ
มีกําลังนี้ ดวยประการฉะนี้. แตในอุปจารใกล ๆ เรือน ไมมีกาํ ลังอยางนั้น
มนุษยก็ดี สัตวสี่เทาก็ดี ที่เที่ยวไปในที่นั้น ไมมีใครหามเลย แมจะไม
หามก็จริง ถึงอยางนั้น เมื่อไมปรารถนา ก็ไมใหจับแมเพียงตะกราขนดิน.
ดังนั้นพวกเขาเหลานั้นจึงไมมีฉันทราคะมีกําลังเกินประมาณในที่นั้น. แม
ในรูปเปนตน ก็ไมมีฉันทราคะที่มีกําลังเกินประมาณในที่นั้นเหมือนกัน
ฉะนั้น ทานจึงเรียกอายตนะเหลานั้นวา ภายนอก. แตเมื่อวาโดยพิสดาร
อายตนะทั้งภายในและภายนอก ไดกลาวไวแลวในคัมภีรวิสุทธิมรรค.
คําที่เหลือในสูตรทั้ง ๒ มีนัยดังกลาวแลว ในหนหลังนั้นแล.
จบ อรรถกถาสัมโพธสูตรที่ ๑ - ๒
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๓. ปฐมอัสสาทสูตร

วาดวยคุณและโทษแหงอายตนะ
[ ๑๕ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไดเที่ยวแสวงหาคุณแหงจักษุ ได
พบคุณแหงจักษุ ไดเห็นดวยดีดวยปญญา เราไดเที่ยวแสวงหาโทษแหง
จักษุ ไดพบโทษแหงจักษุ ไดเห็นดวยดีดวยปญญา เราไดเที่ยวแสวงหา
ความสลัดออกแหงจักษุ ไดพบความสลัดออกแหงจักษุ ไดเห็นดวยดีดวย
ปญญา ฯลฯ หู จมูก ลิ้น กาย เราไดเที่ยวแสวงหาคุณแหงใจ ไดพบ
คุณแหงใจ ไดเห็นดวยดีดวยปญญา เราไดเที่ยวแสวงหาโทษแหงใจ ได
พบโทษแหงใจ ไดเห็นดวยดีดวยปญญา เราไดเที่ยวแสวงหาความสลัดออก
แหงใจ ไดพบความสลัดออกแหงใจ ไดเห็นดวยดีดวยปญญา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เรายังไมรูตามความเปนจริง ซึ่งคุณแหงอายตนะภายใน ๖ เหลานี้
โดยเปนคุณ ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ ซึ่งความสลัดออกโดยเปนความ
สลัดออก เพียงใด ฯลฯ ก็ญาณทัสสนะเกิดขึ้นแลวแกเราวา ความหลุดพน
ของเราไมกําเริบ ชาตินี้เปนที่สุด บัดนี้ภพใหมไมมี.
จบ ปฐมอัสสาทสูตรที่ ๓
๔. ทุติยอัสสาทสูตร

วาดวยคุณแหงโทษแหงอายตนะ
[ ๑๖ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไดเที่ยวแสวงหาคุณแหงรูป ได
พบคุณแหงรูป ไดเห็นดวยดีดวยปญญา เราไดเที่ยวแสวงหาโทษแหงรูป
ไดพบโทษแหงรูป ไดเห็นดวยดีดวยปญญา เราไดเที่ยวเสวงหาความสลัด
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ออกแหงรูป ไดพบความสลัดออกแหงรูป ไดเห็นดวยดีดวยปญญา ฯลฯ
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เราไดเที่ยวแสวงหาคุณแหงธรรมารมณ ได
พบคุณแหงธรรมารมณ ไดเห็นดวยดีดวยปญญา เราไดเที่ยวแสวงหาโทษ
แหงธรรมารมณ ไดพบโทษแหงธรรมารมณ ไดเห็นดวยดีดวยปญญา
เราไดเทียวแสวงหาความสลัดออกแหงธรรมารมณ ไดพบความสลัดออก
แหงธรรมารมณ ไดเห็นดวยดีดวยปญญา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายังไม
รูตามความเปนจริง ซึง่ คุณแหงอายตนะภายนอก ๖ เหลานี้โดยเปนคุณ
ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ ซึ่งความสลัดออกโดยเปนความสลัดออก เพียงใด
ฯลฯ ก็ญาณทัสสนะเกิดขึ้นแลวแกเราวาความหลุดพนของเราไมกําเริบ ชาติ
นี้เปนที่สุด บัดนี้ภพใหมไมมี.
จบ ทุติยอัสสาทสูตรที่ ๔
อรรถกถาอัสสาทสูตรที่ ๓ - ๔
ในสูตรที่ ๓ และสูตรที่ ๔ ก็เหมือนกัน ( กับสูตรที่ ๑ - ๒ )
จบ อรรถกถาอัสสาทสูตรที่ ๓ - ๔
๕. ปฐมโนอัสสาทสูตร

วาดวยการปฏิเสธคุณและโทษแหงอายตนะ
[ ๑๗ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาคุณแหงจักษุจักไมมีแลวไซร สัตว
ทั้งหลายก็จะไมพึงกําหนัดในจักษุ แตเพราะคุณในจักษุมีอยู ฉะนั้น สัตว
ทั้งหลายจึงกําหนัดในจักษุ ถาโทษแหงจักษุจักไมมีแลวไซร สัตวทั้งหลาย
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ก็จะไมพึงเบื่อหนายในจักษุ แตเพราะโทษแหงจักษุมีอยู ฉะนั้น สัตว
ทั้งหลายจึงเบื่อหนายในจักษุ ถาความสลัดออกแหงจักษุจักไมมีแลวไซร
สัตวทั้งหลายก็ไมพึงสลัดออกจากจักษุ แตเพราะความสลัดออกแหงจักษุ
มีอยู ฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึงสลัดออกจากจักษุ หู จมูก ลิ้น กาย
ถาคุณแหงใจจักไมมีแลวไซร สัตวทั้งหลายก็จะไมพึงกําหนัดในใจ แต
เพราะคุณแหงใจมีอยู ฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึงกําหนัดในใจ ถาโทษแหง
ใจจักไมมีแลวไซร สัตวทั้งหลายก็จะไมพึงเบื่อหนายในใจ แตเพราะโทษ
แหงใจมีอยู ฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึงเบื่อหนายในใจ ถาความสลัดออก
แหงใจจักไมมีแลวไซร สัตวทั้งหลายก็จะไมพึงสลัดออกจากใจ แตเพราะ
ความสลัดออกแหงใจมีอยู ฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึงสลัดออกจากใจ ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยังไมรูตามความเปนจริง ซึ่งคุณแหงอายตนะ
ภายใน ๖ เหลานี้ โดยเปนคุณ ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ ซึ่งความสลัด
ออกโดยเปนความสลัดออก เพียงใด สัตวทั้งหลายก็ยังไมเปนผูออกไป
พรากไป หลุดพนไปจากโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก
จากหมูสัตว พรอมทั้งสมพราหมณ เทวดาและมนุษย มีใจถูกครอบงําอยู
เพียงนั้น แตเมื่อใด สัตวทั้งหลายไดรูตามความเปนจริง ซึง่ คุณแหง
อายตนะภายใน ๖ เหลานัน้ โดยเปนคุณ ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ และ
ซึ่งความสลัดออกโดยเปนความสลัดออก เมื่อนั้น สัตวทั้งหลายก็เปนผู
ออกไป พรากไป หลุดพนไปจากโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก
พรหมโลก จากหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย มี
ใจไดถูกครอบงําอยู.
จบ ปฐมโนอัสสาทสูตรที่ ๕
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อรรถกถาปฐมโนอัสสาทสูตรที่ ๕
ในสูตรที่ ๕ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา นิสฺสฏ แปลวา ออกไปแลว. บทวา วิสฺตุ ฺตา แปลวา
ไมประกอบ. บทวา วิปปฺ มุตฺตา แปลวา ไมพนแลว. บทวา วิปฺปริยาทิกเตน เจตสา ไดแก มีใจที่ไมมีอะไรยึดไวเปนตน. บทวา ย ไดแก
กิเลสชาตหรือวัฏฏะที่ยังละไมได. จิตของพระเสขะทั้งหลาย เปนอันชื่อวา
อันกิเลสชาตหรือวัฏฏะยังยึดมั่นอยูเปนตน แตในที่นี้ จิตที่อันกิเลสชาต
หรือวัฏฏะชือ่ วาไมยึดมั่นเปนตน เพราะกิเลสและวัฏฏะทานละไดแลวโดย
ประการทั้งปวง อธิบายวา พระอริยเจามีจิตปราศจากความยึดมั่น คือ
กาวลวงการยึดมั่นของกิเลสวัฏฏะ.
จบ อรรถกถาปฐมในอัสสาทสูตรที่ ๕
๖. ทุติยโนอัสสาทสูตร

วาดวยการปฏิเสธคุณและโทษแหงอายตนะ
[ ๑๘ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาคุณแหงรูปจักไมมีแลวไซร สัตว
ทั้งหลายก็จะไมพึงกําหนดในรูป แตเพราะคุณแหงรูปมีอยู ฉะนั้น สัตว
ทั้งหลายจึงกําหนัดในรูป ถาโทษแหงรูปจักไมมีแลวไซร สัตวทั้งหลาย
ก็จะไมพึงเบื่อหนายในรูป แตเพราะโทษแหงรูปมีอยู ฉะนั้น สัตวทั้งหลาย
จึงเบื่อหนายในรูป ถาความสลัดออกแหงรูปจักไมมีแลวไซร สัตวทั้งหลาย
ก็จะไมพึงสลัดออกจากรูป แตเพราะความสลัดออกแหงรูปมีอยู ฉะนั้น
สัตวทั้งหลายจึงสลัดออกจากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ถาคุณแหง
ธรรมารมณจักไมมีแลวไซร สัตวทั้งหลายก็จะไมพึงกําหนัดในธรรมารมณ
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แตเพราะคุณแหงธรรมารมณมีอยู ฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึงกําหนัดใน
ธรรมารมณ ถาโทษแหงธรรมารมณจักไมมีแลวไซร สัตวทั้งหลายก็จะ
ไมพึงเบื่อหนายในธรรมารมณ แตเพราะโทษแหงธรรมารมณมีอยู ฉะนั้น
สัตวทั้งหลายจึงเบื่อหนายในธรรมารมณ ถาความสลัดออกจากธรรมารมณ
จักไมมีแลวไซร สัตวทั้งหลายก็จะไมพึงสลัดออกจากธรรมารมณ แตเพราะ
ความสลัดออกแหงธรรมารมณมีอยู ฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึงสลัดออกจาก
ธรรมารมณ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยังไมรูตามความเปนจริง
ซึ่งคุณแหงอายตนะภายนอก ๖ เหลานี้โดยเปนคุณ ซึ่งโทษโดยความเปน
โทษ ซึ่งความสลัดออกโดยเปนความสลัดออกเพียงใด สัตวทั้งหลายก็ยัง
ไมเปนผูออกไป พรากไป หลุดพนไปจากโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก
พรหมโลก จากหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย มีใจ
ถูกครอบงําอยูเพียงนั้น เมื่อใด สัตวทั้งหลายไดรูตามความเปนจริง ซึ่ง
คุณแหงอายตนะภายนอก ๖ เหลานี้ โดยเปนคุณ ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ
และซึ่งความสลัดออก็โดยเปนความสลัดออก เมื่อนั้น สัตวทั้งหลายก็เปน
ผูออกไป พรากไป หลุดพนไปจากโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก
พรหมโลก จากหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย
มิใจมิไดถูกครอบงําอยู.
จบ ทุติยโนอัสสาทสูตรที่ ๖
อรรถกถาทุติยโนอัสสาทสูตรที่ ๖
แมในสูตรที่ ๖ ก็นัยนี้ แตใน ๖ สูตรนี้ พึงทราบวาทานกลาว
เฉพาะสัจจะ ๔ เทานั้น.
จบ อรรถกถาทุติยโนอัสสาทสูตรที่ ๖
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๗. ปฐมอภินันทสูตร

วาดวยผูที่เพลิดเพลินอยูในอายตนะภายในยอมไมพนทุกข
[ ๑๙ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดยังเพลิดเพลินจักษุ ผูน ั้นชื่อวา
ยอมเพลิดเพลินทุกข ผูใดเพลิดเพลินทุกข เรากลาววา ผูนั้นยังไมพนไป
จากทุกข ฯลฯ ผูใดยังเพลิดเพลินใจ ผูนั้นชื่อวายอมเพลิดเพลินทุกข ผูใด
เพลิดเพลินทุกข เรากลาววา ผูนั้นยังไมพนไปจากทุกข สวนผูใดไมเพลิดเพลินจักษุ ผูนั้นชื่อวาไมเพลิดเพลินทุกข ผูใดไมเพลิดเพลินทุกขเรา
กลาววา ผูนั้นพนไปจากทุกข ฯลฯ ผูใดไมเพลิดเพลินใจ ผูน ั้นชื่อวาไม
เพลิดเพลินทุกข ผูใดไมเพลิดเพลินทุกข เรากลาววา ผูนั้นพนไปจากทุกข.
จบ ปฐมอภินันทสูตรที่ ๗
๘. ทุติยอภินันทสูตร

วาดวยผูเพลิดเพลินอยูในอายตนะภายนอกยอมไมพนทุกข
[ ๒๐ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดยังเพลิดเพลินรูป ผูน ั้นชื่อวา
ยอมเพลิดเพลินทุกข ผูใดเพลิดเพลินทุกข เรากลาววา ผูนั้นยังไมพน
ไปจากทุกข ฯลฯ ผูใดยังเพลิดเพลินธรรมารมณ ผูนั้นชื่อวายอมเพลิดเพลินทุกข ผูใดเพลิดเพลินทุกข . เรากลาววา ผูน ั้นยังไมพนไปจากทุกข
สวนผูใดไมเพลิดเพลินรูป ผูนั้นชื่อวาไมเพลิดเพลินทุกข ผูใดไมเพลิดเพลินทุกข เรากลาววา ผูนั้นพนไปจากทุกข ฯลฯ ผูใดไมเพลิดเพลิน
ธรรมารมณ ผูนั้นชื่อวาไมเพลิดเพลินทุกข ผูใดไมเพลิดเพลินทุกข เรา
กลาววา ผูน ั้นพนไปจากทุกข.
จบ ทุติยอภินันทสูตรที่ ๘
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๙. ปฐมอุปปาทสูตร

วาดวยความเกิดขึ้นแหงอายตนะ
[๒๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู ความ
บังเกิด ความปรากฏแหงจักษุ เปนความเกิดขึ้นแหงทุกข เปนความตั้งอยู
แหงโรค เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ ฯลฯ ความเกิดขึ้น ความ
ตั้งอยู ความบังเกิด ความปรากฏแหงใจ เปนความเกิดแหงทุกข เปนความ
ตั้งอยูแหงโรค เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ สวนความดับ ความ
สงบ ความไมมีแหงจักษุ เปนความดับแหงทุกข เปนความสงบแหงโรค
เปนความไมมีแหชราและมรณะ ฯลฯ ความดับ ความสงบ ความไมมี
แหงใจ เปนความขับแหงทุกข เปนความสงบแหงโรค เปนความไมมี
แหงชราและมรณะ.
จบ ปฐมอุปปาทสูตรที่ ๙
๑๐. ทุติยอุปปาทสูตร

วาดวยความเกิดขึ้นแหงอายตนะ
[ ๒๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู ความ
บังเกิด ความปรากฏแหงรูป เปนความเกิดขึ้นแหงทุกข เปนความตั้งอยู
แหงโรค เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ ฯลฯ ความเกิดขึ้น ความ
ตั้งอยู ความบังเกิด ความปรากฏแหงธรรมารมณ เปนความเกิดแหงทุกข
เปนความตั้งอยูแหงโรค เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.
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[๒๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความดับ ความสงบ ความไมมี
แหงรูป เปนความดับแหงทุกข เปนความสงบแหงโรค เปนความไมมี
แหงชราและมรณะ ฯลฯ ความดับ ความสงบ ความไมมีแหงธรรมารมณ
เปนความดับแหงทุกข เปนความสงบแหงโรค เปนความไมมีแหงชรา
และมรณะ.
จบ ทุติยอุปปาทสูตรที่ ๑๐
ยมกวรรคที่ ๒
อรรถกถาปฐมอภินันทสูตรที่ ๗ เปนตน
ในสูตรที่ ๗ เปนตน พระผูมีพระภาคเจาตรัสวัฏฏะและวิวัฏฏะ
ไวใน ๔ สูตร แตอนุปุพพิกกาพึงทราบโดยนัยที่ตรัสแลวนั่นแหละ ใน
หนหลังแกภิกษุเหลานั้น.
จบ อรรถกถาปฐมอภินันทสูตรที่ ๗ เปนตน
จบ อรรถกถายมกวรรคที่ ๒

รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมสัมโพธสูตร ๒. ทุตยิ สัมโพธสูตร ๓. ปฐมอัสสาทสูตร
๔. ทุติยอัสสาทสูตร ๕. ปฐมโนอัสสาทสูตร ๖. ทุติยโนอัสสาสูตร
๗. ปฐมอภินันทสูตร ๘. ทุติยอภินนั ทสูตร ๙. ปฐมอุปปาทสูตร
๑๐. ทุติยอุปปาทสูตร
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สัพพวรรคที่ ๓
๑. สัพพสูตร

วาดวยทรงแสดงสิ่งทัง้ ปวง
[๒๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสิ่งทั้งปวงแกเธอทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงฟงขอนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเปนสิ่งทั้งปวง. จักษุ
กับรูป หูกบั เสียง จมูกกับกลิ่น ลิน้ กับรส กายกับโผฏฐัพพะ ใจกับ
ธรรมารมณ อันนี้เรากลาววาสิ่งทั้งปวง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดพึงกลาว
อยางนี้วา เราบอกปฏิเสธสิ่งทั้งปวง จักบัญญัติสิ่งอื่นแทน วาจาของผูนั้น
พึงเลื่อนลอย ดุจวัตถุเทพดา แตครัน้ ถูกถามเขา ก็ตอบไมได และจะ
อึดอัดใจยิ่งขึ้น ขอนั้นเพราะเหตุอะไร. เพราะขอนั้นไมใชวิสัย.
จบ สัพพสูตรที่ ๑
อรรถกถาสัพพสูตรที่ ๑
สัพพวรรคที่ ๓ สัพพสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา สพฺพ โว ภิกฺขเว ชือ่ วา สัพพะ มี ๔ อยาง คือ
สัพพสัพพะ, อายตนสัพพะ, สักกายสัพพะ, ปเทสสัพพะ
ใน ๔ อยางนั้น
สัพพะวาอะไร ๆ ที่พระองคไมเคยเห็นในโลกนี้
ยอมไมมี ไมรูสิ่งทีไ่ มควรรูก็ไมมี อนึ่งพระตถาคต
ทรงรูย ิ่งถึงเนยยะ ซึ่งมีอยูทงั้ หมด เพราะฉะนั้น
พระตถาคต จึงทรงพระนามวา สมันตจักษุ.
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ชื่อวา สัพพสัพพะ. สัพพะ วา สพฺพ โว ภิกขฺ เว เทเสสฺสามิ ต
สุณาถ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสิ่งทั้งปวงแกพวกเธอ พวกเธอ
จงฟงสิ่งนั้น นี้ชื่อวา อายตนสัพพะ. สัพพะ วา สพฺพธมฺมมูลปริยาย
โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมูลปริยาย
แหงธรรมทั้งปวงแกพวกเธอ นีช้ ื่อวา สักกายสัพพะ. สัพพะวา สพฺพธมฺเมสุ วา ปมสมนฺนาหาโร อุปฺปชฺชติ จิตฺต มโน มานส
ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ หรือวา การรวบรวมใจครั้งแรก จิต มโน
มานัส มโนวิญญาณธาตุที่เกิดแตจิตนั้น ยอมเกิดขึ้นในธรรมทั้งปวง นี้
ชื่อวา ปเทสสัพพะ.
ดังนัน้ เพียงอารมณ ๕ ชื่อวา ปเทสสัพพะ. ธรรมอันเปนไปใน
ภูมิ ๓ ชื่อวา สักกายสัพพะ. ธรรมอันเปนไปในภูมิ ๔ ชื่อวา อายตนสัพพะ. เนยยะ อยางใดอยางหนึ่ง ชื่อวา สัพพสัพพะ. ปเทสสัพพะ
ไมถึงสักกายสัพพะ, สักกายสัพพะ ไมถึงอายตนสัพพะ, อายตนสัพพะ
ไมถึงสัพพสัพพะ. เพราะเหตุไร. เพราะวาธรรมชื่อนี้ที่ไมเปนอารมณ
ของพระสัพพัญุตญาณยอมไมมี. แตในพระสูตรนี้ ทานประสงคเอา
อายตนสัพพะ.
บทวา ปจฺจกฺขาย แปลวา ปฏิเสธ. บทวา วาจา วตฺถุเทวสฺส
ไดแก พึงเปนเพียงวัตถุที่จะพึงกลาวดวยวาจาเทานั้น. พนอายตนะ ๑๒ นี้
ไมอาจแสดงไดวา ธรรมอื่นนี้ ชื่อวา สภาวธรรม. บทวา ปุฏโ จ น
สมฺปาเยยฺย ความวา เมื่อถูกถามวาสิ่งอื่นคืออะไร ชื่อวาสัพพะ ก็ไม
สามารถจะตอบไดวาชื่อนี้. บทวา วิฆาต อาปชฺเชยฺย ไดแกถึงความ
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ลําบาก. บทวา ต ในคําวา ยถา ต ภิกฺขเว อวิสยสฺมึ นี้เปนเพียง
นิบาต. บทวา ยถา เปนคําบงเหตุ อธิบายวา เพราะเหตุที่ถูกถามใน
สิ่งที่ไมใชวิสัย. ความจริงสัตวทั้งหลายยอมมีความคับแคนใจในสิ่งที่ไมใช
วิสัย. การเทินศิลาประมาณเทาเรือนยอดขามน้ําลึก เปนเรื่องไมใชวิสัย.
การฉุดพระจันทรพระอาทิตยลงมา ก็เหมือนกัน. เมื่อพยายามในสิ่งที่มิใช
วิสัยนั้นยอมลําบากแท อธิบายวา ตองลําบากในสิ่งที่มิใชวิสัยแมนี้ ดวย
ประการฉะนี้.
จบ อรรถกถาสัพพสูตรที่ ๑
๒. ปฐมปหานสูตร

วาดวยทรงแสดงธรรมเพื่อละสิ่งทั้งปวง
[ ๒๕ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเพื่อละสิ่งทั้งปวง
นั้นแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงขอนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรม
สําหรับละสิ่งทั้งปวงนั้นเปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ รูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส เปนสิ่งที่ควรละ แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ก็เปนสิ่งที่
ควรละ ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส เปนสิ่งที่ควรละ
แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัส
เปนปจจัย ก็เปนสิ่งที่ควรละ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันนี้แลเปนธรรม
สําหรับละสิ่งทั้งปวง.
จบ ปฐมปหานสูตรที่ ๒
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อรรถกถาปฐมปหานสูตรที่ ๒
ในปฐมปหานสูตรที่ ๒ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้ .
บทวา สพฺพ ปหาย แปลวา ละซึ่งสิ่งทั้งปวง. บทวา จกฺข-ุ
สมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชาติ เวทยิต ไดแกเวทนาที่สัมปยุตดวยสัมปฏิจฉันนะ สันตีรณะ โวฏฐัพพนะและชวนะ ที่เกิดขึ้นเพราะกระทําสหชาตธรรมทีม่ ีจักษุสัมผัสเปนมูลใหเปนปจจัย แตธรรมที่สัมปยุตดวยจักษุิวิญญาณไมจําตองกลาวถึงเลย. แมในธรรมที่มีเวทนาเปนปจจัยมีโสตทวาร
เปนตนเปนอาทิ ก็นัยนี้เหมือนกัน. ก็ในที่นี้ บทวา มโน ไดแกภวังคจิต.
บทวา ธมฺมา ไดแกอารมณ. บทวา มโนวิฺาณ ไดแกชวนจิตที่
เกิดพรอมกับอาวัชชนจิต. บทวา มโนสมฺผสฺโส ไดแกผสั สะที่เกิด
พรอมกับภวังคจิต. บทวา เวทยิต ไดแกเวทนาที่เกิดพรอมกับชวนจิต.
แมเวทนาที่เกิดพรอมกับภวังคจิต ก็ยอมเปนไปพรอมกับอาวัชชนจิต
เหมือนกัน. แตในที่นี้ เทศนาที่เปนคําสอนตอเนื่องกันชื่อวา บัญญัติ.
จบ อรรถกถาปฐมปหานสูตรที่ ๒
๓. ทุติยปหานสูตร

วาดวยทรงแสดงธรรมเพื่อละสิ่งทั้งปวง
[ ๒๖ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเพื่อรูยิ่งกําหนด
รูแลวละสิ่งทั้งปวง แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงธรรมนั้น ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมสําหรับรูยิ่งกําหนดรูแลวละเสียซึ่งสิ่งทั้งปวงเปนไฉน.
จักษุ รูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส เปนสิ่งที่ควรรูยิ่งกําหนดรูแลวละเสีย
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แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะจักษุสัมผัส
เปนปจจัย ก็เปนสิ่งที่ควรรูยิ่ง ควรกําหนดรูแลวละเสีย ฯลฯ ใจ
ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส เปนสิ่งที่ควรรูยิ่ง ควรกําหนดรู
แลวละเสีย แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้น
เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ก็เปนสิ่งที่ควรรูยิ่ง ควรกําหนดรูแลวละเสีย
นี้เปนธรรมสําหรับรูยิ่ง กําหนดรูแลวละสิ่งทั้งปวงเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อันนี้แล เปนธรรมสําหรับรูยิ่ง กําหนดรูแลวละสิ่งทั้งปวง.
จบ ทุติยปหานสูตรที่ ๓
อรรถกถาทุติยปหานสูตรที่ ๓
ในทุติยปหานสูตรที่ ๓ นี้มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้
บทวา สพฺพ อภิฺา ปริฺา ปหานาย ไดแกเพื่อรูยิ่ง
กําหนดรูแลวละสิ่งทั้งปวง. บทวา อภิฺา ปรริฺา ปหาตพฺพ ไดแก
รูยิ่งกําหนดรูแลวละเสีย. บทที่เหลือพึงทราบตามนัยที่กลาวแลวนั้นแล.
จบ อรรถกถาทุติยปหานสูตรที่ ๓
๔. ปฐมปริชานสูตร

วาดวยผูยังไมรูยิ่งยองละสิ่งทั้งปวงไมได
[๒๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูที่ยังไมรูยิ่ง ยังไมกําหนดรู ยังไม
คลายกําหนัด ยังละไมไดซึ่งสิ่งทั้งปวง ยังไมเปนผูควรสิ้นทุกข ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งทั้งปวงคืออะไร. บุคคลผูยังไมรูยิ่ง ยังไมกําหนดรู
ยังไมคลายกําหนัด ยังละไมได ยังไมเปนผูควรสิ้นทุกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
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คือ จักษุ บุคคลยังไมรูยิ่ง ยังไมกําหนดรู ยังไมคลายกําหนัด ยังละไมได
ยังไมเปนผูควรสิ้นทุกข รูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส สุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัส เปนปจจัย
บุคคลยังไมรูยิ่ง ยังไมกําหนดรู ยังไมคลายกําหนัด ยังละไมได ก็ยัง
เปนผูไมควรสิ้นทุกข หู เสียง ลิ้น รส กาย โผฏฐัพพะ ใจ ธรรมารมณ
มโนวิญญาณ มโนสัมผัส แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย บุคคลยังไมรูยิ่ง ยังไมกําหนดรู ยังไม
คลายกําหนัด ยังละไมได ก็ยังเปนผูไมควรสิ้นทุกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูที่ยังไมรูยิ่ง ยังไมกําหนดรู ยังไมคลายกําหนัด ยังไมละซึ่งสิ่ง
ทั้งปวงนี้ ยังเปนผูไมควรสิ้นทุกข.

วาดวยผูรูยิ่งยอมละสิ่งทั้งปวงได
[ ๒๘ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนบุคคลผูที่รูยิ่ง กําหนดรู คลาย
กําหนัดได ละไดซึ่งสิ่งทั้งปวง เปนผูควรสิ้นทุกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็สิ่งทั้งปวง คืออะไร ทีบ่ ุคคลรูยิ่ง กําหนดรู คลายกําหนัดได ละได
เปนผูควรสิ้นทุกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คือ จักษุ บุคคลรูยงิ่ กําหนดรู
คลายกําหนัดได ละได เปนผูควรสิ้นทุกข รูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส
แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุ
สัมผัสเปนปจจัย บุคคลรูยิ่ง กําหนดรู คลายกําหนัดได ละได ก็เปน
ผูควรสิ้นทุกข หู เสียง ลิ้น รส กาย โผฏฐัพพะ ใจ ธรรมารมณ
มโนวิญญาณ มโนสัมผัส แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
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ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย บุคคลรูยิ่ง กําหนดรู คลายกําหนัดได
ละได ก็เปนผูควรสิ้นทุกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูรูยิ่ง กําหนดรู
คลายกําหนัดได ละไดซึ่งสิ่งทั้งปวงนี้แล เปนผูควรสิ้นทุกข.
จบ ปฐมปริชานสูตรที่ ๔
อรรถกถาปฐมปริชานสูตรที่ ๔
ในปฐมปริชานสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ .
บทวา อนภิชาน อปริชาน อวิราชย อปฺปชห ไดแก ไมรูยิ่ง
ไมกําหนดรู ไมคลายความยินดี ไมละ. และในทีน่ ี้ บทวา อวิราเชนฺโต
ไดแก ไมคลายความยินดี ไมหายหิว. ดังนั้น ในพระสูตรนี้ เปนอันตรัส
ปริญญาแมทงั้ สาม. จริงอยู ดวยคําวา อภิชาน ตรัสถึงญาตปริญญา
ดวยคําวา ปริชาน ตรัสถึงตีรณปริญญา ดวยสองคําวา วิราชย ปชห
ตรัสถึงปหานปริญญา.
จบ อรรถกถาปฐมปริชานสูตรที่ ๔
๕. ทุติยปริชานสูตร

วาดวยผูยังไมรูยิ่งยอมละสิ่งทั้งปวงไมได
[๒๙] ดูกอนภิกษุทั้ง ผูที่ยังไมรูยิ่ง ยังไมกําหนดรู ยัง
ไมคลายกําหนัด ยังละไมไดซึ่งสิ่งทั้งปวง เปนผูไมควรสิ้นทุกข ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวง คืออะไร. บุคคลยังไมรูยิ่ง ยังไมกาํ หนดรู ยัง
ไมคลายกําหนัด ยังละไมได เปนผูไมควรสิ้นทุกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
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คือ จักษุ รูป จักษุวิญญาณ และธรรมที่จะพึงรูแจงดวยจักษุวิญญาณ ฯลฯ
ใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ และธรรมที่จะพึงรูแจงดวยมโนวิญญาณ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลยังไมรูยิ่ง ยังไมกําหนดรู ยังคลายกําหนัดไมได
ยังละไมได ซึ่งสิ่งทั้งปวงนี้แล เปนผูไมควรสิ้นทุกข.

วาดวยผูร ูยิ่งยอมละสิ่งทั้งปวงได
[ ๓๐ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนบุคคลผูรูยิ่ง กําหนดรู คลาย
กําหนัดได ละไดซึ่งสิ่งทั้งปวง เปนผูควรสิ้นทุกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สิ่งทั้งปวง คืออะไร. ที่บุคคลรูยิ่ง กําหนดรู คลายกําหนัดได ละได
เปนผูควรสิ้นทุกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ รูป จักษุวิญญาณ และ
ธรรมที่จะพึงรูแจงดวยจักษุวิญญาณ ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ
และธรรมทีจ่ ะพึงรูแจงดวยมโนวิญญาณ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลรูยิ่ง
กําหนดรู คลายกําหนัดได ละไดซึ่งสิ่งทั้งปวงนี้แล เปนผูควรสิ้นทุกข.
จบ ทุติปริชานสูตรที่ ๕
อรรถกถาทุติยปริชานสูตรที่ ๕
ในทุติยปริชานสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
ดวยบทวา จกฺขวุ ิฺาณวิฺาตพฺพา ธมฺมา ทานแสดงถือเอา
เฉพาะรูปที่ถือเอาในหนหลัง หรือถือเอารูปที่ปรากฏในหนหลัง แตในที่นมี้ ี
ไดปรากฏ แตนี้ก็เปนสันนิษฐานในขอนี้. บทวา อาปาถคต ไดแกถือ
เอารูปที่ไมปรากฏเทานั้น แตในที่นี้หมายเอาขันธ ๓ ที่สัมปยุตดวยจักษุ
วิญญาณ. ดวยวาขันธเหลานั้น ทานกลาววา จกฺขุวิฺาตพฺพา
เพราะพึงรูแจงพรอมกับจักษุวิญาณ แมในบทที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.
จบ อรรถกถาทุติยปริชานสูตรที่ ๕
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๖. อาทิตตปริยายสูตร

วาดวยสิ่งทั้งปวงเปนของรอน
[ ๓๑ ] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ตําบลคยาสีสะ ริมฝง
แมน้ําคยา พรอมกับภิกษุ ๑,๐๐๐ รูป ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสกะพระภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเปนของรอน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สงิ่ ทั้งปวงเปนของรอน คืออะไร. คือ จักษุ รูป
จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส เปนของรอน. แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ก็เปนของรอน
รอนเพราะอะไร เรากลาววา รอนเพราะไฟ คือ ราคะ โทสะ โมหะ
รอนเพราะชาติ ชรา มร ะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และ
อุปายา ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส. เปนของรอน
แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ก็เปนของรอน รอนเพราะอะไร เรากลาววา รอน
เพราะไฟ คือ ราคะ โทสะ โมหะ รอนเพราะชาติ ชรา มรณะ โสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูได
สดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายที่ในจักษุ ทั้งในรูป ทัง้ ในจักษุ
วิญญาณ ทัง้ ในจักษุสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ ยอมเบื่อหนายทั้งในใจ
ทั้งในธรรมารมณ ทั้งในมโนวิญญาณ ทั้งในมโนสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา
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ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย
เมื่อเบื่อหนายยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จิตยอมหลุดพน
เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปน
อยางนี้มิไดมี พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว ภิกษุ
เหลานั้นตางชื่นชมยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ก็แหละเมื่อพระองค
ไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู ภิกษุ ๑,๐๐๐ รูปนัน้ ตางมีจิตหลุดพนจาก
อาสวะ เพราะไมถือมั่นดังนี้แล.
จบ อาทิตตปริยายสูตรที่ ๖
อรรถกถาอาทิตตปริยายสูตรที่ ๖
ในอาทิตตปริยายสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา คยาสีเส ความวา จริงอยูสระโบกขรณีแหงหนึ่งชื่อคยาก็มี
แมน้ําชื่อวาคยาสีสะก็มี ศิลาดาดเชนกับหมอน้ําก็มี ในที่ไมไกลหมูบาน
คยา. พระผูม ีพระภาคเจาประทับอยูในที่ที่ภิกษุพันรูปอยูกันพอ เหตุนั้น
ทานจึงกลาววา คยาสีเส ดังนี้ . บทวา ภิกขู อามนฺเตสิ ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงเลือกพระธรรมเทศนาที่เปนสัปปายะแกภิกษุเหลานั้น
ตรัสเรียกวา เราจักแสดงอาทิตตปริยายสูตรนั้น.
ในขอนั้นมีอนุปุพพิกถาดังตอไปนี้:-
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เลากันมาวา จากภัททกัปนี้ไป ๙๒ กัป ไดมีพระราชาพระองค
หนึ่งพระนามวา มหินทะ ทาวเธอมีพระเชฏฐโอรสพระนามวา ปุสสะ.
ปุสสะเชฏฐโอรสนั้นเปยมดวยบารมี เปนสัตวเกิดในภพสุดทาย เมื่อญาณ
แกกลา เสด็จขึ้นสูโพธิมัณฑสถานแทงตลอดพระสัพพัญุตญาณ. พระกนิฏฐโอรสเปนอัครสาวกของพระองค บุตรปุโรหิตเปนทุติยสาวก. พระราชามีพระดําริวา ลูกชายคนโตของเราออกบวชเปนพระพุทธเจา ลูกคน
เล็กเปนอัครสาวก ลูกปุโรหิตเปนทุติยสาวก. พระองคใหสรางวิหารดวย
พระดําริวา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ของพวกเราทั้งนั้น ทรงลอม
สองขางทางดวยไมไผ จากพระทวารตําหนักของพระองคจนถึงซุมประตู
วิหาร เบื้องบนรับสั่งใหผูกพวงของหอมพวงมาลัยที่หอมฟุงเปนเพดาน
เสมือนประดับดวยดาวทอง เบื้องลางรับสั่งใหเกลี่ยทรายสีเหมือนเงินแลว
โปรยดอกไม ใหพระผูม ีพระภาคเจาเสด็จมาตามบรรดานั้น.
พระศาสดาประทับยินในพระวิหารนั้นแล ทรงหมจีวรเสด็จมายัง
พระราชมณเฑียร พรอมดวยภิกษุสงฆภายในมานทีเดียว เสร็จภัตกิจแลว
เสด็จกลับภายในมานนั่นเอง. ไมมีใครไดถวายภัตตาหารสักทัพพี. ลําดับ
นั้น ชาวพระนครพากันโพนทะนาวา พระพุทธเจาเกิดขึ้นแลวในโลก
แตพวกเราไมไดทําบุญกันเลย ธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลายยอมเกิดขึ้น
เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกคนทั้งหลายเหมือนพระจันทรพระอาทิตยสองแสง
สวางแกคนทั้งปวง แตพระราชาพระองคนี้แยงบุญของคนทั้งหมด.
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ก็พระราชานั้นมีพระโอรสอื่น ๆ ๓ พระองค. ชาวพระนครรวม
ปรึกษากับพระโอรสเหลานั้นวา ขึ้นชื่อวาภายในกับราชตระกูลไมมี พวก
เราจะทําอุบายอยางหนึ่ง. ชาวพระนครเหลานั้นไดแตงโจรชายแดนขึ้น
สงขาวสาสนกราบทูลพระราชาวา หมูบาน ๒ - ๓ ตําบลถูกปลน. พระราชารับสั่งใหเรียกพระโอรสทั้ง ๓ มา รับสั่งวา ลูก ๆ ทั้งหลาย พอแกแลว
พวกเจาจงไปปราบโจร แลวสงไป. พวกโจรที่แตงขึ้น กระจายกันไปทาง
โนนทางนี้แลวมายังสํานักของพระโอรสเหลานั้น พระโอรสเหลานั้นให
ชาวบานที่ไมมีที่อยูอาศัยพักอยู กลาววา โจรสงบแลว ไดพากันมายืน
ถวายบังคมพระราชา.
พระราชาทรงพอพระทัย ตรัสวา ลูก ๆ พอจะใหพรแกพวกเจา.
พระโอรสเหลานั้นรับพระดํารัสแลว ไดไปปรึกษากับชาวพระนครวา
พระราชาพระราชทานพรแกพวกเรา พวกเราจะเอาอะไร. ชาวพระนคร
กลาววา ขาแตพระลูกเจา ชางมาเปนตนพวกเราไดไมยาก แตพระพุทธรัตนะหาไดยาก ไมเกิดขึ้นทุกกาล ขอทานทั้งหลายจงรับพรคือการปฏิบัติ
พระปุสสพุทธเจาผูเปนเชฏฐภาดาของทานทั้งหลาย. พระโอรสเหลานั้น
รับคําชาวพระนครวา จักกระทําอยางนั้น จึงโกนพระมัสสุ สนานพระองค
ตกแตงพระองค ไปเฝาพระราชา กราบทูลขอวา ขาแตพระองค ขอพระองคโปรดพระราชทานพรแกพวกขาพระองคเถิด. พระราชาตรัสถามวา
จักเอาอะไรเลาลูก. พระโอรสกราบทูลวา ขาแตพระองค พวกขาพระองค
ไมตองการชางเปนตน ขอพระองคไดโปรดพระราชทานพรคือการปฏิบัติ
พระปุสสพุทธเจา ผูเปนเชฏฐภาดาของพวกขาพระองคเถิด. พระราชา
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กระซิบที่หูทั้งสองวา เราเมื่อยังมีชีวิตอยูไมสามารถจะใหพรนี้ได. พระโอรสกราบทูลวา ขาแตพระองค พวกขาพระองคมิไดบังคับใหพระองค
พระราชทานพร พระองคมีความยินดีพระราชทานตามความพอพระทัย
ของพระองค ขาแตพระองค ควรหรือที่ราชตระกูลจะมีคําพูดเปนสอง
ดังนี้ไดถือเอาดวยความเปนผูกลาววาจาสัตย.
พระราชาเมื่อกลับคําพูดไมไดจึงตรัสวาลูก ๆ พอจักใหพวกเจาบํารุง
ตลอด ๗ ป ๗ เดือน ๗ วัน. พระโอรสกราบทูลวา ขาแตพระองค
ขอพระองคโปรดประทานสิ่งที่ดีไวเปนประกัน. มีรับสั่งถามวา ประกัน
ใครเลาลูก. พระโอรสกราบทูลวา ขอพระองคโปรดประทานสิ่งที่ไมตาย
ไวเปนประกันตลอดกาลเทานี้ . ตรัสวา ลูก ๆ พวกเจาใหประกันที่ไม
ไมควร เราไมอาจใหประกันอยางนี้ ชีวิตของสัตวทั้งหลายเชนกับหยาดน้ํา
คางที่ปลายหญา. พระโอรสกราบทูลวา ขาแตพระองค ถาพระองคไม
ประทานประกัน พวกขาพระองคตายเสียในระหวาง จักกระทํากุศลได
อยางไร. พระราชาตรัสวา ลูก ๆ ถาเชนนั้น พวกเจาจงใหตลอด ๖ ป.
ไมสามารถพระเจาขา. ถาเชนนั้น จงให ๕ ป ๔ ป ๓ ป ๒ ป ๑ ป
๖ เดือน ฯลฯ เพียงเดือนเดียว. ไมสามารถพระเจาขา. ถาอยางนั้น
จงใหเพียง ๗ วัน. พระโอรสรับพระดํารัส ๗ วัน. พระราชาไดทรงกระทํา
สักการะที่ควรจะทําตลอด ๗ ป ๗ เดือน ๗ วัน ใน ๗ วันเทานั้น.
ตอแตนั้น พระราชามีรับสั่งใหตกแตงมรรคากวาง ๘ อุสภะ เพื่อ
สงพระศาสดาไปยังที่อยูของพระโอรสทั้งหลาย. ตรงกลางทรงใชชางย่ําที่
ประมาณ ๔ อุสภะ ทําเหมือนวงกสิณเกลี่ยทรายแลวโปรยดอกไม. ในที่
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นั้น ๆ ตั้งตนกลวยและหมอน้ํามีน้ําเต็ม ใหยกธงชายธงประฏาก. ทุกๆ อุสภะ
ใหขุดสระโบกขรณีไว. กาลตอมา ใหปลูกรานของหอมมาลัยและดอกไมไว
สองขางทาง. ตรงกลางสองขางทางของมรรคาซึ่งตกแตงแลวกวาง ๔ อุสภะ
ใหนําตอและหนามออกแลวติดโคมไฟไวตามทางซึ่งกวางชั่วสองอุสภะ. แม
พระราชโอรส ก็ใหตกแตงทาง ๑๖ อุสภะ ในที่ที่ตนมีอํานาจ อยางนั้น
เหมือนกัน. พระราชาเสด็จไปเขตคันนาของสถานที่พระองคมีอํานาจ
ถวายบังคมพระศาสดาพลางรําพันตรัสวา ลูก ๆ พวกเจาเหมือนควักตาขวา
ของเราไป แตพวกเจารับอยางนี้ไปแลว พึงกระทําใหสมควรแกพระพุทธเจา
ทั้งหลาย อยาเที่ยวประมาทเหมือนนักเลงสุรา. พระราชโอรสเหลานั้น
กราบทูลวา ขาพระองคจักทราบพระเจาขาแลวพาพระศาสดาไป ใหสราง
วิหารมอบถวายแดพระศาสดา ปรนนิบัติพระศาสดาในที่นั้น ตั้งอยูใน
อาสนะของภิกษุผูเถระโดยกาล ในอาสนะของภิกษุเปนมัชฌิมโดยกาล
ในอาสนะของภิกษุผูเปนสังฆนวกะ ทานของชนทั้ง ๓ สํารวจทานแลว
ก็เปนทานอันเดียวกันนั่นแล. พระราชโอรสเหลานั้น เมื่อจวนเขาพรรษา
จึงคิดกันวา พวกเราจะถือเอาอัธยาศัยของพระศาสดาอยางไรหนอ.
ลําดับนั้นพระราชโอรสเหลานั้นไดมีพระดําริอยางนี้วา ขึ้นชื่อวา
พระพุทธเจาทั้งหลายเปนผูหนักในธรรม ไมหนักในอามิส. พวกเราตั้งอยู
ในศีลแลวจักอาจยึดอัธยาศัยของพระศาสดาได พวกเขาใหเรียกพวกมนุษย
ผูจําแนกทานมากลาววา พอทั้งหลาย พวกทานจงจัดขาวยาคูภัตรและ
ของเคี้ยวเปนตน ถวายทานโดยทํานองนี้แหละ แลวตัดกังวลในการจําแนก
ทาน.
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ลําดับนั้น บรรดาราชกุมารเหลานั้น เชฏฐภาดาพาบุรุษ ๕๐๐ คน
ตั้งอยูในศีล ๑๐ ครองผากาสายะ ๒ ผืน บริโภคนําที่สมควร ครองชีพอยู.
ราชโอรสองคกลางเปนคฤหัสถ ราชโอรสองคสุตทองปฏิบัติเหมือนอยางนั้น
พรอมกับบุรษุ ๒๐๐ คน. เขาบํารุงพระศาสดาตลอดชีวิต. พระศาสดา
เสด็จปรินิพพานในสํานักของเขาเหลานั้นเอง.
ราชโอรสแมเหลานั้นทิวงคตแลว ตั้งแตนั้นไป ๙๒ กัป ทองเที่ยว
ไปจากมนุษยโลกสูเทวโลก จากเทวโลกสูมนุษยโลก ในสมัยพระศาสดา
ของพวกเรา จุติจากเทวโลกบังเกิดในมนุษยโลก. มหาอํามาตยเปนโฆสก
ในโรงทานของเขาเหลานั้น บังเกิดเปนพระเจาพิมพิสาร ราชาแหงชน
ชาวอังคะและมคธ. ชนเหลานั้นบังเกิดในตระกูลพราหมณมหาศาล ใน
แควนของพระเจาพิมพิสารนั่นเอง. เชฏฐภาดาเกิดเปนคนพี่ ราชโอรส
องคกลางและองคสุดทองเกิดเปนคนกลางและคนสุดทองนั่นเอง ฝายมนุษย
ผูเปนบริวารของราชโอรสเหลานั้นเกิดเปนมนุษยบริวารนั่นเอง. ชนทั้ง ๓
นั้น ครั้นเจริญวัยแลว พาบุรุษ ๑,๐๐๐ คน ออกบวชเปนดาบส อยูริมฝง
แมน้ําแขวงอุรุเวลาประเทศ. ชาวอังคะและมคธนําสักการะเปนอันมาก
ถวายแกดาบสเหลานั้นทุก ๆ เดือน.
ลําดับนั้น พระโพธิสัตวของเราทั้งหลาย เสด็จออกอภิเนษกรมณ
บรรลุสัพพัญุตญาณโดยลําดับ แลวทรงประกาศพระธรรมจักร
อันประเสริฐ ทรงแนะนํากุลบุตร มียสะเปนตน ทรงสงพระอรหันต ๖๐ รูป
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ไปในทิศทั้งหลายเพื่อแสดงธรรม ทรงถือบาตรและจีวรดวยพระองคเอง
แลวเสด็จไปยังอุรุเวลาประเทศดวยตั้งพระทัยวา จักทรมานชฏิล ๓ พี่นอง
ชายเหลานั้น ทรงทําลายทิฏฐิของชฎิลเหลานั้น ดวยปาฏิหาริยหลายรอย
แลวใหเขาเหลานั้นบรรพชา พระองคทรงพาสมณะ ๑,๐๐๐ ผูท รงบาตรและ
จีวรอันสําเร็จดวยฤทธิ์ ไปยังคยาสีสประเทศ อันสมณะเหลานั้น แวดลอม
แลวประทับนั่ง พลางทรงพระดําริวา ธรรมกถาอะไรหนอ จักเปนที่สบาย
แกชนเหลานี้ จึงตกลงพระทัยวา ชนเหลานี้บําเรอไฟทั้งเวลาเย็นและค่ํา
เราจักแสดงอายตนะ ๑๒ แกพวกเขา ทําใหเปนดุจไฟไหมลุกโซน
ชนเหลานี้จักสามารถบรรลุพระอรหัตดวยอาการอยางนี้ ลําดับนั้น พระองค
ไดตรัสอาทิตตปริยายสูตรนี้ เพื่อแสดงธรรมแกชนเหลานั้น โดยปาฏิหาริย
หลายรอย ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อธิบายวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงเลือกพระธรรมเทศนาอันเปนสัปปายะ ของชน
(ชฎิล) เหลานั้น จึงตรัสเรียก ดวยหมายจะทรงแสดงอาทิตตปริยาย
สูตรนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาทิตฺต แปลวาอันไฟติดแลว ลุกโชน
แลว คําที่เหลือ มีนัยดังกลาวแลวนั่นแล. ตรัสทุกขลักษณะไวในพระสูตรนี้
ดวยประการฉะนี้.
จบ อรรถกถาอาทิตตปริยายสูตรที่ ๖

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 41

๗. อันธภูตสูตร

วาดวยสิ่งทั้งปวงเปนสิง่ มืดมน
[ ๓๒ ] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู พระวิหารเวฬุวัน
กลันทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤห ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาได
ตรัสกะภิกษุทูลหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเปนสีมืดมน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สงิ่ ทั้งปวงที่เปนสิ่งมืดมน คืออะไร. คือ จักษุ
รูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส เปนสิ่งมืดมน แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ก็เปนสิ่ง
มืดมน มืดมนเพราะอะไร. เรากลาววา มืดมนเพราะชาติ ชรา มรณะ
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส เปนสิ่งมืดมน แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ก็เปนสิ่งมืดมน
มืดมนเพราะอะไร. เรากลาววา มืดมนเพราะชาติ ชรา มรณะ โสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู
ไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้งในจักษุ ทั้งในรูป ทั้งใน
จักษุวิญญาณ ทั้งในจักษุสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ ยอมเบื่อหนายทั้ง
ในใจ ทั้งในธรรมารมณ ทั้งในมโนวิญญาณ ทั้งในมโนสัมผัส ทั้งใน
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโน-
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สัมผัสเปนปจจัย เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด.
จิตยอมหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว
รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวยากรณ
ภาษิตนี้จบลงแลว ภิกษุเหลานั้นตางชื่นชมยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ก็แหละเมื่อพระองคไดตรัสไวยากรณภาบิตนี้อยู ภิกษุเหลานั้น
ตางมีจิตหลุดพนจากอาสวะ เพราะไมถือมั่น ดังนี้แล.
จบ อันธภูตสูตรที่ ๗
อรรถกถาอันธภูตสูตรที่ ๗
ในอันธภูตสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
บทวา อนฺธภูต ความวา ครอบงํา ทวมทับ อธิบายวา ขัดขวาง
แลว. ในพระสูตรแมนี้ ตรัสเฉพาะทุกขลักขณะเทานั้น.
จบ อรรถกถาอันธภูตสูตรที่ ๗
๘. สารุปปสูตร

วาดวยทรงแสดงขอปฏิบัตอิ ันสมควรแกการเพิกถอนสิ่งทั้งปวง
[ ๓๓ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงขอปฏิบัติอันสมควรแก
การเพิกถอนซึ่งความสําคัญสิ่งทั้งปวงดวยตัณหามานะทิฏฐิแกเธอทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ขอ
ปฏิบัติอันสมควรแกการเพิกถอนซึ่งความสําคัญสิ่งทั้งปวงดวยตัณหา มานะ
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และทิฏฐิเปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้ ยอมไมสําคัญ
ซึ่งจักษุ ยอมไมสําคัญในจักษุ ยอมไมสําคัญแตจักษุ ยอมไมสําคัญวา
จักษุของเรา ยอมไมสําคัญซึ่งรูป ในรูป แตรูปวา รูปของเรา ยอมไม
สําคัญซึ่งจักษุวิญญาณ ในจักษุวิญญาณ แตจักษุวิญญาณวา จักษุวิญญาณ
ของเรา ยอมไมสําคัญจักษุสัมผัส ในจักษุสัมผัส แตจักษุสัมผัสวา จักษุสัมผัสของเรา ยอมไมสําคัญสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ในเวทนานั้น แตเวทนานั้นวา
เวทนานั้นเปนของเรา ฯลฯ ยอมไมสําคัญซึ่งใจ ในใจ แตใจวา ใจของเรา
ยอมไมสําคัญซึ่งธรรมารมณ ในธรรมารมณ แตธรรมารมณวา ธรรมารมณ
ของเรา ยอมไมสําคัญซึ่งมโนวิญญาณ ในมโนวิญญาณ แตมโนวิญญาณวา
มโนวิญญาณของเรา ยอมไมสําคัญซึ่งมโนสัมผัส ในมโนสัมผัส แตมโนสัมผัสวา มโนสัมผัสของเรา ยอมไมสําคัญในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ในเวทนานั้น แต
เวทนานั้นวา เวทนานั้นเปนของเรา ยอมไมสําคัญซึ่งสิ่งทั้งปวง ในสิ่ง
ทั้งปวง แตสิ่งทั้งปวงวา สิ่งทั้งปวงเปนของเรา บุคคลผูไมสําคัญอยูอยางนี้
ยอมไมถือมั่นอะไร ๆ ในโลก เมื่อไมถือมั่น ยอมไมสะดุงกลัว เมื่อไม
สะดุงกลัว ยอมดับสนิทไดเฉพาะตนทีเดียว รูช ัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้
มิไดมี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันนี้แล คือ ขอปฏิบตั ิที่ควรแกการเพิกถอน
ซึ่งความสําคัญสิ่งทั้งปวงดวยตัณหา มานะ และทิฏฐิ.
จบ สารุปปสูตรที่ ๘
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อรรถกถาสารุปปสูตรที่ ๘
ในสารุปปสูตรที่ ๘ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา สพฺพมฺิตสมุคฺฆาตสารุปฺป ความวา สมควร
แกขอปฏิบัติอันจะเพิกถอนความสําคัญดวยตัณหา มานะและทิฏฐิทั้งหมด
บทวา อิธ ไดแก ในพระศาสนานี้. บทวา จกฺขุ น มฺติ ความวา
ยอมไมสําคัญจักษุวา เรา วาของเรา หรือวา ผูอ ื่น ของผูอื่น บทวา
จกฺขุสฺมึ น มฺติ ความวา ยอมไมสําคัญวาเรามีความกังวลในจักษุ
คือมีความกังวลดวยกิเลสเครื่องกังวลในจักษุของเรามีความกังวลดวยกิเลส
เครื่องกังวลในจักษุของผูอื่น. บทวา จกฺขุโต น มฺติ ความวา
ยอมไมสําคัญแมอยางนี้วา เราปราศจากจักษุ คือความกังวลดวยกิเลส
เครื่องกังวล เราปราศจากจักษุ ปราศจากจักษุของผูอื่น คือความกังวลดวย
กิเลสเครื่องกังวลปราศจากจักษุของผูอื่น อธิบายวา ไมทาํ ความสําคัญ
ดวยตัณหามานะและทิฏฐิ แมอยางหนึ่งใหเกิดขึ้น. บทวา จกฺขุ เมติ
น มฺติ ความวา ไมสําคัญวาจักษุของเรา อธิบายวา ไมทําความ
สําคัญดวยตัณหาอันเปนอัตตาของเรา ใหเกิดขึ้น. คําที่เหลืองายทั้งนั้น
ดังนี้แล. ในพระสูตรนี้ ตรัสวิปสสนาใหบรรลุพระอรหัตในฐานะ ๑๔๔.
จบ อรรถกถาสารุปปสูตรที่ ๘
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๙. ปฐมสัปปายสูตร

วาดวยทรงแสดงขอปฏิบัตอิ ันเปนที่สบายแกการเพิกถอนสิ่งทั้งปวง
[ ๓๔ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงขอปฏิบัติอันเปนที่สบาย
แกการเพิกถอนซึ่งความสําคัญสิ่งทั้งปวงดวยตัณหามานะและทิฏฐิแกเธอ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ขอปฏิบตั ิ
อันเปนที่สบายแกการเพิกถอนซึ่งความสําคัญสิ่งทั้งปวงดวยตัณหามานะและ
ทิฏฐิเปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้ ยอมไมสําคัญ
ซึ่งจักษุ ในจักษุ แตจักษุ วาจักษุของเรา ยอมไมสําคัญรูป ยอมไมสําคัญ
จักษุวิญญาณ ยอมไมสาํ คัญซึ่งจักษุสัมผัส ยอมไมสําคัญซึ่งสุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัส. เปนปจจัย ใน
เวทนานั้น แตเวทนานั้น วา เวทนานั้นเปนของเรา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เพราะสิ่งใดที่ตนสําคัญไว เปนที่ใหสําคัญ เปนแดนใหสําคัญ เปนเหตุให
สําคัญวา เปนของเรา สิ่งนั้นลวนเปลี่ยนแปลงออกไปจากที่สําคัญนั้น คือ
สัตวในภพก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางอื่น สัตวโลกยอมเพลิดเพลิน
เฉพาะภพเทานั้น ฯลฯ ยอมไมสําคัญซึ่งใจ ในใจ แตใจ วาใจของเรา
ยอมไมสําคัญซึ่งธรรมารมณในธรรมารมณ แตธรรมารมณ วาธรรมารมณ
ของเรา ยอมไมสําคัญซึ่งมโนวิญญาณ ในมโนวิญญาณ แตมโนวิญญาณ วา
มโนวิญญาณของเรา ยอมไมสําคัญซึ่งมโนสัมผัส ในมโนสัมผัส แตมโนสัมผัส วา มโนสัมผัสของเรา ยอมไมสําคัญซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ในเวทนานั้น
แตเวทนานั้น วา เวทนานั้นเปนของเรา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลนั้น
ยอมไมสําคัญซึ่งขันธ ธาตุและอายตนะ ในขันธ ธาตุและอายตนะ แตขันธ
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ธาตุและอายตนะ วา ขันธ ธาตุและอายตนะเปนของเรา บุคคลรูไมสําคัญ
อยูอยางนี้ ยอมไมถือมั่นอะไร ๆ ในโลก เมื่อไมถือมั่น ยอมไมสะดุงกลัว
เมื่อไมสะดุงกลัว ยอมดับสนิทไดเฉพาะตนทีเดียว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทํา เสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปน
อยางนี้มิไดมี ดังนี้ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย อันนี้แล คือ ขอปฏิบัติอันเปน
ที่สบายแกการเพิกถอนซึ่งความสําคัญสิ่งทั้งปวงดวยตัณหามานะและทิฏฐิ.
จบ ปฐมสัปปายสูตรที่ ๙
อรรถกถาปฐมสัปปายสูตรที่ ๙
ในสูตรที่ ๙ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา สมุคฺฆาตสปฺปายา ไดแก เปนอุปการะแกการเพิกถอน.
บทวา ตโต ต โหติ อฺถา ความวา สิ่งนั้นยอมเปนโดยอาการอื่น
จากที่สําคัญนั้น. บทวา อฺถาภาวี ภวสตฺโต โลโก ภวเมว
อภินนฺทติ ความวา สัตวแมมีความเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น ดวยการ
เขาถึงความเปนอยางอื่น คือความเปลี่ยนแปลงก็ยังติด คือของ คือกังวล
อยูในภพ สัตวโลกนี้จึงชื่อวายอมเพลิดเพลินเฉพาะภพเทานั้น. บทวา
ยาวตา ภิกฺขเว ขนฺธธาตุอายตน ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลนั้น
ยอมไมสําคัญแมขันธธาตุและอายตนะนี้มีประมาณเทาใดวา ขันธทั้งหลาย
ธาตุทั้งหลาย และอายตนะ ดังนี้. ดวยบทวา ตมฺป น มฺติ ทรงชัก
เอาขอที่บุคคลถือเอาในหนหลังนั่นแลมาแสดงอีก. ในพระสูตรนี้ ตรัส
วิปสสนาใหบรรลุพระอรหัตในฐานะ ๑๔๘.
จบ อรรถกถาปฐมสัปปายสูตรที่ ๙
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๑๐. ทุตยิ สัปปายสูตร

วาดวยทรงแสดงขอปฏิบัตทิ ี่สบายแกการเพิกถอนสิ่งทั้งปวง
[ ๓๕ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงขอปฏิบัติอันเปนที่สบาย
แกการเพิกถอนซึ่งความสําคัญสิ่งทั้งปวงดวยตัณหามานะและทิฏฐิแกเธอ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอปฏิบัติ
อันเปนที่สบายแกการเพิกถอนซึ่งความสําคัญสิ่งทั้งปวงดวยตัณหามานะและ
ทิฏฐิเปนไฉน.
ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอ
นั้นเปนไฉน จักษุเที่ยงหรือไมเที่ยง. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ไมเที่ยง
พระเจาขา.
พ. สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา.
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. รูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย เที่ยงหรือไมเทียง.
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา.
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ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯลฯ
พ. ใจเที่ยงหรือไมเที่ยง
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
ภิ. เปนทุกข พระเจาเขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา.
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส เที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา.
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ยอมเบื่อหนายทั้งในจักษุ ทั้งในรูป ทั้งในจักษุวิญญาณ ทั้งในจักษุสัมผัส
ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะ
จักษุสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ ยอมเบื่อหนายทั้งในใจ ทั้งในธรรมารมณ
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ทั้งในมโนวิญญาณ ทัง้ ในมโนสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เมือ่ เบื่อหนาย
ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว
ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูช ดั วา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบ
แลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้
กอนภิกษุทั้งหลาย อันนีแ้ ล คือ ขอปฏิบัติอันเปนที่สบายแกการเพิกถอน
ซึ่งความสําคัญสิ่งทั้งปวงดวยตัณหามานะและทิฏฐิ.
จบ ทุติยสัปปายสูตรที่ ๑๐
สัพพวรรคที่ ๓
อรรถกถาทุติยสัปปายสูตรที่ ๑๐
ในทุติยสัปปายสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
พระผูมีพระภาคเจาครั้งทรงแสดงการยึดถือตัณหา มานะ ทิฏฐิ
ดวยอยางละ ๓ บท มีอาทิวา เอต มม ดังนี้ จึงทรงแสดงเทศนา โดย
ปริวัตตนัย ๓. แตเมื่อวาโดยลําดับในพระสูตรทั้ง ๓ นี้ พระองคตรัส
มรรคที่ ๔ พรอมดวยวิปสสนา.
จบ อรรถกถาทุติยสัปปายสูตรที่ ๑๐
จบ สัพพวรรคที่ ๓

รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. สัพพสูตร ๒. ปฐมปหานสูตร ๓. ทุติยปหานสูตร ๔. ปฐมปริชานสูตร ๕. ทุติยปริชานสูตร ๖. อาทิตตปริยายสูตร ๗. อันธภูตสูตร ๘. สารุปปสูตร ๙. ปฐมสัปปายสูตร ๑๐. ทุติยสัปปายสูตร.
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ชาติธรรมวรรคที่ ๔
๑. ชาติอาทิธรรมสูตร

วาดวยสิ่งทั้งปวงมีความเกิดเปนตนเปนธรรมดา
[๓๖ ] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหาร
เชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ณ ที่นั้นแล
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวง
มีความเกิดเปนธรรมดา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สงิ่ ทั้งปวงที่มีความเกิดเปน
ธรรมดาคืออะไรเลา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย คือ จักษุ รูป จักษุวิญญาณ
จักษุสัมผัส มีความเกิดเปนธรรมดา แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ก็มคี วามเกิดเปน
ธรรมดา ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส มีความเกิด
เปนธรรมดา แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้น
เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ก็มีความเกิดเปนธรรมดา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้งในจักษุทั้งในรูป
ทั้งในจักษุวิญญาณ ทั้งในจักษุสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ ทั้งในใจ ทั้ง
ในธรรมารมณ ทั้งในมโนวิญญาณ ทั้งในมโนสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย
เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน เมื่อ
หลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูช ัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้
มิไดมี ดังนี้.
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[๓๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงมีความแกเปนธรรมดา.
[๓๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงมีความปวยไขเปนธรรมดา.
[๓๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิง่ ทั้งปวงมีความตายเปนธรรมดา.
[๔๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงมีความเศราโศกเปนธรรมดา.
[๔๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงมีความเศราหมองเปนธรรมดา.
[๔๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงมีความสิ้นไปเปนธรรมดา.
[๔๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา.
[๔๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงมีเหตุใหเกิดเปนธรรมดา.
[๔๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงมีความดับไปเปนธรรมดา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งทั้งปวงที่มีความดับไปเปนธรรมดา คือ อะไรเลา.
กอนภิกษุทั้งหลาย คือ จักษุ รูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส มีความ
ดับไปเปนธรรมดา แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ก็มีความดับไปเปนธรรมดา ฯลฯ ใจ
ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส มีความดับไปเปนธรรมดา แม
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัส
เปนปจจัย ก็มีความดับไปเปนธรรมดา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก
ผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้งในจักษุ ทั้งในรูป ทั้งใน
จักษุวิญญาณ ทั้งในจักษุสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ ทั้งในใจ ทั้งใน
ธรรมารมณ ทั้งในมโนวิญญาณ ทั้งในมโนสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา ทั้ง
ในทุกขเวทนา ทั้งในอทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย
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เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน
เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปน
อยางนี้มิไดมี.
จบ ชาติธรรมวรรคที่ ๔
อรรถกถาชาติธรรมวรรคที่ ๔
อรรถกถาชาติอาทิธรรมสูตรเปนตน
ในชาติธรรมวรรคที่ ๔ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ชาติธมฺม ความวา มีความเกิดเปนธรรมดา มีความบังเกิด
เปนธรรมดา มีความบังเกิดเปนสภาวะ. บทวา ชราธมฺม ไดแกมีความ
แกเปนสภาวะ. บทวา พฺยาธิธมฺม ไดแกมีพยาธิเปนสภาวะ โดยความ
เปนปจจัยแหงการเกิดขึ้นแหงพยาธิ. บทวา มรณธมฺม ไดแกมีความ
ตายเปนสภาวะ. บทวา โสกธมฺม ไดแกมีความโศกเปนสภาวะ โดย
ความเปนปจจัยแหงการเกิดขึ้นแหงความโศก. บทวา สกิเลสิกธมฺม
ไดแกมีความเศราหมองเปนสภาวะ. บทวา ขยฺธมฺม ไดแกมีความถึง
ความสิ้นไปเปนสภาวะ แมในสภาวะมีความเสื่อมไปเปนธรรมดาเปนตน
ก็นัยนี้เหมือนกันแล.
จบ อรรถกถาชาติธรรมวรรคที่ ๔
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ชาติธรรมสูตร ๒. ชราธรรมสูตร ๔. พยาธิธรรมสูตร
๔. มรณธรรมสูตร ๕. โสกธรรมสูตร ๖. สังกิเลสธรรมสูตร ๗. ขยธรรมสูตร ๘. วยธรรมสูตร ๙.สมุทยธรรมสูตร ๑๐. นิโรธธรรมสูตร.
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อนิจจวรรคที่ ๕
๑. อนิจจาทิธรรมสูตร

วาดวยสิ่งทั้งปวงเปนของไมเที่ยงเปนตนเปนธรรมดา
[ ๔๖ ] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหาร
เชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวง
เปนของไมเที่ยง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงที่เปนของไมเที่ยง คือ
อะไร. คือ จักษุ รูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส เปนของไมเที่ยง
แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ก็เปนของไมเที่ยง ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ
มโนสัมผัส เปนของไมเที่ยง แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ก็เปนของไมเที่ยง ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้ง
ในจักษุ ทั้งในรูป ทั้งในจักษุวิญญาณ ทั้งในจักษุสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย
ฯลฯ ทั้งในใจ ทั้งในธรรมารมณ ทัง้ ในมโนวิญญาณ ทั้งในมโนสัมผัส
ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะ
มโนสัมผัสเปนปจจัย เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด
ยอมหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อ .
ความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้ .
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[ ๔๗ ]
[ ๔๘ ]
[ ๔๙ ]
[ ๕๐ ]
[ ๕๑ ]
[ ๕๒ ]
[ ๕๓ ]
[ ๕๔ ]

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเปนทุกข.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเปนอนัตตา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงควรรูยิ่ง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงควรกําหนดรู.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงควรละ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงควรทําใหแจง
ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงควรรูยิ่งแลวกําหนดรู
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงวุนวาย.

วาดวยสิ่งทั้งปวงเปนของถูกเบียดเบียน
[ ๕๕ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิงทั้งปวงขัดของ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สิ่งทั้งปวงขัดของ คิดอะไรเลา. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คือ จักษุ รูป
จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส ขัดของ ฯลฯ ใจ. ธรรมารมณ มโนวิญญาณ
มโนสัมผัส ก็ขัดของ แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ก็ขัดของ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนาย ทั้งในจักษุ ทั้งในรูป
ทั้งในจักษุวิญญาณ ทั้งในจักษุสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ ทัง้ ในใจ ทั้งใน
ธรรมารมณ ทั้งในมโนวิญญาณ ทั้งในมโนสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เมื่อ
เบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน เมื่อหลุดพน
แลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูช ัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้.
จบ อนิจจวรรคที่ ๕
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อรรถกถาอนิจจวรรคที่ ๕
ในอนิจจวรรคที่ ๕ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
ญาตปริญญามาในบทวา ปริฺเยฺย. แตปริญญา ๒ นอกนี้
พึงทราบวาทานก็ถือเอาดวยเหมือนกัน. เฉพาะตีรณปริญญาและปหานปริญญา มาทั้งในบท ปริฺเยฺย ทั้งในบท ปหาตพฺพ. แตปริญญาทั้ง ๒
นอกนี้ พึงทราบวาทานถือเอาดวยเหมือนกัน. บทวา สจฺฉิกาตพฺพ
แปลวา พึงกระทําใหประจักษ. แมในบทวา อภิเฺ ยฺยา ปริเฺ ยฺย นี้
ถึงทานไมไดกลาวถึงปหานปริญญาก็จริง แตพึงทราบวา ทานถือเอาดวย
เหมือนกัน. บทวา อุปทฺทุต ไดแกดว ยอรรถมากมาย. บทวา อุปสฺสฏ
ไดแกดวยอรรถวาถูกกระทบ. บทที่เหลืองายทั้งนั้นแล
จบ อรรถกถาอนิจจวรรคที่ ๕

รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. อนิจจสูตร ๒. ทุกขสูตร ๓. อันตตสูตร ๔. อภิญเญยยสูตร ๕. ปริญเญยยสูตร ๖. ปหาตัพพสูตร ๗. สัจฉิกาตัพพสูตร
๘. อภิญญาปริญเญยยสูตร ๙. อุปทุตสูตร ๑๐. อุปสสัฏฐสูตร
จบ ปฐมปณณาสก
จบ สฬายตนวรรค

รวมวรรคที่มีในปณณาสกนี้ คือ
๑. สุทธวรรค ๒. ยมกวรรค ๓. สัพพวรรค ๔. ชาติธรรมวรรค ๕. อนิจจวรรค.
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ทุติยปณณาสก
อวิชชาวรรคที่ ๑
๑. อวิชชาสูตร

๑

วาดวยการละอวิชชาไดวิชชาจึงจะเกิด
[ ๕๖ ] กรุงสาวัตถี ฯลฯ ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขาง
หนึ่ง ครัน้ แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
บุคคลเมื่อรูอยางไร เห็นอยางไร จึงจะละอวิชชาได วิชชาจึงจะเกิดขึ้น.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ บุคคลรูอ ยู เห็นอยูซึ่งจักษุ โดย
ความเปนของไมเที่ยง จึงจะละอวิชชาได วิชชาจึงจะเกิด บุคคลรูอยูเห็นอยู
ซึ่งรูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย โดยความเปนของไมเที่ยง
จึงจะละอวิชชาได วิชชาจึงจะเกิดขึ้น บุคคลรูอยู เห็นอยู ซึ่งหู จมูก
ลิ้น กาย ใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส สุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย
โดยความเปนของไมเที่ยง จึงจะละอวิชชาได วิชชาจึงจะเกิด ดูกอนภิกษุ
บุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้แล จึงจะละอวิชชาได วิชชาจึงจะเกิด.
จบ อวิชชาสูตรที่ ๑
๑. อรรถกถาอวิชชาวรรคที่ ๑ แกรวมกันไวทายวรรค.
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๒. ปฐมสังโยชนสูตร

วาดวยการละสังโยชน
[ ๕๗ ] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยู
อยางไร จึงจะละสังโยชนได.
พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลรูอยู เห็นอยูซึ่งจักษุ โดยความ
เปนของไมเที่ยง จึงจะละสังโยชนได บุคคลรูอยู เห็นอยูซึ่งรูป จักษุ
วิญญาณ จักษุสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย โดยความเปนของไมเที่ยง จึงจะละ
สังโยชนได ฯลฯ บุคคลรูอยู เห็นอยูซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย โดยความเปนของ
ไมเที่ยง จึงจะละสังโยชนได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลรูอยูอยางนี้
เห็นอยูอยางนี้แล จึงจะละสังโยชนได.
จบ ปฐมสังโยชนสูตรที่ ๒
๓. ทุติยสังโยชนสูตร

วาดวยสังโยชนถูกเพิกถอน
[ ๕๘ ] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยู
อยางไร สังโยชนจึงถึงความเพิกถอน.
พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลรูอยู เห็นอยูซึ่งจักษุ โดยความ
เปนอนัตตา สังโยชนจึงจะถึงความเพิกถอน เมื่อบุคคลรูอยู เห็นอยูซึ่งรูป
จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
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ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย โดยความเปนอนัตตา สังโยชนจึงจะ
ถึงความเพิกถอน เมื่อบุคคลรูอยู เห็นอยูซึ่งหู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย โดยความเปน
อนัตตา สังโยชนจึงจะถึงความเพิกถอน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคล
รูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้แล สังโยชนจึงจะถึงความเพิกถอน.
จบ ทุติยสังโยชนสูตรที่ ๓
๔. ปฐมอาสวสูตร

วาดวยการละอาวาสวะ
[ ๕๙ ] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยู
อยูอยางไร จึงจะละอาสวะได ฯลฯ
จบ ปฐมอาสวสูตรที่ ๔
๕. ทุติยอาสวสูตร

วาดวยอาสวะถูกเพิกถอน
[ ๖๐ ] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลรูอยูอยางไร เห็น
อยูอยางไร อาสวะจึงจะถึงความเพิกถอน ฯลฯ
จบ ทุติยอาสวสูตรที่ ๕
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๖. ปฐมอนุสัยสูตร

วาดวยการละอนุสัย
[ ๖๑ ] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลรูอยูอยางไร เห็น
อยูอยางไร จึงจะละอนุสัยได ฯลฯ
จบ ปฐมอนุสัยสูตรที่ ๖
๗. ทุติยอนุสัยสูตร

วาดวยอนุสัยถูกเพิกถอน
[ ๖๒ ] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลรูอยูอยางไร เห็น
อยูอยางไร อนุสัยจึงจะถึงความเพิกถอน.
พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลรูอยู เห็นอยูซึ่งจักษุ โดย
ความเปนอนัตตา อนุสัยจึงจะถึงความเพิกถอน ฯลฯ เมื่อบุคคลรูอยู เห็นอยู
ซึ่งหู จมูก ลิ้น กาย ใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส สุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย
โดยความเปนอนัตตา อนุสัยจึงจะถึงความเพิกถอน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เมื่อบุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้แล อนุสัยจึงจะถึงความเพิกถอน.
จบ ทุติยอนุสัยสูตรที่ ๗
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๘. ปริญญาสูตร

วาดวยทรงแสดงธรรมเพื่อกําหนดรูอุปาทาน
[ ๖๓ ] พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเพื่อกําหนดรู
อุปาทานทั้งปวงแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงพึงธรรมนั้น ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมเพื่อกําหนดรูซึ่งอุปาทานทั้งปวงเปนไฉน. อาศัยจักษุและ
รูป เกิดจักษุวิญญาณ รวมธรรม ๓ ประการ เปนผัสสะ เพราะผัสสะ
เปนปจจัยจึงเกิดเวทนา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็น
อยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้งในจักษุ ทั้งในรูป ทีใ่ นจักษุวิญญาณ ทั้งใน
จักษุสัมผัส ทั้งในเวทนา เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลาย
กําหนัด ยอมหลุดพน เธอยอมทราบชัดวา เรากําหนดรูวาหลุดพนอุปาทาน
อาศัยหูและเสียง ฯลฯ อาศัยจมูกและกลิ่น ฯลฯ อาศัยลิ้นและรส ฯลฯ อาศัย
กายและโผฏฐัพพะ ฯลฯ อาศัยใจแล .ธรรมารมณ จึงเกิดมโนวิญญาณ รวม
ธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงเกิดเวทนา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้ง
ในใจ ทั้งในธรรมารมณ ทั้งในมโนวิญญาณ ทั้งในมโนสัมผัส ทั้งใน
เวทนา เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุด
พน เธอยอมทราบชัดวา เรากําหนดรูวาหลุดพันอุปาทาน ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลายนี้แลเปนธรรมเพื่อกําหนดรูอุปาทานทั้งปวง.
จบ ปริญญาสูตรที่ ๘
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๙. ปฐมปริยาทานสูตร

วาดวยทรงแสดงธรรมเพือ่ ความครอบงําอุปาทาน
[ ๖๔ ] พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเพื่อความ
ครอบงําอุปาทานทั้งปวงแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงพึงธรรมนั้น ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเพื่อความครอบงําอุปาทานทั้งปวงเปนไฉน. อาศัย
จักษุและรูป เกิดจักษุวิญญาณ รวมธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะ
ผัสสะเปนปจจัยจึงเกิดเวทนา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกไดสดับแลว
เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนาย ทั้งในจักษุ ทั้งในรูป ทั้งในจักษุวิญญาณ
ทั้งในจักษุสัมผัส ทั้งในเวทนา เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะ
คลายกําหนัด ยอมหลุดพน เธอยอมทราบชัดวา เราครอบงําอุปาทาน
ไดแลววาหลุดพน ฯลฯ อาศัยใจและธรรมารมณ จึงเกิดมโนวิญญาณ
รวมธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา
อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้งในใจ ทั้งใน
ธรรมารมณ ทั้งในมโนวิญญาณ ทั้งในมโนสัมผัส ทั้งในเวทนา เมื่อ
เบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน เธอยอม
ทราบชัดวา เราครอบงําอุปาทานไดแลววาหลุดพน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
นี้แลเปนธรรมเพื่อความครอบงําอุปาทานทั้งปวง.
จบ ปฐมปริยาทานสูตรที่ ๙
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๑๐. ทุติยปริยาทานสูตร

วาดวยทรงแสดงธรรมเพือ่ ความครอบงําอุปาทาน
[ ๖๕ ] พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเพื่อความ
ครอบงําอุปาทานทั้งปวงแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงธรรมนั้น ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเพื่อความครอบงําอุปาทานทั้งปวงเปนไฉน. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษุเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ไมเที่ยงพระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นัน่ เปนตัวตน
ของเรา.
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. รูป ฯลฯ จักษุวิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. จักษุสัมผัสเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะ
จักษุสัมผัสเปนปจจัย เที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
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พ. โสตะ . . . ฆานะ . . . ชิวหา . . . กาย . . . ใจ . . . ธรรมารมณ
มโนวิญญาณ ... มุโนสัมผัส. . . สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกกสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา.
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ยอมเบื่อหนายทั้งในจักษุ ทั้งในรูป ทั้งในจักษุวิญญาณ ทั้งในจักษุสัมผัส
ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะจักษุสัมผัส
เปนปจจัย ฯลฯ ทั้งในใจ ทั้งในธรรมารมณ ทั้งในมโนวิญญาณ ทั้งใน
มโนสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิด
เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะ
คลายกําหนัด ยอมหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุด
พนแลว รูชดั วาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จ
แลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปน
ธรรมเพื่อความครอบงําอุปาทานทั้งปวง.
จบ ทุติยปริยาทานสูตรที่ ๑๐
อวิชชาวรรคที่ ๑
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ทุติยปณณาสก
อรรถกถาอวิชชาวรรคที่ ๑
ในอวิชชาวรรคที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อวิชฺชา ไดแกความไมรูในสัจจะ ๔. บทวา วิชฺชา ไดแก
รูแจงอรหัตตมรรค. บทวา อนิจฺจโต ชานโต ปสฺสโต ความวา
เมื่อรู เมื่อเห็น วาเปนทุกขเปนอนัตตา ชื่อวายอมละไดเหมือนกัน. ก็คํานี้
ตรัสไวโดยอัธยาศัยของบุคคลผูตรัสรู ในเมื่อตรัสโดยเปนของไมเที่ยง
ในบททั้งปวงก็นัยนี้เหมือนกัน
แตในที่นี้ บทวา สฺโชนา ไดแกสัญโญชน ๑๐. บทวา อาสวา
ไดแกอาสวะ ๔. บทวา อนุสยา ไดแกอนุสัย ๗. บทวา สพฺพูปาทานปริฺา ไดแกเพื่อรูชัดอุปาทานหมดทั้ง ๔ ดวยปริญญา ๓. บทวา
ปริยาทานาย ไดแกเพื่อความเกษม. บทที่เหลือในที่ทั้งปวงงายทั้งนั้นแล.
จบ อรรถกถาอวิชชาวรรคที่ ๑

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑ อวิชชาสูตร ๒. ปฐมสังโยชนสูตร ๓. ทุติยสังโยชนสูตร
๔. ปฐมอาสวสูตร ๕. ทุติยอาสวสูตร ๖. ปฐมอนุสัยสูตร ๗. ทุติยอนุสัยสูตร ๘. ปริญญาสูตร ๙. ปฐมปริยาทานสูตร ๑๐. ทุติยปริยาทานสูตร.
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มิคชาลวรรคที่ ๒
๑. ปฐมมิคชาลสูตร

วาดวยผูมีปกติอยูผูเดียว
[ ๖๖ ] กรุงสาวัตถี ฯลฯ ครัง้ นั้นแล ทานพระมิคชาละเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่พระองค
ตรัสวา ผูม ีปกติอยูเดียว ผูมีปกติอยูเดียวฉะนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไร
พระเจาขา ภิกษุจึงชื่อวามีปกติอยูผูเดียว และดวยเหตุเพียงเทาไร ภิกษุ
จึงชื่อวาอยูดวยเพื่อน. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนมิคชาละ รูปที่จะ
พึงรูแจงดวยจักษุอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร
ที่ตั้งความกําหนัด มีอยู ถาภิกษุยินดี กลาวสรรเสริญ หมกมุน รูปนั้นอยู
เมื่อเธอยินดี กลาวสรรเสริญ หมกมุนรูปนั้นอยู ยอมเกิดความเพลิดเพลิน
เมื่อมีความเพลิดเพลิน ก็มีความกําหนัดกลา เมื่อมีความกําหนัดกลา ก็มี
ความเกี่ยวของ ดูกอนมิคชาละ ภิกษุประกอบดวยความเพลิดเพลินและ
ความเกี่ยวของ เราเรียกวาผูมีปกติอยูดวยเพื่อน ฯลฯ ธรรมารมณที่พึงรู
แจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร
ที่ตั้งความกําหนัด มีอยู ถาภิกษุยินดี กลาวสรรเสริญ หมกมุน ธรรมารมณ
นั้นอยู เมื่อเธอยินดี กลาวสรรเสริญ หมกมุนธรรมารมณนั้นอยู ยอมเกิด
ความเพลิดเพลิน เมื่อมีความเพลิดเพลิน ก็มีความกําหนัดกลา เมื่อมีความ
กําหนัดกลา ก็มีความเกี่ยวของ ดูกอ นมิคชาละ ภิกษุผูประกอบดวยความ
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เพลิดเพลินและความเกี่ยวของ เราเรียกวา มีปกติอยูดวยเพื่อน ดูกอน
มิคชาละ ภิกษุผูมีปกติอยูดวยอาการอยางนี้ ถึงจะเสพเสนาสนะอันสงัด
คือ ปาไมและปาหญา เงียบเสียง ไมอื้ออึง ปราศจากกลิ่นอาย ควรเปน
ที่ประกอบงานลับของมนุษย สมควรเปนที่หลีกเรนอยูก็จริง ถึงอยางนั้น
ก็ยังเรียกวามีปกติอยูดวยเพื่อน ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะผูนั้นยังมีตัณหา
เปนเพื่อน เขายังละตัณหานั้นไมได ฉะนั้นจึงเรียกวา มีปกติอยูดวยเพื่อน.
[ ๖๗ ] ดูกอนมิคชาละ รูปทีจ่ ะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร ที่ตั้งความกําหนัด มีอยู ถาภิกษุ
ไมยินดี ไมกลาวสรรเสริญ ไมหมกมุนรูปนั้น เมื่อเธอไมยินดี ไมกลาว
สรรเสริญ ไมหมกมุนรูปนั้นอยู ความเพลิดเพลินยอมดับ เมือ่ ไมมีความ
เพลิดเพลิน ก็ไมมีความกําหนัด เมื่อไมมีความกําหนัด ก็ไมมีความ
เกี่ยวของ ดูกอนมิคชาละ ภิกษุไมประกอบดวยความเพลิดเพลินและ
ความเกี่ยวของ เราเรียกวามีปกติอยูผูเดียว ฯลฯ ธรรมารมณที่จะพึงรูแจง
ดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ใหเกิดความรัก ชักใหใคร
ชวนใหกําหนัด มีอยู ถาภิกษุไมยินดี ไมกลาวสรรเสริญ ไมหมกมุน
ธรรมารมณนั้นอยู เมือ่ เธอไมยินดี ไมกลาวสรรเสริญ ไมหมกมุน
ธรรมารมณนั้น ความเพลิดเพลินก็ดับ เมื่อไมมีความเพลิดเพลิน ก็ไมมี
ความกําหนัดกลา เมื่อไมมีความกําหนัดกลา ก็ไมมีความเกี่ยวของ ดูกอ น
มิคชาละ ภิกษุผูไมประกอบดวยความเพลิดเพลินและความเกี่ยวของ เรา
เรียกวา มีปกติอยูผูเดียว ดูกอนมิคชาละ ภิกษุผูมปี กติอยูดวยอาการอยางนี้
แมจะอยูปะปนกับภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา มหาอํามาตย
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ของพระราชา เดียรถีย สาวกของเดียรถีย ในละแวกบานก็จริง ถึงอยาง
นั้น ก็ยังเรียกวา มีปกติอยูผูเดียว ดูกอนมิคชาละ เราเรียกผูม ีปกติอยู
ดวยอาการอยางนี้วา มีปกติอยูผูเดียว ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะตัณหา
ซึ่งเปนเพื่อน เธอละไดแลว เพราะเหตุนั้นจึงเรียกวามีปกติอยูผูเดียว.
จบ ปฐมมิคชาลสูตรที่ ๑
มิคชาลวรรคที่ ๒
อรรถกถาปฐมมิคชาลสูตรที่ ๑
มิคชาลวรรคที่ ๒ ปฐมมิคชาลสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
บทวา จกฺขุวิฺเยฺยา ไดแก พึงกําหนดรูดวยจักขุวิญญาณ.
แมในสภาวะที่จะพึงรูแจงดวยโสตวิญญาณ ก็นัยนี้เหมือนกัน. บทวา
อิฏา ความวา จะเปนอารมณที่นาปรารถนาหรือไมนาปรารถนาก็ตาม.
บทวา กนฺตา แปลวา นาใคร. บทวา มนาปา แปลวา นาเจริญใจ.
บทวา ปยรูปา แปลวา เปนที่รัก. บทวา กามูปสฺหิตา ความวา
ประกอบดวยความใคร ซึ่งเกิดขึ้นทําเปนอารมณ. บทวา รชนิยา แปลวา
เปนที่ตั้งความกําหนัด อธิบายวา เปนเหตุใหเกิดความกําหนัด. บทวา
นนฺทิ ไดแก ความเพลิดเพลินดวยอํานาจตัณหา. บทวา สฺโโค
ไดแก สัญโญชน. บทวา นนฺทิสฺโชนสมฺปยุตฺโต ไดแก พัวพัน
ดวยความเพลินและความผูกพัน. บทวา อรฺวนปฏานิ ไดแก ปา
และติณชาตที่เกิดในปา.
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ในบทเหลานั้น แมในอภิธรรมทานกลาวตรง ๆ วาปาที่ออกไป
นอกเสาเขื่อนทั้งหมดนั้นเปนอรัญญะ ก็จริง ถึงอยางนั้น เสนาสนะที่ให
สําเร็จเปนอารัญญิกธุดงคองคคุณของผูอยูปา ทีท่ านกลาววา โดยที่สุดชัว่
๕๐๐ ธนู นั้นแหละ พึงทราบวา ทานประสงคเอาแลว. บทวา วนปฏ
ไดแก ที่เลยชายบานไป พวกมนุษยไมใชสอย ซึ่งไมเปนที่ไถหวาน.
สมจริงดวยคําที่ทานกลาวไววา คําวา วนปฏ นี้เปนชื่อของเสนาสนะ
ไกล. คําวา วนปฏ นี้เปนชื่อไพรสณฑ. คําวา วนปฏ นี้เปนเหตุ
ที่นากลัว. คําวา วนปฏ นี้เปนชื่อของความกลัวขนลุกชัน. คําวา
วนปฏ นี้เปนชื่อของชายแดน. คําวา วนปฏ นี้เปนชื่อของเสนาสนะ
ที่อยูหางไกลมนุษย. ในที่นี้ หมูไมที่อยูในปา เวนปริยายหนึ่งนี้ที่วา
ชายแดน ก็พึงทราบโดยปริยายที่เหลือแล.
บทวา ปนฺตานิ แปลวา ที่สุดแดน คือไกลมาก. บทวา อปฺปสทฺทานิ ไดแก ชื่อวามีเสียงนอย เพราะไมมีเสียงครกเสียงสากและเสียงเด็ก
เปนตน. บทวา อปฺปนิคฺโฆสานิ ไดแก ชื่อวามีเสียงกึกกองนอย เพราะ
ไมมีบันลือลัน่ และกึกกองอยางมากของเสียงนั้น ๆ. บทวา วิชนวาตานิ
ไดแก เวนจากลมในรางกายของคนผูสัญจร. บทวา มนุสฺสราหเสยฺยกานิ
ไดแก สมควรแกการงานลับของพวกมนุษย. บทวา ปฏิสลฺลานสารุปฺปานิ
ไดแก สมควรแกการหลีกเรน.
จบ อรรถกถาปฐมมิคชาลสูตรที่ ๑
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๒. ทุตยิ มิคชาลสูตร

วาดวยผูมีปกติอยูผูเดียว
[๖๘] ครั้งนั้นแล ทานพระมิคชาละเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคเจริญ ขาพระองคขอโอกาส
ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ ที่ขาพระองคไดฟงแลว พึงเปนผูหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ไมประมาท มี
ความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยูเถิด พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอน
มิคชาละ รูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
นารัก อาศัยความใคร ที่ตั้งความกําหนัด มีอยู ถาภิกษุยินดี กลาว
สรรเสริญ หมกมุนรูปนั้นอยู ยอมเกิดความเพลิดเพลิน เรากลาววา
เพราะความเพลิดเพลินจึงเกิดทุกข ฯลฯ ธรรมารมณที่จะพึงรูแจงดวยใจ
อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก . อาศัยความใคร ที่ตั้งความ
กําหนัดมีอยู ถาภิกษุยินดี กลาวสรรเสริญ หมกมุนธรรมารมณนั้นอยู
เมื่อเธอยินดี กลาวสรรเสริญ หมกมุน ธรรมารมณนั้นอยู ยอมเกิดความ
เพลิดเพลิน เรากลาววา เพราะเกิดความเพลิดเพลิน จึงเกิดทุกข.
[ ๖๙ ] ดูกอนมิคชาละ รูปทีจ่ ะพึงรูแจงดวยจักษุอันนาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร ที่ตั้งความกําหนัด มีอยู ถาภิกษุ
ไมยินดี ไมกลาวสรรเสริญ ไมหมกมุนรูปนั้นอยู เมื่อไมยินดี ไมกลาว
สรรเสริญ ไมหมกมุนรูปนั้น ความเพลิดเพลินก็ดับ เรากลาววา เพราะ
ความเพลิดเพลินดับทุกขจึงดับ ฯลฯ ธรรมารมณที่จะพึงรูแจงดวยใจอัน
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นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร ที่ตั้งความกําหนัด
มิอยู ถาภิกษุไมยินดี ไมกลาวสรรเสริญ ไมหมกมุนธรรมารมณนั้นอยู
เมื่อเธอไมยินดี ไมกลาวสรรเสริญ ไมหมกมุนธรรมารมณนั้น ความ
เพลิดเพลินก็ดับ เรากลาววา เพราะความเพลิดเพลินดับ ทุกขจึงดับ.
[๗๐] ครั้งนั้นแล ทานพระมิคชาละยินดีอนุโมทนาภาษิตของ
พระผูมีพระภาคเจา ลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา ทํา
ประทักษิณแลวหลีกไป ครั้งนั้นแล ทานพระมิคชาละหลีกออกจากหมู
อยูแตผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ทําใหแจงซึ่งที่สุด
แหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ที่กลุ บุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิตตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู รูชดั วา ชาติ
สิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจทีค่ วรทําทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อความ
เปนอยางนี้มิไดมี และทานพระมิคชาละไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ใน
จํานวนพระอรหันตทั้งหลาย ฉะนี้แล.
จบ ทุติยมิคชาลสูตรที่ ๒
อรรถกถาทุติยมิคชาลสูตรที่ ๒
ในทุติยมิคชาลสูตรที่ ๒ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา นนฺทินิโรธา ทุกขฺ นิโรโธ ความวา เพราะความ
เพลิดเพลินดวยอํานาจตัณหาดับ วัฏฏทุกขจักดับ.
จบ อรรถกถาทุติยมิคชาลสูตรที่ ๒
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๓. ปฐมสมิทธิสูตร

วาดวยสิ่งที่เรียกวามาร
[ ๗๑ ] สมัยหนึง่ พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหาร
เวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤห ครั้งนั้นแล ทานพระสมิทธิ
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา มาร มาร ดังนี้ ดวย
เหตุเพียงเทาไร พระเจาขา จึงเปนมารหรือการบัญญัติวามาร. พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นสมิทธิ จักษุ รูป จักษุวิญญาณ ธรรมที่จะพึงรู
แจงดวยจักษุวิญญาณ มีอยู ณ ที่ใด มารหรือการบัญญัติวามารก็มีอยู ณ
ที่นั้น หู เสียง โสตวิญญาณ ธรรมที่พึงรูแจงดวยโสตวิญญาณ มีอยู ณ
ที่ใด มารหรือการบัญญัติวามารก็มีอยู ณ ที่นั้น จมูก กลิ่น ฆานวิญญาณ
ธรรมที่จะพึงรูแจงดวยฆานวิญญาณ มีอยู ณ ที่ใด มารหรือการบัญญัติวา
มารก็มีอยู ณ ที่นั้น ลิน้ รส ชิวหาวิญญาณ ธรรมที่พึงรูแจงดวยชิวหาวิญญาณ มีอยู ณ ที่ใด มารหรือการบัญญัติวามารก็มีอยู ณ ที่นั้น กาย
โผฏฐัพพะ กายวิญญาณ ธรรมที่จะพึงรูแจงดวยกายวิญญาณ มีอยู ณ ที่ใด
มารหรือการบัญญัติวามารก็มีอยู ณ ที่นั้น ใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ
ธรรมที่จะพึงรูแจงดวยมโนวิญญาณ มีอยู ณ ที่ใด มารหรือการบัญญัติวา
มารก็มีอยู ณ ที่นั้น.
[ ๗๒ ] ดูกอนสมิทธิ จักษุ รูป จักษุวิญญาณ ธรรมที่จะพึงรูแจง
ดวยจักษุวิญญาณ ไมมี ณ ที่ใด มารหรือการบัญญัติวามารก็ไมมี ณ ที่นั้น
ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ ธรรมที่จะพึงรูแจงดวยมโนวิญญาณ
ไมมี ณ ที่ใดมารหรือการบัญญัติวามารก็ไมมี ณ ที่นั้น.
จบ ปฐมสมิทธิสูตรที่ ๓
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๔. ทุติยสมิทธิสูตร

วาดวยสิง่ ที่เรียกวาสัตว
[ ๗๓ ] ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา สัตว สัตว ดังนี้ ดวย
เหตุเพียงเทาไร พระเจาขา จึงเปนสัตวหรือบัญญัติวาสัตว ฯลฯ
จบ ทุติยสมิทธิสูตรที่ ๔
๕. ตติยสมิทธิสูตร

วาดวยสิ่งที่เรียกวาทุกข
[ ๗๔ ] ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา ทุกข ทุกข ดังนี้ ดวย
เหตุเพียงเทาไร พระเจาขา จะพึงเปนทุกข หรือบัญญัติวาทุกข ฯลฯ
จบ ตติยสมิทธิสูตรที่ ๕
อรรถกถาสมิทธิสูตรที่ ๓ - ๕
ในสมิทธิมารปญจสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา สมิทฺธิ ความวา ไดชื่ออยางนี้เพราะมีอัตตภาพบริบูรณ.
เลากันวา พระเถระนั้นมีอัตตภาพงามนาเลื่อมใส บริบูรณดวยอาการทั้งปวง
เหมือนพวงมาลาที่แขวนไว เหมือนหองมาลาที่ตกแตงไว ฉะนั้นจึงนับวา
สมิทธิ นั่นแล.
ดวยบทวา มาโร ทานสมิทธิถามถึงความตาย คําวา มาร ในคําวา
มารปฺตฺติ เปนนามบัญญัติ เปนนามไธย. ในบทวา อตฺถิ ตตฺถ มเร
วา มารปฺตฺติ วา นัน้ บทวา มรณ วา มรณ นี้ทานแสดงวา
นามมีอยู. สูตรที่ ๔ งายทั้งนั้น. สูตรที่ ๕ ก็เหมือนกัน.
จบ อรรถกถาสมิทธิสูตรที่ ๓ - ๕
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๖. จตุตถสมิทธิสูตร

วาดวยสิ่งที่เรียกวาโลก
[ ๗๕ ] ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา โลก โลก ดังนี้ ดวย
เหตุเพียงเทาไร จึงเปนโลก หรือบัญญัติวาโลก. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
กอนสมิทธิ จักษุ รูป จักษุวิญญาณ ธรรมที่พึงจะรูแจงดวยจักษุวิญญาณ
มีอยู ณ ที่ใดโลกหรือการบัญญัติวาโลกก็มีอยู ณ ที่นั้น ฯลฯใจ ธรรมารมณ
มโนวิญญาณ ธรรมที่จะพึงรูแจงดวยมโนวิญญาณ มีอยู ณ ที่ใด โลกหรือ
การบัญญัติวาโลกก็มีอยู ณ ที่นั้น
[๗๖] ดูกอนสมิทธิ จักษุ รูป จักษุวิญญาณ ธรรมที่จะพึงรู
แจงดวยจักษุวิญญาณ ไมมี ณ ที่ใด โลกหรือการบัญญัติวาโลกก็มี ณ ที่นนั้
ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ ธรรมที่จะพึงรูแจงดวยมโนวิญญาณ
ไมมี ณ ที่ใด โลกหรือการบัญญัติวาโลกก็มี ณ ทีน่ ั้น.
จบ จตุตถสมิทธิสูตรที่ ๖
อรรถกถาสมิทธิสูตรที่ ๖
ในสมิทธิสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ .
บทวา โลโก ความวา ที่ชื่อวา โลก เพราะอรรถวา แตกทําลาย.
ในสูตรทั้ง ๕ ตั้งแตสูตรที่พระมิคชาลเถระอาราธนา ตรัสเฉพาะวัฏฏะและ
วิวัฏฏะเทานั้น ดวยประการฉะนี้.
จบ อรรถกถาสมิทธิสูตรที่ ๖
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๗. อุปเสนสูตร

วาดวยกายเรี่ยราดประดุจกําแกลบ
[ ๗๗] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคเจาและทานพระสารีบุตร
ทานพระอุปเสนะ อยูที่ปา ชื่อสีตวัน เงื้อมเขาสัปปโสณฑิกะ กรุงราชคฤห
สมัยนั้นแล อสรพิษตัวหนึ่งไดตกลงที่กายของทานพระอุปเสนะ ครั้งนั้นแล
ทานพระอุปเสนะเรียกภิกษุทั้งหลายวา จงมาเถิด ผูมีอายุ จงยกกายเรานี้
ขึ้นสูเตียงแลวนําออกไปในภายนอก กอนที่กายนี้จะเรี่ยราดประดุจกําแกลบ
ในที่นี้แล เมื่อทานพระอุปเสนะกลาวอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรได
กลาวกะทานพระอุปเสนะวา ความที่กายของทาน พระอุปเสนะเปนอยางอื่น
หรือความแปรปรวนแหงอินทรียของทานพระอุปเสนะ เราทัง้ หลายยังไม
เห็นเลย เมื่อเปนเชนนี้ ทานพระอุปเสนะยังพูดอยางนี้วา จงมาเถิด ผูมี
อายุ จงยกกายเรานี้ขึ้นสูเตียงแลวนําไปภายนอก กอนที่กายนี้จะเรี่ยราด
ประดุจกําแกลบเลา ณ ทีน่ ี้ ทานพระอุปเสนะกลาววา ทานพระสารีบุตร
ผูใดพึงมีความตรึกอยางนี้วา เราเปนจักษุ หรือจักษุเปนของเรา ฯลฯ เรา
เปนใจ หรือใจเปนของเรา ความที่กายเปนอยางอื่น หรือความแปรปรวน
แหงอินทรียพึงมีแกผูนั้นแนนอน ทานพระสารีบุตร เรามิไดมีความตรึก
อยางนี้วา เราเปนจักษุ หรือจักษุเปนของเรา ฯลฯ เราเปนใจ หรือใจ
เปนของเรา ความที่กายจักกลายเปนอยางอื่น หรือความแปรปรวนแหง
อินทรียจักมีแกเรานั้น ไดอยางไร.
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สา. จริงอยางนั้น ทานพระอุปเสนะไดถอนอหังการ มมังการและ
มานานุสัยไดเด็ดขาดเปนเวลานานมาแลว ฉะนั้น ทานพระอุปเสนะจึงไม
มีความตรึกอยางนั้น.
ครั้งนั้นแล ภิกษุเหลานั้นยกกายของทานพระอุปเสนะขึ้นสูเตียง
นําไปภายนอก กายของทานพระอุปเสนะเรี่ยราดประดุจกําแกลบในที่
นั้นเอง ฉะนั้น.
จบ อุปเสนสูตรที่ ๗
อรรถกถาอุปเสนอาสีวิสสูตรที่ ๗
ในอุปเสนอาสีวิสสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา สีตวเน ไดแกในปาของปาชามีชื่ออยางนั้น. บทวา
ิสปฺปโสณฺฑิกปพฺภาเร ไดแกที่เงื้อมเขามีชื่ออยางนั้น เพราะเหมือนกัน
พังพานงู. บทวา อุปเสนสฺส ไดแกทานอุปเสนะผูเปนนองชายของ
พระธรรมเสนาบดี. บทวา อาสีวิโส ปติโต โหติ ความวา เลากัน
มาวา พระเถระเสร็จภัตกิจแลว ถือมหาจีวร ถูกลมออนๆ ทางชองหนาตาง
ที่รมเงาถ้ํา รําเพยพัด นั่งทําสูจิกรรมผานุง ๒ ชั้น. ขณะนั้น ลูกอสรพิษ
เลื้อยเลนอยูบนหลังคาถ้ํา ลูกงูเหลานั้น ตัวหนึ่งตกลงมาถูกจะงอยบา
พระเถระ. พระเถระถูกพิษเขา ฉะนั้นพิษของงูนั้นจึงซาบซานไปในกาย
ของพระเถระ เหมือนเปลวประทีปลามไปตามไสตะเกียง. พระเถระ
ทราบวาพิษแลนมาดังนั้น พิษนั้นพอตกลงเทานั้นแลนไปตามกําหนด ก็จริง
ถึงอยางนั้น ทานจึงใชพลังฤทธิ์ของตนอธิษฐานวา ขออัตตภาพนี้จงอยา
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พินาศในถ้ํา ดังนี้แลวเรียกภิกษุทั้งหลายมา. บทวา ปุราย กาโย อิเธว
วิถีรติ ความวา พวกทานจงนํากายนั้นออกขางนอกชั่วเวลาที่ยังไมกระจัด
กระจาย. บทวา อฺถตฺต แปลวา เปนอยางอื่น. บทวา อินฺทฺริยาน
วิปริณาม ไดแกภาวะคืออินทรียมีจักขุนทรียและโสตินทรียเปนตนละปกติ
ไป บทวา ตตฺเถว วิกิริ ความวา กระจัดกระจายบนเตียงนอยนั่นเอง
ในที่ที่นําออกมาตั้งไวภายนอก.
จบ อรรถกถาอุปเสนสูตรที่ ๗
๘. อุปวาณสูตร

วาดวยธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง
[๗๘] ครั้งนั้นแล ทานพระอุปวาณะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ที่ตรัสวา ธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ธรรมอันผู
บรรลุจะพึงเห็นเอง ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไร พระธรรมจึงชื่อวาอันผู
บรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขา
มาในตน อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน พระเจาขา.
[๗๙] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอุปวาณะ ก็ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลวรูเสวยรูป รูเสวยความกําหนัดในรูป
แลวรูชัดซึ่งความกําหนัดในรูปอันมีอยูในภายในวา เรายังมีความกําหนัด
ในรูปในภายใน อาการที่ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุแลวรูเสวยรูป รูเสวยความ
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กําหนัดในรูป และรูชัดซึ่งความกําหนัดในรูปอันมีอยูในภายในวาเรายังมี
ความกําหนัดในรูปในภายใน อยางนี้แล เปนธรรมอันผูบรรลุจะพึง
เห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน
อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน.
[๘๐] อีกประการหนึ่ง ดูกอนอุปวาณะ ภิกษุลิ้มรสดวยลิ้น ฯลฯ
[๘๑] อีกประการหนึ่ง ดูกอนอุปวาณะ ภิกษุรูแจงธรรมารมณ
ดวยใจแลวรูเสวยธรรมารมณ รูเสวยความกําหนัดในธรรมารมณ และ
รูชัดซึ่งความกําหนัดในธรรมารมณอันมีอยูภายในวา เรายังมีความกําหนัด
ในธรรมารมณในภายใน อาการที่ภิกษุรูแจงธรรมารมณดวยใจแลวรูเสวย
ธรรมารมณ รูเสวยความกําหนัดในธรรมารมณ และรูชัดซึ่งความกําหนัด
ในธรรมารมณอันมีอยูในภายในวา เรายังมีความกําหนัดในธรรมารมณ
ในภายใน อยางนี้แล เปนธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบ
ดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนพึงรู
เฉพาะตน.
[๘๒] ดูกอนอุปวาณะ ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุ
แลวรูเสวยรูป แตไมรูเสวยความกําหนัดในรูป และรูชัดซึ่งความกําหนัด
ในรูปอันไมมีในภายในวา เราไมมีความกําหนัดในรูปในภายใน อาการที่
ภิกษุเปนผูเห็นรูปดวยจักษุแลวรูเสวยรูป แตไมรเู สวยความกําหนัดในรูป
และรูชัดซึ่งความกําหนัดในรูปอันไมมีในภายในวา เราไมมีความกําหนัด
ในรูปในภายในอยางนี้แล เปนธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบ
ดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน.
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[๘๓] ดูกอนอุปวาณะ อีกประการหนึ่ง ภิกษุฟงเสียงดวยหู
สูดกลิ่นดวยจมูก ลิ้มรสดวยลิ้น.
[๘๔] ดูกอนอุปวาณะ อีกประการหนึ่ง ภิกษุรูซึ่งธรรมารมณ
ดวยใจแลวรูเสวยธรรมารมณ แตไมรูเสวยความกําหนัดในธรรมารมณ
และรูชัดซึ่งความกําหนัดในธรรมารมณอันไมมีในภายในวา เราไมมีความ
กําหนัดในธรรมารมณในภายใน อาการที่ภิกษุรูธรรมารมณดวยใจแลว
รูเสวยธรรมารมณ แตไมรูเสวยความกําหนัดในธรรมารมณ และรูชัดซึ่ง
ความกําหนัดในธรรมารมณอันไมมีในภายในวา เราไมมีความกําหนัดใน
ธรรมารมณในภายใน อยางนี้แล เปนธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง.
ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชน
พึงรูเฉพาะตน.
จบ อุปวาณสูตรที่ ๘
อรรถกถาอุปวาณสูตรที่ ๘

ในอุปวาณสูตรที่ ๘ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา รูปปฏิสเวที ความวา กําหนดอารมณตางโดยกสิณมีนีล
กสิณและปตกสิณเปนตน ทํารูปใหเปนอันตนรูแจงแลว. ถามวา เพราะ
เหตุไรจึงเปนผูไดชื่อวารูแจงรูป. แกวา เพราะภาวะที่กิเลสยังมีอยูนั้นแล
ชื่อวากระทํารูปราคะใหเปนอันตนรูแจงแลว ฉะนั้น ทานจึงกลาววา
รูปราคปฏิสเวทิ. คําวา. สนฺทฏิโก เปนตน มีอรรถไดกลาวไวแลว
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ในคัมภีรวิสุทธิมรรคนั้นแล. บทวา โน จ รูปราคปฏิสเวที ความวา
เพราะภาวะที่กิเลสไมมีนั่นแล ชื่อวาไมกระทํารูปราคะใหเปนอันตนรูแจง
แลว ฉะนั้น จึงตรัสวา โน จ รูปราคปฏิสเวที ดังนี้. ในพระสูตรนี้
ตรัสปจจเวกขณญาณของพระสขะและอเสขะ.
จบ อรรถกถาอุปวาณสูตรที่ ๘
๙. ปฐมผัสสายตนสูตร

วาดวยผูไมทราบชัดความเกิดเปนตนเปนผูไกลจากธรรมวินัย
[๘๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุบางรูปไมทราบชัด ความเกิด
ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ ตามความ
เปนจริง พรหมจรรยอันเธอยังไมอยูจบแลว เธอชือ่ วาเปนผูไกลจากธรรม
วินัยนี้ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึง่ ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเปนผูฉิบหายใน
ศาสนานี้ เพราะขาพระองคไมทราบชัด ความเกิด ความดับ คุณ โทษ
และอุบายเครื่องสลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ ตามความเปนจริง.
พ. ดูกอนภิกษุ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอพิจารณา
เห็นจักษุวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา ดังนี้หรือ.
ภิ. หามิได พระเจาขา.
พ. ดีละ ภิกษุ ในขอนี้ การที่เธอพิจารณาเห็นจักษุดวยอาการ
อยางนี้วา นัน่ ไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา ดังนี้
จักเปนอันเธอเห็นดีแลวดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง นี้แล
เปนที่สุดแหงทุกข ฯลฯ
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พ. เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอพิจารณาเห็นใจวา
นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา ดังนี้หรือ.
ภิ. หามิได พระเจาขา.
พ ดีละ ภิกษุ ในขอนี้ การที่เธอพิจารณาเห็นใจวา นั่นไมใช
ของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา ดังนี้ จักเปนอันเธอ
เห็นแลวดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง นี้แลเปนที่สุดแหงทุกข.
จบ ปฐมผัสสายตนสูตรที่ ๙
อรรถกถาปฐมผัสสายตนสูตรที่ ๙
ในปฐมผัสสายตนสูตรที่ ๙ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
บทวา ผสฺสายตน ไดแก อาการถูกตอง. บทวา อวุสติ  แปลวา
ไมอยูแลว. บทวา อารกา แปลวา ในที่ไกล. ดวยบทวา เอตฺถาห
ภนฺเต อนสฺสาส นี้ ภิกษุทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
ชื่อวาเปนผูฉิบหายแลวในพระศาสนานี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงพระดําริวา
ภิกษุนี้กลาววา เราชื่อวาฉิบหายแลวในพระศาสนานี้ เธอยังมีความเพียรยิ่ง
อยูในธาตุกัมมัฏฐานและกสิณเปนตนอยางอื่นหรือหนอ. เมื่อไมเห็นความ
เพียรยิ่งนั้น จึงทรงพระดําริวา กัมมัฏฐานอะไรหนอจักเปนสัปปายสบายแก
ภิกษุนี้. แตนั้นทรงเห็นวา กัมมัฏฐานคืออายตนะนั่นแล จักเปนสัปปายะ
เมื่อจะตรัสบอกกัมมัฏฐานนั้น จึงตรัสวา ต กึ มฺสิ ภิกขฺ ุ ดังนี้เปนตน
บทวา สาธุ เปนความราเริงในการพยากรณของเธอ. บทวา เอเสวนฺโต
ทุกฺขสฺส ความวา นีน้ ี่แลเปนที่สุดคือความขาดไปแหงวัฏฏทุกข คือ
นิพพาน.
จบ อรรถกถาปฐมผัสสายตนสูตรที่ ๙
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๑๐. ทุติยผัสสายตนสูตร

วาดวยผูไมทราบชัดความเกิดเปนตนเปนผูไกลจากธรรมวินัย
[๘๖] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุ
บางรูปไมทราบชัดความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออก
แหงผัสสายตนะ ๖ ตามความเปนจริง พรหมจรรยอันภิกษุนั้นไมอยูจบแลว
เธอชื่อวาเปนผูไกลจากธรรมวินัยนี้ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้
แลว ภิกษุรปู หนึ่งไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ก็ขาพระองคเปนผูฉิบหายแลวในธรรมวินัยนี้ เพราะขาพระองคไมทราบ
ชัดความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงผัสสายตนะ
๖ ตามความเปนจริง.
พ. ดูกอนภิกษุ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอพิจารณา
เห็นจักษุวา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา
ดังนี้หรือ.
ภิ. อยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดีละ. ภิกษุ ในขอนี้ การที่เธอพิจารณาเห็นจักษุวา นั่น ไมใช
ของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา ดังนี้ จักเปนอันเธอเห็นดี
แลวดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง ดวยอาการอยางนี้ ผัสสายตนะ
ที่ ๑ นี้จักเปนอันเธอละไดแลว เพื่อมิใหผัสสายตนะนั้นเกิดขึ้นอีกตอไป ฯลฯ
ภิ. อยางนั้น พระเจาขา.
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พ. ดีละ ภิกษุ ในขอนี้ การที่เธอพิจารณาเห็นใจวา นั่นไมใช
ของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา ดังนี้ จักเปนอันเธอเห็นดี
แลวดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง ดวยอาการอยางนี้ ผัสสายตนะ
ที่ ๖ นี้จักเปนอันเธอละไดแลว เพื่อมิใหผัสสายตนะนั้นเกิดขึ้นอีกตอไป.
จบ ทุติยผัสสายตนสูตรที่ ๑๐
อรรถกถาทุติยผัสสายตนสูตรที่ ๑๐
ในทุติยผัสสายตนสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ปนสฺสาส แปลวา ฉิบหายแลว. อธิบายวา เราชื่อวาเปน
ผูฉิบหายแลวแล. ในบทวา อายตึ อปุนพฺภวาย นี้ นิพพานชื่อวาความ
ไมเกิดอีกตอไป. อธิบายวา ผัสสายตนะ จักเปนอันเธอละไดแลว เพื่อ
ประโยชนแกการไมบังเกิด.
จบ อรรถกถาทุติยผัสสายตนสูตรที่ ๑๐
๑๑. ตติยผัสสายตนสูตร

วาดวยผูไมทราบชัดความเกิดเปนตนเปนผูไกลจากธรรมวินัย
[ ๘๗ ] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
บางรูปไมทราบชัดความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัด
ออกแหงผัสสายตนะ ๖ ตามความเปนจริง พรหมจรรยอนั เธอไมอยูจบ
แลว เธอชือ่ วาเปนผูไกลจากธรรมวินัยนี้ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัส
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อยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึง่ ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคเปนผูฉิบหายแลวในธรรมวินัยนี้ เพราะขาพระองค
ไมทราบชัดความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหง
ผัสสายตนะ ๖ ตามความเปนจริง.
พ. ดูกอนภิกษุ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษุเที่ยงหรือ
ไมเที่ยง.
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา.
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา.
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอนภิกษุ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอม
เบื่อหนายแมในจักษุ แมในหู แมในจมูก แมในลิน้ แมในกาย แมในใจ
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เมื่อเบื่อหนายยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัดจึงหลุดพน เมื่อหลุด
พนแลว ยอมมีญาณ หยั่งรูวาหลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อความเปนอยางนี้มิ
ไดมี.
จบ ตติยผัสสายตนสูตรที่ ๑๑
มิคชาลวรรคที่ ๒

อรรถกถาตติยผัสสายตนสูตรที่ ๑๑
ใน ตติยผัสสายตนสูตรที่ ๑๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
บทวา อนสฺสาส แปลวา ฉิบหายแลว. บทวา ปนสฺสาส แปลวา
ฉิบหายนักแลว. คําที่เหลือ พึงทราบตามนัยดังกลาวแลวแล.
จบ อรรถกถาตติยผัสสายตนสูตรที่ ๑๑
จบ มิคชาลวรรคที่ ๒

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมมิคชาลสูตร ๒. ทุติยมิคชาลสูตร ๓. ปฐมสมิทธิ
สูตร ๔. ทุติยสมิทธิสูตร ๕. ตติยสมิทธิสูตร ๖. จตุตถสมิทธิ
สูตร ๗. อุปเสนสูตร ๘. อุปวาณสูตร ๙. ปฐมผัสสายตนสูตร
๑๐. ทุติยผัสสายตนสูตร ๑๑. ตติยยผัสสตนสูตร.
๑. บาลี เปน ปนสฺสาส
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คิลานวรรคที่ ๓
๑. ปฐมคิลานสูตร

วาดวยทรงแสดงธรรมแกภิกษุผูอาพาธ
[ ๘๘ ] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ. ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ในวิหาร
โนน มีภิกษุรูปหนึ่งเปนผูใหม ไมปรากฏนามและโคตร เปนผูอาพาธ
ถึงความทุกข เปนไขหนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานโอกาส
ขอพระผูมีพระภาคเจาจงอาศัยความเอ็นดูเสด็จเขาไปหาภิกษุนั้นเถิด พระเจาขา. ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับคําวา ภิกษุ. ใหม และวา
เปนไข ทรงทราบชัดวาเปนภิกษุไมปรากฏชื่อและโคตร เสด็จเขาไปหา
ภิกษุนั้น ภิกษุนั้นไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแตไกล ครั้นเห็นแลว
ปูอาสนะไวที่เตียง ครัง้ นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะภิกษุนั้นวา
อยาเลยภิกษุ เธออยาปูอาสนะไวที่เตียงเลย อาสนะที่เขาจัดไวเหลานี้มีอยู
เราจักนั่งบนอาสนะนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนอาสนะซึ่งเขาจัด
ไว ครั้นแลวไดตรัสถามภิกษุนั้นวา เธอพอทนไดหรือ เธอยังอัตภาพให
เปนไปไดหรือ ทุกขเวทนาลดนอยลง ไมกําเริบหรือ ความทุเลายอม
ปรากฏ ความกําเริบไมปรากฏหรือ.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทนไมไหว ยังอัตภาพให
เปนไปไมได ทุกขเวทนาของขาพระองคแกกลายิ่งนัก ไมลดนอยไปเลย
ความกําเริบปรากฏ ความทุเลาไมปรากฏ พระเจาขา.
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พ. ดูกอนภิกษุ เธอไมมีความรังเกียจ ไมมีความรอนใจไร ๆ หรือ.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคมีความรังเกียจ มีความรอน
ใจไมนอยเลย พระเจาขา.
พ. ดูกอนภิกษุ เธอไมติเตียนตนเองโดยศีลบางหรือ.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมติเตียนตนโดยศีลเลย
พระเจาขา.
พ. ดูกอนภิกษุ ถาเธอไมติเตียนตนโดยศีล เมื่อเปนเชนนั้น
เธอจะมีความรังเกียจ มีความรอนใจเพราะเรื่องอะไรเลา.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยังไมรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงเพื่อสีลวิสุทธิเลย พระเจาขา.
พ. ดูกอนภิกษุ ถาวาเธอยังไมรูตัวถึงธรรมที่เราแสดงแลวเพื่อ
สีลวิสุทธิไซร เมื่อเปนเชนนั้น เธอจะรูท่วั ถึงธรรมที่เราแสดงแลวประพฤติ
เพื่ออะไรเลา.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองครูทั่วถึงธรรมทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวเพื่อคลายจากราคะ พระเจาขา.
พ. ดีแลว ๆ ภิกษุ เปนการถูกตองดีแลว ที่เธอรูทวั่ ถึงธรรมที่
แสดงแลวเพื่อคลายจากราคะ ดูกอนภิกษุ เพราะวาธรรมที่เราแสดงแลว
ลวนมีความคลายจากราคะเปนประโยชน.
[๘๙] พ. ดูกอนภิกษุ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษุ
เที่ยงหรือไมเที่ยง.
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ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นัน่ เปนตัวตน
ของเรา.
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอนภิกษุ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอม
เบื่อหนาย แมในจักษุ ฯลฯ แมในใจ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด
เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา
หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา
ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว ภิกษุนั้น
ชื่นชมยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ก็แลเมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัส
ไวยากรณภาษิตนี้อยู ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน เกิดขึ้น
แกภิกษุนั้นวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวล
ลวนมีความดับไปเปนธรรมดา.
จบ ปฐมคิลานสูตรที่ ๑
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๒. ทุติยคิลานสูตร

วาดวยทรงแสดงธรรมแกภิกษุผูอาพาธ
[๙๐] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุรูปหนึ่งในวิหารโนน เปนผูใหม ไมปรากฏชื่อ
และโคตร เปนผูอาพาธ ถึงความทุกข เปนไขหนัก ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอประทานโอกาส ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยความอนุเคราะหเสด็จ
ไปหาภิกษุนั้นเถิด พระเจาขา.
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับคําวาภิกษุใหม เปนไข
ทรงทราบชัดวา เปนภิกษุไมปรากฏชื่อและโคตร จึงเสด็จเขาไปหาภิกษุนั้น
ภิกษุนั้นไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแตไกล ครั้นแลวปูอาสนะไว
ที่เตียง ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะภิกษุนั้นวา อยาเลย
ภิกษุ เธออยาปูอาสนะที่เตียงเลย อาสนะที่เขาจัดไวเหลานี้มีอยู เราจัก
นั่งบนอาสนะนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนอาสนะซึ่งเขาจัดไว
ครั้นแลวไดตรัสกะภิกษุนั้นวา ดูกอนภิกษุ เธอพอทนไดหรือ เธอยัง
อัตภาพใหเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนาลดนอยลง ไมกําเริบหรือ ความ
ทุเลายอมปรากฏ ความกําเริบไมปรากฏหรือ.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทนไมไหว ยังอัตภาพใหเปน
ไปไมได ฯลฯ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมติเตียนตนโดยศีลเลย
พระเจาขา.
พ. ดูกอนภิกษุ ถาเธอไมติเตียนตนโดยศีลไซร เมื่อเปนเชนนั้น
เธอจะมีความรังเกียจ มีความรอนใจเพราะเรื่องอะไรเลา.
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ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมรูตัวถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงเพื่อสีลวิสุทธิเลย พระเจาขา.
พ. ดูกอนภิกษุ ถาเธอยังไมรูทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแลวเพื่อสีลวิสุทธิไซร เมื่อเปนเชนนั้น เธอจะรูทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแลวประพฤติ
เพื่ออะไรเลา.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองครูตัวถึงธรรมอันพระผูมี
พระภาคเจาทรงแสดงแลวเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน พระเจาขา.
พ. ดีแลว ๆ ภิกษุ เปนการถูกตองดีแลว ที่เธอรูทั่วถึงธรรมอันเรา
แสดงแลวเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน เพราะวาธรรมที่เราแสดงแลว ลวนมี
อนุปาทาปรินิพพานเปนประโยชน.
[๙๑] พ. ดูกอนภิกษุ เธอสําคัญความขอนั้นเปนไฉน. จักษุ
เที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา. ฯลฯ
พ. จมูก ลิ้น กาย ใจ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส แมสุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย
เที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
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พ ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นัน่ เปนตัวตน
ของเรา.
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอนภิกษุ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอม
เบื่อหนาย แมในจักษุ ฯลฯ แมในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออรุกขมสุขเวทนา ที่เกิดเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลาย
กําหนัด เพราะคลายกําหนัดจึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณ
หยั่งรูวา หลุดพนแลว รูช ัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว
กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีฉะนี้.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว ภิกษุนั้น
ชื่นชม ยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ก็แลเมื่อพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู จิตของภิกษุนั้นหลุดพนจากอาสวะเพราะไมถือมั่น
ดังนี้แล.
จบ ทุติยคิลานสูตรที่ ๒
๓. ปฐมราธสูตร

วาดวยทรงแสดงอนิจจธรรมแกราธภิกษุ
[๙๒] ครั้งนั้นแล ทานพระราธะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานโอกาส
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ขอพระผูมีพระภาคเจา โปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ ซึ่ง
ขาพระองคไดสดับแลว พึงเปนผู ๆ เดียวหลีกออกจากหมูไมประมาท
มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยูเถิด พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจา ดูกอนราธะ สิ่งใดไมเที่ยง เธอพึงละ
ความพอใจในสิ่งนั้นเสีย ดูกอนราธะ อะไรเลาไมเที่ยง จักษุแลไมเที่ยง
เธอพึงละความพอใจในจักษุนั้นเสีย รูปไมเที่ยง จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัส
เปนปจจัย ไมเที่ยง เธอพึงละความพอใจในเวทนานั้นเสีย ฯลฯ ใจไมเที่ยง
เธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้น ๆ เสีย ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะ
มโนสัมผัสเปนปจจัย ไมเที่ยง เธอพึงละความพอใจในเวทนานั้นเสีย
ดูกอนราธะ สิ่งใดแลไมเที่ยง เธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นเสีย.
จบ ปฐมราธสูตรที่ ๓
๔. ทุติยราธสูตร

วาดวยทรงแสดงทุกขธรรมแกราธภิกษุ
[๙๓] ดูกอนราธะ สิ่งใดเปนทุกข เธอพึงละความพอใจใน
สิ่งนั้นเสีย อะไรเลาเปนทุกข จักษุแลเปนทุกข เธอพึงละความพอใจใน
จักษุนั้นเสีย รูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
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อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย เปนทุกข เธอพึง
ละความพอใจในสิ่งนั้นเสีย ฯลฯ ใจเปนทุกข ธรรมารมณ มโนวิญญาณ
มโนสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะ
มโนสัมผัสเปนปจจัย เปนทุกข เธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นเสีย ดูกอน
ราธะ สิ่งใดแลเปนทุกข เธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นเสีย.
จบ ทุติยราธสูตรที่ ๔
๕. ตติยราธสูตร

วาดวยทรงแสดงอนัตตาธรรมแกราธภิกษุ
[๙๔] ดูกอนราธะ สภาพใดแลไมใชตัวตน เรอพึงละความ
พอใจในสภาพนั้นเสีย อะไรเลาไมใชตัวตน จักษุแลไมใชตัวตน เธอพึงละ
ความพอใจในจักษุนั้นเสีย รูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส ฯลฯ ใจ
ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ไมใชตัวตน เธอ
พึงละความพอใจในสภาพนั้นเสีย ดูกอนราธะ สภาพใดแลไมใชตัวตน
เธอพึงละความพอใจในสภาพนั้นเสีย.
จบ ตติยราธสูตรที่ ๕
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คิลานวรรคที่ ๓
อรรถกถาคิลานสูตรที่ ๑-๕
คิลานวรรคที่ ๔ คิลานสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อมุกสฺมึ แปลวา ในวิหารโนน. อนึ่ง บาลี ก็นัยนี้
เหมือนกัน. บทวา อปฺปฺาโต ไดแก ไมมีใครรูจัก คือไมปรากฏ
จริงอยูภิกษุบางรูป แมใหม ก็มีคนรูจ ัก เหมือนอยาง พระราหุลเถระ และ
สุมนสามเณร. แตภิกษุนี้ยังใหม และไมมีใครรูจ ัก. คําที่เหลือในขอนี้
มีนัยดังกลาวแลวแล. แมในสูตรทั้ง ๔ อื่นจากนี้ ก็อยางนั้น.
จบ อรรถกถาคิลานสูตรที่ ๑-๕
๖. ปฐมอวิชชาสูตร

วาดวยการละอวิชชาได วิชชาก็เกิดขึ้น
[๙๕] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ธรรมขอหนึ่ง ซึ่งเมื่อภิกษุละไดแลว ยอมละอวิชชาได วิชชา
ยอมเกิดขึ้น มีอยูหรือ พระเจาขา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ธรรมขอหนึ่งซึ่งเมื่อภิกษุละไดแลว ยอมละอวิชชาได วิชชายอมเกิดขึ้น
มีอยู.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมขอหนึ่งซึ่งเมื่อภิกษุละไดแลว ยอม
ละอวิชชาได วิชชาเกิดขึ้นนั้น เปนไฉน พระเจาขา
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พ. ดูกอนภิกษุ ธรรมขอหนึง่ คือ อวิชชาแล ซึ่งเมื่อภิกษุ
ละไดแลว ยอมละอวิชชาได วิชชายอมเกิดขึ้น.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เมื่อภิกษุรูอยูอยางไร เห็นอยูอยางไร
จึงละอวิชชาได วิชชาจึงเกิดขึ้น พระเจาขา.
พ. ดูกอนภิกษุ เมื่อภิกษุรูอยู เห็นอยูจักษุโดยความเปนของ
ไมเที่ยง จึงละอวิชชาได วิชชาจึงเกิดขึ้น เมื่อภิกษุรูอยูเห็นอยูซึ่งรูป
ทั้งหลาย ฯลฯ ซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้น
เพราะจักษุสัมผัส เปนปจจัย โดยความเปนของไมเที่ยง จึงละอวิชชาได
วิชชาจึงเกิดขึ้น ดูกอนภิกษุ เมื่อภิกษุรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้แล จึง
ละอวิชชาได วิชชาจึงเกิดขึ้น.
จบ ปฐมอวิชชาสูตรที่ ๖
อรรถกถาปฐมอวิชชาปหานสูตรที่ ๖
ในปฐมอวิชชาปหานสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อนิจฺจโต ชานโต ความวา อวิชชา เธอยอมละไดดวย
สามารถแหงอนิจจลักขณะ และ อนัตตลักขณะนั่นเอง. ก็พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสแสดงอนิจจลักขณะนี้แลว จึงตรัสตามอัธยาศัย ของผูตรัสรู.
จบ อรรถกถาปฐมอวิชชาปหานสูตรที่ ๖
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๗. ทุติยอวิชชาสูตร

วาดวยการละอวิชชาได วิชชาก็เกิด
[๙๖] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ฯลฯ ขาแตพระองคผูเจริญ
ธรรมขอหนึ่งซึ่งภิกษุละไดแลว ยอมละอวิชชาได วิชชายอมเกิดขึ้น มีอยู
หรือ.
พ. ดูกอนภิกษุ ธรรมขอหนึ่งซึ่งภิกษุละไดแลว ยอมละอวิชชาได
วิชชายอมเกิดขึ้น มีอยู.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมขอหนึ่งซึ่งภิกษุละไดแลว ยอมละ
อวิชชาได วิชชายอมเกิดขึ้น เปนไฉน พระเจาขา.
พ. ดูกอนภิกษุ ธรรมขอหนึ่ง คือ อวิชชาแล ซึ่งภิกษุละไดแลว
ยอมละอวิชชาได วิชชายอมเกิดขึ้น.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เมื่อภิกษุรูอยางไร เห็นอยูอยางไร
จึงละอวิชชาได วิชชาจึงเกิดขึ้น พระเจาขา.
พ. ดูกอนภิกษุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไดสดับวา ธรรมทั้งปวงไม
ควรยึดมั่น เธอยอมรูซึ่งธรรมทั้งปวง ครั้นรูยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวงแลว ยอม
กําหนดรูธรรมทั้งปวง ครั้นกําหนดรูธรรมทั้งปวงแลว ยอมเห็นนิมิตทั้งปวง
โดยประการอื่น คือ เห็นจักษุโดยประการอื่น เห็นรูป จักษุวิญญาณ
จักษุสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะ
จักษุสัมผัสเปนปจจัย โดยประการอื่น ฯลฯ เห็นใจ ธรรมารมณ
มโนวิญญาณ มโนสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย โดยประการอื่น ดูกอนภิกษุ เมื่อภิกษุ
รูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้แล จึงละอวิชชาได วิชชาจึงเกิดขึ้น.
จบ ทุติยอวิชชาสูตรที่ ๗
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อรรถกถาทุติยอวิชชาสูตรที่ ๗
ในทุติยอวิชชาสูตรที่ ๗ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา สพฺเพ ธมฺมา ไดแก ธรรมที่เปนไปในภูมิ ๓ ทั้งหมด.
บทวา นาล อภินิเวสาย ความวา ไมควรถือมั่น คือ ไมควรเพื่อจะยึดถือ
โดยลูบคลํา. บทวา สพฺพนิมิตฺตานิ ไดแก สังขารนิมิตทั้งหมด. บทวา
อฺโต ปสฺสติ ไดแก ชนที่มีความยึดมั่นอันมิไดกําหนดรู ยอมเห็น
โดยประการใด ยอมเห็นโดยประการอื่นจากประการนั้น. จริงอยูชนผูมี
ความยึดมั่นอันมิไดกําหนดรู ยอมเห็นนิมิตทั้งปวง โดยเปนอัตตา สวน
ผูยึดมั่นอันไดกําหนดรูแลว ยอมเห็นโดยเปนอนัตตา ไมเห็นโดยเปนอัตตา.
ในพระสูตรนี้ ตรัสเฉพาะอนัตตลักขณะเทานั้น ดวยประการฉะนี้.
จบ อรรถกถาอวิชชาสูตรที่ ๗
๘. ภิกขุสูตร

วาดวยการประพฤติพรหมจรรยเพื่อกําหนดรูทกุ ข
[๙๗] ครั้งนั้นแล ภิกษุเปนอันมากเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ฯลฯ ครัน้ แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระองคผูเจริญ พวกปริพาชกผูถือลัทธิอื่นในโลกนี้แล ยอมถามขาพระองคอยางนี้วา อาวุโส ทานอยูประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดมเพื่อ
อะไรเลา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อขาพระองคถูกถามอยางนี้ จึงพยากรณ
แกปริพาชกผูถือลัทธิอื่นเหลานั้นอยางนี้วา เราประพฤติพรหมจรรยใน
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พระผูมีพระภาคเจา เพื่อกําหนดรูทุกข ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อขาพระองคถูกถามแลวอยางนี้ พยากรณแลวอยางนี้ ยอมชื่อวาเปนผูกลาว
ตามพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว ไมกลาวตูพระผูมีพระภาคเจา
ดวยคําไมจริง ยอมพยากรณธรรมสมควรแกธรรม อนึ่ง การกลาวและ
กลาวตามที่ชอบแกเหตุ แมนอยหนึ่ง จะไมควรติเตียนละหรือ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ถูกแลว ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
ถูกถามอยางนี้แลว เมื่อพยากรณอยางนั้น ยอมชื่อวาเปนผูกลาวตามคําที่
เรากลาวแลว ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง ยอมพยากรณธรรมสมควรแก
ธรรม ทั้งการกลาวและกลาวตามที่ชอบแกเหตุแมนอยหนึ่ง ยอมไมควร
ติเตียน ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในเรา
ก็เพื่อกําหนดรูทุกข ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชกจะพึงถามเธอทั้งหลาย
อยางนี้วา อาวุโส ก็ทุกขซึ่งพวกทานอยูประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดมเพื่อกําหนดรูนั้นเปนไฉน เธอทั้งหลายถูกถามแลวอยางนี้ พึง
พยากรณแกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นอยางนี้วา อาวุโส จักษุแลเปน
ทุกข เราอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา เพื่อกําหนดรูจักษุ
เปนทุกขนั้น รูป ฯลฯ สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย เปนทุกข เราอยูประพฤติพรหมจรรย
ในพระผูมีพระภาคเจา เพื่อกําหนดรูทุกขนั้น ฯลฯ ใจก็เปนทุกข ฯลฯ
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัส
เปนปจจัยก็เปนทุกข เราอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา
เพื่อกําหนดรูทุกขขอนั้น ๆ อาวุโส ขอนี้นั้นแลเปนทุกข เราอยูประพฤติ
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พรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา เพื่อกําหนดรูทุกขขอนั้น ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณแกอัญญเดียรถีย
ปริพาชกเหลานั้นอยางนี้แล.
จบ ภิกขุสูตรที่ ๘
อรรถกถาภิกขุสูตรที่ ๘
ในภิกขุสูตรที่ ๘ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
โน อักษร ในคําวา อิธ โน นี้ เปนเพียงนิบาตเทานั้น. คําที่
เหลือ งายทั้งนั้น. ทุกขลักขณะ พึงทราบวา ตรัสไวในที่นี้อยางเดียว.
จบ อรรถกถาภิกขุสูตรที่ ๘
๙. โลกสูตร

วาดวยสิ่งที่เรียกวาโลก
[ ๙๘ ] ครั้งนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ที่เรียกวา โลก โลก ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไร จึงเรียกวา โลก
พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ ที่เรียกวาโลก เพราะจะ
ตองแตกสลาย อะไรเลาแตกสลาย ดูกอนภิกษุ จักษุแลแตกสลาย รูป
แตกสลาย จักษุวิญญาณแตกสลาย จักษุสัมผัสแตกสลาย สุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย
แตกสลาย ฯลฯ ใจแตกสลาย ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส
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แตกสลาย สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้น
เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ก็แตกสลาย ดูกอนภิกษุ ที่เรียกวาโลก เพราะ
จะตองแตกสลาย ฉะนี้.
จบ โลกสูตรที่ ๙
อรรถกถาโลกสูตรที่ ๙
ในโลกสูตรที่ ๙ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ลุชฺชติ ความวา ยอมทําลาย คือ ยอมแตก. ตรัสอนิจจลักขณะ ไวในสูตรนี้.
จบ อรรถกถาโลกสูตรที่ ๙
๑๐. ผัคคุนสูตร

วาดวยเรื่องบัญญัติ
[ ๙๙ ] ครั้งนั้นแล ทานพระผัคคุนะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ บุคคลเมื่อจะบัญญัติ พึงบัญญัติพระพุทธเจาผูตัดตัณหาเครื่องให
เนิ่นชาแลว ตัดทางไดแลว ครอบงําวัฏฏะไดแลว ลวงพนทุกขทั้งปวง
ปรินิพพานที่ลวงไปแลว ดวยจักษุใดจักษุนั้นมีอยูหรือ ฯลฯ บุคคลอื่นเมื่อ
จะบัญญัติ พึงบัญญัติพระพุทธเจาในอดีตผูตัดตัณหาเครื่องใหเนิ่นชาแลว
ตัดทางไดแลว ครอบงําวัฏฏะไดแลว ลวงพนทุกขทั้งปวง ปรินิพพานที่
ลวงไปแลว ดวยใจใด ใจนั้นมีอยูหรือ พระพุทธเจาขา.
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[๑๐๐] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนผัคคุนะ บุคคลเมื่อจะ
บัญญัติพึงบัญญัติพระพุทธเจาผูตัดตัณหาเครื่องใหเนิ่นชาแลว ตัดทางได
แลว ครอบงําวัฏฏะไดแลว ลวงพนทุกขทั้งปวง ปรินิพพานที่ลวงไปแลว
ดวยจักษุใด จักษุนั้นไมมีเลย ฯลฯ บุคคลเมื่อจะบัญญัติ พึงบัญญัติพระพุทธเจาผูตัดตัณหาเครื่องใหเนิ่นชาแลว ตัดทางไดแลว ครอบงําวัฏฏะ
ไดแลว ลวงพนทุกขทั้งปวง ปรินิพพานที่ลวงไปแลว ดวยใจใด ใจนั้น
ไมมีเลย.
จบ ผัคคุนสูตรที่ ๑๐
คิลานวรรคที่ ๓
อรรถกถาผัคคุนสูตรที่ ๑๐
ในผัคคุนสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ฉินฺนปปฺเจ ความวา ชื่อวาผูมีธรรมเปนเครื่องเนิ่นชา
อันขาดแลว เพราะตัดธรรมเปนเครื่องเนิ่นชาคือตัณหาเสียได ชื่อวา
ผูมีทางอันตัดแลว เพราะตัดทางคือตัณหานั่นเองไดแลว. ถามวา พระผูมี
พระภาคเจาตรัสถามวา เราจะถามอะไร. แกวา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสถามวา ความจริงเมื่อพระพุทธเจาเสด็จลวงลับไปแลว เราจะถามถึง
จักษุและโสตเปนตน ที่ภิกษุกันไวแลว อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสถามวา ถาแมเมื่อเจริญมรรคแลว ความหมุนเวียนแหงจักษุและโสตะ
เปนตน จะพึงหมุนเวียนในอนาคตไดไซร เราจะถามถึงขอนั้น.
จบ อรรถกถาผัคคุนสูตรที่ ๑๐
จบ คิลานวรรคที่ ๓
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมคิลานสูตร ๒. ทุติยคิลานสูตร ๓. ปฐมราธสูตร
๔. ทุติยราธสูตร ๕. ตติยราธสูตร ๖. ปฐมอวิชชาสูตร ๗. ทุติยอวิชชาสูตร ๘. ภิกขุสตู ร ๙. โลกสูตร ๑๐. ผัคคุนสูตร
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ฉันนวรรคที่ ๔
๑. ปโลกสูตร

วาดวยสิ่งที่เรียกวาโลก
[ ๑๐๑ ] ครั้งนัน้ แล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ที่เรียกกันวาโลก ๆ ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอจึงเรียกกันวา
โลก พระผูม ีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนอานนท สิ่งใดมีความแตกสลาย
เปนธรรมดา นี้เรียกวาโลกในอริยวินัย ก็อะไรเลามีความแตกสลาย
เปนธรรมดา. จักษุมีความแตกสลายเปนธรรมดา รูปมีความแตกสลาย
เปนธรรมดา จักษุวิญญาณมีความแตกสลายเปนธรรมดา จักษุสัมผัส
มีความแตกสลายเปนธรรมดา สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ก็มีความแตกสลายเปน
ธรรมดา ฯลฯ ใจมีความแตกสลายเปนธรรมดา ธรรมารมณมีความ
แตกสลายเปนธรรมดา มโนวิญญาณมีความแตกสลายเปนธรรมดา มโนสัมผัสมีความแตกสลายเปนธรรมดา สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ก็มีความแตกสลาย
เปนธรรมดา ดูกอนอานนท สิ่งใดมีความแตกสลายเปนธรรมดา นี้เรียกวา
โลกในอริยวินัย.
จบ ปโลกสูตรที่ ๑
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อรรถกถาปโลกธรรมสูตรที่ ๑
ฉันนวรรค ปโลกธรรมสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ปโลกธมฺม ไดแกมีอันแตกไปเปนสภาวะ ในที่นี้ตรัส
เฉพาะอนิจจลักขณะเทานั้น ดวยประการฉะนี้.
จบ อรรถกถาปโลกธรรมสูตรที่ ๑
๒. สุญญสูตร

วาดวยสิง่ ที่เรียกวาโลกวางเปลา
[๑๐๒] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนท ฯลฯ ไดทูลถามพระผูมี
พระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวาโลกวางเปลา ๆ ดังนี้ ดวย
เหตุเพียงเทาไรหนอจึงเรียกวา โลกวางเปลา. พระผูมีพระภาคเจาตรัส
ตอบวา ดูกอ นอานนท เพราะวางเปลาจากตนหรือจากของ ๆ ตน ฉะนั้น
จึงเรียกวา โลกวางเปลา อะไรเลาวางเปลาจากตนหรือจากของ ๆ ตน. จักษุ
แลวางเปลาจากตนหรือจากของ ๆ ตน รูปวางเปลาจากตนหรือจากของ ๆ ตน
จักษุวิญญาณวางเปลาจากตนหรือจากของ ๆ ตน จักษุสัมผัสวางเปลาจากตน
หรือจากของ ๆ ตน สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้น
เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ก็วางเปลาจากตนหรือจากของ ๆ ตน ฯลฯ
ใจวางเปลาจากตนหรือจากของ ๆ ตน ธรรมารมณวางเปลาจากตนหรือจาก
ของ ๆ ตน มโนวิญญาณวางเปลาจากตนหรือจากของ ๆ ตน มโนสัมผัส
วางเปลาจากตนหรือจากของ ๆ ตน สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขม-
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สุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยก็วางเปลาจากตนหรือจาก
ของ ๆ ตน ดูกอนอานนท เพราะวางเปลาจากตนหรือจากของ ๆ ตน
ฉะนั้นจึงเรียกวาโลกวางเปลา.
จบ สุญญสูตรที่ ๒
อรรถกถาสุญญสูตรที่ ๒
ในสฺุญสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อตฺตนิเยน ไดแก ดวยปริกขารอันเปนสมบัติของตน.
ในที่นี้ตรัสเฉพาะอนัตตลักขณสูตรเทานั้น ดวยประการฉะนี้.
จบ อรรถกถาสุญญสูตรที่ ๒
๓. สังขิตตสูตร

วาดวยทรงแสดงธรรมเพื่อความเปนผูอยูผเู ดียว
[ ๑๐๓ ] ฯลฯ ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอประทานโอกาส ขอพระผูมีพระภาคเจา
โปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ ที่ขา พระองคไดฟงแลว พึง
เปนผู ๆ เดียว หลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว
อยูเถิด พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนอานนท เธอจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน จักษุเที่ยงหรือไมเที่ยง.
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ทานพระอานนทกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
อา. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นัน่ เปนตัวตน
ของเรา.
อา. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง.
อา. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา
อา. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา.
อา. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย เที่ยงหรือไมเที่ยง.
อา. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือสุขเลา.
อา. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา
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อา. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯลฯ
พ. ใจเที่ยงหรือไมเที่ยง.
อา. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
อา. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา.
อา. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. มโนวิญญาณ มโนสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เที่ยงหรือไมเที่ยง
อา. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
อา. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา.
อา. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
ดูกอนอานนท อริยสาวกผูสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนาย
ทั้งในจักษุ ทั้งในรูป ทัง้ ในจักษุวิญญาณ ทั้งในจักษุสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย
ฯลฯ ยอมเบื่อหนายทั้งในใจ ทั้งในธรรมารมณ ทั้งในมโนวิญญาณ ทั้ง
ในมโนสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่
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เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด
เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา
หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา
ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีอีก.
จบ สังขิตตสูตรที่ ๓
อรรถกถาสังขิตตสูตรที่ ๓
สังขิตตสูตรที่ ๓ พึงทราบโดยนัยดังกลาวในอานันโทวาทสูตร ใน
ขันธิยวรรคนั้นแล.
จบ อรรถกถาสังขิตตสูตรที่ ๓
๔. ฉันนสูตร

วาดวยฉันนภิกษุอาพาธหนัก
[ ๑๐๔ ] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหาร
เวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤห สมัยนั้น ทานพระสารีบุตร
ทานพระมหาจุนทะ และทานพระฉันนะ อยูทภี่ ูเขาคิชฌกูฏ สมัยนั้น
ทานพระฉันนะอาพาธ ถึงความทุกข เปนไขหนัก ครั้งนั้น เปนเวลาเย็น
ทานพระสารีบุตรออกจากที่พักแลว เขาไปหาทานพระมหาจุนทะถึงที่อยู
ครั้นแลว ไดกลาวกะทานพระมหาจุนทะวา ดูกอนทานจุนทะ เราจงพากัน
เขาไปหาทานพระฉันนะ ถามถึงความเปนไขเถิด ทานพระมหาจุนทะ
รับคําทานพระสารีบุตรแลว ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรและทานพระ-
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มหาจุนทะ เขาไปหาทานพระฉันนะถึงที่อยู แลวนั่งบนอาสนะที่ปูไวครั้น
แลว ทานพระสารีบุตรไดถามทานพระฉันนะวา ดูกอนทานฉันนะ ทาน
พออดทนไดหรือ พอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนาลดลงไม
กําเริบขึ้น ความทุเลาปรากฏ ความกําเริบไมปรากฏหรือ.
[๑๐๕] ทานพระฉันนะกลาววา ขาแตทานพระสารีบุตร กระผม
ทนไมไหว ยังอัตภาพใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของกระผมกําเริบหนัก
ไมลดลงเลย ความกําเริบปรากฏ ความทุเลาไมปรากฏ เปรียบเหมือนบุรุษ
ผูมีกําลัง เอาเหล็กแหลมคมทิ่มศีรษะ ฉันใด ลมอันกลายิ่งเขากระทบที่
ศีรษะของกระผม ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ฯลฯ เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลัง
เอาเสนเชือกหนังอันเหนียวขันที่ศีรษะฉันใด ลมอันกลายิ่งเสียดแทงที่
ศีรษะของกระผม ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ฯลฯ เปรียบเหมือนนายโคฆาต
หรือลูกมือของนายโคฆาตผูขยัน เอามีดสําหรับแลเนื้อโคที่คมกรีดทอง แม
ฉันใด ลมอันกลายิ่งยอมเสียดแทงทองของกระผม ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลัง ๒ คน จับบุรุษผูมีกําลังนอยกวาคนละแขน
ลนใหเรารอนบนหลุมถานเพลิง แมฉันใด ความเรารอนในกายของกระผม
ก็มากยิ่ง ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตทานพระสารีบุตร กระผมทนไมไหว
เยียวยาอัตภาพใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของกระผมกําเริบหนัก ไม
ลดลงเลย ความกําเริบปรากฏ ความทุเลาไมปรากฏ ทานพระฉันนะ
กลาววา ขาแตทานพระสารีบุตร กระผมจักนําศาตรามาฆาตัวตาย ไม
ปรารถนาเปนอยู ดังนี้แลว ก็นําศาตรามา.
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[๑๐๖] ทานพระสารีบุตรกลาววา ทานพระฉันนะจงเยียวยา
อัตภาพใหเปนไปเถิด เราทั้งหลายปรารถนาใหทานพระฉันนะเยียวยา
อัตภาพใหเปนไปอยู ถาโภชนะเปนที่สบายมิไดมีแกทานพระฉันทะ ผมจัก
แสวงหามาให ถาเภสัชเปนที่สบายมิไดมีแกทานพระฉันนะ ผมจักแสวง
หามาให ถาพวกอุปฏฐากที่สมควรมิไดมีแกทานพระฉันนะ ผมจักอุปฏฐาก
เอง ทานพระฉันนะอยานําศาตรามาเลย จงเยียวยาอัตภาพใหเปนไปเถิด
เราทั้งหลายปรารถนาใหทานพระฉันนะเยียวยาอัตภาพใหเปนไปอยู ทาน
พระฉันนะกลาววา ขาแตทานพระสารีบุตร โภชนะเปนที่สบายของกระผม
มิใชไมมี โภชนะเปนที่สบายของกระผมมีอยู แมเภสัชเปนที่สบายของ
กระผมก็มิใชไมมี เภสัชเปนที่สบายของกระผมมีอยู แมอุปฏ ฐากที่สมควร
ของกระผมมิใชไมมี อุปฏฐากที่สมควรของกระผมมีอยู ก็พระศาสดา
อันกระผมบําเรอแลวดวยอาการเปนที่พอใจอยางเดียว. ไมบําเรอดวยอาการ
เปนที่ไมพอใจตลอดกาลนานมา ขอที่พระสาวกบําเรอพระศาสดาดวย
อาการเปนที่พอใจ ไมบําเรอดวยอาการเปนที่ไมพอใจ นี้สมควรแก
พระสาวก ความบําเรอนั้นไมเปนไป ฉันนภิกษุจักนําศาตรามา ขาแต
ทานพระสารีบุตร ขอทานจงทรงจําความนี้ไวอยางนี้ ดังนี้เถิด.

วาดวยการถามปญหาฉันนภิกษุ
[๑๐๗] สา. เราทั้งหลายขอถามปญหาบางขอกะทานพระฉันนะ
ถาทานพระฉันนะใหโอกาสเพื่อจะแกปญหา.
ฉ. ขาแตทานพระสารีบุตร นิมนตถามเถิด กระผมฟงแลวจักให
ทราบ.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 111

สา. ทานพระฉันนะ ทานยอมพิจารณาเปนจักษุ จักษุวิญญาณ
และธรรมทั้งหลายที่พึงรูแจงดวยจักษุวิญญาณวา นั่นของเรา เราเปนนั่น
นั่นเปนตัวตนของเรา ฯลฯ ทานยอมพิจารณาเห็นใจ มโนวิญญาณ และ
ธรรมทั้งหลายที่พึงรูแจงดวยมโนวิญญาณวา นั่นของเรา เราเปนนั่น
นั่นเปนตัวตนของเรา ดังนี้หรือ.
ฉ . ขาแตทานพระสารีบุตร กระผมยอมพิจารณาเห็นจักษุ จักษุ
วิญญาณและธรรมทั้งหลายที่พึงรูแจงดวยจักษุวิญญาณวา นั่นไมใชของเรา
เราไมเปนนั่น นั่นไมใชเปนตัวตนของเรา ฯลฯ กระผมยอมพิจารณาเห็นใจ
มโนวิญญาณ และธรรมทั้งหลายที่พึงรูแจงดวยมโนวิญญาณวา นั่นไมใช
ของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชเปนตัวตนของเรา.
[๑๐๘] สา. ดูกอ นทานพระฉันนะ ทานเห็นอยางไร รูอยางไร
ในจักษุ ในจักษุวิญญาณ และในธรรมทั้งหลายที่พึงรูแจงดวยจักษุวิญญาณ
จึงพิจารณาเห็นจักษุ จักษุวิญญาณ และธรรมทั้งหลายที่พึงรูแจงดวยจักษุ
วิญญาณวา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชเปนตัวตนของเรา
ฯลฯ ทานเห็นอยางไร รูอยางไรในใจ ในมโนวิญญาณ และในธรรม
ทั้งหลายที่พึงรูแจงดวยมโนวิญญาณ จึงพิจารณาเห็นใจ มโนวิญญาณ
และธรรมทั้งหลายที่พึงรูแจงดวยมโนวิญญาณวา นั่นไมใชของเรา เรา
ไมเปนนั่น นั่นไมใชเปนตัวตนของเรา.
[๑๐๙] ฉ. ขาแตทานพระสารีบุตร กระผมเห็นความดับ รู
ความดับ ในจักษุ ในจักษุวิญญาณ และในธรรมทั้งหลายที่พึงรูแจงดวย
จักษุวิญญาณ จึงพิจารณาเห็นจักษุ จักษุวิญญาณ และธรรมทั้งหลายที่

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 112

พึงรูแจงดวยจักษุวิญญาณวา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัว
ตนของเรา ฯลฯ กระผมเห็นความดับ ในใจ ในมโนวิญญาณ และใน
ธรรมทั้งหลายที่พึงรูแจงดวยมโนวิญญาณ จึงพิจารณาเห็นใจ มโนวิญญาณ
และธรรมทั้งหลายที่พึงรูแจงดวยมโนวิญญาณวา นั่นไมใชของเรา เรา
ไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา.
[๑๑๐] เมื่อทานพระฉันนะกลาวอยางนี้แลว ทานพระมหาจุนทะ
ไดกลาวกะทานพระฉันนะวา ดูกอนทานพระฉันนะ เพราะเหตุนั้นแล
แมความพิจารณาเห็นนี้ เปนคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
ทานพึงทําไวในใจใหดีตลอดกาลเปนนิตยไป ความหวั่นไหวของบุคคลที่มี
ตัณหา มานะและทิฏฐิอาศัยอยู ยังมีอยู ความหวั่นไหวยอมไมมีแกบุคคลที่
ไมมีตัณหา มานะและทิฏฐิอาศัยอยู เมื่อความหวั่นไหวไมมี ยอมมีปสสัทธิ
เมื่อมีปสสัทธิ ก็ไมมีความเพลิดเพลิน เมื่อไมมีความเพลิดเพลิน ความมา
ความไปก็ไมมี เมื่อความมาความไปไมมี จุติและอุปบัติก็ไมมี เมื่อจุติ
และอุปบัติไมมี โลกนีแ้ ละโลกหนาก็ไมมี และระหวางโลกทั้งสองก็ไมมี
นี้แหละเปนที่สุดแหงทุกข ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรและทานพระมหา
จุนทะ ครัน้ กลาวสอนทานพระฉันนะดวยโอวาทนี้แลว ลุกจากอาสนะ
หลีกไป ครั้นเมื่อทานทั้งสองหลีกไปแลวไมนาน ทานพระฉันนะก็นํา
ศาตรามาฆาตัวตาย.
[๑๑๑] ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระ-
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ฉันนะนําศาตรามาฆาตัวตายแลว ทานมีคติและอภิสัมปรายภพเปนอยางไร
พระเจาขา พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอ นสารีบุตร ฉันนภิกษุ
พยากรณคุณเครื่องเปนผูไมมัสกุลที่พึงเขาไปหาแลวตอหนาเธอมิใชหรือ.
สา. ขาแตพระองคผูเจริญ วัชชีคามอันมีชื่อวา บุพพวิชชนะมีอยู
ทานฉันนะมีสกุลที่เปนมิตรสกุลที่เปนสหายสกุลพึงเขาไปหาอยูในวัชชีคาม
นั้น.
ฉ. ดูกอนสารีบุตร ก็สกุลที่เปนมิตรสกุลที่เปนสหายสกุลที่พึง
เขาไปหาเหลานั้นมีอยู แตเราไมกลาววา ฉันนภิกษุมีสกุลที่ตนพึงเขาไปหา
ดวยเหตุเทานั้นเลย ภิกษุใดแล ทอดทิ้งกายนี้ดวย ยึดถือกายอื่นดวย
เราเรียกภิกษุนั้นวา มีสกุลที่พึงเขาไปหา สกุลนั้นยอมไมมีแกฉันนะภิกษุ
ฉันนภิกษุนําศาตรามาฆาตัวตาย ไมมีสกุลที่พึงเขาไปหา ดูกอนสารีบุตร
เธอพึงทรงจําความนี้ไวอยางนี้ดังนี้เถิด.
จบ ฉันนสูตรที่ ๔
อรรถกถาฉันนสูตรที่ ๔
ในฉันนสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ฉนฺโน ไดแกพระเถระผูมีชื่ออยางนั้น. ไมใชพระเถระผู
ออกไปครั้งเสด็จมหาภิเนษกรมณ. บทวา ปฏิสลฺลานา ไดแก จากผลสมาบัติ. บทวา คิลานปุจฺฉกา ไดแกผบู ํารุงภิกษุไข. ชื่อวา การบํารุง
ภิกษุไข อันพระพุทธเจาสรรเสริญแลว อันพระพุทธเจาชมเชยแลว
เพราะฉะนั้นทานจึงกลาวอยางนั้น. บทวา สีสเว ทเทยฺย ความวา
ผาโพกศีรษะ ชื่อวา สีสเวฐนะ และพึงใหผาโพกศีรษะนั้น บทวา สตฺถ
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ไดแก ศัสตราอันนําเสียซึ่งชีวิต (ฆาตัวตาย). บทวา นาวกงฺขามิ ไดแก
ยอมไมปรารถนา. บทวา ปริจิณฺโณ ไดแก ปรนนิบัติแลว. บทวา มนาเปน
ไดแกกายกรรมเปนตน อันนาเจริญใจ. จริงอยู พระเสขะ ๗ จําพวก ชื่อวา
ยอมปรนนิบิต พระผูมีพระภาคเจา ชื่อวา ยอมถูกปรนนิบัติ พระอรหันต
ชื่อวาผูอันเขาปรนนิบัติ พระผูมีพระภาคเจาก็ชื่อวา ผูอันเขาปรนนิบัติ.
บทวา เอต หิ อาวุโส สาวกสฺส ปฏิรูป ความวา ดูกอนอาวุโส
นั่นชื่อวา เปนสิ่งที่สมควร แกพระสาวก. บทวา อนุปวชฺช ไดแก
ไมเปนไป คือ ไมมีปฏิสนธิ. บาลีวา ปุจฺฉาวุโส สารีปุตฺต สุตฺวา
เวทิสฺสาม นี้ ชื่อวา ปวารณาของพระสาวกเปดโอกาสใหถาม คําวา
เอต มม เปนตน ทานกลาว ดวยอํานาจการยึดถือดวยอํานาจตัณหา
มานะและทิฏฐิ. บทวา นิโรธ ทิสฺวา ไดแก รูธรรมเปนที่สิ้นไป
และเสื่อมไป. บทวา เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ
สมนุปสฺสามิ ความวา ยอมพิจารณาเห็นวา เปนของไมเที่ยง เปนทุกข
เปนอนัตตา. ในฐานะมีประมาณเทานี้ พระฉันนเถระใสปญหาที่พระสารีบุตรถามลงในพระอรหัตต กลาวแกปญหานั้น. ฝายพระสารีบุตรเถระ
แมรูวา พระฉันนเถระเปนปุถุชน ก็ไมไดบอกทานวา เปนปุถุชน หรือ
วาเปนพระขีณาสพ ไดแตนิ่งอยางเดียว. สวนพระจุนทเถระคิดวา เรา
จะใหรูวาทานเปนปุถุชน แลวไดใหโอวาท.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตสฺมา ความวา เพราะทานไมสามารถ
จะอดกลั้นเวทนาปางตาย จึงกลาววาเราจะนําศัสตรามา ฉะนั้น ทานจึง
เปนปุถุชน จึงแสดงวา เราจะใสใจแมในเรื่องนี้ อนึ่ง เพราะเหตุที่เห็น
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ความดับแหงอายตนะ ๖ แลวกลาววา เราจะพิจารณาเห็นจักษุเปนตน
ดวยอํานาจคาหะ (ความยึดถือ) ทั้ง ๓ ฉะนั้น ทานจึงกลาวแสดงเฉพาะขอที่
ทานเปนปุถุชนแมนี้วาศาสนาของพระผูพระภาคเจา อันผูมีอายุควรใสใจ.
บทวา นิจฺจกปฺป แปลวา ตลอดกาลเปนนิตย. บทวา นิสสฺ ิตสฺส
ไดแก ผูอันตัณหา มานะ และทิฏฐิ อาศัยแลว. บทวา จลิต ไดแก
หวั่นไหวแลว ทานผูมีอายุ ไมสามารถจะอดกลั้นเวทนาที่เกิดขึ้นแลวยังละ
การยึดถือไมไดวา เราเสวยเวทนา เวทนาของเรา บัดนี้ความหวั่นไหว
นั้นยังมีอยู แมดวยเหตุนี้ จึงกลาวกะทานวาทานเปนปุถุชน.
บทวา ปสฺสทฺธิ ไดแก กายปสสัทธิระงับกาย และจิตตปสสัทธิ
ระงับจิต อธิบายวา ชื่อวากิเลสปสสัทธิระงับกิเลส บทวา นนฺทิ ไดแก
ความเพลิดเพลินดวยอํานาจตัณหา. บทวา อสติ ความวา เมื่อไมมี
ความอาลัย ความใคร ความกลุมรุม เพื่อภพตอไป. บทวา. อาคติคติ
น โหติ ความวา ชื่อวา การมายอมมีดวยอํานาจปฏิสนธิ ชื่อวา การไป
ยอมมีดวยอํานาจคติภูมิเปนที่ไป. บทวา จุตูปปาโต ความวา ชื่อวา จุติ
ดวยอํานาจการเคลื่อนไป ชื่อวา อุปปาต ดวยอํานาจการเขาถึง. บทวา
เนวิธ น หุร น อุภยมนฺตเรน ความวา ไมมีในโลกนี้ ไมมใี นโลกหนา
ไมมีในโลกทั้งสอง. บทวา เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺส ความวา นี้แลเปน
ที่สุด นี้เปนการขาด นี้เปนการหนุนเวียนของวัฏฏทุกข ทุกขในวัฏฏะ
และกิเลสทุกข ทุกขเกิดแตกิเลส ก็ในขอนี้มีอธิบายเพียงเทานี้แล. ก็ชน
เหลาใดถือเอาวา โดยระหวางภพทั้ง ๒ จึงปรารถนาความไมมีในระหวาง.
คําของชนเหลานั้น ไรประโยชน. จริงอยู ความเปนในระหวางภพ ทาน
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คัดคานไวแลวในพระอภิธรรมนั้นแล. ก็คําวา อนฺตเรน เปนคําแสดง
ระหวางเขตกําหนด เพราะฉะนั้น ในที่นี้พึงทราบความดังตอไปนี้วา
กําหนดอื่นอีกในโลกนี้กไ็ มมี ในโลกหนาก็ไมมี ในโลกทั้ง ๒ ก็ไมมี
บทวา สตฺถ อาหเรสิ ไดแกนําศัสตรามาทําลายชีวิตคือตัด
กานคอ. ตอมา มรณภัย ก็มาถึงทาน ในขณะนั้น คตินิมิต ยอม
ปรากฏ. ทานรูวาตนเปนปุถุชน มีจิตสลดเริ่มตั้งวิปสสนา กําหนดสังขาร
เปนอารมณ บรรลุพระอรหัต เปน พระอรหันตสมสีสี ปรินพิ พานแลว.
คําวา สมฺมขุ าเยว อนุปวชฺชตา พฺยากตา นี้เปนคําพยากรณ ในเวลา
ที่พระเถระเปนปุถุชน ก็จริง ถึงอยางนั้นดวยคําพยากรณนี้ ทานได
ปรินิพพานในเวลาติดตอกันนั้นเอง. เพราะฉะนั้น พระผูมพี ระภาคเจา
จึงถือเอาพยากรณนั้นแลตรัส.
บทวา อุปวชฺชกุลานิ ไดแกตระกูลที่จะพึงเขาไปหา. ดวยคํานี้
พระเถระเมื่อถามถึงโทษในการคลุกคลีกดวยตระกูล ในปฏิปทาขอปฏิบัติ
สวนเบื้องตนจึงถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้น เมื่ออุปฏฐาก
และอุปฏฐายิกามีอยู ภิกษุนั้นจักปรินิพพานในศาสนาของพระองคหรือ.
ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงความเปนผูคลุกคลีในตระกูล
จึงตรัสคําเปนตนวา ดูกอ นสารีบุตรก็ภิกษุเหลานั้นมีอยูหรือ. ไดยินวาใน
ที่นี้ความที่พระเถระเปนผูไมคลุกคลีในตระกูลไดปรากฏแลว. คําที่เหลือ
ในทุก ๆ บทงายทั้งนั้น.
จบ อรรถกถาฉันสูตรที่ ๔
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๕. ปุณณสูตร

วาดวยความเพลิดเพลินทําใหเกิดทุกข
[๑๑๒] ครั้งนั้นแล ทานพระปุณณะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดแสดง
ธรรมแกขาพระองคโดยยอที่ขาพระองคไดสดับแลวพึงเปนผู ๆ เดียว หลีก
ออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว อยูเถิด พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นปุณณะ รูปที่พึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัดมีอยู ถาภิกษุ
ยินดี สรรเสริญ พัวพันรูปนั้น เรากลาววา เมื่อภิกษุนั้นยินดี สรรเสริญ
พัวพันรูปนั้น ความเพลิดเพลิน ก็เกิดขึ้น ดูกอนปุณณะ เพราะความ
เพลิดเพลินเกิดขึ้นจึงเกิดทุกข ฯลฯ ดูกอนปุณณะ ธรรมารมณที่พึงรูแจง
ดวยใจอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร ชวน
ใหกําหนัด มีอยู ถาภิกษุยินดี สรรเสริญ พัวพันธรรมารมณนั้น เรา
กลาววา เมื่อภิกษุนั้นยินดี สรรเสริญ พัวพันธรรมารมณนนั้ ความ
เพลินก็บังเกิดขึ้น ดูกอนปุณณะ เพราะความเพลินเกิดขึ้น จึงเกิดทุกข.
[๑๑๓] ดูกอนปุณณะ รูปทัง้ หลายที่พึงรูแจงดวยจักษุ อันนา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัด
มีอยู ถาภิกษุไมยินดี ไมกลาวสรรเสริญ ไมพัวพันรูปนั้น เรากลาววา
เมื่อภิกษุนั้น ไมยินดี ไมสรรเสริญ ไมพัวพันรูปนั้น ความเพลิดเพลิน
ก็ดับไป ดูกอนปุณณะ เพราะความเพลิตเพลินดับไป ทุกขจึงดับ ฯลฯ
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ดูกอนปุณณะ ธรรมารมณที่พึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร
นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู ถาภิกษุไมยินดี
ไมสรรเสริญ ไมพัวพันธรรมารมณนนั้ เรากลาววา เมื่อภิกษุนั้นไมยินดี
ไมสรรเสริญไมพัวพันธรรมารมณ เรากลาววา เมื่อภิกษุนั้นไมยินดี
ไมสรรเสริญ ไมพัวพันธรรมารมณนั้น ความเพลินก็ดับไป ดูกอนปุณณะ
เพราะความเพลิดเพลินดับไป ทุกขจึงดับ ดูกอนปุณณะ ดวยประการฉะนี้
เธอนั้น จึงไมหางไกลจากธรรมวินัยนี้.
[๑๑๔] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยังไม
เบาใจในธรรมนี้ เพราะขาพระองคยังไมรูชัดตามความเปนจริง ซึ่งความ
เกิดความดับ คุณ โทษ และความสลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอ
ยอมพิจารณาเห็นจักษุวา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตน
ของเรา ดังนี้หรือ.
ภิ. อยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดีละ ภิกษุ ก็ในขอนี้ จักษุเปนอันเธอพิจารณาเห็นดวยดี
ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไม
เปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา ผัสสายตนะที่ ๑ นี้เปนอันเธอละขาด
แลวเพื่อไมเกิดอีกตอไปดวยอาการอยางนี้ ฯลฯ
เธอพิจารณาเห็นใจวา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไม
ใชตัวตน ของเรา ดังนี้หรือ.
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ภิ. อยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดีละ ภิกษุ ก็ในขอนั้น ใจจักเปนอันเธอพิจารณาเห็นดวยดี
ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปน
นั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา ผัสสายตนะที่ ๖ นี้ จักเปนอันเธอละขาด
แลว เพื่อความไมเกิดอีกตอไป ดวยอาการอยางนี้ ดูกอนปุณณะ ดีละ
เธออันเรากลาวสอนแลวดวยโอวาทยอนี้ จักอยูในชนบทไหน.
ทานพระปุณณเถระทูลวา พระเจาขา ชนบทชื่อสุนาปรันตะมีอยู
ขาพระองคจักอยูในชนทบนั้น.

วาดวยมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทเปนผูดุรายเปนประจํา
[๑๑๕] พ. ดูกอนปุณณะ พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทดุราย
หยาบคายนัก ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักดา จักบริภาษเธอ
ในขอนั้น เธอจักมีความคิดอยางไร.
ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักดา
จักบริภาษขาพระองคไซร ในขอนั้น ขาพระองคจักมีความคิดอยางนี้วา
มนุษยชาวสุนาปรันตชนบทนี้เจริญหนอ เจริญดีหนอ ที่เขาไมประหารเรา
ดวยมือ ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ในขอนี้ ขาพระองคจักมีความคิดอยางนี้
ขาแตพระสุคต ในขอนี้ ขาพระองคจักมีความคิดอยางนี้.
พ. ดูกอนปุณณะ ก็ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักประหาร
เธอดวยมือเลา ในขอนั้น เธอจักมีความคิดอยางไร.
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ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจัก
ประหารขาพระองคดวยมือไซร ในขอนั้น ขาพระองคจักมีความคิดอยางนี้
วา พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทเจริญหนอ เจริญดีหนอ ที่เขาไม
ประหารเราดวยกอนดิน ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ในขอนี้ ขาพระองค
จักมีความคิดอยางนี้ ขาแตพระสุคต ในขอนี้ ขาพระองคจักมีความคิด
อยางนี้.
พ. ดูกอนปุณณะ ก็ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักประหาร
เธอดวยกอนดินเลา ในขอนั้น เธอจักมีความคิดอยางไร.
ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจัก
ประหารขาพระองคดวยกอนดินไซร ในขอนั้น ขาพระองคจักมีความคิด
อยางนี้วา พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทนี้เจริญหนอ เจริญดีหนอ ที่เขา
ไมประหารเราดวยทอนไม ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ในขอนี้ ขาพระองค
จักมีความคิดอยางนี้ ขาแตพระสุคต ในขอนี้ ขาพระองคจักมีความคิด
อยางนี้.
พ . ดูกอนปุณณะ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักประหาร
เธอดวยทอนไมเลา ในขอนั้น เธอจักมีความคิดอยางไร.
ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจัก
ประหารขาพระองคดวยทอนไมไซร ในขอนั้น ขาพระองคจักมีความคิด
อยางนี้วา พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทนี้เจริญหนอ เจริญดีหนอ ที่เขา
ไมประหารเราดวยศาตรา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ในขอนี้ ขาพระองค
จักมีความคิดอยางนี้ ขาแตพระสุคต ในขอนี้ ขาพระองคจักมีความคิด
อยางนี้.
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พ. ดูกอนปุณณะ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักประหาร
เธอดวยศาตรา ในขอนั้น เธอจักมีความคิดอยางไร.
ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจัก
ประหารขาพระองคดวยศาตราไซร ในขอนั้น ขาพระองคจักมีความคิด
อยางนี้วา พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทนี้เจริญหนอ เจริญดีหนอ ที่เขา
ไมปลงเราเสียจากชีวิตดวยศาตราอันคม ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ในขอนี้
ขาพระองคจักมีความคิดอยางนี้ ขาแตพระสุคต ในขอนี้ ขาพระองคจักมี
ความคิดอยางนี้.
[๑๑๖] พ. ดูกอนปุณณะ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจัก
ปลงเธอเสียจากชีวิตดวยศาตราอันคมเลา ในขอนั้น เรอจักมีความคิด
อยางไร.
ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจัก
ปลงขาพระองคเสียจากชีวิตดวยศาตราอันคมไซร ในขอนั้น ขาพระองค
จักมีความคิดอยางนี้วา พระสาวกทั้งหลายของพระผูมีพระภาคเจานั้น
อึดอัดระอาเกลียดชังอยูดว ยกายและชีวิต ยอมแสวงหาศาตราสําหรับปลง
ชีวิตเสีย มีอยู ศาตราสําหรับปลงชีวิตที่เราแสวงหาอยูนั้น เราไดแลว
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ในขอนี้ ขาพระองคจักมีความคิดอยางนี้ ขาแต
พระสุคต ในขอนี้ ขาพระองคจักมีความคิดอยางนี้.
พ. ดีละ ๆ ปุณณะ เธอประกอบดวยทมะและอุปสมะเชนนี้ จักอาจ
อยูในสุนาปรันตชนบทได บัดนี้ เธอยอมรูกาลอันควรไปได.
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[๑๑๗] ครั้งนั้นแล ทานพระปุณณะชื่นชมยินดีพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคเจา ลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา ทํา
ประทักษิณแลว เก็บเสนาสนะแลว ถือบาตรและจีวรหลีกจาริกไปทาง
สุนาปรันตชนบท เมื่อเที่ยวจาริกไปโดยลําดับ ก็บรรลุถึงสุนาปรันตชนบท
ไดยินวา ทานพระปุณณะอยูในสุนาปรันตชนบทนั้น ครั้งนั้นแล ใน
ระหวางพรรษานั้น ทานพระปุณณะใหชาวสุนาปรันตชนบทแสดงตนเปน
อุบาสกประมาณ ๕๐๐ คน ไดทําวิชชา ๓ ใหแจงและปรินิพพานแลว
ครั้งนั้นแล ภิกษุมากดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ แลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระองคผูเจริญ กุลบุตรชื่อวาปุณณะที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสสอนดวย
พระโอวาทอยางยอนั้น ทํากาละแลว กุลบุตรนั้นมีคติเปนอยางไร มี
อภิสัมปรายภพเปนอยางไร. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
กุลบุตรชื่อวาปุณณะ เปนบัณฑิต กลาวคําจริง กลาวธรรมสมควรแกธรรม
มิไดลําบากเพราะเหตุแหงธรรม ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรชื่อวาปุณณะ
ปรินิพพานแลว.
จบ ปุณณสูตรที่ ๕
อรรถกถาปุณณสูตรที่ ๕
ในปุณณสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ตฺเจ ไดแก จักขุปสาทรูป และรูป. บทวา นนฺทิสมุทยา
ทุกฺขสมุทโย ความวา เพราะประชุมแหงตัณหา ความประชุมแหงทุกข
ขันธ ๕ ยอมมี. ดังนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงยังวัฏฏะใหถึงที่สุดแลว
จึงทรงแสดงโดยสัจจะ ๒ ดวยคําวา นนฺทิสมุทยา ทุกฺขสมุทโย ดังนี้
ในทวารทั้ง ๖.
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ในนัยที่สอง พระผูมีพระภาคเจา ทรงใหวิวัฏฏะถึงที่สุดแสดงโดย
สัจจะ ๒ คือ นิโรธ มรรค. บทวา อิมินา ตฺว ปุณฺเณ เปนอนุสนธิ
แผนกหนึ่ง.พระผูมีพระภาคเจาทรงใสเทศนาลงในพระอรหัตโดยวัฏฏะและ
วิวัฏฏะ อยางนี้กอนแลว บัดนี้เพื่อจะใหพระปุณณเถระ บันลือสีหนาท
ในฐานะ ๗ จึงตรัสคําอาทิวา อิมินา ตฺว.
บทวา จณฺฑา ไดแก ดุราย คือ กลาแข็ง. บทวา ผรุสา
ไดแก หยาบ. บทวา อกฺโกสิสฺสนฺติ ความวา จักดาดวยอักโกสวัตถุ ๑๐.
บทวา ปริภาสฺนฺติ ความวา ยอมขูวา ทานชื่อวา เปนสมณะอยางไร
เราจักทําสิ่งนี้ และสิ่งนี้แกทาน. บทวา เอวเมตฺถ ความวา จักมีแกเรา
ในที่นี้ดวยอาการอยางนี้. บทวา ทณฺเฑน ไดแกดวยทอนไมยาว ๔ ศอก
หรือดวยคอนไมตะเคียน. บทวา สตฺเถน ไดแก ดวยศัสตรา มีคม
ขางเดียวเปนตน.
บทวา สตฺถหารก ปริเยสนฺติ ความวา ยอมแสวงหาศัสตรา
เครื่องนําไปเสียซึ่งชีวิต. คํานี้พระเถระกลาวหมายเอาการแสวงหา ศัสตรา
ฆาตัวตาย ของพวกภิกษุผูฟงอสุภกถา เพราะเรื่องตติยปาราชิกแลวเกลียด
ดวยอัตภาพ. บทวา ทมในคําวา ทมูปสมเนน นีน้ ั้นเปนชื่อของอินทรียสังวรเปนตน. จริงอยูในบาลีวา สจฺเจน ทนฺโต ทมสา อุเปโต
เวทนฺตคู วุสิตพฺรหฺมจริโย ภิกษุเปนผูมีสัจจะฝกตนเขาถึงทมะ ถึงที่สุด
เวท อยูจบพรหมจรรยนี้ อินทรียสังวร ทานกลาววา ทมะ ในบาลีวา
ยทิ สจฺจา ทมา จาคา ขนฺตฺยาภิยฺโยว วิชฺชติ แปลวา ถาสัจจะ
ทมะ จาคะ ขันติ ยอมมียิ่งขึ้นไซรนี้ ปญญาทานกลาววา ทมะ. ในบาลีวา
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ทาเนน ทเมน สฺเมน สจฺจวาเจน แปลวา ดวยการให การฝก
การสํารวม และดวยสัจจวาจา นี้ อุโปสถกรรม ทานกลาววา ทมะ.
แตในสูตรนี้ ขันติ พึงทราบวา ทมะ. บทวา อุปสโม เปนไวพจน
ของคําวา ทโม นั้นนั่นเอง.
บทวา อถโข อายสฺมา ปุณฺโณ ความวา ก็ทานปุณณะนี้เปนใคร
และเพราะเหตุไรทานจึงประสงคจะไปในที่นั้น. แกวา ทานเปนผูอยูใน
สุนาปรันตชนบทนั่นเอง. แตทานไดกําหนดที่อยูอันไมเปนสัปปายะใน
กรุงสาวัตถี จึงประสงคจะไปในที่นั่น.
ในขอนั้น จะกลาวตามลําดับความดังตอไปนี้.
เลากันมาวา ในแควน สุนาปรันตะ ในหมูบานพอคาแหงหนึ่ง
ชนทั้ง ๒ นัน้ เปนพี่นองกัน ใน ๒ คนนั้นบางคราว พี่ชายพาเกวียน
๕๐๐ เลม ไปสูชนบทนําสินคามา. บางคราวก็นองชาย ก็ในสมัยนี้
พักนองชายไวในเรือน พี่ชายพาเกวียน ๕๐๐ เลม เที่ยวจาริกไปในชนบท
ถึงกรุงสาวัตถีโดยลําดับ พักเกวียน ๕๐๐ เลม ไวในที่ไมใกลพระเชตวัน
รับประทานอาหารเขาแลว แวดลอมไปดวยชนบริษัทนั่งในที่มีความผาสุก.
สมัยนั้น ชาวกรุงสาวัตถี บริโภคอาหารเขาแลว อธิฏฐานองค
อุโบสถ หมผาเฉวียงบาอันหมดจด ถือของหอมและดอกไมเปนตน นอม
โนมเงื้อมไป ในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆอยู ออกทางประตู
ดานทักษิณไปยังพระเชตวัน. เขาเห็นชนเหลานั้น จึงถามมนุษยคนหนึ่ง
วาคนพวกนี้จะไปไหน. คนนั้นกลาววา นายทานไมรูหรือวา ชื่อพระรัตนะ
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คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ เกิดขึ้นแลวในโลก มหาชนนั้น
พากันไปสํานักพระศาสดา เพื่อจะฟงธรรมกถาดวยประการฉะนี้. คําวา
พุทฺโธ ไดเฉือนผิวหนังตั้งจดเยื่อกระดูกของเขา. เขามีบริษัทของตน
แวดลอม ไปวิหารพรอมดวยบริษัทนั้น เมื่อพระศาสดาทรงแสดงธรรม
ดวยพระสุรเสียงอันไพเราะ ยืนฟงธรรมอยูทายบริษัท ก็เกิดจิตคิดจะ
บรรพชา.
ลําดับนั้น เมื่อพระตถาคตทรงทราบเวลาแลวสงบริษัทไป เขาจึง
เขาไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคม นิมนตเพื่อเสวยอาหารในวันรุงขึ้น ให
สรางมณฑปในวันที่ ๒ ใหปูอาสนะ ถวายมหาทานแกสงฆมีพระพุทธเจา
เปนประธาน บริโภคอาหารเชาแลว อธิษฐานองคอุโบสถ ใหเรียกผูรักษา
เรือนคลังมาสั่งวา ทรัพยมีประมาณเทานี้เราสละแลว ทรัพยมีประมาณ
เทานี้ เราไมพึงสละ จึงบอกเรื่องทั้งหมด กลาววา ทานจงใหสมบัตินี้
แกนองชายของเราดังนี้ มอบทรัพยทั้งหมดใหแลวบวชในสํานักของ
พระศาสดา บําเพ็ญกรรมฐานเปนเบื้องหนา.
ลําดับนั้น เมื่อทานมนสิการพระกรรมฐานอยู กรรมฐานไมปรากฏ.
แตนั้น ทานคิดวา ชนบทนี้ ไมเปนที่สบายสําหรับเรา ถากระไร
เราพึงเรียนพระกรรมฐานในสํานักพระศาสดา จะพึงไปในสถานที่ของตน
นั่นแล. ครัน้ เวลาเชา ทานก็เที่ยวไปบิณฑบาต ตอนเย็นออกจากที่เรน
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ใหตรัสบอกพระกรรมฐาน บันลือสีหนาท
๗ ครั้งแลวก็หลีกไป. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อถโข อายสฺมา
ปุณฺโณ ฯลฯ วิหรติ.
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ถามวา ก็พระปุณณะนี้ อยูท ี่ไหน. ตอบวา อยูในสถานที่ ๔ แหง.
อันดับแรก ทานเขาไปยังแควนสุนาปรันตะ ถึงภูเขา ชื่อวา อัพพุหัตถะ
แลวเขาไปบิณฑบาตยังวานิชคาม.
ลําดับนั้น นองชาย จําทานไดจึงถวายภิกษากลาววา ขาแตทาน
ผูเจริญ ขอทานอยาไปในที่อื่น จงอยูแตในที่นี้เทานั้น ใหทานรับคําแลว
ใหอยูในที่นั้นนั่งเอง.
แตนนั้ ทานก็ไดไปวิหารชื่อสมุทคิรี ในที่นั้นมีที่จงกรมซึ่งสราง
กําหนดดวยแผนหินตัดเหล็ก ไมมีใครที่สามารถจะจงกรมที่จงกรมนั้นไดใน
ที่นั้น คลื่นในสมุทรมากระทบที่แผนหินตัดเหล็กกระทําเสียงดัง พระเถระ.
คิดวา ภิกษุทั้งหลายผูมนสิการพระกรรมฐานอยู ขอจงมีความผาสุก
จึงอธิษฐานทําสมุทรใหเงียบเสียง.
ตอจากนั้น ก็ไดไปยังมาตุลคิริ. ในที่นั้นมีฝูงนกหนาแนน ทั้งเสียง
ก็ตอเนื่องเปนอันเดียวกันทั้งกลางคืนและกลางวัน. พระเถระคิดวา ที่นี้
ไมเปนที่ผาสุก จากนั้นจึงไดไปยังวิหาร ชื่อวา สมกุลการาม. วิหารนั้น
ไมไกลนักไมใกลนักจากวานิชคาม สมบูรณดวยคมนาคม สงัดเงียบเสียง.
พระเถระคิดวา ที่นี้ผาสุก จึงไดสรางที่พักกลางคืนที่พักกลางวัน และที่
จงกรมเปนตนในที่นั้นแลวเขาจําพรรษา. ทานไดอยูในที่ ๔ แหง
ดวยประการฉะนี้.
ภายหลัง ณ วันหนึ่ง ในภายในพรรษานั้นนั่นเอง พวกพอคา
๕๐๐ คน บรรทุกสินคา ลงในเรือดวยหวังวาจะไปสูสมุทรโนน. ในวันที่ลง
เรือนองชายของพระเถระใหพระเถระฉันแลว รับสิกขาบทในสํานักของ
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พระเถระ ไหวแลว กลาววา ทานผูเจริญ ขึ้นชื่อวาสมุทรไวใจไมได
ขอทานทั้งหลายพึงนึกถึงเราดังนี้แลวขึ้นเรือไป. เรือแลนไปดวยความเร็ว
สูง เกาะนอยแหงหนึ่ง. พวกมนุษย คิดกันวา พวกเราจะหาอาหาร
เชากินดังนี้แลวลงที่เกาะ. ก็ในเกาะนั้นสิ่งอะไร ๆ อื่นไมมี มีแตปาไม
จันทนเทานั้น.
ลําดับนั้นคน ๆ หนึ่ง เอามีดเคาะตนไม รูวาเปนจันทนแดง จึง
กลาววา ทานผูเจริญ พวกเราไปสูสมุทรโนนเพื่อตองการลาภ ก็ขึ้นชื่อวา
ลาภยิ่งไปกวานี้ไมมี ปุม ประมาณ ๔ นิ้ว ไดราคาตั้งแสน พวกเราบรรทุก
สินคาอันควรจะบรรทุกใหเต็มดวยไมจันทน. คนเหลานั้น ไดกระทํา
เหมือนอยางนั้นแลว. พวกอมนุษย ผูสิงอยูในปาไมจันทนโกรธแลวคิดวา
คนเหลานี้ ทําปาไมจันทนของพวกเราใหฉิบหาย พวกเราจักฆาคนพวกนั้น
ดังนี้แลวกลาววา เมื่อคนเหลานั้น ถูกฆาในที่นี้แล ซากศพแตละซากศพ
ทั้งหมดก็จักปรากฏมีในภายนอก เราจักจมเรือ ของพวกมันเสียกลางสมุทร.
ครั้นในเวลาที่คนเหลานั้นลงเรือ ไปไดครูเดียวเทานั้น พวกอมนุษย
เหลานั้น ทําอุปาติกรูป (รูปผุดเกิดฉับพลัน) ปรากฏขึ้นเองแลวแสดงรูป
ที่นาสะพึงกลัว. พวกมนุษยกลัว นอบนอมตอเทวดาของตน. กุฏมพี ชื่อ
จุลลปุณณะ นองชายของพระเถระ ไดยืนนอบนอมพระเถระดวยระลึกวา
ขอพี่ชายจงเปนที่พึ่งของเรา.
ไดยนิ วา ฝายพระเถระนึกถึงนองชายในขณะนั้นเหมือนกันรูวาคน
เหลานั้น เกิดความยอยยับจึงเหาะไปยินอยูตรงหนา. พวกอมนุษย พอเห็น
พระเถระ คิดวา พระผูเปนเจาปุณณเถระมา ก็หลบไป. รูปที่ผุดขึ้นก็
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สงบไป. พระเถระปลอบใจคนเหลานั้นวา อยากลัวไปเลย ดังนี้แลวถามวา
พวกนั้น ประสงคจะไปไหน. คนเหลานั้น กลาววา ทานผูเจริญ พวก
กระผม จะไปสถานที่ของพวกผมนั่นแหละ พระเถระเหยียบกราบเรือแลว
อธิษฐานวา ขอเรือจงไปสูที่พวกเขาปรารถนา. พวกพอคาไปถึงที่ของตน
แลว บอกเรือ่ งนั้นแกบุตรและภรรยา อธิษฐานวา พวกเราขอถึงพระเถระนั้นวาเปนที่พึ่ง ทั้ง ๕๐๐ คน พรอมดวยภรรยา ๕๐๐ คน ตั้งอยูใน
สรณะ ๓ รับปฏิบัติตนเปนอุบาสก. แตนั้นก็ขนสินคาลงในเรือ จัดเปน
สวนหนึ่งสําหรับพระเถระแลวกลาววา ทานผูเจริญ นี้เปนสวนของทาน.
พระเถระกลาววา อาตมาไมมีกิจในสวนหนึ่ง ก็พระศาสดาพวกทานเคย
เห็นแลวหรือ. ม. ไมเคยเห็นขอรับ. ถ. ถาเชนนัน้ พวกทานจงสรางโรงกลม เพื่อพระศาสดาดวยสวนนี้ พวกทานจงเฝาพระศาสดาดวยอาการ
อยางนี้. คนเหลานั้นรับวา ดีละขอรับจึงเริ่มเพื่อจะสรางโรงกลมดวย
สวนนั้น และดวยสวนของตน.
ไดยนิ วา พระศาสดา ไดทรงกระทําโรงกลมนั้น ใหเปนโรงฉัน
จําเดิมแตกาลเริ่มทํามา. พวกมนุษยผูรักษา เห็นรัศมีในกลางคืนไดทํา
ความสําคัญวา เทวดาผูมีศักดิ์ใหญมอี ยู. อุบาสกทั้งหลาย ทําโรงกลม
และเสนาสนะสําหรับสงฆเสร็จแลว ตระเตรียมเครื่องประกอบทานแลว
แจงแกพระเถระวา ทานผูเจริญ กิจของตนพวกผมทําแลว ขอทานจง
กราบทูลพระศาสดาเถิด. ในเวลาเย็นพระเถระไปยังกรุงสาวัตถีดวยฤทธิ์
ออนวอนพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญพวกคนชาววานิชคาม
ประสงคจะเฝาพระองค ขอพระองคโปรดกระทําอนุเคราะห แกคนเหลา
นั้นเถิด. พระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนตแลว. พระเถระกลับมาที่อยู
ของตนตามเดิม.
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ฝายพระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกพระอานันทเถระมาตรัสวา
อานนท พรุง นี้พวกเราจักเที่ยวบิณฑบาต ในวานิชคาม แควนสุนาปรันตะ
เธอจงใหสลากแกภิกษุ ๔๙๙ รูป. พระเถระรับพระดํารัสแลว จึงไดบอก
ความนั้นแกภิกษุสงฆแลวกลาววา ทานผูเจริญ ขอภิกษุผูเดินทางไปทาง
อากาศจงจับฉลาก. วันนั้น พระกุณฑธานเถระไดจับฉลากเปนที่หนึ่ง.
ฝายพวกคนชาววานิชคาม คิดวา ไดยินวาพรุงนี้พระศาสดาจักเสด็จมา
จึงกระทํามณฑปที่กลางบาน แลวตระเตรียมโรงทาน. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงชําระพระวรกายแตเชาตรู เสด็จเขาไปยังพระคันธกุฎี ทรงนั่งเขาผล
สมาบัติ. บัณฑุกัมพลสิลาอาสนของทาวสักกะแสดงอาการรอนแลว ทาน
รําพึงวานี้อะไรกัน จึงเห็นพระศาสดาเสด็จไปยังแควนสุนาปรันตะ จึงตรัส
เรียกวิสสุกัมเทพบุตรมาสั่งวา พอเอย วันนี้พระผูมีพระภาคเจา จักเสด็จ
เที่ยวบิณฑบาต ประมาณ ๓๐๐ โยชน ทานจงสรางเรือนยอด ๕๐๐ หลัง
จงประดิษฐานเตรียมไวยอดซุมประตูพระวิหารพระเชตวัน. วิสสุกรรมเทพบุตรก็ไดจัดตามเทวโองการ เรือนยอดของพระผูมีพระภาคเจาไดเปน
๔ มุข. ของพระอัครสาวก ๒ มุข. นอกนั้นมีมุขเดียว. พระศาสดา เสด็จ
ออกจากพระคันธกุฎี เสด็จเขาไปเรือนยอดที่ใกล ในบรรดาเรือนยอดอัน
ตั้งไวตามลําดับ. มีภิกษุ ๔๙๙ รูป นับตั้งแตพระอัครสาวกเปนตนไป
จึงไดเขาไป ไดมีเรือนยอดวางอยูหลังหนึ่ง. เรือนยอดทั้ง ๕๐๐ หลัง
ลอยละลิ่วไปในอากาศ.
พระศาสดา เสด็จถึงสัจจพันธบรรพต ไดพักเรือนยอดไวบนอากาศ
ดาบสผูเปนมิจฉาทิฏฐิ ชื่อวา สัจจพันธที่บรรพตนั้น ใหมหาชน ถือ
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มิจฉาทิฏฐิ เปนผูถึงความเปนเลิศดวยลาภและเลิศดวยศอยู. แตธรรม
อันเปนอุปนิสสัยแหงพระอรหัตตผลในภายในของทานยอมรุงโรจนเหมือน
ประทีปลุกโพลงในภายในฉะนั้น.
พระศาสดาครั้นทรงเห็นดังนั้นแลว จึงคิดวาเราจักแสดงธรรมแก
เขา ดังนี้แลวจึงเสด็จไปแสดงธรรม.
ในเวลาจบเทศนา พระดาบส บรรลุพระอรหัต. อภิญญา มาถึง
ทานพรอมดวยพระอรหัตที่บรรลุนั่นเอง. ทานเปนเอหิภิกษุ ทรงไวซึ่ง
บาตรและจีวรอันสําเร็จแลวดวยฤทธิ์ ก็เขาไปเรือนยอด (หลังที่วาง)
พระผูมีพระภาคเจา พรอมดวยภิกษุ ๕๐๐ รูป ผูอยูท ี่เรือนยอด
เสด็จไปวานิชคาม กระทําเรือนยอดไมใหมีใครเห็นแลว เสด็จเขายัง
วานิชคาม. พวกพอคา ถวายทานแดสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประธาน
แลวนําพระศาสดาไปยังกุฏาคาร. พระศาสดาไดเสด็จเขาไปยังโรงกลม.
มหาชน บริโภคอาหารเชาตราบเทาที่คิดวา พระศาสดาทรงสงบระงับความ
หิวอาหาร แลวสมาทานองคอุโบสถ ถือเอาของหอมและดอกไมเปนอันมาก
กลับมายังอารามเพื่อตองการฟงธรรม. พระศาสดาทรงแสดงธรรมเกิดเปน
ประมุขที่ผูกเปนหุนของมหาชน. โกลาหลเพราะพระพุทธองคไดมีเปน
อันมาก.
พระศาสดาประทับอยูในที่นั้นนั่นเองตลอด ๗ วัน เพื่อสงเคราะห
มหาชน. พออรุณขึ้นก็ไดปรากฏอยูในมหาคันธกุฏีนั้นเอง. ในที่สุดแหง
พระธรรมเทศนา ๗ วัน การตรัสรูธรรม ไดมีแกสัตว ๘๔,๐๐๐ พระองค
ประทับอยู ณ ที่นั้น ๗ วัน เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในวานิชคาม ให
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พระปุณณเถระกลับดวยตรัสสั่งวา เธอจงอยูในที่นี้แล ไดเสด็จไปยังฝง
แมน้ํา นัมมทานที อันมีอยูโดยลําดับ.
พระยานาคนัมมทา
กระทําการตอนรับพระศาสดา ใหเสด็จเขาไปสูภพนาค ไดกระทําสักการะ
ตอพระรัตนตรัย. พระศาสดาแสดงธรรมแกพระยานาคนั้น แลวออกจาก
ภพนาค. พระยานาคนั้น ออนวอนวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองค
จงประทานสิ่งที่ควรสละแกขาพระองค. พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดง
เจดียคือรอยพระบาทไว ณ ฝงแมน้ํา นัมมทานที เจดียคือรอยพระบาท
นั้น เมื่อคลื่นหลากมา ๆ ยอมปด เมื่อคลื่นไปแลวยอมเปดออก ความถึง
พรอมดวยมหาสักการะไดมีแลว. พระศาสดาเสด็จออกจากที่นั้น แลว
เสด็จไปยังสัจจพันธบรรพต ตรัสกะสัจจพันธภิกษุวา เธอทําใหมหาชน
หยั่งลงไปในทางอบาย เธอจงอยูในที่นี้แหละ ใหชนเหลานั้นสละลัทธิเสีย
แลวใหดํารงอยูในทางแหงพระนิพพาน. ฝายพระสัจจพันธภิกษุนั้น ทูลขอ
ขอที่ควรประพฤติ. พระศาสดาแสดงพระเจดีย คือรอยพระบาท ที่หลัง
แผนหินแทงทึบ เหมือนรอยตรา ทีก่ อนดินเหนียวเปยก. แตนั้นก็เสด็จ
กลับพระวิหารเชตวันตามเดิม. ทานหมายเอาขอนั้น จึงกลาวคํามีอาทิวา
เตเนว อนฺตรวสฺเสน เปนตน.
บทวา ปรินิพฺพายิ ไดแก ปรินพิ พานดวยอนุปาทิเสสปรินิพพาน
ธาตุ. มหาชน กระทําการบูชาสรีระของพระเถระ ๗ วัน ใหรวบรวมไม
หอมเปนอันมาก ใหณาปนกิจแลวเก็บเอาธาตุทําพระเจดีย. บทวา
สมฺพหุลา ภิกฺขู ไดแก เหลาภิกษุ ผูอยูในที่ใกลพระเถระ. คําที่เหลือ
ในบททั้งปวงงายทั้งนั้น.
จบ อรถถกถาปุณณสูตรที่ ๕
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๖. พาหิยสูตร

วาดวยทรงแสดงธรรมเพื่ออยูผูเดียว
[๑๑๘] ครั้งนั้นแล ทานพระพาหิยะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรด
แสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ ที่ขา พระองคไดฟงแลวพึงเปนผู ๆ เดียว
หลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว อยูเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนพาหิยะ เธอจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน จักษุเที่ยงหรือไมเที่ยง. ทานพระพาหิยะกราบทูลวา ไมเที่ยง
พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
พา. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตน
ของเรา.
พา. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง.
พา. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย เที่ยงหรือไมเที่ยง
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พา. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
พา. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตน
ของเรา.
พา. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ใจเที่ยงหรือไมเที่ยง.
พา. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
พา. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตน
ของเรา.
พา. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ธรรมารมณเที่ยงหรือไมเที่ยง
พา. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. มโนวิญญาณ มโนสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เที่ยงหรือไมเที่ยง.
พ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
พา. เปนทุกข พระเจาขา.
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พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตน
ของเรา.
พา. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอนพาหิยะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอม
เบื่อหนาย ทั้งในจักษุ ทั้งในรูป ทัง้ ในจักษุวิญญาณ ทั้งในจักษุสัมผัส
ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุ
สัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ ยอมเบื่อหนายทั้งในใจ ทัง้ ในธรรมารมณ ทั้งใน
มโนวิญญาณ ทั้งในมโนสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เมื่อเบื่อหนาย
ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว
ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
[๑๑๙] ครั้งนั้นแล ทานพระพาหิยะชื่นชมยินดีพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคเจา ลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา
ทําประทักษิณแลวหลีกไป ครั้งนั้นแล ทานพระพาหิยะเปนผู ๆ เดียว
หลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว กระทําให
แจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปน
บรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขา
ถึงอยู ไดรชู ัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทําทํา
เสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ก็แหละทานพระพาหิยะได
เปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.
จบ พาหิยสูตรที่ ๖
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อรรถกถาพาหิยสูตรที่ ๖
พาหิยสูตรที่ ๖ มีเนื้อความงายทั้งนั้น.
จบ อรรถกถาพาหิยสูตรที่ ๖
๗. ปฐมเอชสูตร

๑

วาดวยความหวั่นไหว
[ ๑๒๐ ] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ความ
หวั่นไหวเปนโรค ความหวั่นไหวเปนฝ ความหวั่นไหวเปนลูกศร ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล ตถาคตเปนผูไมหวั่นไหว ปราศจากลูกศร
อยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึง
เปนผูไมมีความหวั่นไหว ปราศจากลูกศรอยู ภิกษุไมพึงสําคัญซึ่งจักษุ
ไมพึงสําคัญในจักษุ ไมพึงสําคัญแตจักษุ ไมพึงสําคัญวาจักษุของเรา ไม
พึงสําคัญซึ่งรูปทั้งหลาย ไมพึงสําคัญในรูปทั้งหลาย ไมพึงสําคัญแตรูป
ทั้งหลาย ไมพึงสําคัญวา รูปทั้งหลายของเรา ไมพึงสําคัญซึ่งจักษุวิญญาณ
ไมพึงสําคัญในจักษุวิญญาณ ไมพึงสําคัญแตจักษุวิญญาณ ไมพึงสําคัญวา
จักษุวิญญาณของเรา ไมพึงสําคัญซึ่งจักษุสัมผัส ไมพึงสําคัญในจักษุสัมผัส
ไมพึงสําคัญแตจักษุสัมผัส ไมพึงสําคัญวา จักษุสัมผัสของเรา ไมพึงสําคัญ
ซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัส
เปนปจจัย ไมพึงสําคัญในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ไมพึงสําคัญแตสุขเวทนา ทุกขเวทนา.
๑. อรรถกถาสูตรที่ ๗-๘ แกรวมไวทายสูตรที่ ๘
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หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ไมพึงสําคัญวา
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัส
เปนปจจัย ของเราไมพึงสําคัญซึ่งโสตะ... ไมพึงสําคัญซึ่งฆานะ... ไมพึง
สําคัญซึ่งกาย . . . ไมพึงสําคัญซึ่งใจ ไมพึ่งสําคัญในใจ ไมพึงสําคัญแตใจ
ไมพึงสําคัญวา ใจของเรา ไมพึงสําคัญซึ่งธรรมารมณทั้งหลาย . . . ไมพึง
สําคัญซึ่งมโนวิญญาณ ไมพึงสําคัญในมโนวิญญาณ ไมพึงสําคัญแตมโนวิญญาณ ไมพึงสําคัญวา มโนวิญญาณของเรา ไมพึงสําคัญซึ่งมโนสัมผัส
ไมพึงสําคัญในมโนสัมผัส ไมพึงสําคัญแตมโนสัมผัส ไมพึงสําคัญวามโนสัมผัสของเรา ไมพึงสําคัญซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ไมพึงสําคัญในสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ไมพึงสําคัญแต
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัส
เปนปจจัย ไมพึงสําคัญวา สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ของเรา ไมพึงสําคัญซึ่งสิ่งทั้งปวง ไม
พึงสําคัญในสิ่งทั้งปวง ไมพึงสําคัญแตสิ่งทั้งปวง ไมพึงสําคัญวา สิ่งทั้งปวง
ของเรา เธอนั้นเมื่อไมสําคัญอยางนี้ ก็ไมถือมั่นอะไร ๆ ในโลก เมื่อไม
ถือมั่น ก็ไมสะดุง เมื่อไมสะดุง ยอมดับสนิทเฉพาะตนทีเดียว ยอมรูช ัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อ
ความเปนอยางนี้มิไดมี.
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[ ๑๒๑ ] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ความ
หวั่นไหวเปนโรค ความหวั่นไหวเปนฝ ความหวั่นไหวเปนลูกศร ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล ตถาคตยอมเปนผูไมหวั่นไหว ปราศจาก
ลูกศร เพราะเหตุนั้นแล ถึงแมภิกษุก็พึงหวังวาเราพึงเปนผูไมหวั่นไหว
ปราศจากลูกศรอยู.
จบ ปฐมเอชสูตรที่ ๗
๘. ทุติยเอชสูตร

วาดวยไมพึงสําคัญอะไร ๆ วาเปนของเรา
[ ๑๒๒] พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา ภิกษุไมพึงสําคัญซึ่งจักษุ ไม
พึงสําคัญในจักษุ ไมพึงสําคัญแตจักษุ ไมพึงสําคัญวา จักษุของเรา ไมพึง
สําคัญซึ่งรูปทั้งหลาย ไมพึงสําคัญในรูปทั้งหลาย ไมพึงสําคัญแตรูปทั้งหลาย
ไมพึงสําคัญวา รูปทั้งหลายของเรา ไมพึงสําคัญซึ่งจักษุวิญญาณ ไมพึง
สําคัญในจักษุวิญญาณ ไมพึงสําคัญแตจักษุวิญญาณ ไมพึงสําคัญวา จักษุวิญญาณของเรา ไมพึงสําคัญซึ่งจักษุสัมผัส ไมพึงสําคัญในจักษุสัมผัส
ไมพึงสําคัญแตจักษุสัมผัส ไมพึงสําคัญวา จักษุสัมผัสของเรา ไมพึงสําคัญ
ซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัส
เปนปจจัย ไมพึงสําคัญในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ไมพึงสําคัญแตสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ไมพึงสําคัญวา
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัส
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เปนปจจัย ของเรา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมสําคัญซึ่งสิ่งใด ยอม
สําคัญในสิ่งใด ยอมสําคัญแตสิ่งใด ยอมสําคัญวา สิ่งใดของเรา สิ่งนั้น
ยอมเปนอยางอื่นจากสิ่งนั้น โลกมีภาวะเปนอยางอื่น ของอยูในภพ ยอม
ยินดีภพนั่นแหละ ไมพงึ สําคัญซึ่งโสตะ ฯลฯ ไมพึงสําคัญซึ่งฆานะ ฯลฯ
ไมพึงสําคัญซึ่งชิวหา ฯลฯ ไมพึงสําคัญซึ่งกาย ฯลฯ ไมพึงสําคัญซึ่งใจ ไม
พึงสําคัญในใจ ไมพึงสําคัญแตใจ ไมพึงสําคัญวา ใจของเรา ไมพึงสําคัญ
ซึ่งธรรมารมณทั้งหลาย ไมพึงสําคัญในธรรมารมณทั้งหลาย ไมพึงสําคัญ
แตธรรมารมณทั้งหลาย ไมพึงสําคัญวา ธรรมารมณทั้งหลายของเรา ไม
พึงสําคัญซึ่งมโนวิญญาณ ไมพึงสําคัญในมโนวิญญาณ ไมพึงสําคัญแตมโนวิญญาณ ไมพึงสําคัญวา มโนวิญญาณของเรา ไมพึงสําคัญซึ่งมโนสัมผัส
ไมพึงสําคัญในมโนสัมผัส ไมพึงสําคัญแตมโนสัมผัส ไมพึงสําคัญวา มโนสัมผัสของเรา ไมพึงสําคัญซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ไมพึงสําคัญในสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ไมพึงสําคัญ
แตสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัส
เปนปจจัย ไมพึงสําคัญวา สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ของเรา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุ
ยอมสําคัญซึ่งสิ่งใด ยอมสําคัญในสิ่งใด ยอมสําคัญแตสิ่งใด ยอมสําคัญวา
สิ่งใดของเรา สิ่งนั้นยอมเปนอยางอื่นจากสิ่งนั้น โลกมีภาวะเปนอยางอื่น
ของอยูในภพ ยอมเพลิดเพลินภพนั่นแหละ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม
พึงสําคัญซึ่งขันธ ธาตุและอายตนะ ไมพึงสําคัญในขันธ ธาตุและอายตนะ

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 139

ไมพึงสําคัญแตขันธ ธาตุและอายตนะ ไมพึงสําคัญวา ขันธ ธาตุ และ
อายตนะของเรา เธอเมื่อไมสําคัญอยางนี้ ยอมไมถือมั่นสิ่งอะไร ๆ ในโลก
เมื่อไมถือมั่น ยอมไมสะดุง เมื่อไมสะดุง ยอมดับสนิทเฉพาะตนทีเดียว
ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ทุติยเอชสูตรที่ ๘
อรรถกถาปฐมเอชสูตรที่ ๗- ทุติยเอชสูตรที่ ๘
ในปฐมเอชสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา เอชา ไดแก ตัณหา. ตัณหา แมนั้น ทานเรียกวา เอชา
เพราะอรรถวา. หวั่นไหว. อนึ่ง เอชา นั้น ชื่อวา โรคะ เพราะอรรถ
เบียดเบียน. ชื่อวา คัณฑะ ฝ เพราะอรรถวา ประทุษรายในภายใน.
ชื่อวา สัลละ ลูกศร เพราะอรรถวา ตัด. บทวา ตสฺมา ความวา
เพราะเหตุที่เอชา ชื่อวา เปนตัวตัณหา เปนตัวโรค และเปนลูกศร
ฉะนั้น. คําวา จกฺขุ น มฺเยฺย เปนตน มีนยั ดังกลาวแลวนั่นแล.
สูตรทั้งหมด ทานจัดไวในหนหลังชักมาแสดงไวแมในที่นี้. สูตรที่ ๘ มีนยั
ดังกลาวแลวนั่นแล.
จบ อรรถกถาปฐมเอชสูตรที่ ๗ - ทุติยเอชสูตรที่ ๘
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๙. ปฐมทวยสูตร

วาดวยทรงแสดงสวนสอง
[ ๑๒๓ ] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจัก
แสดงสวนสองแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ก็สวนสองเปนไฉน คือ
จักษุกับรูป ๑ โสตะกับเสียง ๑ ฆานะกับกลิ่น ๑ ชิวหากับรส ๑ กาย
กับโผฏฐัพพะ ๑ ใจกับธรรมารมณ ๑ นี้เรียกวาธรรมคู ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลใดพึงกลาวอยางนี้วา เราบอกเลิกสวนสองนั้นเสียแลว
จักบัญญัติสวนสองเปนอยางอื่น วาจาของบุคคลนั้นกันใหเปนเรื่องของ
เทวดา. ก็บคุ คลนั้นถูกเขาถามเขาแลวก็อธิบายไมได และถึงความอึดอัด
ยิ่งขึ้น ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร เพราะขอนั้นไมใชวิสัย.
จบ ปฐมทวยสูตรที่ ๙
อรรถกถาปฐมทวยสูตรที่ ๙
ปฐมทวยสูตรที่ ๙ คําวา ทฺวย แปลวา สวนสอง.
จบ อรรถกถาปฐมทวยสูตรที่ ๙
๑๐. ทุติยทวยสูตร

วาดวยทรงแสดงสวนสอง
[๑๒๔] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วิญญาณ
เกิดขึ้นเพราะอาศัยสวนสอง วิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยสวนสองเปน
อยางไร จักษุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุและรูป จักษุไมเที่ยง มีความ
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แปรปรวน มีความเปนอยางอื่น รูปไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความ
เปนอยางอื่น สวนสองอยางนี้ หวั่นไหวและอาพาธ ไมเที่ยง มีความ
แปรปรวน มีความเปนอยางอื่น จักษุวิญญาณไมเที่ยง มีความแปรปรวน
มีความเปนอยางอื่น แมเหตุปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหงจักษุวิญญาณก็ไม
เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอื่น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็จักษุ
วิญญาณที่เกิดขึ้นแลว เพราะอาศัยปจจัยอันไมเที่ยงจักเปนของเที่ยงแตไหน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความประจวบ ความประชุม ความพรอมกันแหงธรรม
ทั้ง ๓ นี้แล เรียกวาจักษุสัมผัส.
[ ๑๒๕ ] ถึงจักษุสัมผัสก็ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปน
อยางอื่น แมเหตุปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหงจักษุสัมผัสก็ไมเที่ยง มีความ
แปรปรวน มีความเปนอยางอื่น ก็จักษุสัมผัสที่เกิดขึ้นแลว เพราะอาศัย
ปจจัยอันไมเที่ยง จักเปนของเที่ยงแตไหน ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เวทนา
อันผัสสะกระทบแลวยอมเสวย เจตนาอันผัสสะกระทบแลวยอมคิด สัญญา
อันผัสสะกระทบแลวยอมจํา แมธรรมเหลานั้นก็หวั่นไหวและอาพาธ ไมเที่ยง
มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอื่น ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ ยอมเกิดขึ้น
เพราะอาศัยลิ้นและรส ลิ้นไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอื่น
รสไมเที่ยงมีความแปรปรวน มีความเปนอยางอื่น สวนสองอยางนี้หวั่นไหว
และอาพาธ ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอื่น ชิวหาวิญญาณ
ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอื่น แมเหตุปจจัยเพื่อความ
เกิดขึ้นแหงชิวหาวิญญาณ ก็ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปน
อยางอื่น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ชิวหาวิญญาณที่เกิดขึ้นแลว เพราะอาศัย
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ปจจัยอันไมเที่ยง จักเปนของเที่ยงแตไหน ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ความ
ประจวบ ความประชุม ความพรอมกัน แหงธรรมทั้ง ๓ นีแ้ ล เรียกวา
ชิวหาสัมผัส.
[๑๒๖] แมชิวหาสัมผัสก็ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความ
เปนอยางอื่น แมเหตุปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหงชิวหาสัมผัสก็ไมเที่ยง มี
ความแปรปรวน มีความเปนอยางอื่น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ชิวหาสัมผัส
ที่เกิดขึ้นแลว เพราะอาศัยปจจัยอันไมเที่ยง จักเปนของเที่ยงแตไหน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เวทนาอันผัสสะกระทบแลวยอมเสวย เจตนาอันผัสสะ
กระทบแลวยอมคิด สัญญาอันผัสสะกระทบแลวยอมจํา แมธรรมเหลานี้
ก็หวั่นไหวและอาพาธ ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอื่น
ฯลฯ มโนวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ ใจไมเที่ยง มี
ความแปรปรวน มีความเปนอยางอื่น ธรรมทั้งหลายก็ไมเที่ยง มีความ
แปรปรวน มีความเปนอยางอื่น สวนสองอยางนี้หวั่นไหวและอาพาธ
ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอื่น มโนวิญญาณไมเที่ยง
มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอื่น แมเหตุปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหง
มโนวิญญาณก็ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอื่น มโนวิญญาณที่เกิดขึ้นแลว เพราะอาศัยปจจัยอันไมเที่ยง จักเปนของเที่ยงแต
ไหน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความประจวบ ความประชุม ความพรอมกัน
แหงธรรม ๓ ประการนี้แล เรียกวามโนสัมผัส.
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[ ๑๒๗ ] แมมโนสัมผัสก็ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความ
เปนอยางอื่น แมเหตุปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหงมโนสัมผัสก็ไมเที่ยง มี
ความแปรปรวน มีความเปนอยางอื่น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็มโนสัมผัส
ที่เกิดขึ้นแลว เพราะอาศัยปจจัยอันไมเที่ยง จักเปนของเที่ยงแตไหน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เวทนาอันผัสสะกระทบแลวยอมเสวย เจตนาอันผัสสะ
กระทบแลวยอมคิด สัญญาอันผัสสะกระทบแลวยอมจํา แมธรรมเหลานี้
ก็หวั่นไหวและอาพาธ ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอื่น
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มโนวิญญาณยอมเกิดเพราะอาศัยสวนสอง ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบ ทุติยทวยสูตรที่ ๑๐
ฉันนวรรคที่ ๔
อรรถกถาทุติยทวยสูตรที่ ๑๐
ในทุติยทวยสูตรที่ ๑๐ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อิตฺเถต ทฺวย เปน เอวเมต ทฺวย แปลวา ทั้ง ๒ นี้
ดวยประการฉะนี้. บทวา จลฺเจว พฺยาธิฺจ ความวา ยอมหวั่นไหว
และเจ็บปวย เพราะไมเปนไปตามสภาวะของตน. บทวา โยป เหตุ
โยป ปจฺจโย ความวา วัตถุและอารมณ เปนเหตุและเปนปจจัย แก
จักขุวิญญาณ. บทวา จกฺขุโต นิจฺจ ภวิสฺสติ ความวา จักเปนของเที่ยง
เพราะเหตุไร. เหมือนอยางวาบุตรผูเกิดในทองของทาสีของชายผูเปนทาส
ก็กลายเปนทาสคนหนึ่งไป ฉันใด วัตถารมณ วัตถุและอารมณ ก็เปนของ
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ไมเที่ยงเชนนั้นเหมือนกัน. บทวา สงฺคติ แปลวา มาประจวบเขา.
บทวา สนฺนปิ าโต ไดแกประชุมรวมกัน บทวา สมวาโย ไดแกมารวม
เปนอันเดียวกัน. บทวา อย วุจฺจติ จกฺขุสมฺผสฺโส ความวา ความ
ประจวบดวยปจจัยนี้ คือ ชื่อวาประจวบกัน ประชุมกัน มาพรอมกัน
โดยชื่อวาปจจัยนั่นเอง เพราะเกิดดวยปจจัย กลาวคือ ความประจวบ
ความประชุม และความมาพรอมกัน นี้เรียกวา จักขุสัมผัส. บทวา
โสป เหตุ. ความวา จักษุและอารมณ ขันธ ๓ ที่เปนสหชาตธรรม
เปนเหตุแหงผัสสะ ธรรมดังวามานี้ เรียกวา เหตุ. บทวา ผสฺโส
เปนปฐมาวิภัตติ ลงในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ อธิบายวา เวทนายอมเสวย
เจตนายอมคิด สัญญา ยอมจําได ซึ่งอารมณอันผัสสะถูกตองแลวเทานั้น
บทวา ผุฏโ  ไดแกบคุ คลผูพรั่งพรอม ดวยผัสสะ. เวทนาอันผัสสะ
ถูกตองแลว ยอมรูทั่วซึ่งอารมณเทานั้น อธิบายวา ยอมคิดก็มี. ดังนั้น
ในพระสูตรนี้ เปนอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสขันธ ๓๐ ถวน. อยางไร.
คือ อันดับแรก ในจักขุทวาร วัตถุ ( จักขุวัตถุ ) และอารมณ จัดเปน
รูปขันธ, ขันธใด เสวย อารมณอันผัสสะถูกตองแลว เหตุนั้น ขันธนั้น
ชื่อวา เวทนาขันธ ขันธใดคิดอารมณอันผัสสะถูกตองแลว เหตุนั้น
ขันธนั้น ชื่อวาสังขารขันธ. ขันธใด จําไดซึ่งอารมณอันผัสสะถูกตองแลว
เหตุนั้น ขันธนั้น ชื่อวาสัญญาขันธ, ขันธใดรูแจงซึ่งอารมณอันผัสสะ
ถูกตองแลว เหตุนั้น ขันธนั้น ชื่อวาวิญญาณขันธ แมในทวารที่เหลือ
ก็นัยนี้เหมือนกัน. จริงอยูแมในมโนทวาร วัตถุรูปจัดเปนรูปขันธ โดย
สวนเดียว. เมื่ออารมณ คือ รูปมีอยู แมอารมณก็จัดเปนรูปขันธ
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ดังนั้นจึงไดขันธ ๕ ในทวาร ๖ รวมเปนขันธ ๓๐ ถวน. แตเมื่อวา
โดยสังเขป สหชาตธรรมเหลานี้ จัดเปนขันธ ในทวารทั้ง ๖. เมื่อตรัส
ขันธ ๕ พรอมดวยปจจัย ใหพิสดารวา ไมเที่ยง เปนอันทรงแสดง
พระสูตรนี้ ตามอัธยาศัยของสัตวผูจะตรัสรูแล.
จบ อรรคกถาทุติยทวยสูตรที่ ๑๐
จบ ฉันนวรรค ๔

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปโลกสูตร ๒. สุญญสูตร ๓. สังขิตตสูตร ๔. ฉันนสูตร
๕. ปุณณสูตร ๖. พาหิยสูตร ๗. ปฐมเอชสูตร ๘. ทุติยเอชสูตร
๙. ปฐมทวยสูตร ๑๐. ทุติทวยสูตร.
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ฉฬวรรคที่ ๕
๑. ปฐมสังคัยหสูตร

วาดวยผัสสายตนะ ๖
[ ๑๒๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผัสสายตนะ ๖ ประการนี้ ที่บุคคล
ไมฝกฝน ไมคุมครอง ไมรักษา ไมสํารวมระวังแลว ยอมนําทุกขหนักมาให
ผัสสายตนะ ๖ ประการเปนไฉน คือ จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย
มนะ ที่บุคคลไมฝกฝน ไมคุมครอง ไมรักษา ไมสํารวมระวังแลว ยอมนํา
ทุกขหนักมาให ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผัสสายตนะ ๖ ประการนีแ้ ล ที่บุคคล
ไมฝกฝน ไมคุมครอง ไมรักษา ไมสํารวมระวังแลว ยอมนําทุกขหนักมาให.
[๑๒๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผัสสายตนะ ๖ ประการนี้ ที่บุคคล
ฝกฝนดี คุมครองดี รักษาดี สํารวมระวังดีแลว ยอมนําสุขมากมาให
ผัสสายตนะ ๖ เปนไฉน คือ จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มนะ
ที่บุคคลฝกฝนดี คุมครองดี รักษาดี สํารวมระวังดีแลว ยอมนําสุขมากมาให
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผัสสายตนะ ๖ ประการนี้แล ที่บุคคลฝกฝนดี คุมครอง
ดี รักษาดี สํารวมระวังดีแลว ยอมนําสุขมากมาให พระผูมพี ระภาคเจา
ผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถา
ประพันธตอไปอีกวา.
[๑๓๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมสํารวมผัสสายตนะ ๖ นั่นแหละ เวนการสํารวมในอายตนะ
ใด ยอมเขาถึงทุกข บุคคลเหลาใด ไดสํารวมระวัง
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อายตนะเหลานั้น บุคคลเหลานั้น มีศรัทธาเปน
เพื่อน ยอมเปนผูอันราคะไมชุมอยู บุคคลเห็นรูปที่
ชอบใจและเห็นรูปที่ไมชอบใจแลว พึงบรรเทาราคะ
ในรูปที่ชอบใจ และไมพึงเคืองใจวา รูปไมนารัก
ของเรา (เราเห็นรูปไมนารักเขาแลว) ไดยินเสียง
ที่นารัก และเสียงทีไ่ มนารัก พึงสงบใจในเสียงที่
นารัก และพึงบรรเทาความเคืองใจในเสียงที่ไมนารัก
และไมพึงเคืองใจวา เสียงไมนารักของเรา (เราได
ฟงเสียงที่ไมนารักเขาแลว) ไดดมกลิ่นที่ชอบใจ
อันนายินดี และไดดมกลิ่นที่สะอาด ไมนารักใคร
พึงบรรเทาความหงุดหงิดในกลิ่นที่ไมนาใคร และ
ไมพึงพอใจในกลิ่นทีน่ าใคร ไดลมิ้ รสที่อรอย
เล็กนอย และลิม้ รสที่ไมอรอยในบางคราว ไมพึง
ลิม้ รสทีอ่ รอยดวยความติดใจ และไมควรยินราย
ในเมื่อลิม้ รสที่ไมอรอย ถูกสัมผัสที่เปนสุขกระทบ
เขาแลว และถูกผัสสะที่เปนทุกขกระทบเขาแลว
ไมพึงหวั่นไหวในระหวาง ๆ ควรวางเฉยผัสสะทั้งที่
เปนสุข ทั้งที่เปนทุกขทั้งสอง ไมควรยินดี ไมควร
ยินราย เพราะผัสสะอะไร ๆ นรชนทั้งหลายที่ทราม
ปญญา มีความสําคัญในกิเลสเปนเหตุใหเนิ่นชา
ยินดีอยูด วยกิเลสเปนเหตุใหเนิ่นชา เปนสัตวที่มี
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สัญญา ยอมวนเวียนอยู ก็บุคคลบรรเทาใจ ที่
ประกอบดวยปญจกามคุณทั้งปวงแลว ยอมรักษา
ใจใหประกอบดวยเนกขัมมะ ใจทีบ่ ุคคลเจริญดี
แลวในอารมณ ๖ อยางนี้ ในกาลใด ในกาลนั้น
จิตของบุคคลนั้น อันสุขสัมผัสกระทบเขาแลว
ยอมไมหวั่นไหวในที่ไหน ๆ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายปราบราคะและโทสะเสียแลว ยอม
เปนผูถึงนิพพานซึ่งเปนฝงขางโนนแหงชาติและ
มรณะ.
จบ ปฐมสังคัยหสูตรที่ ๑
ฉฬวรรคที่ ๕
อรรถกถาปฐมสังคัยหสูตรที่ ๑
ในปฐมสังคัยหสูตรที่ ๑ ฉฬวรรคที่ ๕ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อทนฺตา แปลวา ไมฝกแลว. บทวา อคุตฺตา เเปลวา
ไมคุมครองแลว. บทวา อรกฺขิตา แปลวา ไมรักษาแลว บทวา อสวุตา
แปลวา ไมปดแลว. บทวา ทุกขฺ าธิวาหา โหนฺติ ความวา ยอม
นํามาซึ่งทุกขมีประมาณยิ่ง ตางดวยทุกขในนรกเปนตน. บทวา สุขาธิวาหา โหนฺติ ความวา ยอมนํามาซึ่งสุขมีประมาณยิ่ง ตางดวยฌาน และ
มรรค ผล. บาลีวา อธิวาหา ดังนี้ก็มี. ความก็เหมือนกัน.
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บทวา ฉเฬว แยกสนธิเปน ฉ เอว. บทวา อสวุโต ยตฺถ
ทุกฺข นิคจฺฉติ ความวา บุคคลผูเวนจากการสํารวม ในอายตนะเหลาใด
ยอมถึงทุกข. บทวา เตสฺจ เย สวรณ อเวทึสุ ความวาชนเหลาใด
ประสบคือได ความสํารวมอายตนะ เหลานั้น. บทวา วิหรนฺตานวสฺสุตา
ไดแก เปนผูอันราคะ ไมชุม ไมเปยกอยู. บทวา อสาทุ สาทุ ไดแก
ไมอรอย และอรอย.
บทวา ผสฺสทฺวย สุขทุกฺข อุเปกฺเข ไดแกผสั สะในอุเบกขา
มี ๒ คือ สุขสัมผัส หรือ ทุกขสัมผัส อธิบายวา พึงใหอุเบกขา เกิดขึ้นใน
ผัสสะ ๒ อยางเดียว อีกอยางหนึ่ง บาลีวา ผสฺสทฺวย สุขทุกฺข อุเปกฺขา
(ผัสสะ ๒ สุขทุกข อุเปกขา ). อธิบายวา สุขทุกข อุเบกขา มีผัสสะเปน
เหตุ. บุคคลไมยังความยินดีใหเกิดขึ้นในสุข ไมยังความยินรายใหเกิดขึ้น
ในทุกข ก็พงึ เปนผูอุเบกขาวางเฉย. บทวา อนานุรุทฺโธ อวิรุทฺธ เกนจิ
ความวา ไมพึงยินดี ไมพึงยินราย กับอารมณไร ๆ.
บทวา ปปฺจสฺา ความวา ชื่อวา เปนผูมีสัญญาเนิ่นชา
เพราะกิเลสสัญญา. บทวา อิตรีตรา นรา ไดแกสัตวผูต่ําทราม. บทวา
ปปฺจยนฺตา อุปยนฺติ ความวา ยินดีธรรมเปนเครื่องเนิ่นชา. ยอมเขา
ถึงวัฏฏะ บทวา สฺญิโน ไดแกสัตวผูมีสัญญา. บทวา มโนมย
เคหสิตฺจ สพฺพ ความวา จิตสําเร็จดวยใจอันอาศัยเรือนคือกามคุณ ๕
ทั้งปวงนั่นเอง. บทวา ปนุชฺช แปลวา บรรเทา คือนําออก. บทวา
เนกฺขมฺมสิต อิริยติ ความวา ภิกษุผูเปนชาติบัณฑิต ยอมดําเนินจิต
อาศัยเนกขัมมะ. บทวา ฉสฺสุ ยทา สุภาวิโต ความวา คราวใด
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ใจอบรมดวยดีในอารมณ ๖. บทวา ผุฏสฺส จิตฺต น วิกมฺปเต กฺวจิ
ความวา หรือ เมื่อบุคคล ถูกสุขสัมผัสกระทบแลว จิตยอมไมหวั่นไมไหว
ในอารมณอะไร ๆ. บทวา ภวถ ชาติมรณเสฺส ปารคา ความวา จง
เปนผูถึงฝงแหงชาติและชรา.
จบ อรรถกถาปฐมสังคัยหสูตรที่ ๑
๒. ทุติยสังคัยหสูตร

วาดวยทรงแสดงธรรมเพื่ออยูผูเดียว
[๑๓] ครั้งนั้นแล ทานพระมาลุกยบุตร มีความเพียร มีใจ
เด็ดเดี่ยว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ฯลฯ ครัน้ แลว ได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอ
ประทานวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดแสดงธรรมแกขาพระองค.
โดยยอที่ขาพระองคสดับแลว พึงเปนผู ๆ เดียวหลีกออกจากหมู ไมประมาท
มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยูเถิด พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอน
มาลุกยบุตร ในการที่เธอขอโอวาทนี้ในบัดนี้ เราจักบอกกะพวกภิกษุหนุม
ทําไม ก็ทานใดแกแลว เปนผูเฒา ผูใหญ ลวงกาลผานวัยแลว ยอม
ขอโอวาทโดยยอ เราจักบอกแกเธอนั้น.
[๑๓๒] มา. ขาแตพระองคเจริญ ขาพระองคแกแลว เปนผูเฒา
ผูใหญ ลวงกาลผานวัยแลวก็จริง ถึงกระนั้น ขอพระผูมีพระภาคเจาขอ
พระสุคตโปรดแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองคเถิด ไฉนขาพระองคพึงรู
ถึงพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา พึงเปนผูไดรับพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 151

พ. ดูกอนมาลุกยบุตร เรอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปที่
พึงรูแจงดวยจักษุเหลาใด เธอไมเห็นแลว ทั้งไมเคยเห็นแลว ยอมไมเห็น
ในบัดนี้ดวยความกําหนดวา เราเห็น มิไดมีแกเธอดวย เธอมีความพอใจ
มีความกําหนัด หรือมีความรักในรูปเหลานั้นหรือ.
มา. ไมมีเลย พระเจาขา.
พ. เสียงที่พึงรูแจงดวยหูเหลาใด เธอไมไดฟงแลว ทั้งไมเคย
ไดฟงแลว ยอมไมไดฟงในบัดนี้ดวย ความกําหนดวา เราไดฟง มิไดมี
แกเธอดวย เธอมีความพอใจ มีความกําหนัด หรือมีความรักในเสียง
เหลานั้นหรือ.
มา. ไมมีเลย พระเจาขา.
พ. กลิ่นที่พึงรูแจงดวยจมูกเหลาใด เธอไมไดดมแลว ทั้งไมเคย
ไดดมแลว ยอมไมไดดมในบัดนี้ดวย ความกําหนดวา เราไดดม มิไดมี
แกเธอดวย เธอมีความพอใจ มีความกําหนัด หรือมีความรักในกลิ่น
เหลานั้นหรือ.
มา. ไมมีเลย พระเจาขา.
พ. รสที่พึงรูแจงดวยลิ้นเหลาใด เธอไมไดลิ้มแลว ทัง้ ไมเคยได
ลิ้มแลว ยอมไมไดลิ้มในบัดนี้ดวย ความกําหนดวา เราไดลิ้ม มิไดมีแกเธอ
ดวย เธอมีความพอใจ มีความกําหนัด หรือความรักในรสเหลานั้นหรือ.
มา. ไมมีเลย พระเจาขา.
พ. โผฏฐัพพะที่พึงรูแจงดวยกายเหลาใด เธอไมไดถูกตองแลว
ทั้งไมไดเคยถูกตองแลว ยอมไมไดถกู ตองในบัดนี้ดวย ความกําหนดวา
เราถูกตอง มิไดมีแกเธอดวย เธอมีความพอใจ มีความกําหนัด หรือมี
ความรักในโผฏฐัพพะเหลานั้นหรือ.
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มา. ไมมีเลย พระเจาขา.
พ. ธรรมารมณที่พึงรูแจงดวยใจเหลาใด เธอไมไดรูแลว ทั้ง
ไมไดเคยรูแลว ยอมไมรูในบัดนี้ดวย ความกําหนดวา เรารู มิไดมีแก
เธอดวย เธอมีความพอใจ มีความกําหนัด หรือความรักในธรรมารมณ
เหลานั้นหรือ.
มา. ไมมีเลย พระเจาขา.
[๑๓๓] พ. ดูกอ นมาลุกยบุตร ก็ในธรรมเหลานั้น คือ รูปที่
ไดเห็น เสียงที่ไดฟง อารมณที่ไดทราบ และธรรมที่จะพึงรูแจง ในรูปที่
ไดเห็นแลว เธอจักเปนเพียงแตวาเห็น ในเสียงที่ไดฟงแลว เธอจักเปน
เพียงแตวาไดฟง ในอารมณที่ไดทราบแลว เธอจักเปนเพียงแตไดทราบ
ในธรรมที่ไดรูแจง เธอจักเปนเพียงแตไดรูแจง ดูกอนมาลุกยบุตร ใน
ธรรมทั้งหลาย คือ รูปทีไ่ ดเห็น เสียงที่ไดฟง อารมณที่ไดทราบ และ
ธรรมที่จะพึงรูแจง ในรูปที่ไดเห็นแลว เธอจักเปนเพียงแตวาเห็น ใน
เสียงที่ไดฟงแลว เธอจักเปนเพียงแตวาไดฟง ในอารมณที่ไดทราบแลว
เธอจักเปนเพียงแตไดทราบ ในธรรมที่ไดรูแจง เธอจักเปนเพียงแตไดรู
แจงแลว ในกาลใด ในกาลนั้น เธอจักเปนผูไมถูกราคะยอม ไมถูกโทสะ
ประทุษราย ไมหลงเพราะโมหะ เธอจักเปนผูไมถูกราคะยอม ไมถูกโทสะ
ประทุษราย ไมหลงเพราะโมหะ ในกาลใด ในกาลนั้น เธอจักไมพัวพัน
ในรูปที่ไดเห็น ในเสียงที่ไดฟง ในอารมณที่ไดทราบ หรือจักไมพัวพัน
ที่ไดรูแจง ดูกอนมาลุกยบุตร ในโลกนี้ก็ไมมี ในโลกอื่นก็ไมมี ในระหวาง
โลกทั้งสองก็ไมมี นี้แลเปนที่สุดแหงทุกข.
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มา. พระเจาขา
ขาพระองคยอมรูทั่วถึงเนื้อความแหงธรรม
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวโดยยอนี้ไดโดยพิสดารวา
[๑๓๔] ลืมสติไปแลวเพราะเห็นรูป บุคคลเมื่อใสใจ
ถึงรูปเปนนิมิตที่รัก ก็มีจิตกําหนัด เสวยอารมณนั้น
ทั้งมีความติดใจในอารมณนั้นตั้งอยู มีเวทนาอัน
มีรูปเปนแดนเกิดเปนอเนกทวีขึ้น และมีจติ อัน
อภิชฌาและวิหิงสาเขาไปกระทบ เมื่อสั่งสมทุกข
อยูอยางนี้ บัณฑิตกลาววา หางไกลนิพพาน
ลืมสติไปแลว เพราะไดฟงเสียง บุคคลเมื่อใสใจ
ถึงเสียงเปนนิมิตที่รัก ก็มจี ิตกําหนัดเสวยอารมณ
นั้น ทั้งมีความติดใจในอารมณนั้นตั้งอยู มีเวทนา
อันมีเสียงเปนแดนเกิดเปนอเนกทวีขึ้น และมีจิต
อันอภิชฌาและวิหิงสาเขาไปกระทบ เมื่อสั่งสม
ทุกขอยูอยางนี้ บัณฑิตกลาววา หางไกลนิพพาน
ลืมสติไปแลวเพราะไดดมกลิ่น บุคคลเมือ่ ใสใจ
ถึงกลิ่นเปนนิมิตที่รัก ก็มีจติ กําหนัดเสวยอารมณ
นั้น ทั้งมีความติดใจในอารมณนั้นตั้งอยู มีเวทนา
อันมีกลิ่นเปนแดนเกิดเปนอเนกทวีขึ้น และมีจิต
อันอภิชฌาและวิหิงสาเขาไปกระทบ เมื่อสั่งสม
ทุกขอยูอยางนี้ บัณฑิตกลาววา หางไกลนิพพาน
ลืมสติไปแลวเพราะลิ้มรส บุคคลเมื่อใสใจถึงรส
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เปนนิมติ ที่รัก ก็มีจติ กําหนัดเสวยอารมณนั้น ทั้งมี
ความติดใจในอารมณนั้นตั้งอยู มีเวทนาอันมีรส
เปนแดนเกิดเปนอเนกทวีขึ้น และมีจิตอันอภิชฌา
และวิหงิ สาเขาไปกระทบ เมื่อสั่งสมทุกขอยูอยางนี้
บัณฑิตกลาววา หางไกลนิพพาน ลืมสติไปแลว
เพราะถูกตองโผฏฐัพพะ บุคคลเมื่อใสใจถึงโผฏฐัพพะเปนนิมิตที่รัก ก็มีจิตกําหนัดเสวยอารมณนั้น
ทั้งมีความติดใจในอารมณนั้นตั้งอยู มีเวทนาอันมี
โผฏฐัพพะเปนแดนเกิดเปนอเนกทวีขึ้น และมีจิต
อันอภิชฌาและวิหิงสาเขาไปกระทบ เมื่อสั่งสม
ทุกขอยูอ ยางนี้ บัณฑิตกลาววา หางไกลนิพพาน
ลือสติไปแลว เพราะรูธรรมารมณ บุคคลเมือ่
ใสใจถึงธรรมารมณเปนนิมิตที่รัก ก็มีจิตกําหนัด
เสวยอารมณนั้น ทั้งมีความติดใจในอารมณนนั้
ตั้งอยู มีเวทนาอันมีธรรมารมณเปนแดนเกิดเปน
อเนกทวีขึ้น และมีจิตอันอภิชฌาและวิหิงสาเขาไป
กระทบ เมื่อสั่งสมทุกขอยูอยางนี้ บัณฑิตกลาววา
หางไกลนิพพาน.
[๑๓๕] บุคคลนั้นเห็นรูปแลว มีสติไมกําหนัดในรูป
ทั้งหลาย มีจิตคลายกําหนัดเสวยอารมณนั้น ทั้งไม
มีความติดใจอารมณนั้นตั้งอยู บุคคลนั้นเมื่อเห็น
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รูปและเสวยเวทนาอยู ทุกขสิ้นไปและไมสั่งสม
ทุกข โดยประการใด บุคคลนั้นเปนผูมีสติเที่ยวไป
โดยประการนั้น เมือ่ ไมสั่งสมทุกขอยูอยางนี้ บัณฑิตกลาววา ใกลนพิ พาน. บุคคลนั้นไดฟงเสียง
แลว มีสติไมกําหนัดในเสียงทั้งหลาย มีจิตคลาย
กําหนัดเสวยอารมณนั้น ทั้งไมมคี วามติดในอารมณ
นั้นตั้งอยู บุคคลนัน้ เมื่อไดฟงเสียงและเสวยเวทนา
อยู ทุกขสิ้นไปและไมสั่งสมทุกข โดยประการใด
บุคคลนั้นเปนผูมีสติเที่ยวไป โดยประการนั้น
เมื่อไมสั่งสมทุกขอยูอยางนี้ บัณฑิตกลาววา ใกล
นิพพาน. บุคคลนัน้ เมื่อดมกลิน่ แลวมีสติไม
กําหนัดในกลิ่นทั้งหลาย มีจิตคลายกําหนัดเสวย
อารมณนั้น ทั้งไมมีความติดใจอารมณนั้นตั้งอยู
บุคคลนั้นเมื่อดมกลิ่นและเสวยเวทนาอยู ทุกขสิ้น
ไปและไมสั่งสมทุกข โดยประการใด บุคคลนั้น
เปนผูมสี ติเที่ยวไป โดยประการนั้น เมื่อไม
สั่งสมทุกขอยูอยางนี้ บัณฑิตกลาววา ใกลนิพพาน
บุคคลนั้น ลิ้มรสแลว มีสติไมกําหนัดในรส
ทั้งหลาย มีจิตคลายกําหนัดเสวยอารมณนั้น ทั้ง
ไมมีความติดใจอารมณนั้นตั้งอยู บุคคลนัน้ เมื่อ
ลิม้ รสและเสวยเวทนาอยู ทุกขสิ้นไปและไมสั่งสม

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 156

ทุกข โดยประการใด บุคคลนั้นเปนผูมีสติเที่ยวไป
โดยประการนั้น เมื่อไมสั่งสมอยูอยางนี้ บัณฑิต
กลาววา ใกลนิพพาน. บุคคลนั้นถูกตองผัสสะ
แลว มีจิตไมกําหนัดในผัสสะทั้งหลาย มีจิต
คลายกําหนัดเสวยอารมณนั้น ทั้งไมมีความติดใจ
อารมณนั้นตั้งอยู บุคคลนั้นเมือ่ ถูกตองผัสสะและ
เสวยเวทนาอยู ทุกขสิ้นไปและไมส่งั สมทุกข โดย
ประการใด บุคคลนั้นเปนผูมีสติเที่ยวไป โดย
ประการนั้น เมือ่ ไมสั่งสมทุกขอยูอยางนี้ บัณฑิต
กลาววา ใกลนิพพาน. บุคคลนัน้ รูธรรมารมณแลว
มีสติไมกําหนัดในธรรมารมณทั้งหลาย มีจิตคลาย
กําหนัดเสวยอารมณนั้น ทั้งไมมีความติดใจ
อารมณนั้นตั้งอยู บุคคลนั้นเมื่อรูธรรมารมณและ
เสวยเวทนาอยู ทุกขสิ้นไปและไมสั่งสมทุกข
โดยประการใด บุคคลนั้นเปนผูมีสติเที่ยวไป โดย
ประการนั้น เมื่อไมสั่งสมทุกขอยูอยางนี้ บัณฑิต
กลาววาใกลนิพพาน.
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองครูทั่วถึงเนื้อความแหงธรรมที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสโดยยอนี้ไดโดยพิสดาร ดวยประการนี้.
[๑๓๖] พ. ดูกอ นมาลุกยบุตร สาธุ ๆ เธอรูทั่วถึงเนื้อความแหง
ธรรมที่เรากลาวโดยยอไดโดยพิสดารดีอยูแล วา
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[๑๓๗] ลืมสติไปเพราะเปนรูป บุคคลเมือ่ ใสใจถึงรูป
เปนนิมิตที่รัก ก็มีจิตกําหนัดเสวยอารมณนั้น ทั้ง
มีความติดใจอารมณนั้นตั้งอยู มีเวทนาอันมีรูปเปน
แดนเกิดเปนอเนกทวีขึ้น และมีจิตอันอภิชฌาและ
วิหิงสาเขาไปกระทบ เมื่อบุคคลสั่งสมทุกขอยู
อยางนี้ เรากลาววาไกลนิพพาน ฯลฯ
[๑๓๘] บุคคลนัน้ รูธรรมารมณแลว มีสติไมกําหนัด
ในธรรมารมณ มีจิตคลายกําหนัดเสวยอารมณนั้น
ทั้งไมมีความติดใจอารมณนนั้ ตั้งอยู บุคคลนั้นเมื่อ
รูธรรมารมณและเสวยเวทนาอยู ทุกขสิ้นไปและ
ไมสั่งสมทุกข โดยประการใด บุคคลนั้นเปนผูมีสติ
เที่ยวไปโดยประการนั้น เมื่อไมสั่งสมทุกขอยูอยาง
นี้ ฯลฯ เรากลาววา ใกลนิพพาน.
ดูกอนมาลุกยบุตร เธอพึงเห็นเนื้อความแหงธรรมที่กลาวแลวโดย
ยอนี้โดยพิสดารอยางนี้แล.
[๑๓๙ ] ครั้งนั้นแล ทานพระมาลุกยบุตรชื่นชมยินดีพระภาษิต
ของพระผูมีพระภาคเจา ลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาท กระทําประทักษิณ
แลวหลีกไป ครั้งนั้นแล ทานพระมาลุกยบุตรเปนผูๆ เดียว หลีกออก
จากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีจิตเด็ดเดี่ยว ไมชาก็กระทําใหแจงซึ่ง
ท สุดแหงพรหมจรรยอนั ยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิต
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โดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อ
ความเปนอยางนี้มิไดมี ก็แลทานพระมาลุกยบุตร ไดเปนอรหันตองคหนึ่ง
ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.
จบ ทุติยสังคัยหสูตรที่ ๒
อรรถกถาทุติยสังคัยหสูตรที่ ๒
ในทุติยสังคัยหสูตรที่ ๒ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา มาลุกฺยปุตฺโต ไดแก บุตร ของนางมาลุกยพราหมณี.
บทวา เอตฺถ ไดแก ในการขอโอวาทนั้นกอน. ทรงติเตียนบาง ทรง
ปลอบบางซึ่งพระเถระดวยเหตุนี้. อยางไร. คือ ไดยินวา พระเถระนั้น
ในเวลาเปนหนุม มัวเมาในรูปารมณเปนตน ภายหลังในเวลาแก ปรารถนา
อยูปา จึงขอกรรมฐาน. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อตรัสโดยพระประสงคดังนี้วา เราจักกลาวกะภิกษุหนุม ๆ ในทีน่ ี้ พวกเธอประมาทในเวลา
ที่เขาหนุม ในเวลาแกพึงเขาปากระทําสมณธรรมเหมือน พระมาลุกยบุตร
ชื่อวา ทรงติเตียนพระเถระ.
ก็เพราะเหตุที่พระเถระ ประสงคจะเขาปาทําสมณธรรม แมใน
เวลาที่ตนแก ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อตรัสโดยพระประสงคดังนี้วา
เราจักกลาวกะภิกษุหนุม ๆ ในที่นี้อยางไร มาลุกยบุตรของเรานี้ แมใน
เวลาแกก็ประสงคจะเขาปาทําสมณธรรม จึงขอกรรมฐาน ธรรมดาวา
พวกทานแมในเวลาเปนหนุม จะไมกระทําความเพียรกันหรือ ชื่อวา
ทรงปลอบพระเถระ.
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บทวา ยตฺร หิ นาม ไดแก โย นาม. บทวา กิฺจาปห
ความวา พระเถระเมื่อจะหมุน ความเปนคนแก และสรรเสริญพระโอวาท
ดวยมีประสงควา ทรงรูวาเราเปนคนแกก็จริง ถาเราเปนคนแก ยังจัก
สามารถกระทําสมณธรรมได ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจา
โปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองคเถิด จึงไดกลาวอยางนั้น.
บทวา อทิฏ า อทิฏปุพฺพา ความวา ไมเห็นในอัตภาพนี้
แมในอัตภาพอันเปนอดีตก็ไมเคยเห็น. บทวา น จ ปสฺสติ ความวา
แมในบัดนี้ ทานก็ไมเห็น. ดวยบทวา น จ เต โหนฺติ ปสฺเสยฺย
ความวา ทรงถามวา แมการรวบรวมใจอยางนี้ไมมีแกทานในที่ใด ฉันทะ
เปนตนพึงเกิดแกทานในที่นั้นบางหรือ.
บทวา ทิฏเ ทิฏมตฺต ความวา รูปายตนะ ที่จักขุวิญญาณ
เห็นแลว ก็จักเปนสักวาเห็น. จริงอยูจ ักขุวิญญาณ ยอมเห็นสักวารูปในรู
เทานั้น ยอมไมเห็นสภาวะวาเที่ยงเปนตน. อธิบายวา รูปายตนะนี้
จักเปนสักวาอันเราเห็นแลว แมดวยวิญญาณที่เหลือเทานั้น. อีกนัยหนึ่ง
จักขุวิญญาณ ชื่อวา เห็นแลวในรูปที่เห็นแลว. อธิบายวา ยอมรูแจงใน
รูปวาเปนรูป. บทวา มตฺตา แปลวา ประมาณ. ธรรมชาติ ชื่อวา
ทิฏฐมัตตะ เพราะสักวาเห็น ไดแกจิต อธิบายวา จิตของเรา จักเปนเพียง
จักขุวิญญาณนั่นเอง. คํานี้ ทานอธิบายไววา จักขุวิญญาณ ยอมไมกําหนัด
ไมขัดเคือง ไมหลงในรูปารมณที่มาปรากฏ โดยประการใด ชวนจิต
ก็จักเปนเพียงจักขุวิญญาณเทานั้น ในเพราะเวนจากราคะเปนตน โดย
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ประการนั้น เราจักตั้งชวนจิต โดยสักวาจักขุวิญญาณเทานั้น. อีกอยาง
หนึ่ง รูปที่จักขุวิญญาณเห็นแลว ชื่อวา เห็นแลว (ทิฏ). เพราะเห็นแลว
ชื่อวาสักวาเห็น. จิต ๓ ดวง คือ สัมปฏิจฉนะ สันตีรณะ และโวฏฐัพพนะ
ที่เกิดขึ้นแลวในเพราะการเห็นแลวนั่นแหละ ก็ชื่อวา ที่เห็นแลวสักแตวา
เห็น. ในขอนี้มีอธิบายดังนี้วา จักขุวิญญาณยอมไมกําหนัด ไมขัดเคือง
ไมหลง ซึ่งรูปนั้นฉันใด เมื่อรูปมาสูคลอง ( จักขุทวาร ) ก็ฉนั นั้น เรา
จักใหชวนจิตเกิดขึ้นโดยประมาณแหงสัมปฏิจฉนจิตเปนตนนั้น นั่นเอง
ปรากฏ ไมใหกาวลวงประมาณนั้นของสัมปฏิจฉนจิตเปนตนนั้นไป. เรา
จักไมใหชวนะเกิดขึ้นดวยอํานาจความกําหนัดเปนตน. แมในคําวา ไดยิน
แลว (สุต) ทราบแลว (มุต) รูสักวารู (วิฺาเณ วิฺาณมตฺต)
ก็นัยเดียวกันนี้. อารมณที่มโนทวาราวัชชนะรูแลว ชื่อวา เปนอันรูแลว
(วิฺาต) ในคําวา วิ
ฺ าเต วิฺญาตมตฺต นี้ ชื่อวา อาวัชชนะประมาณ
เพราะรูแลวก็สักวารูแลว ในขอนี้มอี ธิบายดังนี้วา เราจักไมใหจิตเกิดขึ้น
ดวยอํานาจความกําหนัดเปนตน แลวตั้งจิตไวโดยประมาณแหงอาวัชชนะจิต
เทานั้น โดยประการที่ชวนะจักไมกําหนัด ไมขัดเคือง ไมหลง.
บทวา ยโต แปลวาในกาลใด. บทวา ตโต แปลวาในกาลนั้น.
บทวา น เตน ความวา จักเปนผูไมกําหนัดดวยราคะไมขัดเคืองดวยโทสะ
ไมหลงดวยโมหะนั้น. บทวา ตโต ตฺว มาลุกฺยปุตฺต น ตตฺถ ความวา
ในกาลใด ทานจักเปนผูไมชื่อวากําหนัดดวยราคะ ไมขัดเคืองดวยโทสะ
ไมหลงดวยโมหะ ในกาลนั้น ทานจักเปนผูไมชื่อวา พัวพัน ติดอยู ตั้งอยู
ในรูปารมณ ที่จักขุวิญญาณเห็นแลว ในสัททารมณ ทีโ่ สตวิญญาณ
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ไดยินแลว ในคันธารมณ รสารมณ โผฏฐัพพารมณ ที่ฆานวิญญาณ
ชิวหาวิญญาณ และกายวิญญาณทราบแลว และธรรมารมณ ทีม่ โนวิญญาณ
รูแจงแลว. บทวา เนวิธ เปนตน มีอรรถดังกลาวแลวนั่นแล.
บทวา สติ มุฏ า ไดแก สติ หายไปแลว. บทวา ตฺจ
อชฺโฌสา ไดแก กลิ่นอารมณนั้น บทวา อภิชฌ
ฺ า จ วิเหสา จ
ไดแก อภิชฌา ความเพงอยากไดและ วิเหสา ความคิดเบียดเบียน. อีก
อยางหนึ่ง ๒ บทนั้น พึงประกอบเขากับบทวา ตสฺส วฑฺฒนฺติ. อธิบายวา
ธรรมทั้ง ๒ แมนี้ คือ อภิชฌาและวิเหสา ยอมเจริญแกเขา.
บทวา จิตฺตมสฺสูปหฺติ ความวา จิตของเขายอมถูกอภิชฌา
และวิเหสา เขากําจัด. บทวา อาจินโต แปลวา สั่งสมอยู. บทวา อารา
นิพฺพาน วุจฺจติ ความวา ชื่อวา นิพพานของบุคคลเห็นปานนี้ทานกลาววา
อยูไกล. บทวา ฆาตฺวา แปลวา สูดแลว. บทวา โภตฺวา ไดแก บริโภค
แลว ลิ้มแลว เลียแลว บทวา ผุสฺส แปลวา ถูกตองแลว ( กระทบ
แลว )
บทวา ปฏิสฺสโต ไดแกประกอบดวยสติ กลาวคือ สติมั่นคง.
บทวา เสวโต จาป เวทน ไดแก เสพอยูซึ่งเวทนาอันเปนโลกุตตระ
ที่เกิดแลว อันสัมปยุตดวยมรรค ๔. บทวา ขิยฺยติ ไดแกถึงความสิ้นไป.
ขอนั้นคืออะไร. คือ ทุกขบาง กิเลสชาตบาง. บทวา อฺตโร ไดแก
เปนรูปหนึ่ง ในจํานวนพระอสีติมหาสาวก. ดังนั้น จึงตรัสเฉพาะวัฏฏะ
และวิวัฏฏะเทานั้น แมดว ยพระคาถาทั้งหลายในพระสูตรนี้.
จบ อรรถกถาทุติยสังคัยหสูตรที่ ๒
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๓. ปริทานสูตร

วาดวยการเสื่อมจากกุศลธรรม
[ ๑๔๐ ] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราจัก
แสดงปริหานธรรม อปริหานธรรม และอภิภายตนะ ๖ แกเธอทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงฟงเถิด ก็ปริหานธรรมมีอยางไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อกุศล
บาปธรรมทั้งหลาย มีความดําริแลนไป เปนฝายสังโยชน ยอมเกิดขึ้น
แกภิกษุในศาสนานี้ เพราะเห็นรูปดวยจักษุ ถาภิกษุใหกิเลสนั้นครอบงํา
ไมละ ไมบรรเทา ไมทาํ ใหสิ้นไป ไมใหมี ขอนั้นภิกษุพึงทราบวา เรา
ยอมเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย ดังนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
เปนความเสื่อม ฯลฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง อกุศลบาปธรรมทั้งหลาย มีความ
ดําริแลนไป เปนฝายสังโยชน ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุในศาสนานี้ เพราะ
ไดลิ้มรสดวยลิ้น ฯลฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง อกุศลบาปธรรมทั้งหลาย มีความ
ดําริแลนไป เปนฝายสังโยชน ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุในศาสนานี้ เพราะได
รูแจงธรรมารมณดวยใจ ถาภิกษุใหกิเลสนั้นครอบงํา ไมละ ไมบรรเทา
ไมทําใหสิ้นไป ไมไหมี ขอนั้นภิกษุพึงทราบวา เรายอมเสื่อมจากกุศลธรรม
ทั้งหลาย ดังนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวาเปนความเสื่อม ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ปริหานธรรมมีอยางนี้แล.
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วาดวยความไมเสื่อมจากกุศลธรรม
[ ๑๔๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อปริหานธรรมมีอยางไร อกุศล
บาปธรรมทั้งหลาย มีความดําริแลนไป เปนฝายสังโยชน ยอมเกิดขึ้น
แกภิกษุในศาสนานี้ เพราะเห็นรูปดวยจักษุ ถาภิกษุไมใหกิเลสนั้นครอบงํา
ละ บรรเทา กําจัดใหสิ้นไป ไมใหมี ขอนั้นภิกษุทราบวา เรายอมไมเสื่อม
จากกุศลธรรมทั้งหลาย ดังนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวาเปนความไม
เสื่อม ฯลฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง อกุศลบาปธรรมทั้งหลาย มีความ
ดําริแลนไป เปนฝายสังโยชน ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุในศาสนานี้ เพราะ
ไดลิ้มรสดวยลิ้น ฯลฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง อกุศลบาปธรรมทั้งหลายมีความ
ดําริแลนไป เปนฝายสังโยชน ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุในศาสนานี้ เพราะ
ไดรูแจงธรรมารมณดวยใจ ถาภิกษุไมใหกิเลสนั้นครอบงํา ละ บรรเทา
กําจัดใหสิ้นไป ไมใหมี ขอนั้นภิกษุพึงทราบวา เรายอมไมเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย ดังนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวาเปนความไมเสื่อม
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อปริหานธรรมมีอยางนี้แล.

วาดวยอภิภายตนะ ๖
[๑๔๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อภิภายตนะ ๖ เปนไฉน ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย อกุศลบาปธรรมทั้งหลาย มีความดําริแลนไป เปนฝาย
สังโยชน ยอมไมเกิดขึ้นแกภิกษุในศาสนานี้ เพราะเห็นรูปดวยจักษุ
ขอนั้นภิกษุพึงทราบวา อายตนะนี้เราครอบงําแลว อายตนะนี้ พระผูม-ี
พระภาคเจาจึงตรัสวาเปนอภิภายตนะ ฯลฯ
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง อกุศลบาปธรรมทั้งหลายมีความ
ดําริแลนไป เปนฝายสังโยชน ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุในศาสนานี้ เพราะ
ไดรูแจงธรรมารมณดวยใจ. ขอนั้นภิกษุพึงทราบวา อายตนะนี้เราครอบงํา
แลว อายตนะนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวาเปนอภิภายตนะ ตูกอน
ภิกษุทั้งหลาย อายตนะเหลานี้ เรากลาววาอภิภายตนะ ๖.
จบ ปริหานสูตรที่ ๓
อรรถกถาปริหานสูตรที่ ๓
ในปริหานธรรมสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ปริหานธมฺม ไดแก มีความเสื่อมไปเปนสภาพ. บทวา
อภิภายตนานิ ไดแก อายตนะอันอบรมยิ่งแลว. ในบทวา สรสงฺกปฺปา
นี้มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ . ชื่อวา สรา เพราะ ซานไป อธิบายวา แลนไป.
ความดําริเหลานั้นดวย ซานไปดวย ชื่อ สรสังกัปปา. บทวา สฺโชนิยา ไดแก อกุศลธรรมอันเปนเครื่องผูก คือ เปนปจจัยแกการผูกสัตว
ไวในภพ. บทวา ตฺเจ ภิกขฺ ุ ไดแก ขอนั้น คือ กิเลสชาตที่เกิดขึ้น
อยางนี้ หรือไดแกอารมณนั้น. บทวา อธิวาเสสิ ไดแก ยกอารมณมา
ใหอยูในจิต. บทวา นปฺปชหติ ไดแก ยอมไมละ ดวยการละฉันทราคะ
พึงประกอบกับบททั้งปวงอยางนี้. บทวา อภิภายตน นเหติ วุตฺต
ภควตา นี้ตรัสวา อภิภายตนะนี้ อันพระผูมีพระภาคเจา ทรงอบรมยิ่ง
แลว. ในทีน่ ี่พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงถามจําแนกธรรม จึงทรงแสดง
ถึงธรรมโดยปุคคลาธิษฐาน.
จบ อรรถกถาปริหานธรรมสูตรที่ ๓
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๔. ปมาทวิหารีสูตร

วาดวยผูอยูดวยความประมาทและไมประมาท
[ ๑๔๓ ] กรุงสาวัตถี ฯลฯ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงภิกษุผูอยูดวยความประมาท และภิกษุผูอยูดวย
ความไมประมาท เธอทั้งหลายจงฟงเถิด ก็ภิกษุเปนผูอยูดวยความประมาท
อยางไร ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมสํารวมจักขุนทรียอยู จิตยอมแสไป
ในรูปทั้งหลายที่พึงรูแจงดวยจักษุ ภิกษุมีจิตแสไปแลว ปราโมทยก็ไมมี
เมื่อปราโมทยไมมี ปติกไ็ มมี เมื่อปติไมมี ปสสัทธิก็ไมมี เมื่อปสสัทธิไมมี
ภิกษุนั้นก็อยูลําบาก จิตของภิกษุผูมีความลําบาก ยอมไมตั้งมั่น เมื่อจิต
ไมตั้งมั่น ธรรมทั้งหลายก็ไมปรากฏ เพราะธรรมทั้งหลายไมปรากฏ
ภิกษุนั้นก็ถึงความนับวา เปนผูอยูดวยความประมาทแทจริง ฯลฯ เมื่อภิกษุ
ไมสํารวมชิวหินทรีย จิตยอมแสไปในรสทั้งหลายที่พึงรูแจงดวยลิ้น เมื่อ
ภิกษุมีจิตแสไปแลว ฯลฯ ภิกษุนั้นก็ถึงความนับวา เปนผูอยูดวยความ
ประมาทแทจริง ฯลฯ ภิกษุไมสํารวมมนินทรียอยู จิตยอมแสไปใน
ธรรมารมณทั้งหลายที่พึงรูแจงดวยใจ ภิกษุมีจิตแสไปแลว ปราโมทย
ก็ไมมี เมื่อปราโมทยไมมี ปติก็ไมมี เมื่อปติไมมี ปสสัทธิก็ไมมี
เมื่อปสสัทธิไมมี ภิกษุนั้นก็อยูลําบาก จิตของภิกษุผูมีความลําบากยอมไม
ตั้งมั่น เมื่อจิตไมตั้งมั่น ธรรมทั้งหลายก็ไมปรากฏ เพราะธรรมทั้งหลาย
ไมปรากฏ ภิกษุนั้นก็ถงึ ความนับวา เปนผูอยูดวยความประมาทแทจริง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูอยูดวยความประมาทดวยประการฉะนี้.
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[ ๑๔๔ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูอยูดวยความไมประมาท
อยางไร ภิกษุสํารวมจักขุนทรียอยู จิตก็ไมแสไปในรูปทั้งหลายที่พึงรูแจง
ดวยจักษุ ภิกษุนั้นมีจิตไมแสไปแลว ปราโมทยกเ็ กิด เมื่อเกิดปราโมทย
แลว ปติก็เกิด เมื่อใจเกิดปติ กายก็สงบ ภิกษุผูมีกายสงบ ก็อยูสบาย
จิตของภิกษุผูมีความสุขก็ตั้งมั่น เมือ่ จิตตั้งมั่นแลว ธรรมทัง้ หลายก็ปรากฏ
เพราะธรรมทั้งหลายปรากฏ ภิกษุนนั้ ก็ถึงความนับวา เปนผูอยูดวยความ
ไมประมาทแทจริง ฯลฯ เมื่อภิกษุสํารวมชิวหินทรียอยู จิตก็ไมแสไปใน
รสทั้งหลายที่พึงรูแจงดวยลิ้น ฯลฯ เมื่อภิกษุสํารวมมนินทรียอยู จิตก็ไม
แสไปในธรรมารมณทั้งหลายที่พึงรูแจงดวยใจ ภิกษุมีจิตไมแสไปแลว
ปราโมทยก็เกิด เมื่อเกิดปราโมทยแลว ปติก็เกิด เมื่อใจเกิดปติ กายก็สงบ
ภิกษุผูมีกายสงบแลว ก็อยูสบาย จิตของภิกษุผูมีความสุขก็ตั้งมั่น เมื่อจิต
ตั้งมั่นแลว ธรรมทั้งหลายก็ปรากฏ เพราะธรรมทั้งหลายปรากฏ ภิกษุนั้น
ถึงความนับวา เปนผูอยูดวยความไมประมาท ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เปนผูอยูดวยความไมประมาท ดวยประกาวฉะนี้.
จบ ปมาทวิหารีสูตรที่ ๔
อรรถกถาปมาทวิหารีสูตรที่ ๔
ในปมาทวิหารีสูตรที่ ๔ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อสวุตสฺส ไดแก ไมปด มิใชปดแลวสํารวมแลวตั้งไว.
บทวา พฺยาสิจฺจติ ไดแก ยอมซึมซาบ คือ ชุม ดวยกิเลสเปนไปอยู.
บทวา ปามุชฺช ไดแก ปติมีกําลังออน. บทวา ปติ ไดแก ปติ มีกําลังแรง
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บทวา ปสฺสทฺธิ ไดแก ความระงับความกระวนกระวาย. บทวา ธมฺมา น
ปาตุภวนฺติ ไดแก ธรรม คือ สมถ และ วิปสสนา ยอมไมเกิดขึ้น
ในพระสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะตรัสถามจําแนกบุคคล จึงแสดง
ถึงบุคคล โดยธรรมาธิษฐาน.
จบ อรรถกถาปมาทวิหารีสูตรที่ ๔
๕. สังวรสูตร

วาดวยการสํารวมและไมสํารวม
[๑๔๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสังวรและอสังวรแก
เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงเถิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อสังวรมีอยางไร
รูปทั้งหลายที่พึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก
อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัดมีอยู ถาภิกษุยินดีสรรเสริญ พัวพันรูปนั้น
ขอนั้นภิกษุพึงทราบวา เรายอมเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย ดังนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวาเปนความเสื่อม ฯลฯ รสทั้งหลายที่พึงรูแจงดวยลิ้น
อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัด
มีอยู ฯลฯ ธรรมารมณทงั้ หลายที่พึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร
นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู ถาภิกษุยินดี
สรรเสริญ พัวพันธรรมารมณนั้น ขอนั้นภิกษุพึงทราบวา เรายอมเสื่อม
จากกุศลธรรมทั้งหลาย ดังนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวาเปนความเสื่อม
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อสังวรมีดวยประการฉะนี้.
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[1๑๔๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สังวรมีอยางไร ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย รูปทั้งหลายที่พึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร
นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัดมีอยู ถาภิกษุไมยินดี
ไมสรรเสริญ ไมพัวพันรูปนั้น ขอนั้นภิกษุพึงทราบวา เรายอมไมเสื่อม
จากกุศลธรรมทั้งหลาย ดังนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวาเปนความไม
เสื่อม ฯลฯ รสทั้งหลายที่พึงรูแจงดวยลิ้น ฯลฯ ธรรมารมณทั้งหลายที่
พึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร
ชวนใหกําหนัดมีอยู ถาภิกษุไมยินดี ไมสรรเสริญ ไมพัวพันธรรมารมณนั้น
ขอนั้นภิกษุพึงทราบวา เรายอมไมเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย ดังนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวาเปนความไมเสื่อม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังวร
มีดวยประการฉะนี้
จบ สังวรสูตรที่ ๕
อรรถกถาสังวรสูตรที่ ๕
ในสังวรสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา กถฺจ ภิกฺขเว อสวโร นี้ พึงทราบวา มิไดตรัสเฉพาะ
บุคคลผูชี้หนทาง แตตรัสดวยอํานาจธรรมที่ควรละกอน เพราะทรงเปน
ผูฉลาดในวิธีเทศนา เหมือนบุคคลผูฉลาดในหนทางบอกทางที่ควรละกอน
วา จงปลอยทางซาย ถือเอาทางขวา. ในพระสูตรนี้ พระองคตรัสถาม
ธรรมแลว ทรงจําแนกธรรม.
จบ อรรถกถาสังวรสูตรที่ ๕
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๖. สมาธิสูตร

วาดวยสมาธิ
[ ๑๔๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิด
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีจิตตั้งมั่นแลว ยอมรูตามความเปนจริง รูอะไร
ตามความเปนจริง. รูตามความเปนจริงวา จักษุไมเที่ยง รูตามความเปน
จริงวา รูปทั้งหลายไมเที่ยง รูตามความเปนจริงวา จักษุวิญญาณไมเที่ยง
รูตามความเปนจริงวา จักษุสัมผัสไมเที่ยง รูตามความเปนจริงวา สุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย
ไมเที่ยง ฯลฯ รูตามความเปนจริงวา ใจไมเที่ยง รูตามความเปนจริงวา
ธรรมารมณทั้งหลายไมเที่ยง รูตามความเปนจริงวา มโนวิญญาณไมเที่ยง
รูตามความเปนจริงวา มโนสัมผัสไมเที่ยง รูตามความเปนจริงวา สุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย
ไมเที่ยง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงเจริญสมาธิเถิด ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุมีจิตตั้งมั่นแลวยอมรูต ามความเปนจริง.
จบ สมาธิสูตรที่ ๖
อรรถกถาสมาธิสูตรที่ ๖
ในสมาธิสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา สมาธิ ไดแก ความที่จิตมีอารมณเปนหนึ่ง. จริงอยู
พระองคเห็นบุคคลผูเสื่อมจากความเปนผูมีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง ทรงรูวา
เมื่อคนเหลานี้ ไดความที่จิตมีอารมณเปนหนึ่ง กรรมฐานจักตองมีพี่เลี้ยง
นางนมดังนี้แลว จึงตรัสพระสูตรนี้.
จบ อรรถกถาสมาธิสูตรที่ ๖
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๗. ปฏิสัลลีนสูตร

วาดวยการอยูในที่สงัด
[ ๑๔๘ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเมื่ออยูในที่สงัด จง
ประกอบความเพียรเถิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอยูในที่สงัดยอมรูตาม
ความเปนจริง. รูอะไรตามความเปนจริง รูตามความเปนจริงวา จักษุไม
เที่ยง รูตามความเปนจริงวา รูปทั้งหลายไมเที่ยง. รูตามความเปนจริงวา
จักษุวิญญาณไมเที่ยง. รูต ามความเปนจริงวา จักษุสัมผัสไมเที่ยง. รูตาม
ความเปนจริงวา สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้น
เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ไมเที่ยง ฯลฯ รูตามความเปนจริงวา ใจไมเที่ยง
รูตามความเปนจริงวา ธรรมารมณทั้งหลายไมเที่ยง รูตามความเปนจริงวา
มโนวิญญาณไมเที่ยง รูตามความเปนจริงวา มโนสัมผัสไมเที่ยง รูตามความ
เปนจริงวา สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะ
มโนสัมผัสเปนปจจัย ไมเที่ยง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย เมื่ออยู
ในที่สงัด จงประกอบความเพียรเถิด ภิกษุผูอยูในที่สงัด ยอมรูตามความ
เปนจริง.
จบ ปฏิสลั ลีนสูตรที่ ๗
อรรถกถาปฏิสัลลีนสูตรที่ ๗
ในปฏิสัลลีนสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ปฏิสลฺลาน ไดแก กายวิเวก. จริงอยู พระองคทรงเห็น
บุคคลผูเสื่อมจากกายวิเวก ทรงทราบวา เมื่อคนเหลานี้ไดกายวิเวก
กรรมฐานจักตองมีพี่เลี้ยงนางนมดังนี้แลว จึงตรัสพระสูตรนี้.
จบ อรรถกถาปฏิสัลลีนสูตรที่ ๗
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๘. ปฐมนตุมหากสูตร

วาดวยการละสิ่งที่ไมใชของตน
[๑๔๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมใชของเธอทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสีย สิ่งนั้นเธอทั้งหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน
เพื่อความสุข. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเลาไมใชของเธอทั้งหลาย จักษุ
ไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละจักษุนั้นเสีย จักษุนั้นเธอทั้งหลาย
ละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข. รูปไมใชของเธอทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงละรูปนั้นเสีย รูปนัน้ เธอทั้งหลายละเสียแลว จักมีเพื่อ
ประโยชน เพื่อความสุข. จักษุวิญญาณไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงละจักษุวิญญาณนั้นเสีย จักษุวิญญาณนั้นเธอทั้งหลายละเสียแลว จักมี
เพื่อประโยชน เพื่อความสุข. จักษุสัมผัสไมใชของเธอทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงละจักษุสัมผัสนั้นเสีย จักษุสัมผัสนั้นเธอทั้งหลายละเสียแลว
จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข. สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ไมใชของเธอทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงละสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนานั้นเสีย
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนานั้น เธอทั้งหลายละเสียแลว
จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข ฯลฯ ใจไมใชของเธอทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงละใจนั้นเสีย ใจนั้นเธอทั้งหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน
เพื่อความสุข. ธรรมารมณทั้งหลายไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงละธรรมารมณนั้นเสีย ธรรมารมณนั้น เธอทั้งหลายละเสียแลว จักมี
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เพื่อประโยชน เพื่อความสุข. มโนวิญญาณไมใชของเธอทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงละมโนวิญญาณนั้นเสีย มโนวิญญาณนั้นเธอทั้งหลายละเสีย
แลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข. มโนสัมผัสไมใชของเธอทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงละมโนสัมผัสนั้นเสีย มโนสัมผัสนั้นเธอทั้งหลายละเสียแลว
จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข. สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ไมใชของเธอทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงละสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนานั้นเสีย
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนานั้น เธอทั้งหลายละเสียแลว
จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หญา ไม กิ่งไม
และใบไม อันมีที่วิหารเชตวันนี้ หญา ไม กิ่งไม และใบไม ชนขนไปบาง
เผาเสียบาง ทําใหเปนไปตามปจจัยบาง เธอทั้งหลายมีความคิดอยางนี้
บางไหมวา เราทั้งหลาย ชนขนไปบาง เผาเสียบาง ทําใหเปนไปตาม
ปจจัยบางซึ่งเรา.
ภิ. ขอนั้นไมมีเลย พระเจาขา.
พ. ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร.
ภิ. เพราะหญา ไม กิ่งไม และใบไมนั้น ไมใชตน หรือไมใช
ของแหงตนของขาพระองคทั้งหลาย พระเจาขา.
พ. ขอนั้นฉันใด ขอนี้ก็เปนฉันนั้นแหละ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
จักษุไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละจักษุนั้นเสีย จักษุนั้นเธอ
ทั้งหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข. รูปไมใชของเธอ
ทั้งหลาย. . . จักษุวิญญาณ. . . จักษุสัมผัส. . . สุขเวทนา ทุกขเวทนา
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หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ไมใชของเธอ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
นั้นเสีย สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนานั้น เธอทั้งหลาย
ละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข.
จบ ปฐมนตุมหากสูตรที่ ๘
อรรถกถาปฐมนตุมหากสูตรที่ ๘
เมื่อพระองคตรัสแวดลอมดวยอุปมาจึงตรัส สูตรที่ ๘ ดวยอํานาจ
ของสัตวผูจะตรัสรู.
จบ อรรถกถาปฐมนตุมหากสูตรที่ ๘
๙. ทุติยนตุมหากสูตร

วาดวยการละสิ่งที่ไมใชของตน
[๑๕๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง สิ่งใดไมใชของเธอทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสีย สิ่งนัน้ เธอทั้งหลายละเสียแลว จักมีเพื่อ
ประโยชน เพื่อความสุข. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งไรเลาไมใชของเธอ
ทั้งหลาย จักษุไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละจักษุนั้นเสีย จักษุ
นั้นเธอทั้งหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข. รูปไมใช
ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละรูปนั้นเสีย รูปนั้นเธอทั้งหลายละเสีย
แลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข. จักษุวิญญาณไมใชของเธอทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงละจักษุวิญญาณนั้นเสีย จักษุวิญญาณนั้นเธอทั้งหลายละเสีย
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แลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข. จักษุสัมผัสไมใชของเธอทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงละจักษุสัมผัสนั้นเสีย จักษุสัมผัสนั้นเธอทั้งหลายละเสียแลว
จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข. สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ไมใชของเธอทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงละสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนานั้นเสีย
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนานั้น เธอทั้งหลายละเสียแลว
จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข ฯลฯ. ใจไมใชของเธอทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงละใจนั้นเสีย ใจนั้นเธอทั้งหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน
เพื่อความสุข. ธรรมารมณทั้งหลาย ไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงละธรรมารมณนั้นเสีย ธรรมารมณนั้นเธอทั้งหลายละเสียแลว จักมีเพื่อ
ประโยชน เพื่อความสุข. มโนวิญญาณไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงละมโนวิญญาณนั้นเสีย มโนวิญญาณนั้นเธอทั้งหลายละเสียแลว จักมี
เพื่อประโยชน เพื่อความสุข มโนสัมผัสไมใชของเธอทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงละมโนสัมผัสนั้นเสีย มโนสัมผัสนั้นเธอทั้งหลายละเสียแลว จักมี
เพื่อประโยชน เพื่อความสุข. สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงละสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนานั้นเสีย สุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนานั้น เธอทั้งหลายละเสียแลว จักมีเพื่อ
ประโยชนเพื่อความสุข. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมใชของเธอทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสีย สิ่งนัน้ เธอทั้งหลายละเสียแลว จักมีเพื่อ
ประโยชน เพื่อความสุข.
จบ ทุติยนตุมหากสูตรที่ ๙
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อรรถกถาทุติยนตุมหากสูตรที่ ๙
นตุมหากสูตรที่ ๙ ตรัสดวยอัธยาศัยของบุคคลผูจะตรัสรู ดวย
อํานาจขอธรรมลวน ๆ อยางเดียว. สวนเนื้อความแมในสูตรทั้งสองพึง
ทราบโดยนัยที่กลาวแลวในขันธิกวรรคนั่นแล.
จบ อรรถกถาทุติยนตุมหากสูตรที่ ๙
๑๐. อุททกสูตร

วาดวยอุททกดาบส
[๑๕๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา อุททกดาบสรามบุตร
ยอมกลาววาจาอยางนี้วา เราขอบอก เราเปนผูจบเวทโดยสวนเดียว
เราขอบอก เราเปนผูชนะทุกอยางโดยสวนเดียว เราขอบอก เราขุด
เสียแลวซึ่งมูลรากแหงทุกขที่ใครขุดไมไดโดยสวนเดียว ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อุททกดาบสรามบุตรยังเปนผูไมจบเวทก็กลาววาเราเปนผูจบเวท
ยังเปนผูไมชนะทุกอยาง ก็กลาววาเราเปนผูชนะทุกอยาง ยังไมไดขุด
มูลรากแหงทุกข ก็กลาววา เราขุดมูลรากแหงทุกขไดแลว ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเมื่อจะกลาวขอนั้นโดยชอบ ควรกลาววา เราขอบอก
เราเปนผูจบเวทโดยสวนเดียว เราขอบอก เราเปนผูชนะทุกอยางโดย
สวนเดียว เราขอบอก เราขุดมูลรากแหงทุกขที่ใครขุดไมไดโดยสวนเดียว
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมเปนผูจบเวทอยางไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุยอมรูตามความเปนจริงซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบาย
เครื่องสลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมเปนผูจบ
เวทอยางนี้แล ภิกษุยอมเปนผูชนะทุกอยางอยางไร ภิกษุรูแจงตามความ
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เปนจริงซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออก
แหงผัสสายตนะ ๖ เปนผูหลุดพนแลวเพราะไมถือมั่น ภิกษุยอมเปน
ผูชนะทุกอยางอยางนี้แล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มูลรากแหงทุกขที่ใครขุด
ไมได อันภิกษุขุดไดแลวอยางไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คําวา " คัณฑะ"
นี้ เปนชื่อของกายนี้ อันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตรูป ๔ ซึ่งมีมารดาบิดา
เปนแดนเกิด เติบโตขึ้นเพราะขาวสุกและขนมสด มีความไมเที่ยง ตองขัดสี
นวดฟน แตกสลายกระจัดกระจายเปนธรรมดา คําวา " คัณฑมูล" นี้
เปนชื่อของตัณหา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตัณหาภิกษุละเสียแลว ใหมีราก
ขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําใหไมมีไมเกิดขึ้นตอไป
เปนธรรมดา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มูลรากแหงทุกขที่ใคร ๆ ขุดไมได
ภิกษุขุดเสียแลวอยางนี้แล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา อุททกดาบสรามบุตร ยอมกลาววาจาอยางนี้วา เราขอบอก เราเปนผูจบเวทโดย
สวนเดียว เราขอบอก เราชนะทุกอยางโดยสวนเดียว เราขอบอก
เราขุดเสียแลวซึ่งมูลรากแหงทุกขที่ใครขุดไมไดโดยสวนเดียว ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อุททกดาบสรามบุตรยังเปนผูไมจบเวท ก็กลาววา เราเปนผูจบเวท
ยังไมเปนผูชนะทุกอยาง ก็กลาววา เราชนะทุกอยาง ยังขุดมูลรากแหงทุกข
ไมได. ก็กลาววา เราขุดมูลรากแหงทุกขเสียแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเมื่อจะกลาวขอนี้โดยชอบ ควรกลาววา เราขอบอก เราเปนผูจบเวท
โดยสวนเดียว เราขอบอก เราเปนผูชนะทุกอยางโดยสวนเดียว เราขอบอก
เราขุดมูลรากแหงทุกขที่ใครขุดไมไดโดยสวนเดียว.
จบ อุททกสูตรที่ ๑๐
จบ ฉฬวรรคที่ ๕
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อรรถกถาอุททกสูตรที่ ๑๐
ในอุททกสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
ศัพทวา สุท ในบทวา อุทโก สุท นี้ เปนเพียงนิบาต. บทวา
อุทโก เปนชือ่ ของสูตรนั้น. บทวา อิท ในบทวา อิท ชาตุ เวทคู นี้
เปนเพียงนิบาต. อีกอยางหนึ่ง เมื่อทรงแสดงวา ทานจงฟงคําของเรานี้
จึงไดตรัสอยางนั้น. บทวา ชาตุ เวทคู ความวา เราจบเวทโดยสวนเดียว
อธิบายวา ไปในเวไนยสัตว ดวยญาณกลาวคือ เวท หรือถึง คือ บรรลุเวท
เปนบัณฑิต. ดวยบทวา ปพฺพชิ ตรัสวา เรารู ครอบงํา วัฏฏะทั้งปวง
แลวชนะโดยสวนเดียว. บทวา อปลิขต คณฺฑมูล ไดแก รากทุกข
ยังไมไดขุด. ดวยบทวา ปริขณึ ทรงแสดงวา เราขุดรากทุกขที่ขุดแลว
ตั้งอยู.
บทวา มาตาเปตฺติกสมฺภวสฺส ไดแก เกิดดวยเลือดสุกกะ (ขาว)
ซึ่งแบงจากมารดาและบิดา คือ ของมารดาบิดา. บทวา โอทนกุมฺมาสูปจยสฺส ไดแก กอสรางดวยขาวสุกและขนมสด. ในบทวา อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธสนธมฺมสฺส นี้ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
กายนี้ ชื่อวา มีความไมเที่ยงเปนธรรมดา เพราะมีแลวกลับไมมี
ชื่อวา อบเปนธรรมดา เพราะลูบไลดวยของหอม เพื่อประโยชนแกการ
กําจัดกลิ่นเหม็น, ชื่อวา มีการอาบนวดเปนธรรมดา เพราะใชน้ําและนวด
เพื่อประโยชนจะบรรเทาความเจ็บปวดอวัยวะนอยใหญ. อีกอยางหนึ่ง
ชื่อวา มีการประคบประหงมเปนธรรมดา โดยหยอดยาตาการดัดเปนตน
เพื่อความสมบูรณแกทรวดทรงแหงอวัยวะนั้น ๆ ที่ทรวดทรงไมดี เพราะอยู
ในครรภ คลอดแลวก็ใหอยูที่ระหวางขาเวลาเปนทารก.
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กาย แมเขาบริหารอยางนี้ ก็แตกกายกระจัดกระจายเปนธรรมดา
เพราะเหตุนั้นกายจึงตองแตกและเรี่ยรายไป อธิบายวา มีสภาวะเปนอยาง
นั้น. ในพระสูตรนั้น ตรัสถึงความเจริญดวยบทวา กาย เกิดแตมารดาบิดา
การเติบโตดวย ขาวสุกและขนมสด และการประคบประหงม. ตรัสถึง
ความเสื่อมดวยบทวาไมเที่ยง แตก และการกระจัดกระจาย อีกอยางหนึ่ง
ตรัสการเกิดขึ้นดวยบทกอน ๆ และการดับไปดวยบทหลัง ๆ. ทรงแสดง
ความตางแหงการเจริญ การเสื่อมและการบังเกิดแหงกาย ซึง่ ประชุมดวย
มหาภูตรูป ๔ ดวยประการฉะนี้. คําที่เหลือมีอรรถงายทั้งนั้นแล.
จบ อรรถกถาอุททกสูตรที่ ๑๐

รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมสังคัยหสูตร ๒. ทุติยสังคัยหสูตร ๓. ปริหานสูตร
๔. ปมาทวิหารสูตร ๕. สังวรสูตร ๖. สมาธิสูตร ๗ ปฏิสัลลีนสูตร
๘. ปฐมนตุมหากสูตร ๙. ทุติยนตุมหากสูตร ๑๐. อุททกสูตร

รวมวรรคที่มีในทุติยปณณาสก คือ
๑. อวิชชาวรรค ๒. มิคชาลวรรค ๓. คิลานวรรค ๔. ฉันนวรรค
๕. ฉฬวรรค.
จบ ฉฬวรรคที่ ๕
จบ ทุติยปณณาสก
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๓. ตติยปณณาสก
โยคักเขมีวรรคที่ ๑
๑. โยคักเขมีสูตร

วาดวยผูเกษมจากโยคะ
[ ๑๕๒ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมปริยายอันเปน
เหตุแหงบุคคลผูเกษมจากโยคะแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ก็ธรรมปริยายอันเปนเหตุแหงบุคคลผูเกษมจากโยคะเปนไฉน ธรรมปริยายอัน
เปนเหตุแหงบุคคลผูเกษมจากโยคะนั้น คือรูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่รกั อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัด
อันตถาคตละไดแลว ถอนรากขึ้นหมดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน
ทําใหไมมี ไมใหเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา ตถาคตไดบอกความเพียร
ที่ควรประกอบเพื่อละรูปเหลานั้น เพราะเหตุนั้น ตถาคต บัณฑิตจึง
เรียกวา ผูเกษมจากโยคะ ฯลฯ ธรรมารมณ ที่จะพึงรูแจงดวยใจ อันนา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่รัก อาศัยความใคร ชวนไดกําหนัด
อันตถาคตละไดแลว ถอนรากขึ้นหมดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน
ทําไมใหมี ไมใหเกิดตอไปเปนธรรมดา ตถาคตไดบอกความเพียรที่ควร
ประกอบเพื่อละธรรมารมณเหลานั้น เพราะเหตุนั้น ตถาคต บัณฑิตจึง
เรียกวาผูเกษมจากโยคะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นีแ้ ลธรรมปริยายอันเปน
เหตุแหงบุคคลผูเกษมจากโยคะ.
จบ โยคักเขมีสูตรที่ ๑
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ตติยปณณาสก
โยคักเขมีวรรคที่ ๑
อรรถกถาโยคักเขมีสูตรที่ ๑
โยคักเขมีวรรค โยคักเขมีสูตรที่ ๑ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้.
บทวา โยคกฺเขมปริยาย ไดแกเปนธรรมปริยาย อันเปนเหตุ
ของบุคคลผูมีความเกษมจากโยคะ. บทวา ธมฺมปริยาย แปลวา เปนเหตุ
แหงธรรม. บทวา อกฺขาสิ โยค ไดแก กลาวความประกอบ บทวา
ตสฺมา ไดแก เพราะเหตุที่ทรงเปนผูเกษมจากโยคะ เพราะเรียกเอาเอง
หรือเพราะละโยคะได เพราะละโยคะได มิใชมีเพราะเรียกเอาเองฉะนั้น.
จบ อรรถกถาโยคักเขมีสูตรที่ ๑
๒. อุปาทายสูตร

วาดวยความสุขความทุกขอาศัยอะไรเกิด
[๑๕๓] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
อะไรมี สุขและทุกขอันเปนภายในอาศัยอะไรเกิดขึ้น.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา พระเจาขา ธรรมทั้งหลายของพวก
ขาพระองคมีพระผูมีพระภาคเจาเปนมูล.
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พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อจักษุมี สุขและทุกขที่เปนภายใน
อาศัยจักษุเกิดขึ้น ฯลฯ เมื่อใจมี สุขและทุกขที่เปนภายในอาศัยใจเกิดขึ้น
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษุเที่ยง
หรือไมเที่ยง.
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ . ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา สุข
สละทุกขอันเปนภายใน ไมอาศัยสิ่งนั้นพึงเกิดขึ้นหรือ.
ภิ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯลฯ
พ. ใจเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา สุข
และทุกขอันเปนภายใน ไมอาศัยสิ่งนั้นพึงเกิดขึ้นหรือ.
ภิ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอม
เบื่อหนาย ทั้งในจักษุ ฯลฯ ทั้งในใจ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด
เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา
หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา
ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ อุปาทายสูตรที่ ๒
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อรรถกถาอุปาทายสูตรที่ ๒
ในอุปาทายสูตรที่ ๒ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้.
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสสุขและทุกขฝายเวทนา. แตสุขและทุกข
ฝายเวทนานั้น เปนสุขและทุกข ฝายวิบาก จึงจะควร.
จบ อรรถกถาอุปาทายสูตรที่ ๒
๓. ทุกขสูตร

วาดวยความเกิดและความดับแหงทุกข
[๑๕๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงความเกิดและความดับ
แหงทุกข เธอทั้งหลายจงฟง ก็ความเกิดแหงทุกขเปนไฉน ความเกิดแหง
ทุกขนั้น คือ อาศัยจักษุและรูป เกิดจักขุวิญญาณ รวมธรรมทั้ง ๓ ประการ
เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย
จึงเกิดตัณหา นี้เปนความเกิดแหงทุกข ฯลฯ อาศัยใจและธรรมารมณ
เกิดมโนวิญญาณ รวมธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย
จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา นี้แลเปนความเกิด
แหงทุกข.
[๑๕๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับแหงทุกขเปนไฉน ความ
ดับแหงทุกขนั้น คือ อาศัยจักษุและรูป เกิดจักขุวิญญาณ รวมธรรม
๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จงเกิดเวทนา เพราะเวทนา
เปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานั้นแลดับเพราะสํารอกโดยไมเหลือ
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อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ
เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส
จึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยอาการอยางนี้ นี้แลเปน
ความดับแหงทุกข ฯลฯ อาศัยใจและธรรมารมณ เกิดมโนวิญญาณ รวม
ธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะ
เวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานั้นแลดับเพราะสํารอกโดย
ไมเหลือ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ
ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
และอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยอาการ
อยางนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนความดับแหงทุกข.
จบ ทุกขสูตรที่ ๓
อรรถกถาทุกขสูตรที่ ๓
ในทุกขสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ทุกขฺ สฺส ไดแก ทุกขในวัฏฏะ.
จบ อรรถกถาทุกขสูตรที่ ๓
๔. โลกสูตร

วาดวยความเกิดและความดับแหงโลก
[๑๕๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงความเกิดและความดับ
แหงโลก เธอทั้งหลายจงฟง ก็ความเกิดแหงโลกเปนไฉน ความเกิดแหง
โลกนั้น คือ อาศัยจักษุและรูป เกิดจักขุวิญญาณ รวมธรรม ๓ ประการ
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เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย
จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดอุปาทาน เพราะอุปาทาน
เปนปจจัย จึงเกิดภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงเกิดชาติ เพราะชาติ
เปนปจจัย จึงเกิดชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และ
อุปายาสนี้เปนความเกิดแหงโลก ฯลฯ อาศัยใจและธรรมารมณเกิดมโนวิญญาณ รวมธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิด
เวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย
จึงเกิดอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงเกิดภพ เพราะภพเปนปจจัย
จึงเกิดชาติ เพราะชาติเปนปจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัส และอุปายาสจึงเกิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนความเกิด
แหงโลก.
[๑๕๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับแหงโลกเปนไฉน ความ
ดับแหงโลกนั้น คือ อาศัยจักษุและรูป เกิดจักขุวิญญาณ รวมธรรม ๓
ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนา
เปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานั้นแลดับเพราะสํารอกโดยไมเหลือ
อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ
เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส
จึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้ นี้เปน
ความดับแหงโลก ฯลฯ อาศัยใจและธรรมารมณ เกิดมโนวิญาณ รวมธรรม
๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนา
เปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานั้นแลดับเพราะสํารอกโดยไมเหลือ
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อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ
เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และ
อุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนความดับแหงโลก.
จบ โลกสูตรที่ ๔
อรรถกถาโลกสูตรที่ ๔
ในโลกสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา โลกสฺส ไดแกสังขารโลก.
จบ อรรถกถาโลกสูตรที่ ๔
๕. เสยยสูตร

วาดวยอะไรทําใหประเสริฐกวากัน
[ ๑๕๘ ] พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เมื่ออะไรมีเพราะยึดมั่นอะไร ถือมัน่ อะไร จึงมีความสําคัญตนวา ประเสริฐ
กวาเขา เสมอเขา หรือวาเลวกวาเขา.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลาย
ของพวกขาพระองค มีพระผูมีพระภาคเจาเปนมูล.
พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อจักษุมี เพราะยึดมั่นจักษุ ถือมั่นจักษุ
จึงมีความสําคัญตนวา ประเสริฐกวาเขา เสมอเขา หรือวาเลวกวาเขา ฯลฯ
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เมื่อใจมี เพราะยึดมั่นใจ ถือมั่นใจ จึงมีความสําคัญตนวา ประเสริฐกวา
เขาเสมอเขา หรือวาเลวกวาเขา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจะ
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษุเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือสุขเลา.
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ไมยึดมั่นสิ่งนั้นแลว จะพึงมีความสําคัญตนวา เปนผูประเสริฐกวาเขา
เสมอเขา หรือวาเลวกวาเขา บางหรือหนอ.
ภิ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ใจเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ไมยืดมั่นสิ่งนั่นแลว จะพึงมีความสําคัญตนวา ประเสริฐกวาเขา เสมอเขา
หรือวาเลวกวาเขา บางหรือหนอ.
ภิ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ยอมเบื่อหนายทั้งในจักษุ ฯลฯ ทั้งในใจ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด
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เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา
หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา
ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมี.
จบ เสยยสูตรที่ ๕
อรรถกถาเสยยสูตรที่ ๕
คําที่จะพึงกลาวในเสยยสูตรที่ ๕ เปนตน มีนัยดังกลาวแลวใน
ขันธิยวรรคนั่นแล.
จบ อรรถกถาเสยยสูตรที่ ๕
จบ โยคักเขมีวรรคที่ ๑
๖. สังโยชนสูตร

๑

วาดวยเหตุแหงสังโยชน
[ ๑๕๙ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเปนเหตุแหง
สังโยชนและสังโยชน เธอทั้งหลายจงฟง ก็ธรรมที่เปนเหตุแหงสังโยชน
และสังโยชนเปนไฉน ธรรมที่เปนเหตุแหงสังโยชนและสังโยชนนั้น คือ
จักษุเปนธรรมอันเปนเหตุแหงสังโยชน ความกําหนัดดวยอํานาจความ
พอใจในจักษุนั้น เปนสังโยชนในจักษุนั้น ฯลฯ ใจเปนธรรมอันเปนเหตุ
แหงสังโยชน ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในใจนั้น เปนสังโยชน
ในใจนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา ธรรมเปนเหตุแหงสังโยชน
และสังโยชน.
จบ สังโยชนสูตรที่ ๖
๑. ตั้งแตสูตรที่ ๖-๑๐ ไมมอี รรถกถาแก.
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๗. อุปาทานสูตร

วาดวยเหตุแหงอุปาทาน
[ ๑๖๐ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเปนเหตุแหง
อุปาทานและอุปาทาน เธอทั้งหลายจงพึง ก็ธรรมที่เปนเหตุแหงอุปาทาน
และอุปาทานเปนไฉน ธรรมที่เปนเหตุแหงอุปาทานและอุปาทานนั้น คือ
จักษุเปนธรรมอันเปนเหตุแหงอุปาทาน ความกําหนัดดวยอํานาจความ
พอใจในจักษุนั้น เปนอุปาทานในจักษุนั้น ฯลฯ ใจเปนธรรมอันเปนเหตุ
แหงอุปาทาน ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในใจนั้น เปนอุปาทาน
ในใจนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา ธรรมเปนเหตุแหงอุปาทาน
และอุปาทาน.
จบ อุปาทานสูตรที่ ๗
๘. ปฐมอปริชานสูตร

วาดวยผูไมรูไมสิ้นทุกขผูรูยอ มสิ้นทุกข
[๑๖๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมรูยิ่ง ไมกําหนดรู ไมหนาย
ไมละจักษุ ยอมไมควรสิ้นทุกข ฯลฯ บุคคลไมรูยิ่ง ไมกําหนดรู ไมหนาย
ไมละใจ ยอมไมควรสิ้นทุกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนบุคคลรูยิ่งกําหนดรู
หนาย ละจักษุ ยอมควรสิ้นทุกข ฯลฯ บุคคลรูยิ่ง กําหนดรู หนาย ละใจ
ยอมควรสิ้นทุกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมรูยิ่ง ไมกําหนดรู ไมหนาย
ไมละรูป ยอมไมควรสิ้นทุกข บุคคลไมรูยิ่ง ไมกาํ หนดรู ไมหนาย ไมละ
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เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ยอมไมควรสิ้นทุกข บุคคลรูยิ่ง
กําหนดรู หนาย ละรูป ยอมควรสิ้นทุกข บุคคลรูยิ่ง กําหนดรู หนาย
ละเสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ยอมควรสิ้นทุกข.
จบ ปฐมอปริชานสูตรที่ ๘
๙. ทุติยอปริชานสูตร

วาดวยความเกิดขึ้นแหงกองทุกข
[๑๖๒] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระตําหนัก
ซึ่งกออิฐดวยกระเบื้อง ของหมูพระประยูรญาติ ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาประทับพักอยูในที่สงัด ไดทรงภาษิตธรรมปริยายนี้วา อาศัย
จักษุและรูป เกิดจักขุวิญญาณ รวมธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะ
ผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา
เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึง
เกิดภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงเกิดชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงเกิดชรา
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ความเกิดขึ้นแหง
กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้ ฯลฯ อาศัยใจและธรรมารมณ
เกิดมโนวิญญาณ รวมธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย
จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย
จึงเกิดอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงเกิดภพ เพราะภพเปนปจจัย
จึงเกิดชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงเกิดชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัส และอุปายาส ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยอาการอยางนี้.
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[ ๑๖๓ ] อาศัยจักษุและรูป เกิดจักขุวิญญาณ รวมธรรม ๓ ประการ
เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย
จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานั้นและดับเพราะสํารอกโดยไมเหลือ อุปาทาน
จึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะ
ชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสจึงดับ
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้ ฯลฯ อาศัยใจ
และธรรมารมณ เกิดมโนวิญญาณ รวมธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะ
ผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา
เพราะตัณหานั้นแลดับเพราะสํารอกโดยไมเหลือ อุปาทานจึงดับ เพราะ
อุปาทานดับ ภพที่ดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสจึงดับ ความดับ
แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้.
จบ ทุติยอปริชานสูตรที่ ๙
๑๐. อุปสสุติสูตร

วาดวยปริยัติธรรมเปนเบือ้ งตนแหงพรหมจรรย
[๑๖๔] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึง่ ยืนแอบฟงพระผูมีพระภาคเจาอยู
พระผูมีพระภาคเจาทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นแลว ตรัสถามเธอวา ดูกอน
ภิกษุ เธอไดฟงธรรมปริยายนี้แลวหรือ ภิกษุนั้นกราบทูลวา ไดฟงแลว
พระเจาขา.
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พ. ดูกอนภิกษุ เธอจงเรียน จงเลาเรียน จงทรงจําธรรมปริยายนี้
ไวเถิด เพราะวาธรรมปริยายนี้ประกอบดวยประโยชน เปนเบื้องตนแหง
พรหมจรรย.
จบ อุปสสุติสูตรที่ ๑๐
จบ โยคักเขมีวรรคที่ ๑

รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. โยคักเขมีสูตร ๒. อุปาทายสูตร ๓. ทุกขสูตร ๔. โลกสูตร
๕. เสยยสูตร ๖. สังโยชนสูตร ๗. อุปาทานสูตร ๘. ปฐมอปริชานสูตร ๙. ทุติยอปริชานสูตร ๑๐. อุปสสุติสูตร.
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โลกกามคุณวรรคที่ ๒
๑. ปฐมมารปาสสูตร

๑

วาดวยอายนตะ ๖ เปนบวงแหงมาร
[๑๖๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู
หากภิกษุเพลิดเพลินสรรเสริญ หมกมุน พัวพันรูปนั้น ภิกษุนเี้ รากลาววา
ไปสูที่อยูของมาร ตกอยูในอํานาจของมาร ถูกมารคลอง รัด มัดดวยบวง
ภิกษุนั้นพึงถูกมารผูมีบาปใชบวงทําไดตามปรารถนา ฯลฯ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมารมณทจี่ ะพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นา
พอใจ นารัก อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู หากภิกษุเพลิดเพลิน
หมกมุน พัวพันธรรมารมณนั้น ภิกษุนี้เรากลาววา ไปสูที่อยูของมาร
ตกอยูในอํานาจของมาร ถูกมารคลอง รัด มัดดวยบวง ภิกษุนั้นพึงถูก
มารผูมีบาปใชบวงทําไดตามปรารถนา.

วาดวยผูไมเพลิดเพลินในอายตนะ ๖ ยอมพนจากบวงแหงมาร
[๑๖๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง รูปทีจ่ ะพึงรูแจงดวยจักษุอัน
นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัด
มีอยู หากภิกษุไมเพลิดเพลิน ไมสรรเสริญ ไมหมกมุน ไมพวั พันรูปนั้น
ภิกษุนี้เรากลาววา ไมไปสูที่อยูของมาร ไมตกอยูในอํานาจของมาร ไม
ถูกมารคลอง เปนผูพนจากบวงมาร ภิกษุนั้นอันมารผูมีบาปพึงใชบวงทํา
๑. สูตรที่ ๑ - ๒ แกวรวมไวทายสูตรที่ ๒
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ตามความปรารถนา ไมได ฯลฯ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ธรรมารมณที่จะ
พึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร
ชวนใหกําหนัด มีอยู หากภิกษุไมเพลิดเพลิน ไมสรรเสริญ ไมหมกมุน
ไมพัวพันธรรมารมณ ภิกษุนี้เรากลาววา ไมไปสูที่อยูของมาร ไมตกอยู
ในอํานาจของมาร ไมถูกมารคลอง เปนผูพนจากบวงมาร ภิกษุนั้นอันมาร
ผูมีบาปพึงใชบวงทําตามความปรารถนาไมได.
จบ ปฐมมารปาสสูตรที่ ๑
๒. ทุติยมารปาสสูตร

วาดวยการตกอยูและไมตกอยูในอํานาจของมาร
[๑๖๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู
หากภิกษุเพลิดเพลิน สรรเสริญ หมกมุน พัวพันรูปนั้น ภิกษุนเี้ รากลาววา
พัวพันอยูในรูป ไปสูที่อยูของมาร ตกอยูในอํานาจของมาร ถูกมารผูมี
บาปทําไดตามปรารถนา ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมารมณที่จะพึงรู
แจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร
ชวนใหกําหนัด มีอยู หากภิกษุเพลิดเพลิน สรรเสริญ หมกมุน พัวพัน
ธรรมารมณนั้น ภิกษุนี้เรากลาววา พัวพันอยูในธรรมารมณ ไปสูที่อยู
ของมาร ตกอยูในอํานาจของมาร ถูกมารผูมีบาปทําไดตามปรารถนา.
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[๑๖๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง รูปที่จะพึงรูดวยจักษุ อันนา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัด
มีอยู หากภิกษุไมเพลิดเพลิน ไมสรรเสริญ ไมหมกมุน ไมพวั พันรูปนั้น
ภิกษุนี้เรากลาววา พนไปจากรูป ไมไปสูที่อยูของมาร ไมตกอยูในอํานาจ
ของมาร อันมารผูมีบาปพึงทําตามปรารถนาไมได ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธรรมารมณที่จะพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก
อาศัยความใคร ชวนใหกาํ หนัด มีอยู หากภิกษุไมเพลิดเพลิน ไมสรรเสริญ
ไมหมกมุน ไมพัวพันธรรมารมณนนั้ ภิกษุนี้เรากลาววา พนไปจาก
ธรรมารมณ ไมไปสูที่อยูของมาร ไมตกอยูในอํานาจของมาร อันมารผูมี
บาปพึงทําตามปรารถนาไมได.
จบ ทุติยมารปาสสูตรที่ ๒
โลกกามคุณวรรคที่ ๒
อรรถกถามารปาสสูตรที่ ๑ - ๒
โลกกามคุณวรรค มารปาสสูตรที่ ๑ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้.
ในบทวา อาวาสคโต ไดแกไปสถานที่อยู. บทวา มารสฺส วสคโต
ไดแกตกไปอยูในอํานาจมารแมทั้ง ๓. บทวา ปฏิมุกฺกสฺส มารปาโส
ไดแกบวงแหงมาร ที่สวมคลองไว ที่คอของมารนั้น สูตรที่ ๒ งายทั้งนั้น.
จบ อรรถกถามารปาสสูตรที่ ๑ - ๒
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๓. ปฐมโลกกามคุณสูตร

วาดวยโลกในวินัยของพระอริยะ
[๑๖๙] พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เรามี
ไดกลาววา ที่สุดของโลกอันบุคคลพึงรู พึงเห็น พึงถึงดวยการไป และ
เรายังไมถึงที่สุดแหงโลกแลว ยอมไมกลาวการกระทําที่สุดทุกข ครั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสดังนี้แลว ก็เสด็จลุกขึ้นจากพุทธอาสนเขาไปสูพระวิหาร
ครั้งนั้นแล เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จหลีกไปไมนาน ภิกษุเหลานั้น
กลาวกันวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอุเทศขอนี้
แกเราทั้งหลายโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดาร เสด็จลุกขึ้นจาก
พุทธอาสนเขาไปสูพระวิหาร ใครหนอจะพึงจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่
ทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดารนี้โดยพิสดารได ลําดับ
นั้น ภิกษุเหลานั้นคิดกันวา ทานพระอานนทนี้พระศาสดา และเพื่อน
พรหมจารีผูเปนปราชญ ยกยองสรรเสริญ ทั้งทานยอมสามารถเพื่อ
จําแนกเนื้อความแหงอุเทศ ที่ทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความ
ใหพิสดารนี้โดยพิสดารได ถากระไร พวกเราพึงเขาไปหาทานพระอานนท
ถึงที่อยู แลวเรียนถามเนื้อความขอนั้นกะทานเถิด.
[๑๗๐] ครั้งนั้นแล ภิกษุเหลานั้นพากันเขาไปหาทานพระอานนท
ถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทาน ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระอานนทวา ทาน
พระอานนท พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอุเทศขอนี้โดยยอ ไมทรงจําแนก
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เนื้อความใหพิสดาร เสด็จลุกจากพุทธอาสนเขาไปสูพระวิหารเสีย เมื่อ
พระองคเสด็จลุกไปไมนาน พวกเราจึงใครครวญดูวา ใครหนอจะชวย
จําแนกเนื้อความแหงอุเทศพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยยอ ไมทรง
จําแนกเนื้อความใหพิสดารนี้ โดยพิสดารได พวกเราจึงคิดไดวา ทาน
พระอานนทนี้ อันพระศาสดา และเพื่อนสพรหมจารีผูเปนปราชญยกยอง
สรรเสริญ ทั้งทานพระอานนทนี้ยอมสามารถจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดารนี้
โดยพิสดารได ถากระไร เราพากันเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู แลว
ไตถามเนื้อความขอนั้นกะทาน ขอทานพระอานนทไดโปรดจําแนกเนื้อ
ความเถิด.
ทานพระอานนทกลาววา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือน
บุรุษผูตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เที่ยวหาแกนไมอยู กลับลวงเลยราก
ลวงเลยลําตนแหงตนไมมีแกนตนใหญ ซึ่งตั้งอยูเฉพาะหนาไปเสีย มา
สําคัญแกนไม จะพึงแสวงหาไดที่กิ่งและใบ ฉันใด คําอุปไมยนี้ก็ฉันนั้น คือ
พวกทานลวงเลยพระผูมีพระภาคเจาผูประทับอยูเฉพาะหนา ในฐานะเปน
ศาสดาของทานทั้งหลายไปเสีย มาสําคัญเนื้อความที่จะไตถามนี้ แทจริง
พระผูมีพระภาคเจานั้น เมื่อทรงทราบ ยอมทราบ เมื่อทรงเห็น ยอมเห็น
พระองคเปนผูมีพระจักษุ มีพระญาณ มีธรรม เปนผูประเสริฐ เปนผูกลาว
เปนผูประกาศ เปนผูทําเนื้อความใหตื้น เปนผูใหอมตธรรม เปนเจาของ
แหงธรรม เปนผูถึงธรรมที่แท เวลานี้ เปนกาลสมควรที่จะทูลถามเนื้อ
ความขอนั้นกะพระผูมีพระภาคเจา พระองคทรงแกปญหาแกทานทั้งหลาย
อยางใด ทานทั้งหลายพึงทรงจําความขอนั้นไวอยางนั้นเถิด.
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ภิ. ทานอานนท ขอที่ทานวานั้นเปนการถูกตองแลว พระผูม-ี
พระภาคเจาเมื่อทรงทราบ ยอมทราบ เมื่อทรงเห็น ยอมเห็น พระองค
เปนผูมีพระจักษุ มีพระญาณ มีธรรม เปนผูประเสริฐ เปนผูกลาว
เปนผูประกาศ เปนผูทําเนื้อความใหตื้น เปนผูใหอมตธรรม เปนเจาของ
แหงธรรม เปนผูถึงธรงมที่แท เวลานี้เปนกาลสมควรที่จะทูลถามเนื้อความ
ขอนั้นกะพระผูมีพระภาคเจา พระองคทรงแกปญหาแกพวกเราอยางใด
พวกเราควรทรงจําความขอนั้นไวอยางนั้น ก็แตวาทานอานนทก็เปนผูที่
พระศาสดา และเพื่อนสพรหมจารีผูเปนปราชญยกยองสรรเสริญ ทั้งทาน
ก็สามารถจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไว
โดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดารนี้ โดยพิสดารได ขอทานอยา
ไดหนักใจโปรดชวยจําแนกเนื้อความทีเถิด.
[๑๗๑] อา. อาวุโสทั้งหลาย ถาอยางนั้น ทานทั้งหลาย จง
คอยฟง จงใสใจใหดี ขาพเจาจักกลาว ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนท
แลว ทานพระอานนทจึงกลาววา อาวุโสทั้งหลาย ขอที่พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงอุเทศโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดาร เสด็จลุกจาก
พุทธอาสนเขาไปสูพระวิหารเสียนั้น ขาพเจาทราบแลว อาวุโสทั้งหลาย
ขาพเจายอมทราบเนื้อความแหลอุเทศที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยยอ
ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดารนี้ โดยพิสดารได อาวุโสทั้งหลาย บุคคล
ยอมมีความสําคัญในโลกวาโลก ถือวาโลกดวยธรรมอันใด ธรรมนี้เรียกวา
โลกในวินัยของพระอริยะ อาวุโสทัง้ หลาย บุคคลยอมมีความสําคัญในโลก
วาโลก ถือวาโลก ดวยธรรมอะไรเลา อาวุโสทั้งหลาย บุคคลยอมมีความ
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สําคัญในโลกวาโลก ถือวาโลก ดวยจักษุ... ดวยหู... ดวยจมูก...
ดวยลิ้น . . . ดวยกาย. . . . ดวยใจ อาวุโสทั้งหลาย บุคคลยอมมีความ
สําคัญในโลกวาโลก ถือวาโลก ดวยธรรมอันใด ธรรมนี้เรียกวาโลกในวินัย
ของพระอริยะ อาวุโสทั้งหลาย ขอที่พระผูมีผูระภาคเจาทรงแสดงอุเทศ
โดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดารวา เรามิไดกลาววา ที่สุดของโลก
อันบุคคลพึงรู พึงเห็น พึงถึงดวยการไป และเรายังไมถึงที่สุดแหงโลกแลว
ยอมไมกลาวการกระทําที่สุดทุกข ดังนี้แลว เสด็จลุกจากพุทธอาสนเขาไปสู
พระวิหารเสียนั้น อาวุโสทั้งหลาย ขาพเจายอมทราบเนื้อความแหงอุเทศ
ที่ทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดารนี้ โดยพิสดารอยางนี้
อาวุโสทั้งหลาย ทานทั้งหลายประสงคความแจมแจง พึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลวทูลถามเนื้อความขอนั้นเถิด พระองคทรงพยากรณแกพวก
ทานอยางไร ก็พึงทรงจําขอที่ตรัสนั้นอยางนั้นเถิด.
[๑๗๒] ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนทวา. อยางนั้นทานผู
มีอายุ ดังนี้แลวลุกจากอาสนะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา พระเจาขา พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงอุเทศโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดารแกพวกขาพระองควา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรามิไดกลาววา ที่สุดของโลกอันบุคคลพึงรู พึงเห็น
พึงถึงดวยการไป และเรายังไมถึงที่สุดแหงโลกแลว ยอมไมกลาวการกระทํา
ที่สุดทุกข ดังนี้แลว เสด็จลุกจากพุทธอาสนเขาไปสูพระวิหารเสีย เมื่อ
พระองคเสด็จลุกไปไมนาน พวกขาพระองคคิดกันวา พระผูมีพระภาคเจา
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ทรงแสดงอุเทศนี้แกเราทั้งหลายโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดาร
เสด็จลุกจากพุทธอาสนเขาไปสูพระวิหารเสีย ใครหนอจะจําแนกเนื้อความ.
แหงอุเทศที่ทรงแสดงโดยยอ ไมทรงแสดงเนื้อความใหพิสดารนี้ โดย
พิสดารได ลําดับนั้น พวกขาพระองคมีความคิดวา ทานพระอานนทนี้เปน
ผูที่พระศาสดาและเพื่อนสพรหมจารีผูเปนปราชญยกยองสรรเสริญ ทัง้
สามารถจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยยอ
ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดารนี้ โดยพิสดารได ถากระไรพวกเราพึง
เขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยูแลวพึงไตถามเนื้อความขอนั้นกะทานเถิด
ครั้นคิดดังนั้นแลว พวกขาพระองคก็เขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยูแลว
ไตถามเนื้อความขอนั้นกะทาน ทานพระอานนทก็จําแนกเนื้อความแกพวก
ขาพระองคดวยอาการเหลานี้ ดวยบทเหลานี้ ดวยพยัญชนะเหลานี้
พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานนทเปนบัณฑิต
มีปญญามาก หากทานทั้งหลายพึงไตถามเนื้อความขอนั้นกะเรา แมเราก็
พึงแกปญหานั้น เหมือนอยางที่อานนทกลาวแกปญหานั่นแหละ นั่นเปน
เนื้อความแหงอุเทศนั้น ทานทั้งหลายพึงทรงจําเนื้อความนั้นไวอยางนี้เถิด.
จบ โลกกามคุณสูตรที่ ๓
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อรรถกถาปฐมโลกกามคุณสูตรที่ ๓
ในปฐมโลกกามคุณสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา โลกสฺส ไดแก โลกจักรวาล. บทวา โลกสฺส อนฺต
ไดแก ที่สุดแหงสังขารโลก. บทวา วิหาร ปาวิสิ ความวา พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระดําริวา เมื่อเราเขาไปสูวิหาร ภิกษุเหลานี้ จักถาม
อุทเทสนี้ กะพระอานนท พระอานนท จักกลาวเทียบเคียงกับพระสัพพัญุญาณของเรา. แกภิกษุเหลานั้น แตนั้นเราจักชมเชยเธอ ภิกษุ
ทั้งหลายพึงการชมเชยของเรา จักสําคัญพระอานนทวาควรเขาไปหา จัก
สําคัญคําของเธอวา ควรฟง ควรเชือ่ ถือ ขอนั้นจักมีเพื่อประโยชน เพื่อ
ความสุขแกภิกษุเหลานั้น ตลอดกาลนาน จึงมิไดทรงจําแนกอรรถแหงคํา
ที่ตรัสโดยยอใหพิสดาร แลวหายไป ณ อาสนะที่ประทับนั่ง ไปปรากฏใน
พระคันธกุฎี. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อุฏายาสนา วิหาร ปาวิสิ.
บทวา สตฺถุ เจว สวณฺณิโต แปลวา อันพระศาสดาสรรเสริญ
แลว. แมบทวา วิฺนู  นี้ เปนฉัฏฐีวิภัตติ ใชในอรรถแหงตติยาวิภัตติ
ความวา อันเพื่อนสพรหมจารีผูเปนบัณฑิตทั้งหลายยกยองแลว. บทวา
ปโหติ แปลวา อาจ.
บทวา อติกฺกมฺเมว มูล อติกฺกมฺม ขนฺธ ความวา ชื่อวา
แกน พึงมีที่รากหรือลําตน ก็เลยแกนนั้นไปเสีย. บทวา เอว สมฺปทมิท
ไดแก ขออุปมัย เชนนีก้ ็ฉันนั้น. บทวา อติสติ ฺวา แปลวา กาวลวง.
บทวา ชาน ชานาติ ไดแกยอมรู สิ่งที่ควรรูเทานั้น. บทวา ปสฺส
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ปสฺสติ ไดแก ยอมเห็นสิ่งที่ควรเห็นเทานั้น. อนึ่ง บุคคลบางคน แม
เมื่อยึดถือสิ่งที่ผิด ๆ ก็ยงิ่ ไมรู แมเมื่อเห็น ก็ชอื่ วา ไมเห็น ฉันใด
พระผูมีพระภาคเจา หาเปนฉันนั้นไม. ก็พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรง
ทราบ ชื่อวาทรงทราบ เมื่อทรงเห็นก็ชื่อวา ทรงเห็นเหมือนกัน พระผูม-ี
พระภาคเจานี้นั้น ชื่อวา เปนผูมีจักษุ เพราะอรรถวา มีทัสสนะเปนตัวนํา
ชื่อวา เปนผูมีญาณ เพราะอรรถวา กระทําความเปนผูรูแจง ชื่อวา เปนผู
มีธรรม เพราะสําเร็จมาแตธรรม เหมือนคิดดวยพระหทัย เปลงดวย
พระวาจา เพราะอรรถวา มีความไมแปรปรวนเปนสภาวะ หรือเพราะ
ประกาศโดยปริยัติธรรม ชื่อวา เปนพรหม เพราะอรรถวา เปนผูประเสริฐ.
อีกนัยหนึ่ง ทรงเปนราวกะวา มีจักษุ ชื่อ จักขุภูโต. พึงทราบอรรถ
ในบทเหลานี้ดวยประการฉะนี้. พระผูมีพระภาคเจานี้นั้น ชื่อวา เปนผู
กลาว เพราะอรรถวา กลาวธรรม. ชื่อวา เปนผูประกาศ เพราะยังธรรม
ใหเปนไป. ชื่อวา เปนผูแนะนําขอความ เพราะทรงสามารถนําพระหัตถ
ออกชี้แจงได ชื่อวา ประทานอมตะ เพราะทรงแสดงขอปฏิบัติเพื่อบรรลุ
อมตะได.
บทวา อครุ กริตฺวา ความวา แมเมื่อไมใหเขาออนวอนบอย ๆ
ชื่อวา ทรงกระทําใหหนัก. แมเมื่อทรงยืนหยัดอยูในเสขปฏิสัมภิทาญาณ
ของพระองคแลวแสดงใหรูไดยาก เหมือนขุดทรายขึ้นจากเชิงเขาสิเนรุ
ชื่อวา ทําใหหนักเหมือนกัน. ทานกลาวอธิบายไววา เมื่อไมทําอยางนั้น
ไมยอมใหพวกเราขอบอย ๆ กลาวใหพวกเรารูไดงาย.
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บทวา ย โข โว ไดแก ยฺจโข ตุมหฺ าก. บทวา จกฺขุนา
โข อาวุโส โลกสฺมึ โลกสฺี โหติ โลกมานี ความวา ปุถุชน
ผูยังละทิฏฐิไมไดในโลก ยอมจําหมายและยอมสําคัญดวยจักษุทั้งหลาย วา
โลก คือ สัตวโลก ยอมจําหมายและสําคัญดวยอํานาจ จักกวาลโลก
ก็อยางนั้น จริงอยู เวนอายตนะ ๑๒ มีจักขวายตนะเปนตน สัญญา
หรือ มนะนั้นยอมไมเกิดขึ้นแกเขา.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
จกฺขุนา โข อาวุโส โลกสฺมึ โลกสฺี โหติ โลกมานี ดังนี้.
ก็ขึ้นชื่อวา ที่สุดแหงโลกนี้ ใคร ๆ ไมอาจ จะรู จะเห็น จะถึงดวยการ
ไปได แตผูที่ยังไมถึงที่สุด กลาวคือ การดับโลก อันตางดวยจักขุเปนตน
นั้นนั่นแล เพราะอรรถวา เปนของชํารุด พึ่งทราบวา ชื่อวา ไมมีการ
กระทําที่สุดแหงวัฏฏทุกข.
ครั้นวิสัชนาปญหาอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะสงภิกษุเหลานั้นไป
ดวยคําวา พวกทานอยาสงสัยไปเลยวา พระสาวกถามปญหา พระผูมีพระภาคเจานี้ ประทับนั่งจับตาชั่ง คือ พระสัพพัญุตญาณ พวกทาน
เมื่อปรารถนา เขาไปเฝาพระองคนั้นนั่นแล ก็คงหายสงสัย จึงกลาววา
อากงฺขมานา เปนตน.
บทวา อิเมหิ อากาเรหิ ความวา ดวยเหตุเหลานี้ คือ ดวยเหตุ
แหงความมีที่สุดแหงจักรวาลโลก และดวยเหตุยังไมถึงที่สุดแหงสังขารโลก.
บทวา อิเมหิ ปเทหิ ไดแก ดวยการประมวลอักษรเหลานี้. บทวา
พฺยฺชเนหิ ไดแก ดวยอักษรแผนกหนึ่ง. บทวา ปณฺฑิโต ไดแก
ประกอบดวยความเปนบัณฑิต. อีกอยางหนึ่ง เปนผูฉลาดดวยเหตุ ๔
ประการ คือ เปนผูฉลาดในธาตุ เปนผูฉลาดในอายาตนะ เปนผูฉลาดใน
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ปจจยาการ เปนผูฉลาดในเหตุและมิใชเหตุ. บทวา มหาปฺโ คือ
เปนผูประกอบดวยปญญามาก เพราะเปนผูฉลาดในการกําหนดถือเอาอรรถ
เปนอันมาก ธรรมเปนอันมาก นิรุตติเปนอันมาก ปฏิภาณเปนอันมาก.
บทวา ยถา ต อานนฺเทน ความวา ทานกลาวหมายเอาคําที่ทาน
พระอานนทพยากรณไว. อธิบายวา คํานั้น ทานพระอานนทพยากรณ
ไวอยางใด แมเราก็พึงพยากรณคํานั้น อยางนั้นเหมือนกัน.
จบ อรรถกถาปฐมโลกกามคุณสูตรที่ ๓
๔. ทุติยโลกกามคุณสูตร

วาดวยความดับแหงอายตนะ ๖
[ ๑๗๓ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อกอนตรัสรู เราเปนพระโพธิสัตว
ยังมิไดตรัสรู ไดมีความปริวิตกวา เบญจกามคุณของเราที่เราเคยสัมผัส
ดวยใจมาแลว ลวงไปแลว ดับไปแลว แปรปรวนไปแลว จิตของเราเมื่อเกิด
พึงเกิดขึ้นในเบญจกามคุณที่เปนปจจุบันมาก หรือที่เปนอนาคตนอย ลําดับ
นั้น เราคิดวา เบญจกามคุณปองเราที่เราเคยสัมผัสดวยใจมาแลว ลวงไป
แลว ดับไปแลว แปรปรวนไปแลว เราปรารถนาประโยชนแกตน พึงทํา
ความไมประมาทในเบญจกามคุณนั้น และสติใหเปนเครื่องรักษาจิต เพราะ
เหตุนั้นแหละ เบญจกามคุณ แมของทานทั้งหลาย ที่ทานทั้งหลายเคย
สัมผัสดวยใจมาแลว ลวงไปแลว ดับไปแลว แปรปรวนไปแลว จิตของ
ทานทั้งหลายเมื่อเกิด พึงเกิดขึ้นในเบญจกามคุณที่เปนปจจุบันมาก หรือ
ที่เปนอนาคตนอย ( เชนเดียวกัน ) เพราะเหตุนั้นแหละ เบญจกามคุณ
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แมของทานทั้งหลาย ทีท่ านทั้งหลายเคยสัมผัสดวยใจมาแลว ลวงไปแลว
ดับไปแลว แปรปรวนไปแลว ทานทั้งหลายปรารถนาประโยชนแกตน
พึงทําความไมประมาทในเบญจกามคุณนั้น และสติใหเปนเครื่องรักษาจิต
แลวตรัสตอไปอีกวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ อายตนะ
อันบุคคลจําตองรูไว คือ จักษุดับ ณ ที่ใด รูปสัญญาก็สิ้นไป ณ ที่นั้น
หูดับ ณ ที่ใด สัททสัญญาก็สิ้นไป ณ ที่นั้น จมูกดับ ณ ที่ใด คันธสัญญา
ก็สิ้นไป ณ ที่นั้น ลิ้นดับไป ณ ที่ใด รสสัญญาก็สนิ้ ไป ณ ที่นนั้ กายดับ
ณ ที่ใด โผฏฐัพพสัญญาก็สิ้นไป ณ ที่นั้น ใจดับ ณ ที่ใด ธรรมสัญญา
ก็สิ้นไป ณ ที่นั้น ครั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสดังนี้แลว ก็เสด็จลุกขึ้นจาก
พุทธอาสนเขาไปสูพระวิหาร เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปไมนาน ภิกษุ
เหลานั้นมีความคิดวา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอุเทศนี้แกเราทั้งหลาย
โดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดารวา เพราะเหตุนั้นแหละ อายตนะ
อันบุคคลจําตองรูไว คือ จักษุดับ ณ ที่ใด รูปสัญญาก็สิ้นไป ณ ที่นั้น ฯลฯ
ใจดับ ณ ทีใ่ ด ธรรมสัญญาก็สิ้นไป ณ ที่นั้น ดังนี้แลว เสด็จลุกจาก
พุทธอาสนเขาไปสูพระวิหารเสีย ใครหนอจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดารนี้
โดยพิสดารได ลําดับนั้น ภิกษุเหลานั้นคิดวาทานพระอานนทนี้ เปนผูที่
พระศาสดาและเพื่อนสพรหมจารีผูเปนปราชญยกยองสรรเสริญ ทั้งทาน
สามารถจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยยอ
ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดารนี้ โดยพิสดารได ถากระไร พวกเราพึง
เขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู แลวพึงไตถามเนื้อความขอนั้นกะทานเถิด.
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[๑๗๔] ครั้งนั้นแล ภิกษุเหลานั้นจึงเขาไปหาทานพระอานนท
ถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทาน ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระอานนทวา ทาน
อานนท พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอุเทศนี้แกพวกเราโดยยอ ไมทรง
จําแนกเนื้อความใหพิสดาร เสด็จลุกขึ้นจากพุทธอาสนเขาไปสูพระวิหาร
เสีย เมื่อพระองคเสด็จลุกไปไมนาน พวกเราจึงใครครวญวา ใครหนอจะ
ชวยจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยยอ ไม
ทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดารนี้ โดยพิสดารได พวกเราจึงคิดไดวา
ทานพระอานนทนี้เปนผูอันพระศาสดาและเพื่อนสพรหมจารีผูเปนปราชญ
ยกยองสรรเสริญ ทั้งสามารถจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดารนี้โดยพิสดารได
ถากระไร เราพึงเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู แลวไตถามเนื้อความ
ขอนั้นกะทาน ขอทานพระอานนทไดโปรดจําแนกเนื้อความเถิด ทาน
พระอานนทกลาววา ผูมีอายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษผูตองการแกนไม
แสวงหาแกนไม เที่ยวหาแกนไมอยู กลับลวงเลยราก ลวงเลยลําตน
แหงตนไมมีแกนตนใหญซึ่งตั้งอยูเฉพาะหนาไปเสีย มาสําคัญแกนไมที่จะ
พึงแสวงหาไดที่กิ่งและใบ ฉันใด คําอุปไมยนี้ก็ฉันนั้น คือ พวกทาน
ลวงเลยพระผูมีพระภาคเจาผูประทับอยูเฉพาะหนา ในฐานะเปนศาสดาของ
ทานทั้งหลายไปเสีย มาสําคัญเนื้อความที่จะไตถามนี้กะขาพเจา แทจริง พระผูมีพระภาคเจาเมือทรงทราบ ยอมทราบ เมื่อทรงเห็น ยอมเห็น พระองค
เปนผูมีพระจักษุ มีพระญาณ มีธรรม เปนผูประเสริฐ เปนผูกลาว เปนผู
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ประกาศ เปนผูทําเนื้อความใหตื้น เปนผูใหอมตธรรม เปนเจาของแหง
ธรรม เปนผูถึงธรรมที่แท เวลานี้เปนกาลสมควรที่จะทูลถามเนื้อความขอ
นั้นกะพระผูมีพระภาคเจา พระองคทรงแกปญหาแกทานทั้งหลายอยางใด
ทานทั้งหลายพึงทรงจําความขอนั้นไวอยางนั้นเถิด.
ภิ. ทานอานนท ขอที่ทานวานั้นเปนการถูกตองแลว พระผูม-ี
พระภาคเจาเมื่อทรงทราม ยอมทราบ เมื่อทรงเห็น ยอมเห็น พระองค
เปนผูมีพระจักษุ มีพระญาณ มีธรรม เปนผูประเสริฐ เปนผูกลาว เปนผู
ประกาศ เปนผูทําเนื้อความใหตื้น เปนผูใหอมตธรรม เปนเจาของแหง
ธรรม เปนผูถึงธรรมที่แท เวลานี้เปนกาลสมควรที่จะทูลถามเนื้อความขอ
นั้นกะพระผูมีพระภาคเจา พระองคทรงแกปญหาแกพวกเราอยางใด พวก
เราก็ควรทรงจําความขอนั้นไวอยางนั้น ก็แตวา ทานอานนทเปนผูที่พระศาสดาและเพื่อนสพรหมจารีผูเปนปราชญ ยกยองสรรเสริญ ที่ทานก็
สามารถจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวโดย
ยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดารนี้ โดยพิสดารได ขอทานอยาได
หนักใจ โปรดชวยจําแนกเนื้อความทีเถิด.
[๑๗๕] อา. ทานผูมีอายุทั้งหลาย ถาอยางนั้น ทานทั้งหลาย
จงฟง จงใสใจใหดี ขาพเจาจักกลาว ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนท
แลว ทานพระอานนทกลาววา ทานผูมีอายุทั้งหลาย ขอที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอุเทศโดยยอไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดาร เสด็จลุกจาก
พุทธอาสนเขาไปสูพระวิหารเสียนั้น ขาพเจาทราบแลว ผูมอี ายุทั้งหลาย
ผมยอมทราบเนื้อความแหงอุเทศที่ทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อ
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ความใหพิสดารนี้ โดยพิสดารวา ผูมีอายุทั้งหลาย พระพุทธวจนะนั้น อัน
พระผูมีพระภาคเจาทรงภาษิต หมายเอาความดับแหงอายตนะ ๖ ขอที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอุเทศโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดาร
เสด็จลุกจากพุทธอาสนเขาไปสูพระวิหารเสียนั้น ผมรูเนื้อความแหงอุเทศที่
ทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดารนี้ โดยพิสดารอยางนี้
แล ผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลายประสงคความแจมแจง พึงเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาแลว ทูลถามเนื้อความขอนั้น พระองคทรงพยากรณแก
ทานทั้งหลายอยางไร ทานทั้งหลายพึงทรงจําขอที่ตรัสนั้นไวอยางนั้นเถิด.
[๑๗๖] ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนทวา อยางนั้น ทาน
ผูมีอายุ ดังนี้แลว ลุกจากอาสนะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา พระเจาขา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
อุเทศโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดารแกขาพระองคทั้งหลาย
เสด็จลุกจากพุทธอาสนเขาไปสูวิหารเสีย เมื่อพระองคเสด็จลุกไปไมนาน
ขาพระองคทั้งหลายจึงใครครวญดูวา . . . ใครหนอจะชวยจําแนกเนื้อความ
แหงอุเทศที่ทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดารนี้ โดย
พิสดารได ขาพระองคทั้งหลายคิดวา ทานพระอานนทนี้ เปนผูที่พระศาสดาและเพื่อนสพรหมจารีผูเปนปราชญยกยองสรรเสริญ ทั้งทาน
สามารถจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่ทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนก
เนื้อความใหพิสดารนี้ โดยพิสดารได ถากระไร เราทั้งหลายพึงเขาไปหา
ทานพระอานนทถึงที่อยู แลวไตถามเนื้อความขอนั้นกะทานเถิด ครั้นคิด
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ฉะนี้แลว ขาพระองคทั้งหลายก็เขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู แลว
ไตถามเนื้อความขอนั้นกะทาน ทานพระอานนทก็จําแนกเนื้อความแกขา
พระองคทั้งหลายดวยอาการเหลานี้ ดวยบทเหลานี้ ดวยพยัญชนะเหลานี้
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานนทเปนบัณฑิต มี
ปญญามาก หากทานทั้งหลายพึงถามเนื้อความขอนั้นกะเรา แมเราก็พึง
พยากรณปญหานั้น เหมือนอยางที่อานนทพยากรณแลวนั้นแหละ นั่น
เปนเนื้อความแหงอุเทศนั้น ทานทั้งหลายพึงทรงจําเนื้อความนั้นไวอยาง
นั้นเถิด.
จบ ทุติยโลกกามคุณสูตรที่ ๔
อรรถกถาทุติยโลกกามคุณสูตรที่ ๔
ในทุติยโลกกามคุณสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา เย เม ไดแก เย มม. บทวา เจตโส สมฺผฏุ ปุพฺพา
ไดแกกามคุณ ๕ อันจิตเคยเสวยแลว ดวยคําวา ตตฺร เม จิตฺต พหุล
คจฺฉมาน คจฺเฉยฺย นี้ ทานแสดงวา จิตเมื่อเกิด ยอมเกิด มากวาระ
ในกามคุณ ๕ ที่เคยเสดงแลว ดวยอํานาจสมบัติตางดวยปราสาท ๓ ชัน้
และนางรําเปนตนเหลานั้น. บทวา ปจฺจุปฺปนฺเน วา ความวา พระองค
เมื่อจะทรงแสดงอารมณนารักรื่นรมยแหงใจ ตางดวยรูปที่เคยเห็น และ
เสียงที่เคยไดฟงเปนตน ดวยอํานาจไพรสณฑที่มีดอกไมบานสะพรั่ง
สระที่เกิดโดยธรรมชาติ และหมูมฤค เปนตนใหเปนสิ่งสิ่งนาใคร
(กามคุณ) ในเวลาทรงบําเพ็ญเพียรตลอด ๖ พรรษานี้ จึงทรงแสดงวา
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หรือในปจจุบัน เห็นปานนี้ จิตพึงเกิดขึ้นเปนสวนมาก. ดวยบทวา อปฺป
วา อนาคเตสุ นี้ ทรงแสดงวา จิตที่เปนสวนนอยเทานั้น พึงเกิดขึ้นใน
กามคุณ ดวยสามารถแหงคําเปนตนวา ในอนาคต จักมีพระพุทธเจา
ทรงพระนามวา เมตตรัย พระราชา ทรงพระนามวา สังขะ ราชธานี
นามวา เกตุมดี. บทวา ตตฺร เม อตฺตรูเปน ความวา ในที่นั้น
เราผูหวังประโยชนเกื้อกูลแกตน ( พึงทํา ) บทวา อปฺปมาโท ไดแก
กระทําใหสติเปนไปตางตอ คือไมปลอยจิตไปในกามคุณ ๕. บทวา สติ
ไดแก สติคอยกําหนดจับอารมณ. บทวา อารกฺโข ความวา ความไม
ประมาทและสตินี้ เปนเครื่องกระทําอารักขาจิต ทานแสดงไววา ความคิด
อยางนั้นไดมีแกเราแลว. ทานอธิบายไววา ควรกระทําธรรม ๒ ( คือ
อัปปมาทและสติ ) อยางเหลานี้ เพื่อประโยชนแกอารักขา.
บทวา ตสฺมา ติห ภิกฺขเว เส อายตเน เวทิตพฺเพ
เพราะเหตุที่ควรกระทําความไมประมาทและสติ เพื่อประโยชนแกอารักขา
เพราะเหตุที่เมื่อรูแจงอายตนะนั้นแลว ไมจําตองทําดวยความไมประมาท
หรือสติ ฉะนั้นแล จึงควรทราบอายตนะนั้น อธิบายวา จําตองรูเหตุนั้น.
บทวา สฬายตนนิโรธ ความวา การดับสฬายตนะเรียกวานิพพาน.
อธิบายวา ทานกลาวหมายเอาพระนิพพานนั้น. จริงอยู จักขวายตนะ
เปนตน และรูปสัญญาเปนตน ยอมดับในเพราะพระนิพพานนั้น. คําที่
เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั้นแล.
จบ อรรถกถาทุติยโลกกามคุณสูตรที่ ๔
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๕. สักกสูตร

วาดวยทรงแกปญหาของทาวสักกะ
[ ๑๗๗ ] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคเจาประทับอยู ณ ภูเขา
คิชฌกูฏ กรุงราชคฤห ครั้งนั้นแล ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทวดา
ทั้งหลาย เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมี
พระภาคเจาแลว ประทับอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถาม
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุปจจัยอะไรหนอ ที่เปน
เครื่องทําใหสัตวบางพวกในโลกนี้ไมปรินิพพานในปจจุบัน อนึ่ง เหตุปจจัย
อะไร ที่เปนเครื่องทําใหสัตวบางพวกในโลกนีป้ รินิพพานในปจจุบัน.
[๑๗๘] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นทานจอมเทพ รูปที่
จะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัย
ความใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู หากภิกษุเพลิดเพลินสรรเสริญ
หมกมุน พัวพันรูปนั้นอยู เมื่อเธอเพลิดเพลินสรรเสริญ หมกมุน พัวพัน
รูปนั้นอยู วิญญาณอันอาศัยตัณหานั้นยอมมี อุปาทานอันอาศัยตัณหานั้นก็
ยอมมี ภิกษุยังมีอุปาทาน ยังไมปรินพิ พาน ฯลฯ ธรรมารมณที่จะพึงรูแจง
ดวยใจ อันนาปรารถนา . นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร
ชวนใหกําหนัดมีอยู หากภิกษุเพลิดเพลินสรรเสริญ หมกมุน พัวพัน
ธรรมารมณนั้น เมื่อเธอเพลิดเพลินสรรเสริญ หมกมุน พัวพันธรรมารมณ
นั้นอยู วิญญาณอันอาศัยตัณหานั้นยอมมี อุปาทานอันอาศัยตัณหานั้น.
ยอมมี ภิกษุผูยังมีอุปาทาน ยังไมปรินิพพาน ดูกอนทานจอมเทพ
เหตุปจจัยนี้แล ที่เปนเครื่องทําใหสัตวบางพวกในโลกนี้ไมปรินิพพานใน
ปจจุบัน.
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[๑๗๙] ดูกอนทานจอมเทพ รูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัด
มีอยู หากภิกษุไมเพลิดเพลินไมสรรเสริญ ไมหมกมุน ไมพวั พันรูปนั้น
เมื่อเธอไมเพลิดเพลินไมสรรเสริญ ไมหมกมุน ไมพัวพันรูปนั้น วิญญาณ
อันอาศัยตัณหานั้นยอมไมมี อุปาทานอันอาศัยตัณหานั้นยอมไมมี ภิกษุผู
ไมมีอุปาทาน ยอมปรินิพพาน ฯลฯ ธรรมารมณที่จะพึงรูแจงดวยใจ
อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัด
มีอยู หากภิกษุไมเพลิดเพลินไมสรรเสริญ ไมหมกมุน ไมพัวพน
ธรรมารมณนั้น เมื่อเธอไมเพลิดเพลินไมสรรเสริญ ไมหมกมุน ไมพัวพัน
ธรรมารมณนั้น วิญญาณอันอาศัยตัณหานั้นยอมไมมี อุปาทานอันอาศัย
ตัณหานั้นยอมไมมี ภิกษุผูไมมีอุปาทาน ยอมปรินิพพาน ดูกอนทานจอมเทพ เหตุปจจัยนี้แล ที่เปนเครื่องทําใหสัตวบางพวกในโลกนี้
ปรินิพพานในปจจุบัน.
จบ สักกสูตรที่ ๕
อรรถกถาสักกสูตรที่ ๕
ในสักกสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ทิฏเว ธมฺเม ไดแก ในอัตภาพนี้เอง. บทวา
ปรินิพฺพายนฺติ ไดแก ยอมปรินิพพาน ดวยการดับสนิทซึ่งกิเลส. บทวา
ต นิสฺสิต วิฺาณ โหติ ไดแก กรรมวิญญาณที่อาศัยตัณหา.
จบ อรรถกถาสักกสูตรที่ ๕

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 212

๖. ปญจสิขสูตร

๑

วาดวยทรงแกปญหาของปญจสิขเทพบุตร
[๑๘๐] สมัยหนึง่ พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ ภูเขา
คิชฌกูฏ กรุงราชคฤห ครั้งนั้น ปญจสิขเทพบุตรบุตรแหงคนธรรพ เขา
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว
ยืนอยู ณ ทีพ่ ระสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดทลู ถามพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุปจจัยอะไรหนอ ที่เปนเครื่องทําใหสัตวบางจําพวก
ในโลกนี้ ไมปรินิพพานในปจจุบัน เหตุปจจัยอะไร ที่เปนเครื่องทําให
สัตวบางพวกในโลกนี้ ปรินิพพานในปจจุบัน.
[๑๘๑] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นปญจสิขะ รูปที่จะพึง
รูแจงดวยจักษุ ฯลฯ ธรรมารมณที่จะพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นา
ใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู หากภิกษุ
เพลิดเพลิน สรรเสริญ หมกมุน พัวพันธรรมารมณนั้น เมื่อเธอเพลิด
เพลิน สรรเสริญ หมกมุน พัวพันธรรมารมณนั้นอยู วิญญาณอันอาศัย
ตัณหานั้นยอมมี อุปาทานอันอาศัยตัณหานั้นยอมมี ภิกษุยังมีอุปาทาน
ยังไมปรินิพพาน ดูกอนปญจสิขะ เหตุปจจัยนี้แล เปนเครื่องทําใหสัตว
บางพวกในโลกนี้ ไมปรินิพพาน ในปจจุบัน.
[๑๘๒] ดูกอนปญจสิขะ รูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัด
มีอยู ฯลฯ ธรรมารมณที่จะพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร
๑. สูตรที่ ๖ อรรถกถาแกวา งายทั้งนั้น.
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นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู หากภิกษุไม
เพลิดเพลิน ไมสรรเสริญ ไมหมกมุน ไมพัวพันธรรมารมณนั้น เมื่อ
เธอไมเพลิดเพลิน ไมสรรเสริญ ไมหมกมุน ไมพัวพันธรรมารมณนั้น
อยู วิญญาณอันอาศัยตัณหานั้นยอมไมมี อุปาทานอันอาศัยตัณหานั้นยอม
ไมมี ภิกษุผูไมมีอุปาทานยอมปรินิพพาน ดูกอ นปญจสิขะ เหตุปจจัย
นี้แล เปนเครื่องทําใหสัตวบางพวกในโลกนี้ ปรินิพพานในปจจุบัน.
จบ ปญจสิขสูตรที่ ๖
๗. สารีปุตตสูตร

วาดวยผูคุมครองทวารอินทรียไดก็ประพฤติพรหมจรรยได
[๑๘๓] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่ง
เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครัน้
ผานการปราศรัย พอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลว ไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ทานสารีบุตร ภิกษุผูเปนสัทธิ
วิหาริกของทานลาสิกขาสึกเสียแลว.
ทานพระสารีบุตรกลาววา ดูกอนผูมีอายุ ผูที่ไมคุมครองทวารใน
อินทรียทั้งหลาย ไมรูประมาณในโภชนะ ไมประกอบความเพียร ยอม
เปนเชนนี้แหละ ดูกอนผูมีอายุ ขอที่ภิกษุไมคุมครองทวารในอินทรีย
ทั้งหลาย ไมรูจักประมาณในโภชนะ ไมประกอบความเพียร จักประพฤติ
พรหมจรรยใหบริสุทธิ์ บริบูรณ ติดตอกันไปจนตลอดชีวิตนั้น ไมใชฐานะ
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ที่จะมีได ดูกอนผูมีอายุ ขอที่ภิกษุคุมครองทวารในอินทรียทงั้ หลาย รู
ประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียร จักประพฤติพรหมจรรยให
บริสุทธิ์ บริบูรณ ติดตอกันไปจนตลอดชีวิตนั้น เปนฐานะที่จะมีได.
[๑๘๔] ดูกอนผูมีอายุ ก็ภิกษุเปนผูคุมครองทวารในอินทรีย
ทั้งหลายอยางไร ดูกอนผูมีอายุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุ
แลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย
ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและ
โทมนัสครอบงํา ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย
ภิกษุฟงเสียงดวยหู . . . ดมกลิ่นดวยจมูก . . . ลิม้ รสดวยลิ้น . . . ถูกตอง
โผฏฐัพพะดวยกาย . . . รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถือ
อนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว
จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสดรอบงํา ชื่อวา
รักษามนินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ดูกอนผูมีอายุ ภิกษุ
เปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลายอยางนี้แล.
[๑๘๕] ดูกอนผูม ีอายุ ภิกษุเปนผูรูประมาณในโภชนะอยางไร
ดูกอนผูมีอายุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลว จึงฉันอาหาร
ไมฉันเพื่อเลน ไมฉันเพื่อเมามัว ไมฉันเพื่อประดับ ไมฉันเพื่อตกแตง
ยอมฉันเพียงเพื่อความดํารงอยูแหงกายนี้ เพื่อยังกายนี้ใหเปนไป เพื่อ
กําจัดความเบียดเบียน เพื่อจะอนุเคราะหพรหมจรรย ดวยคิดเห็นวา
เพราะเหตุที่ฉันอาหารนี้ เราจักกําจัดเวทนาเกาเสียดวย จักไมใหเวทนา
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ใหมเกิดขึ้นดวย ความที่กายเปนไปไดนาน ความไมมีโทษและความ
อยูสําราญจักมีแกเรา ดูกอนผูมีอายุ ภิกษุเปนผูรูประมาณในโภชนะ
อยางนี้แล.
[๑๘๖] ดูกอนผูมีอายุ ภิกษุเปนผูประกอบความเพียรอยางไร
ดูกอนผูมีอายุ ภิกษุใน ธรรมวินัยนี้ ชําระจิตใหบริสุทธิ์ จากธรรมอันกั้น
จิตทั้งหลายดวยการเดิน ดวยการนั่ง ตลอดวัน ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์
จากธรรมอันกั้นจิตทั้งหลายดวยการเดิน ดวยการนั่ง ตลอดปฐมยามแหง
ราตรี ในมัชฌิมยามแหงราตรี สําเร็จสีหไสยาสนโดยขางเบื้องขวา ซอน
เทาเหลื่อมเทา มีสติสัมปชัญญะ ทําในใจถึงสัญญาจําหมายที่จะลุกขึ้น
รีบลุกขึ้นในปจฉิมยามแหงราตรี ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากธรรมอันกั้นจิต
ทั้งหลายดวยการเดิน ดวยการนั่ง ดูกอ นผูมีอายุ ภิกษุเปนผูประกอบความ
เพียรอยางนี้แล เพราะเหตุนั้นแหละ ทานทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เรา
จักเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย จักเปนผูรูประมาณในโภชนะ
จักเปนผูประกอบความเพียร ดูกอนผูม ีอายุ ทานทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้
แล.
จบ สารีปุตตสูตรที่ ๗
อรรถกถาสารีปุตตสูตรที่ ๗
ในสารีปุตตสูตรที่ ๗ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้.
บทวา สนฺตาเนสฺสติ ไดแกจักพยายาม คือไมใหถึงการตัดขาด.
จบ อรรถกถาสารีปุตตสูตรที่ ๗
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๘. ราหุลสูตร

วาดวยสิ่งใดไมเที่ยงสิง่ นั้นก็เปนทุกข
[๑๘๗] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหาร
เชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ครั้งนั้น พระผูม-ี
พระภาคเจาทรงหลีกเรนอยูในที่สงัด ทรงเกิดปริวิตกแหงพระหฤทัยอยาง
นี้วา ธรรมทีเ่ ปนเครื่องบมวิมุตติของราหุลแกกลาแลว ถากระไร เราควร
แนะนําราหุลในธรรมเปนที่สิ้นอาสวะยิ่งขึ้นไปเถิด ครั้นทรงพระดําริฉะนี้
แลว ในเวลาเชา พระผูม ีพระภาคเจา ทรงครองอันตรวาสก ทรงถือ
บาตรและจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี ครั้นเวลาภายหลังภัต
เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว ตรัสเรียกทานพระราหุลมาตรัสวา ราหุล
เธอจงถือผานิสีทนะไปสูปาอันธวันดวยกัน เพื่อพักในกลางวัน.
ทานพระราหุลทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคเจาแลว ไดถือผา
นิสีทนะตามเสด็จพระผูมีพระภาคเจาไปขางหลัง ก็สมัยนั้น พวกเทวดา
หลายพันติดตามพระผูมีพระภาคเจาไปดวยคิดวา วันนี้ พระผูมีพระภาคเจา
จักทรงแนะนําทานพระราหุลในธรรมเปนที่สิ้นอาสวะอันยิ่งขึ้นไป.
[๑๘๘] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปสูปาอันธวัน
ประทับ ณ พุทธอาสนที่พระราหุลปูลาดถวาย ทีค่ วงตนไมแหงหนึ่ง ฝาย
ทานพระราหุลถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสถานวา ดูกอนราหุล เธอจะ
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษุเที่ยงหรือไมเที่ยง ทานพระราหุลกราบ
ทูลวา ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
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พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
รา. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตน
ของเรา.
รา. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง.
รา. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
รา. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตน
ของเรา.
รา. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. จักษุวิญญาณ...จักษุสัมผัส...เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย เที่ยงหรือไมเที่ยง.
รา. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
รา. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา.
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รา. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯลฯ
พ. ใจเที่ยงหรือไมเที่ยง.
รา. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
รา. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตน
ของเรา.
รา. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ธรรมารมณเที่ยงหรือไมเที่ยง.
รา. ไมเที่ยง พระเจาขา
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา
รา. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตน
ของเรา.
รา. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. มโนวิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง.
รา. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
รา. เปนทุกข พระเจาขา
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พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตน
ของเรา.
รา. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. มโนสัมผัสเที่ยงหรือไมเที่ยง.
รา. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
รา. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตน
ของเรา.
รา. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เกิดขึ้นเพราะ มโนสัมผัส
เปนปจจัย เที่ยงหรือไมเที่ยง.
รา. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
รา. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นัน่ เปนตัวตน
ของเรา.
รา. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
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พ. ดูกอนราหุล อริยสาวกผูไ ดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอม
เบื่อหนายทั้งในจักษุ ทั้งในรูป ทั้งในจักษุวิญญาณ ทั้งในจักษุสัมผัส
ทั้งในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัส
เปนปจจัย ฯลฯ ยอมเบือ่ หนายทั้งในใจ ทั้งในธรรมารมณ ทั้งในมโนวิญญาณ ทัง้ ในมโนสัมผัส ทั้งในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ที่เกิดขึ้นเพราะ มโนสัมผัส เปนปจจัย เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด
เพราะคลายกําหนัด จิตยอมหลุดพน เมื่อจิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณ
หยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว
กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี พระผูมี
พระภาคเจาตรัสพระสูตรนี้จบลงแลว ทานพระราหุลชื่นชมยินดีพระภาษิต
ของพระผูมีพระภาคเจา อนึ่ง เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวยากรณภาษิต
นี้อยู จิตของทานพระราหุลหลุดพนแลวจากอาสวะ ไมถือมั่นดวยอุปาทาน
ฝายเทวดาหลายพันก็เกิดธรรมจักษุอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทินวา
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับไป
เปนธรรมดา.
จบ ราหุลสูตรที่ ๘
อรรถกถาราหุลสูตรที่ ๘
ในราหุลสูตรที่ ๘ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ .
บทวา วิมุตฺติปริปาจนียา ความวา ชื่อวา วิมุตฺติปริปาจริยา
เพราะอรรถวา บมวิมุตติ บทวา ธมฺมา ไดแกธรรม ๑๕ ธรรมเหลานั้น
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พึงทราบโดยกระทําสัทธินทรียเปนตนใหหมดจด สมจริงดังคําที่ทานกลาว
ไววา เมื่อบุคคลเวนบุคคลผูไมมีศรัทธา เสพ คบ เขาไปนั่งใกลบุคคล
ผูมีศรัทธา พิจารณาสัมปสาทนียสูตรทั้งหลาย สัทธินทรียยอ มหมดจด
ดวยอาการ ๓ เหลานี้. เมื่อเวนบุคคลผูเกียจคราน เสพ คบ เขาไป
นั่งใกลบุคคลผูปรารภความเพียร พิจารณาสัมมัปปธานสูตร วิริยินทรีย
ยอมหมดจด ดวยอาการ ๓ เหลานี้ เมื่อเวนบุคคลผูมีสติหลงลืม เสพ คบ
เขาไปนั่งใกลบุคคลผูมีสติตั้งมั่น พิจารณาสติปฏฐานสูตร สตินทรีย
ยอมหมดจด ดวยอาการ ๓ เหลานี้ . เมื่อเวนบุคคลผูมีจิตไมตั้งมั่น เสพ คบ
เขาไปนั่งใกลบุคคลผูมีจิตตั้งมั่น พิจารณาฌานและวิโมกข สมาธินทรีย
ยอมหมดจด ดวยอาการ ๓ เหลานี้ . เมื่อเวนบุคคลผูทรามปญญา เสพ คบ
เขาไปนั่งใกลบุคคลผูมีปญญา พิจารณาญาณจริยาการบําเพ็ญญาณอันลึกซึ้ง
ปญญินทรียย อมหมดจดดวยอาการ ๓ เหลานี้. ดังนั้น เมื่อบุคคลเวนบุคคล
๕ จําพวก เสพ คบ เขาไปนั่งใกลบุคคล ๕ จําพวก พิจารณากองแหง
สุตตันตะ ปญจินทรียเหลานี้ ยอมหมดจด ดวยอาการ ๑๕ เหลานี้แล.
ธรรม ๑๕ อีกหมวดหนึ่ง ซึ่งไดชื่อวาวิมุตติปริปาจริยา ธรรมบมวิมุตติ คือ อินทรีย ๕ สัญญาอันเปนสวนแหงธรรมเครื่องตรัสรู ๕ คือ
อนิจจสัญญา ๑ อนิจเจทุกขสัญญา สัญญาในสิ่งไมเที่ยงวาเปนทุกข ๑
ทุกเขอนัตตสัญญา สัญญาในทุกขวาเปนอนัตตา ๑ ปหานสัญญา ๑
วิราคสัญญา ๑ และธรรม ๕ มีกัลยาณมิตตตาที่ตรัสแกพระเมฆิยเถระ.
ถามวา ก็ในเวลาไร ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระดําริดังนี้.
แกวา ในเวลาใกลรุง พระองคทรงตรวจดูสัตวโลก.
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บทวา อเนกานิ เทวตาสหสฺสานิ ความวา ก็ในบรรดาเทวดา
ผูตั้งความปรารถนากับทานพระราหุลผูตั้งความปรารถนา ในรัชกาลแหง
พระเจาปาลิตนาคราช แทบบาทมูลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามวาปทุมุตตระ บางพวกเกิดเปนภุมมัฏฐกเทวดา บางพวกเกิดเปนอันตลิกขัฏฐเทวดา บางพวกเกิดเปนจาตุมหาราชกเทวดา บางพวกเกิดในเทวโลก
บางพวกเกิดในพรหมโลก. ก็ในวันนี้ เทวดาทั้งหมด ประชุมกันในอันธวันนั้นเอง ในที่แหงหนึ่ง.
บทวา ธมฺมจกฺขุ ความวา ในพระสูตรนี้ มรรค ๔ ผล ๔ พึง
ทราบวา ธรรมจักขุ. จริงอยูในพระสูตรนั้น เทวดาบางพวก ไดเปน
พระโสดาบัน บางพวก เปนพระสกทาคามี บางพวก พระอนาคามี
บางพวก พระขีณาสพ อนึ่ง เทวดาเหลานั้น นับไมไดวา มีประมาณ
เทานี้. คําที่เหลือในบททั้งปวง งายทั้งนั้น.
จบ อรรถกถาราหุลสูตรที่ ๘
๙. สังโยชนสูตร

วาดวยธรรมเปนทีต่ ั้งแหงสังโยชน
[๑๘๙] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราจัก
แสดงธรรมอันเปนที่ตั้งแหงสังโยชนและสังโยชน เธอทั้งหลายจงฟงธรรม
นั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงสังโยชน และสังโยชน
เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงสังโยชนและสังโยชน
นั้น คือรูปทีจ่ ะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 223

อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัด เหลานี้เรียกวาธรรมเปนที่ตั้งแหงสังโยชน
ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในรูปนั้น เปนตัวสังโยชนในรูปนั้น
ฯลฯ ธรรมารมณที่จะพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
นารัก อาศัยความใคร ชวนใหกําหนด เหลานี้เรียกวาธรรมเปนที่ตั้งแหง
สังโยชน ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในธรรมารมณนั้น เปนตัว
สังโยชนในธรรมารมณนั้น.
จบ สังโยชนสูตรที่ ๙
๑๐. อุปาทานสูตร

วาดวยธรรมอันเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน
[๑๙๐] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราจัก
แสดงธรรมอันเปนที่ตั้งแหงอุปาทานและอุปาทาน เธอทั้งหลายจงฟงธรรม
นั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน และอุปาทาน
เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงอุปาทานและอุปาทาน
นั้น คือรูปทีจ่ ะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก
อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัด เหลานี้เรียกวาธรรมอันเปนที่ตั้งแหง
อุปาทาน ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในรูปนั้น เปนตัวอุปาทาน
ในรูปนั้น ฯลฯ ธรรมารมณที่จะพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร
นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัด เหลานี้เรียกวาธรรมอัน
เปนที่ตั้งแหงอุปาทาน ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในธรรมารมณ
นั้น เปนตัวอุปาทานในธรรมารมณนั้น.
จบ อุปาทานสูตรที่ ๑๐
โลกกามคุณวรรคที่ ๒

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 224

อรรถกถาสังโยชนสูตรที่ ๙ - อุปาทานสูตรที่ ๑๐
สูตรที่ ๙ และที่ ๑ เมื่อทานกลาวโดยอนิฏฐารมณ ก็เปนอัน
กลาวโดยบุคคลผูตรัสรู.
จบ อรรถกถาสังโยชนสูตรที่ ๙ - อุปาทานสูตรที่ ๑๐
จบ อรรถกถาโลกกามคุณวรรคที่ ๒

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมมารปาสสูตร ๒. ทุติยมารปาสสูตร ๓. ปฐมโลกกามคุณ
สูตร ๔. ทุติยโลกกามคุณสูตร ๕. สักกสูตร ๖. ปญจสิขสูตร ๗ . สารี
ปุตตสูตร ๘. ราหุลสูตร ๙. สังโยชนสูตร ๑๐. อุปาทานสูตร.
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คหปติวรรคที่ ๓
๑. เวสาลีสูตร

วาดวยเหตุปจจัยที่สัตวไมปรินิพพานและปรินิพพาน
[๑๙๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา
ในปามหาวัน กรุงเวสาลี ครั้งนั้นแล อุคคคฤหบดีชาวกรุงเวสาลี ไดเขา
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุปจจัยอะไรหนอแล ทีส่ ัตวบางพวก
ในโลกนี้ไมปรินิพพานในปจจุบัน อนึ่ง เหตุปจจัยอะไร ที่สัตวบางพวก
ในโลกนี้ปรินิพพานในปจจุบัน พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา มีอยูแล คฤหบดี
รูปทั้งหลายอันบุคคลพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
นารัก อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัด หากวาภิกษุเพลิดเพลิน สรรเสริญ
หมกมุน รูปนั้น เมื่อภิกษุนั้นเพลิดเพลิน สรรเสริญ หมกมุน รูปนั้นอยู
วิญญาณอันอาศัยซึ่งตัณหานั้นยอมมี อุปาทานอันอาศัยซึ่งตัณหานั้นก็ยอมมี
ภิกษุผูมีอุปาทาน ยอมไมปรินิพพาน ฯลฯ ธรรมารมณอันบุคคลพึงรูแจง0
ดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร
ชวนใหกําหนัด หากวาภิกษุเพลิดเพลิน สรรเสริญ หมกมุน ธรรมารมณ
นั้น เมื่อภิกษุนั้นเพลิดเพลิน สรรเสริญ หมกมุน ธรรมารมณนั้นอยู
วิญญาณอันอาศัยซึ่งตัณหานั้นยอมมี อุปาทานอันอาศัยซึ่งตัณหานั้นก็ยอมมี
ภิกษุผูมีอุปาทานยอมไมปรินิพพาน ดูกอนคฤหบดี เหตุปจจัยนี้แล ที่สัตว
บางพวกในโลกนี้ไมปรินพิ พานในปจจุบัน.
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[๑๙๒] ดูกอนคฤหบดี รูปอันบุคคลพึงรูแจงดวยจักษุ อันนา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัด หากวา
ภิกษุไมเพลิดเพลิน ไมสรรเสริญ ไมหมกมุน รูปนั้น เมื่อภิกษุนั้นไม
เพลิดเพลิน ไมสรรเสริญ ไมหมกมุน รูปนั้นอยู วิญญาณอันอาศัยซึ่ง
ตัณหานั้นยอมไมมี อุปาทานอันอาศัยซึ่งตัณหานั้นยอมไมมี ภิกษุผูไมมี
อุปาทานยอมปรินิพพาน ฯลฯ ธรรมารมณอันบุคคลพึงรูแจงดวยใจ อันนา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัด
หากภิกษุไมเพลิดเพลิน ไมสรรเสริญ ไมหมกมุน ธรรมารมณนั้น เมื่อ
ภิกษุนั้นไมเพลิดเพลิน ไมสรรเสริญ ไมหมกมุน ธรรมารมณนั้นอยู
วิญญาณอันอาศัยซึ่งตันหานั้นยอมไมมี อุปาทานอันอาศัยซึ่งตัณหานั้นยอม
ไมมี ภิกษุผไู มมีอุปาทานยอมปรินิพพาน ดูกอนคฤหบดี เหตุปจจัยนี้แล
ที่สัตวบางพวกในโลกนีป้ รินิพพานในปจจุบัน.
จบ เวสาลีสูตรที่ ๑
คหปติวรรคที่ ๓
อรรถกถาเวสาลีสูตรที่ ๑
คหปติวรรค เวสาลีสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อุคฺโค ไดแก คฤหบดี ชื่อวา อุคคะ ผูใหของที่ประณีต.
อุคคคฤหบดีนั้น อันพระผูมีพระภาคเจา ทรงสถาปนาไวในตําแหนง
เอตทัคคะ อยางนี้วา "ภิกษุทั้งหลาย บรรดาสาวกของเราผูใหของอัน
ประณีต อุคคคฤหบดี เปนเลิศ"
จบ อรรถกถาเวสาลีสูตรที่ ๑
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๒. วัชชีสูตร

วาดวยเหตุปจจัยที่สัตวไมปรินิพพานและปรินิพพาน
[๑๙๓] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ หัตถิคาม
แควนวัชชี ครั้งนั้นแล อุคคคฤหบดีชาวบานหัตถิคาม ไดเขาไปเฝาพระผู
มีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ฯลฯ ครัน้ แลว ไดทลู ถามพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุปจจัยอะไรหนอแล ทีส่ ัตวบางพวกในโลกนี้ไม
ปรินิพพานในปจจุบัน อนึ่ง เหตุปจจัยอะไรที่สัตวบางพวกในโลกนี้
ปรินิพพานในปจจุบัน พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา มีอยูแล คฤหบดี รูป
ทั้งหลายอันบุคคลพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
นารัก อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัด หากวาภิกษุเพลิดเพลิน สรรเสริญ
หมกมุน รูปนั้น เมื่อภิกษุนั้นเพลิดเพลิน สรรเสริญ หมกมุน รูปนั้นอยู
วิญญาณอันอาศัยซึ่งตัณหานั้นยอมมี อุปาทานอันอาศัยซึ่งตัณหานั้นยอมมี
ภิกษุผูมีอุปาทานยอมไมปรินิพพาน ฯลฯ ธรรมารมณอันบุคคลพึงรูแจงดวย
ใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร ชวนให
กําหนัด หากวาภิกษุเพลิดเพลิน สรรเสริญ หมกมุน ธรรมารมณนั้น
เมื่อภิกษุนั้นเพลิดเพลิน สรรเสริญ หมกมุน ธรรมารมณนั้นอยู วิญญาณ
อันอาศัยซึ่งตัณหานั้นยอมมี อุปาทานอันอาศัยซึ่งตัณหานั้นยอมมี ภิกษุผู
มีอุปาทานยอมไมปรินิพพาน ดูกอนคฤหบดี เหตุปจจัยนี้แลที่สัตวบางพวก
ในโลกนี้ไมปรินิพพานในปจจุบัน.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 228

ดูกอนคฤหบดี รูปอันบุคคลพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัด หากวาภิกษุไม
เพลิดเพลิน ไมสรรเสริญ ไมหมกมุนรูปนั้น เมื่อภิกษุนั้นไมเพลิดเพลิน
ไมสรรเสริญ ไมหมกมุน รูปนั้นอยู วิญญาณอันอาศัยซึ่งตัณหานั้นยอม
ไมมี อุปาทานอันอาศัยซึ่งตัณหานั้นยอมไมมี ภิกษุผูไมมีอุปาทานยอม
ปรินิพพาน ฯลฯ ธรรมารมณอันบุคคลพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัด หากภิกษุ
ไมเพลิดเพลิน ไมสรรเสริญ ไมหมกมุน ธรรมารมณนั้น เมื่อภิกษุนั้น
ไมเพลิดเพลิน ไมสรรเสริญ ไมหมกมุน ธรรมารมณนั้นอยู วิญญาณ
อันอาศัยซึ่งตัณหานั้นยอมไมมี อุปาทานอันอาศัยซึ่งตัณหานั้นยอมไมมี
ภิกษุผูไมมีอุปาทานยอมปรินิพพาน ดูกอนคฤหบดี เหตุปจจัยนี้แล ที่สัตว
บางพวกในโลกนี้ปรินิพพานในปจจุบัน.
จบ วัชชีสูตรที่ ๒
๓. นาฬันทสูตร

วาดวยเหตุปจจัยที่สัตวไมปรินิพพานและปรินิพพาน
[๑๙๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ปาวาริกัมพวันเมืองนาฬันทา ครั้งนั้นแล อุบาลีคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผู
เจริญ เหตุปจจัยอะไรหนอแล ที่สตั วบางพวกในโลกนี้ไมปรินิพพานใน
ปจจุบัน อนึ่งเหตุปจจัยอะไรที่สัตวบางพวกในโลกนี้ปรินิพพานในปจจุบัน
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา มีอยูแล คฤหบดี รูปทั้งหลายอันบุคคลพึงรูแจง
ดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร
ชวนใหกําหนัด หากวาภิกษุเพลิดเพลิน สรรเสริญ หมกมุน รูปนั้น เมื่อ
ภิกษุนั้นเพลิดเพลิน สรรเสริญ หมกมุน รูปนั้นอยู วิญญาณอันอาศัย
ซึ่งตัณหานั้นยอมมี อุปาทานอันอาศัยซึ่งตัณหานั้นก็ยอมมี ภิกษุผูมีอุปาทาน
ยอมไมปรินิพพาน ฯลฯ ธรรมารมณอันบุคคลพึงรูแจงดวยใจ อันนา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัด หากวา
ภิกษุเพลิดเพลิน สรรเสริญ หมกมุน ธรรมารมณนั้น เมื่อภิกษุ
นั้นเพลิดเพลิน สรรเสริญ หมกมุน ธรรมารมณนนั้ อยู วิญญาณอันอาศัย
ซึ่งตัณหานั้นยอมมี อุปาทานอันอาศัยซึ่งตัณหานั้นยอมมี ภิกษุผูมีอุปาทาน
ยอมไมปรินิพพาน ดูกอนคฤหบดี เหตุปจจัยนี้แลที่สัตวบางพวกในโลกนี้ไม
ปรินิพพานในปจจุบัน.
ดูกอนคฤหบดี รูปอันบุคคลพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัด หากวา
ภิกษุไมเพลิดเพลินไมสรรเสริญ ไมหมกมุนรูปนั้น เมื่อภิกษุนั้นไมเพลิดเพลิน ไมสรรเสริญ ไมหมกมุน รูปนั้นอยู วิญญาณอันอาศัยซึ่งตัณหานั้น
ยอมไมมี อุปาทานอันอาศัยซึ่งตัณหานั้นยอมไมมี. ภิกษุผูไมมีอุปาทานยอม
ปรินิพพาน ฯลฯ ธรรมารมณอันบุคคลพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัด หากภิกษุไม
เพลิดเพลิน ไมสรรเสริญ ไมหมกมุน ธรรมารมณนั้น เมื่อภิกษุนั้นไม
เพลิดเพลินไมสรรเสริญ ไมหมกมุนธรรมารมณนนั้ อยู วิญญาณอันอาศัย
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ซึ่งตัณหานั้นยอมไมมี อุปาทานอันอาศัยซึ่งตัณหานั้นยอมไมมี ภิกษุผูไม
มีอุปาทานยอมปรินิพพาน ดูกอนคฤหบดี เหตุปจ จัยนี้แลที่สัตวบางพวกใน
โลกนี้ปรินิพพานในปจจุบัน.
จบ นาฬันทสูตรที่ ๓
อรรถกถาวัชชีสูตรที่ ๒ - นาฬันทสูตรที่ ๓
สูตรที่เหลือ มีอรรถดังกลาวไวใน ๒ สูตรนั้น และในสูตรที่ ๓
นี้แล.
จบ อรรถกถาวัชชีสูตรที่ ๒ - นาฬันทสูตรที่ ๓
๔. ภารทวาชสูตร

วาดวยเหตุปจจัยที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย
[๑๙๕] สมัยหนึง่ ทานพระบิณโฑลภารทวาชะอยู ณ พระวิหาร
โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี ครั้งนั้นแล พระเจาอุเทนไดเสด็จไปหาทานพระบิณโฑลภารทวาชะ ทรงสนทนาปราศรัยกับทานพระบิณโฑลภารทวาชะ
ครั้งผานการสนทนาปราศรัยพอใหระลึกถึงกันแลว จึงประทับนั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดตรัสถามทานพระบิณโฑลภารทวาชะวา
ทานภารทวาชะ เหตุปจจัยอะไรหนอแล ที่ภิกษุทงั้ หลายเหลานี้ผูยังเปนหนุม
วัยรุน มีผมดําสนิท เปนหนุมเต็มตัว อยูในปฐมวัย ยังไมหมดความ
ระเริงในกามทั้งหลาย ประพฤติพรหมจรรยบริสทุ ธิ์บริบูรณจนตลอดชีวิต
และปฏิบัติอยูไดนาน ทานพระบิณโฑลภารทวาชะทูลตอบวา ขอถวาย
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พระพร พระผูมีพระภาคเจาผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ตรัสไวดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมาตั้งจิตวาเปนมารดา
ในสตรีปูนมารดา เธอทั้งหลายจงตั้งจิตวาเปนพี่สาวนองสาว ในสตรี
ปูนพี่สาวนองสาว เธอทั้งหลายจงตั้งจิตวาเปนธิดา ในสตรีปูนธิดา ขอถวาย
พระพร ขอนี้แล เปนเหตุเปนปจจัยที่ภิกษุเหลานี้ยังเปนหนุมวัยรุน มีผม
ดําสนิท เปนหนุมเต็มตัว อยูในปฐมวัย ผูยังไมหมดความระเริงในกาม
ทั้งหลาย ประพฤติพรหมจรรยบริสทุ ธิ์บริบูรณจนตลอดชีวิต และปฏิบัติ
อยูไดนาน.
[๑๙๖] อุ. ทานภารทวาชะ จิตเปนธรรมชาติโลเล บางคราว
ธรรมคือความโลภทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้นในเหลาสตรีปูนมารดาก็มี ปูน
พี่สาวนองสาวก็มี ปูนธิดาก็มี มีไหมหนอ ทานภารทวาชะ ขออื่นที่เปน
เหตุเปนปจจัยใหภิกษุเหลานี้ผูยังเปนหนุม วัยรุน มีผมดําสนิท เปนหนุม
เต็มตัว อยูใ นปฐมวัย ยังไมหมดความระเริงในกามทั้งหลาย ประพฤติ
พรหมจรรยบริสุทธิ์บริบรู ณจนตลอดชีวิต และปฏิบัติอยูไดนาน.
บิ. ขอถวายพระพร พระผูม ีพระภาคเจาผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้นไดตรัสไวดัง นี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงมาพิจารณากายนี้แหละ เบื้องบนแตพื้นเทาขึ้นไป เบื้องต่ํา
แตปลายผมลงมา อันมีหนังหุมอยูโดยรอบ เต็มดวยของไมสะอาดมีประการ
ตาง ๆ วา มีอยูในกายนี้ คือ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนือ้ เอ็น
กระดูก เยือ่ ในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ
ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันขน
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น้ําตา เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ น้ํามูตร ดังนี้ ขอถวายพระพร
แมขอนี้ก็เปนเหตุเปนปจจัยใหภิกษุเหลานี้ผูยังเปนหนุม วัยรุน มีผม
ดําสนิท เปนหนุมเต็มตัว อยูในปฐมวัย ผูยังไมหมดความระเริงในกาม
ทั้งหลาย ประพฤติพรหมจรรยบริสทุ ธิ์บริบูรณจนตลอดชีวิต และปฏิบัติ
อยูไดนาน.
[๑๙๗] อุ. ทานภารทวาชะ ภิกษุเหลาใดเปนผูมีกายอันอบรม
แลว เปนผูมีศีลอันอบรมแลว เปนผูมีจิตอันอบรมแลว เปนผูมีปญญาอัน
อบรมแลว การอบรมกายเปนตนนั้น ไมเปนกิจอันภิกษุเหลานั้นทําไดโดย
ยาก สวนภิกษุเหลาใดเปนผูมีกายยังไมไดอบรมแลว เปนผูม ีศีลยังไมได
อบรมแลว เปนผูมีจิตยังไมไดอบรมแลว เปนผูมปี ญญายังไมไดอบรมแลว
การอบรมกายเปนตนนั้น เปนกิจอันภิกษุเหลานั้นทําไดโดยยาก ทาน
ภารทวาชะ บางคราวเมื่อบุคคลตั้งใจอยูวา เราจักทําไวในใจโดยความเปน
ของไมงาม แตอารมณยอมมาโดยความเปนของงามก็มี มีไหมหนอ ทาน
ภารทวาชะ ขออื่นที่เปนเหตุเปนปจจัยใหภิกษุเหลานี้ ผูยังเปนหนุม วัยรุน
มีผมดําสนิท เปนหนุมเต็มตัว อยูในปฐมวัย ผูยังไมหมดความระเริงในกาม
ทั้งหลาย ประพฤติพรหมจรรยบริสทุ ธิ์บริบูรณจนตลอดชีวิต และปฏิบัติ
อยูไดนาน.
บิ. ขอถวายพระพร พระผูม ีพระภาคเจาผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้นไดตรัสไวดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงมาเถิด เธอทั้งหลายจงเปนผูมีทวารอันคุมครองแลวใน
อินทรียทั้งหลายอยูเถิด เธอทั้งหลายเห็นรูปดวยตาแลว จงอยาเปนผูถือเอา
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โดยนิมิต อยาเปนผูถือเอาโดยอนุพยัญชนะ จงปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย
ที่เมื่อไมสํารวมแลว เปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและ
โทมนัสดรอบงําได จงรักษาจักขุนทรีย จงถึงความสํารวมในจักขุนทรีย
เธอทั้งหลายฟงเสียงดวยหูแลว . . . สูดกลิ่นดวยจมูกแลว .. . ลิม้ รสดวยลิ้น
แลว . . . ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว . . . รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว
อยาไดเปนผูถือเอาโดยนิมิต อยาไดเปนผูถือเอาโดยอนุพยัญชนะจงปฏิบัติ
เพื่อความสํารวมมนินทรียที่เมื่อไมสํารวมแลว เปนเหตุใหอกุศลธรรมอัน
ลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสดรอบงําได จงรักษามนินทรีย จงถึงความ
สํารวมในมนินทรีย ขอถวายพระพร แมขอนี้ ก็เปนเหตุเปนปจจัยให
ภิกษุเหลานี้ผูยิ่งเปนหนุม วัยรุน มีผมดําสนิท เปนหนุมเต็มตัว อยูใน
ปฐมวัย ผูยังไมหมดความระเริงในกามทั้งหลาย ประพฤติพรหมจรรย
บริสุทธิ์บริบรู ณจนตลอดชีวิต และปฏิบัติอยูไดนาน.
[๑๙๘] อุ. นาอัศจรรย ทานภารทวาชะ นาประหลาดจริงทาน
ภารทวาชะ คํานี้ พระผูม ีพระภาคเจาผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาตรัสดีแลว ทานภารทวาชะ ขอนี้แล เปนเหตุเปนปจจัยให
ภิกษุเหลานี้ผูยังเปนหนุม วัยรุน มีผมดําสนิท เปนหนุมเต็มตัว อยูใน
ปฐมวัย ยังเปนผูไมหมดความระเริงในกามทั้งหลาย ประพฤติพรหมจรรย
บริสุทธิ์บริบรู ณจนตลอดชีวิต และปฏิบัติอยูไดนาน ทานภารทวาชะ ใน
สมัยใด แมขาพเจาเอง มีกายมิไดรักษาแลว มีวาจามิไดรักษาแลว มีจิต
มิไดรักษาแลว มีสติมิไดตั้งไวแลว มีอินทรียท ั้งหลายมิไดสํารวมแลว
เขาไปสูฝายใน ในสมัยนัน้ ธรรม คือ ความโลภทั้งหลายยอมครอบงํา
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ขาพเจายิ่งนัก ทานภารทวาชะ แตวา ในสมัยใดแล ขาพเจามีกายอัน
รักษาแลว มีวาจาอันรักษาแลว มีจิตอันรักษาแลว มีสติอันตั้งไวแลว
มีอินทรียทั้งหลายอันสํารวมแลว เขาไปสูฝายใน ในสมัยนั้น ธรรม คือ
ความโลภทั้งหลายไมครอบงําขาพเจา ทานภารทวาชะ ภาษิตของทาน
ไพเราะนัก ทานภารทวาชะ ภาษิตของทานเพเราะนัก ทานภารทวาชะ
ประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา เปดของ
ที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปไวในที่มืด ดวยหวังวา
ผูมีจักษุจะเห็นรูปได ฉะนั้น ทานภารทวาชะ ขาพเจาขอถึง พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนที่พึ่ง ขอทาน
ภารทวาชะจงจําขาพเจาวา เปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนที่พึ่งจนตลอด
ชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไปเถิด.
จบ ภารทวาชสูตรที่ ๔
อรรถกถาภารทวาชสูตรที่ ๔
ในภารทวาชสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
ภิกษุนั้น ชื่อวา ปณโฑละ เพราะบวชเสาะแสวงหากอนขาว.
ไดยินวา ทานเปนพราหมณผูสิ้นเนื้อประดาตัว. ทีนั้นเขาเห็นลาภและ
สักการะของภิกษุสงฆ จึงออกบวชเพื่อตองกาวกอนขาว. ทานถือเอา
บาตรภาชนะขนาดใหญเที่ยวขอเขาไป. เพราะเหตุนั้น ทานดื่มขาวยาคู
เต็มภาชนะ เคี้ยวกินขนมเต็มภาชนะ บริโภคขาวเต็มภาชนะ. ลําดับนั้น
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ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลความที่ทานฉันจุ แดพระศาสดา. พระศาสดา
ไมทรงอนุญาตถุงบาตรแกทาน คว่ําบาตรวางไวใตเตียง. ทานแมเมื่อจะวาง
ก็ครูดวางสง ๆ ไป แมเมื่อจะถือเอาก็ครูดลากมาถือไว. บาตรนั้นเมื่อกาล
ลวงไปๆ กรอนไปดวยการถูกครูด รับของไดเพียงขาวสุกทนานเดียวเทานั้น.
ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลายกราบทูลแดพระศาสดา. ตอมาพระศาสดา
ทรงอนุญาตถุงบาตรแกทาน. สมัยตอมาพระเถระ เจริญอินทรียภาวนา
ดํารงอยูในพระอรหัตอันเปนผลเลิศ. ดังนั้น ทานจึงชื่อ ปณโฑละ เพราะ
บวชเพื่อตองการกอนขาว แตโดยโคตร ชื่อวา ภารทวาชะ เหตุนั้น รวมชื่อ
ทั้งสองเขาดวยกันจึงเรียกวา ปณโฑลภารัทวาชะดังนี้.
บทวา อุปสงฺกมิ ความวา อันมหาอํามาตย ผูมชี ื่อเสียงกําจรกําจาย แวดลอมเขาไปหา ไดยินวา วันหนึ่งพระเถระเที่ยวบิณฑบาตใน
กรุงสาวัตถี เสร็จภัตกิจแลว คิดวาในฤดูรอน จักนั่งพักกลางวันในที่เย็น ๆ
จึงเหาะเที่ยวไปในพระราชอุทยาน ชือ่ วา อุทกัฏฐาน ของพระเจาอุเทน
ณ ริมฝงแมน้ําคงคา นั่งพักกลางวัน ที่โคนตนไมแหงหนึ่ง ถูกลมผสมน้าํ
ที่เย็นโชยมา.
ฝายพระเจาอุเทน ทรงดื่มมหาปานะ ( สุรา? ) ตลอด ๗ วัน
ในวันที่ ๗ ทรงรับสั่งใหตกแตงพระราชอุทยาน มีชนกลุมใหญแวดลอม
เสด็จไปพระราชอุทยาน ทรงบรรทมบนพระแทนบรรทมที่ลาดไวใตตนไม
แหงหนึ่ง บนหลังแผนหินอันเปนมงคล. บาทปริจาริกานางบําเรอคนหนึ่ง
ของพระองค นั่งนวดฟนพระบาทอยู. พระราชาเสด็จสูนิทรารมณดวย
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การนวดฟน. เมื่อบรรทมหลับ เหลาหญิงรองรําทั้งหลายคิดวา เราบรรเลง
เพลงขับกลอมเปนตน เพื่อประโยชนแกพระราชาพระองคใด พระราชา
พระองคก็บรรทมหลับแลว ในเวลาพระองคบรรทมหลับ ควรเราจะทํา
ความหรรษากัน. จึงวางเครื่องดนตรีของตน ๆ เขาไปยังอุทยาน. หญิงเหลานั้น เที่ยวกินผลไมนอยใหญ ประดับดอกไมอยู เห็นพระเถระ
ตางหามกันและกันวา อยาทําเสียงเอ็ดไปแลวนั่งลงไหว. พระเถระ
แสดงธรรมกถาแกหญิงเหลานั้น โดยนัยวา พวกเธอพึงละความริษยา
พึงบรรเทาความตระหนี่เปนตน หญิงบาทปริจาริกาผูนั่งนวดฟนพระบาท
ของพระราชานั้นอยู ก็เขยาพระบาทปลุกพระราชา พระราชา ตรัสถามวา
หญิงเหลานั้นไปไหน. หญิงนั้น ทูลวา พระองคจะมีพระราชประสงค
อะไรดวยหญิงเหลานั้น หญิงรองรําเหลานั้นนั่งลอมพระสมณะองคหนึ่ง.
พระราชา ทรงพระพิโรธ เหมือนเกลือใสเตาไฟ กระทืบพระบาท
ทรงพระดําริวา เราจะใหมดแดงกัดสมณะนั้น จึงเสด็จไป เห็นรังมดแดง
บนตนอโสก ทรงเอาพระหัตถกระชากลงมา แตไมอาจจับกิ่งไมได รังมด
แดงขาดตกลงบนพระเศียรพระราชา. ทั้งพระวรกาย ไดเปนเสมือน
เกลื่อนไปดวยแกลบขาวสาลี และเปนเสมือนถูกประทีปดามเผาเอา.
พระเถระทราบวาพระราชากริ้ว จึงเหาะไปดวยฤทธิ์. หญิงแมเหลานั้น
ลุกขึ้นไปใกล ๆ พระราชา ทําที่เช็ดพระวรกาย จับมดแดงที่ตกลง ๆ
ที่ภาคพื้น โยนไปบนที่พระวรกาย และเอาหอกคือปากแทงมดดํามดแดง
เหลานั้นวา นี้อะไรกัน พระราชาเหลาอื่น เห็นบรรพชิตทั้งหลายแลวไหว
แตพระราชาพระองคนี้ ทรงประสงคจะทําลาย มดแดงบนศีรษะ. พระราชา
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ทรงเห็นความผิด จึงรับสั่งใหเรียกคนเฝาสวนมาตรัสถามวา บรรพชิตนี้
แมในวันอื่น ๆ มาในที่หรือ. คนเฝาพระราชอุทยานกราบทูลวา อยางนั้น
พระเจาขา. พระราชาตรัสวา ในวันที่ทานมาในที่นี้เจาพึงบอกเรา.
๒-๓ วันเทานั้น แมพระเถระก็มานั่งที่โคนไม. คนเฝาพระราชอุทยาน
เห็นเขา คือวา นี้เปนบรรณาการใหญของเรา จึงรีบไปกราบทูลพระราชา.
พระราชาเสด็จลุกขึ้น ทรงหามเสียงสังขและบัณเฑาะวเปนตน ไดเสด็จ
ไปยิ่งพระราชอุทยาน พรอมดวยอํามาตยผูมีชื่อเสียงกําจรกําจาย. ดวย
เหตุนั้นทานจึงกลาววา อุปสงฺกมิตฺวา.
บทวา อนิกีฬิตาวิโน กาเมสุ ความวา ความเลนสําเริงใดใน
กามทั้งหลาย ผูมีระดูมิไดสําเริงนั้น อธิบายวาไมประสงคบริโภคกาม. บทวา
อทธานฺจ อาปาเทนฺติ ความวา ถือประเพณีประพฤติตามประเพณีมานาน.
บทวา มาตุมตฺตีสุ แปลวา ปูนมารดา จริงอยู คําทั้งหลายนี้ คือ มารดา
พี่สาว ลูกสาว เปนอารมณหนักในโลก. พระเถระเมื่อแสดวาบุคคลชําระ
จิตที่ผูกพันดวยอารมณอันหนักไมได จึงกลาวอยางนั้นดวยประการฉะนี้.
ลําดับนั้น พระเถระ เห็นจิตของทาวเธอไมทรงหยังลงโดยสัญญานั้น จึง
กลาวกัมมัฏฐานคืออาการ ๓๒ ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสเพื่อผูกจิตไวดวย
อํานาจมนสิการปฏิกูลสัญญา (ใสใจดวยสําคัญวาเปนของปฏิกูล )
บทวา อภาวิตกายา ไดแก ผูมีกายอันเปนไปในทวาร ๕ ยังมิ
ไดอบรม. บทวา เตส ต ทุกฺกร โหติ ความวา อสุภกรรมฐาน ของ
ผูที่ไมไดอบรมกายเหลานั้น เปนของทําไดยาก. พระเถระ เมื่อเห็น
จิตของทาวเธอที่ไมหยั่งลงดวยกรรมฐานแลวนี้ จึงแสดง อินทรียสังวรศีล
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แกทาวเธอดวยประการฉะนี้. จริงอยูพระเจาอุเทนยอมยังชําระจิตที่เขาไป
ผูกไว ในอินทรียสังวรไมได. พระเจาอุเทนทรงสดับขอนั้น เปนผูมีจิต
หยั่งลงในกรรมฐานนั้น .จึงตรัสคํามีอาทิวา อจฺฉริย โภ ภารทฺวาช
ทานภารทวาชะ อัศจรรยจริง.
พึงทราบวินิจฉัย ในคําวา อรกฺขิเตเนว กาเยน เปนตนดังตอไป
นี้ :- เมื่อคนองมือคนองเทา เอี้ยวคอไปมาชื่อวา ไมรักษากาย. เมื่อ
กลาวคําชั่วหยาบมีประการตาง ๆ ชื่อวา ไมรักษาอาจาระ. เมือ่ ตรึกถึงกาม
วิตกเปนตน ชื่อวา ไมรกั ษาจิต. พึงทราบความ โดยปริยายดังกลาวแลว
ในคําวา รกฺขิเตเนว กาเยน เปนตน
บทวา อติวิย ม ตสฺมึ สมเย โลภธมฺมา ปริสหนฺติ ความวา
ในสมัยนั้น ความโลภยอมละเมิดครอบงําขาพเจา บทวา อุปฏิตาย
สติยา ไดแก มีกายคตาสติ สติอันไปแลวในกายตั้งมั่นแลว. บทวา น ม
ตถา ตสฺมึ สมเย ความวาความโลภยอมละเมิดเรา เกิดขึ้นเหมือนอยาง
แตกอน. บทวา ปริสหนฺติ ความวายอมเกิดนั่นแล. ดังนั้น พระเถระ
จึงกลาวกาย ๓ ไวในพระสูตรนี้ . จริงอยูในคําวา อิมเมว กาย นี้
ทานกลาวถึงกรัชกาย. ในคําวา ภาวิตกาโย นี้ กลาวถึงกายที่เปนไป
ในทวาร ๕.ในคําวา รกฺขิเตเนว กาเยน นี้ ไดแก โจปนกาย กาย
ไหวกาย อธิบายวา กายวิญญัติทําใหเขารูดวยกาย.
จบ อรรถกถาภารทวาชสูตรที่ ๔
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๕. โสณสูตร

๑

วาดวยเหตุปจจัยที่สัตวไมปรินิพพานและปรินิพพาน
[๑๙๙] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหาร
เวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤห ครั้งนัน้ บุตรแหงคฤหบดีชื่อวา
โสณะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุปจจัยอะไรหนอที่สัตวบางพวกในโลกนี้
ไมปรินิพพานในปจจุบัน และเหตุปจจัยอะไร ที่สัตวบางพวกในโลกนี้
ปรินิพพานในปจจุบัน พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา มีอยูแล .คฤหบดี
บุตร ฯลฯ ( เหมือนสูตรที่ ๑ ขอที่ ๑๙๑ และ ๑๙๒ )
จบ โสณสูตรที่ ๕
๖. โฆสิตสูตร

วาดวยความแตกตางแหงธาตุ
[๒๐๐] สมัยหนึง่ ทานพระอานนทอยู ณ พระวิหารโฆสิตาราม
กรุงโกสัมพี ครั้งนั้นแล โฆสิตคฤหบดีเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู ฯลฯ
ครั้นแลว ไดถามพระอานนทวา ขาแตทานพระอานนท ที่เรียกวาความ
แตกตางแหงธาตุ ๆ ดังนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสความแตกตางแหงธาตุไว
ดวยเหตุมีประมาณเทาไร ทานพระอานนทตอบวา ดูกอนคฤหบดี มีอยูแล
๑. อรรถกถาแกวา งายทั้งนัน้ .
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จักขุธาตุ รูปอันนาพอใจและจักขุวิญญาณ สุขเวทนายอมบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยผัสสะ อันเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนา มีอยูแล คฤหบดี จักขุธาตุ รูปอัน
ไมนาพอใจและจักขุวิญญาณ ทุกขเวทนายอมบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะ
อันเปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนา มีอยูแล คฤหบดี จักขุธาตุ รูปอันเปนที่ตั้ง
แหงอุเบกขาและจักขุวิญญาณ อทุกขมสุขเวทนา ยอมบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ผัสสะ อันเปนที่ตั้งแหพรอทุกขมสุขเวทนา มีอยูแ ล คฤหบดี โสตธาตุ . . .
ฆานธาตุ . . . ชิวหาธาตุ . . . กายธาตุ . . . มโนธาตุ ธรรมารมณอันนาพอใจ
และมโนวิญญาณ สุขเวทนายอมบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะ อันเปนที่ตั้ง
แหงสุขเวทนา มีอยูแล คฤหบดี มโนธาตุ ธรรมารมณอันไมนาพอใจ
และมโนวิญญาณ ทุกขเวทนายอมบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะ อันเปนที่
ตั้งแหงทุกขเวทนา มีอยูแ ล คฤหบดี มโนธาตุ ธรรมารมณอันเปนที่ตั้ง
แหงอุเบกขาและมโนวิญญาณ อทุกขมสุขเวทนายอมบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ผัสสะ อันเปนที่ตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา ดูกอนคฤหบดี พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสความตางแหงธาตุไว ดวยเหตุมีประมาณเทานี้.
จบ โฆสิตสูตรที่ ๖
อรรถกถาโฆสิตสูตรที่ ๖
ในโฆสิตสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา รูปา จ มนาปา ไดแก รูปที่นาชอบใจ มีอยู. บทวา
จกฺขุวิฺาณฺจ ไดแก จักขุวิญญาณมีอยู บทวา สุขเวทนิย ผสฺส
ไดแก ผัสสะ อันเปนปจจัย แกสขุ เวทนาอันสัมปยุตดวยจักขุวิญญาณ
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ในชวนกาล ดวยอํานาจอุปนิสสยปจจัย บทวา สุขา เวทนา ไดแก
สุขเวทนา อาศัยผัสสะอยางหนึ่งเกิดขึ้นในชวนะ. แมในบทที่เหลือ ก็
นัยนี้เหมือนกัน ดังนั้นพระองค จึงตรัสธาตุ ๒๓ ในพระสูตรนี้ . อยางไร.
จริงอยูในที่นี้ จักขุปสาท เปนจักขุธาตุ อารมณอันกระทบจักขุปสาท
นั้นเปนรูปธาตุ จักขุวิญญาณ เปนวิญญาณธาตุ ขันธ ๓ ที่เกิดพรอม
กับจักขุวิญญาณธาตุ เปนธรรมธาตุ. เปนธาตุ ๒๐ คือ ในทวารทั้ง ๕
ทวารละ ๔ อาวัชชนจิต ทานถือวา มโนธาตุ ในมโนทวาร ดวยประการ
ฉะนี้. อารมณและหทัยวัตถุ. เปนธรรมธาตุ จิตที่อาศัยหทัยวัตถุ เปนมโนวิญญาณธาตุ รามเปนธาตุ ๒๓ ดวยประการฉะนี้ ทานแสดงไววา พระผูมีพระภาคเจาตรัสความตางแหงธาตุ ดวยอํานาจธาตุ ๒๓ ดวยประการฉะนี้.
จบ อรรถกถาโฆสิตสูตรที่ ๖
๗. หาลิททกานิสูตร

วาดวยความบังเกิดขึ้นแหงความแตกตางแหงเวทนาเปนตน
[๒๐๑] สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัจจายนะอยูที่เรือนสกุล ใกล
สังปวัตตบรรพต ในอวันตีชนบท ครั้งนั้นแล หาลิททกานิคฤหบดีเขาไป
หาทานพระมหากัจจายนะถึงที่อยู ฯลฯ ครั้นแลว ไดถามทานพระมหา
กัจจายนะวา พระผูเปนเจาผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวดังนี้วา
ความตางกันแหงเวทนายอมบังเกิดขึ้น เพราะอาศัยความตางกันแหงผัสสะ
ดังนี้ พระผูเปนเจาผูเจริญ ความตางกันแหงผัสสะยอมบังเกิดขึ้น เพราะ
อาศัยความตางกันแหงธาตุ ความตางกันแหงเวทนายอมบังเกิดขึ้น เพราะ
อาศัยความตางกันแหงผัสสะ อยางไรหนอ.
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[๒๐๒] ทานมหากัจจายนะตอบวา ดูกอ นคฤหบดี ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลวยอมรูชัดวา รูปอยางนี้นาพอใจ สุขเวทนายอมบังเกิดขึ้น เพราะอาศัยจักขุวิญญาณและผัสสะ อันเปนที่ตั้ง
แหงสุขเวทนา อนึ่ง ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุอยางนั้นแลวยอมรูชัดวา รูป
อยางนี้ไมนาพอใจ ทุกขเวทนายอมบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุวิญญาณและ
ผัสสะ อันเปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนา อีกประการหนึ่ง ภิกษุเห็นรูปดวย
จักษุอยางนั้นแลว ยอมรูช ัดวา รูปอยางนี้เปนที่ตั้งแหงอุเบกขา อทุกขมสุขเวทนายอมบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุวิญญาณและผัสสะ อันเปนที่ตั้งแหง
อุกขมสุขเวทนา ดูกอนคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภิกษุฟงเสียงดวยหู
แลว . . . สูดกลิ่นดวยจมูกแลว . . . ลิม้ รสดวยลิ้นแลว . . . ถูกตองโผฏฐัพพะ
ดวยกายแลว . . . รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมรูชัดวา ธรรมารมณ
อยางนี้นาพอใจ สุขเวทนายอมบังเกิดขึ้น เพราะอาศัยมโนวิญญาณและ
ผัสสะ อันเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนา อนึ่งภิกษุรูแจงธรรมารมณดวยใจอยางนี้
แลว ยอมรูช ัดวา ธรรมารมณนี้ไมนาพอใจ ทุกขเวทนายอมบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยมโนวิญญาณและผัสสะ อันเปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนา ภิกษุรู
แจงธรรมารมณดวยใจอยางนี้แลว ยอมรูชัดวา ธรรมารมณอยางนี้เปน
ที่ตั้งแหงอุเบกขา อทุกขมสุขเวทนายอมบังเกิดขึ้น เพราะอาศัยมโนวิญญาณ
และผัสสะ อันเปนที่ตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา ดูกอนคฤหบดี ความตางกัน
แหงผัสสะยอมบังเกิดขึ้น เพราะอาศัยความตางกันแหงธาตุ ความตางกัน
แหงเวทนายอมบังเกิดขึ้น เพราะอาศัยความตางกันแหงผัสสะ ดวย
ประการอยางนี้แล.
จบ หาลิททกานิสูตรที่ ๗
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อรรถกถาหาลิททกานิสูตรที่ ๗
ในหาลิททกานิสูตรที่ ๗ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา มนาป อิตฺเถตนฺติ ปชานาติ ภิกษุยอมรูชัดรูปทีน่ าชอบใจ
ที่ใจเห็นแลววารูปนั้นยอมเปนอยางนั้น รูปนั้นเปนอยางนั้น0. รูปนั้นนา
ชอบใจเหมือนกัน. บทวา จกฺขุวิ
ฺ าณ สุขเวทนิย ผสฺส ปฏิจฺจ
ความวา จักขุวิญญาณและผัสสะใดอันเปนปจจัย แกสุขเวทนา โดยที่สุด
แหงอุปนิสสยปจจัย หรือโดยที่สุดแหงอนันตรปจจัย หรือโดยที่สุดแหง
สมนันตรปจจัย หรือโดยที่สุดแหงสัมปยุตตปจจัย คือ สุขเวทนายอม
เกิดขึ้น เพราะอาศัยจักขุวิญญาณและผัสสะที่เสวยสุขเวทนานั้น ในบท
ทั้งปวงก็นัยนี้. เพราะเหตุนั้นในสูตรทั้งสองเหลานี้ พึงทราบวา ทาน
กลาวกิริยามโนวิญญาณธาตุวา ทําอาวัชชนกิจ หรือวาทานกลาวมโนธาตุ
เทานั้น โดยชื่อวามโนธาตุเสมอกัน.
จบ อรรถกถาหาลิททกานิสูตรที่ ๗
๘. นกุลปตุสูตร

๑

วาดวยเหตุปจจัยที่สัตวไมปรินิพพานและปรินิพพาน
[๒๐๓] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ เภสกฬาวัน
อันเปนที่พระราชทานอภัยแกมฤค ใกลสุงสุมารคิรินคร ในภัคคชนบท
ครั้งนั้นแล นกุลบิดาคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ฯลฯ
๑. สูตรที่ ๘ อรรถกถาวางายทั้งนั้น.
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ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุ
ปจจัยอะไรหนอ. ที่สัตวบางพวกในโลกนี้ไมปรินิพพานในปจจุบัน เหตุ
ปจจัยอะไร ที่สัตวบางพวกในโลกนีป้ รินิพพานในปจจุบัน พระผูมีพระ ภาคเจาตรัสตอบวา มีอยูแลคฤหบดี ฯลฯ ( เหมือนสูตรที่ ๑ ขอที่ ๑๓๒ ).
[๒๐๔] อนึ่ง มีอยูแล คฤหบดี ฯลฯ ( เหมือนสูตรที่ ๑ ขอที่๑๙๑
และ ๑๙๒ )
จบ นกุลปตสุ ูตรที่ ๘
๙. โลหิจจสูตร

วาดวยพราหมณผรู ะลึกถึงธรรมของพราหมณไดเปนผูสูงสุด
[๒๐๕] สมัยหนึง่ ทานพระมหากัจจายนะอยู ณ อรัญญกุฎี ใกล
มักกรกฏนคร ในอวันตีชนบท ครั้งนั้น พวกมาณพผูเที่ยวหาฟนเปนอัน
มาก ซึ่งเปนอันเตวาสิกของโลหิจจพราหมณ ไดพากันเขาไปยังอรัญญกุฎี
ของทานพระมหากัจจายนะ ครั้นแลวพากันเดินตามกันไปมา เที่ยวตาม
กันไปรอบ ๆ กุฎีเลนเสเลยยกกีฬามีเสียงเอ็ดอึงอึกทึกอยูวา อันสมณะโลน
เหลานี้เปนเชื้อแถวคฤหบดี เปนคนดํา เปนเหลากอพวกเกิดแตเทาแหง
พรหม อันชาวภารตะแวนแควนเหลานี้สักการะ เคารพ นับถือ บูชา
ยําเกรง ดังนี้.
ครั้งนั้น ทานพระมหากัจจายนะออกจากวิหารแลว ไดกลาว
กะมาณพเหลานั้นวา ดูกอนมาณพทั้งหลาย พวกเธออยาไดสงเสียงไป
เราจักกลาวธรรมใหเธอทั้งหลายฟง เมื่อทานพระมหากัจจายนะกลาวอยาง
นี้แลว มาณพเหลานั้นก็ไดพากันนิ่งอยู ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัจจายนะ
ไดกลาวกะมาณพเหลานั้นดวยคาถาทั้งหลายวา.
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[๒๐๖ ] พราหมณเหลาใด ระลึกถึงธรรมของพราหมณ
เกา ๆ พราหมณเหลานั้นเปนผูสูงสุดโดยศีลมา
กอน ทวารทั้งหลายยอมเปนอันพราหมณเหลานั้น
คุมครองแลว รักษาดีแลว เพราะครอบงําความ
โกรธเสียได พราหมณเหลาใด ระลึกถึงธรรมของ
พราหมณเกาได พราหมณเหลานั้นเปนผูประพฤติ
ในธรรม ( กุศลกรรมบถ ) และในฌาน พราหมณ
เหลาใดละเลยธรรมเหลานี้เสีย เปนผูเมาดวยโคตร
เปนผูถูกความโกรธครอบงําแลว มีอาชญาในตน
มากมาย ประพฤติผิดในสัตวทั้งหลาย ทั้งที่มีใจ
หวาดสะดุงและมั่นคง จึงประพฤติไมเรียบรอย การ
สมาทานวัตรทั้งปวง คือ การไมกิน การนอนบน
พื้นดิน การอาบน้ําในเวลาเชา และพระเวท ๓
ของบุคคลผูไมคุมครองทวาร เปนการเปลาผล
เหมือนทรัพยเครื่องปลื้มใจอันบุรุษไดแลวในความ
ฝนฉะนั้น บริขารภัณฑเหลานี้ คือ หนังเสือหยาบๆ
ชะฎา เหงือก มนต ศีลพรต ตบะ การลอลวง
ไมเทาคด ๆ และการเอาน้ําลูบหนาเปนวรรณะของ
พวกพราหมณ การภาวนาเห็นแกอามิส พวก
พราหมณก็ทํากันแลว สวนจิตอันตั้งมั่นดีแลว อัน
ผองใส ไมขุนมัว ไมเหี้ยมโหดในสัตวทั้งปวง
ขอนัน้ เปนทางถึงพรหม.
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[๒๐๗] ครั้งนั้นแล มาณพเหลานั้นขัดเคือง ไมพอใจ ไดพากัน
เขาไปหาโลหิจจพราหมณถึงที่อยู ครั้นแลว ไดกลาวกะโลหิจจพราหมณวา
ขอทานผูเจริญพึงทราบเถิด พระสมณมหากัจจายนะขอดขอนดําวา ถึงมนต
ของพราหมณทั้งหลายโดยสวนเดียว เมื่อมาณพเหลานั้นกลาวอยางนี้
โลหิจจพราหมณก็ขัดเคือง ไมพอใจ ลําดับนัน้ โลหิจจพราหมณจึงคิด
ดังนี้วา การที่เราพึงดา พึงเหน็บแนม พึงบริภาษพระสมณมหากัจจายนะ
เพราะเชื่อฟงคําของมาณพเปนแนนอนนี้ ไมสมควรแกเราเลย อยากระนัน้
เลย เราไปหาแลวถามดูเถิด ครั้งนั้นแลโลหิจจพราหมณกับมาณพเหลานั้น
ไดเขาไปหาทานพระมหากัจจายนะถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระมหากัจจายนะ ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดถามทานพระมหากัจจายนะวา ทานกัจจายนะ
ผูเจริญ พวกมาณพผูเที่ยวหาฟนเปนอันมาก ซึ่งเปนอันเตวาสิกของ
ขาพเจา ไดมาในที่นี้หรือหนอ ทานพระมหากัจจายนะตอบวา ดูกอน
พราหมณพวกมาณพผูเที่ยวหาฟนเปนอันมาก ซึง่ เปนอันเตวาสิกของทาน
ไดมาแลวในที่นี้.
โล. ทานกัจจายนะไดปราศัยอะไรกับมาณพเหลานั้นบางหรือ.
ก. ดูกอนพราหมณ อาตมาไดปราศัยกับมาณพเหลานั้น.
โล. ก็ทานกัจจายนะไดปราศัยกับมาณพเหลานั้นอยางไรเลา.
ก. ดูกอนพราหมณ อาตมาไดปราศัยกับมาณพเหลานั้นอยางนี้
วา.
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พราหมณเหลาใด ระลึกถึงธรรมของพราหมณ
เกา ๆ ได พราหมณเหลานัน้ เปนผูสูงสุดโดยศีล
มากอนกวา ฯลฯ ขอนั้นเปนทางถึงพรหม.
ดูกอนพราหมณ อาตมาไดปราศัยกับมาณพเหลานั้นอยางนี้แล.
โล. ทานกัจจายนะไดกลาววา ผูมีทวารอันไมคุมครองแลว ดังนี้
ทานกัจจายนะ ดวยเหตุมีเทาไรหนอ บุคคลจึงชื่อวาเปนผูมีทวารอันไมคุม
ครองแลว.
ก. ดูกอนพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว
ยอมยินดีในรูปที่นารัก ยอมยินรายในรูปที่ไมนารัก มีสติอันไมเขาไปตั้ง
ไวแลว มีจิตมีอารมณเปนกามาวจร และไมรูชัดซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ
ตามความเปนจริง ทีอ่ กุศลบาปธรรมทั้งหลายเหลานั้นบังเกิดขึ้นแลวแก
บุคคลนั้นไมดับไปโดยหาสวนเหลือมิได ฟงเสียงดวยหูแลว . . .สูดกลิ่นดวย
จมูกแลว . . . ลิ้มรสดวยลิน้ แลว . . . ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว . . . รูแจง
ธรรมารมณดวยใจแลว ยอมยินดีในธรรมารมณอันนารัก ยอมยินราย
ในธรรมารมณอันไมนารัก มีสติอันไมเขาไปตั้งไวแลว มีจิตมีอารมณเปน
กามาวจร ไมรูชัดซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ ตามความเปนจริง ที่บาป
อกุศลธรรมทั้งหลายบังเกิดขึ้นแลวแกบุคคลนั้น ไมดับไปโดยหาสวนเหลือ
มิได ดูกอนพราหมณ บุคคลชื่อวาเปนผูมีทวารอันไมคุมครองแลว ดวย
ประการอยางนี้แล.
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[๒๐๘] ขาแตทานกัจจายนะ ขอที่ทานกัจจายนะผูเจริญกลาววา
ผูมีทวารอันไมคุมครองแลวนี้ นาอัศจรรย ไมเคยมี ทานกัจจายนะได
กลาววา ผูมที วารอันคุมครองแลว ดังนี้ ดวยเหตุเทาไรหนอ บุคคลจึง
ชื่อวาเปนผูมีทวารอันคุมครองแลว.
ดูกอนพราหมณ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอม
ไมยินดีในรูปที่นารัก ไมยินรายในรูปที่ไมนารัก มีสติอันเขาไปตั้งไวแลว
มีจิตมีอารมณหาประมาณมิไดอยู และรูชัดซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ ตาม
ความเปนจริง ที่บาปอกุศลธรรมทั้งหลายบังเกิดขึ้นแลวแกภิกษุนั้น ดับไป
โดยหาสวนเหลือมิได ฟงเสียงดวยหูแลว...สูดกลิน่ ดวยจมูกแลว...ลิ้มรส
ดวยลิ้นแลว . . . ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว . . . รูแจงธรรมารมณดวยใจ
แลว ยอมไมยินดีในธรรมารมณที่นารัก ยอมไมยินรายในธรรมารมณ
ที่ไมนารัก มีสติอันเขาไปตั้งไวแลว มีจิตมีอารมณหาประมาณมิไดอยู และ
รูชัดซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติตามความเปนจริงที่บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย
บังเกิดขึ้นแลวแกภิกษุนั้น ดับไปโดยหาสวนเหลือมิได ดูกอนพราหมณ
ภิกษุชื่อวาเปนผูมีทวารอันคุมครองแลว ดวยประการอยางนี้แล.
[๒๐๙] ขาแตทานกัจจายนะ ขอที่ทานกัจจายนะผูเจริญกลาววา
เปนผูมีทวารอันคุมครองแลวนี้ นาอัศจรรย ไมเคยมี ขาแตทานกัจจายนะ
ภาษิตของทานไพเราะนัก ขาแตทานกัจจายนะ ภาษิตของทานไพเราะนัก
ขาแตทานกัจจายนะ ทานกัจจายนะประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบ
เหมือนหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสอง
ประทีปในที่มืดดวยหวังวา ผูมีจักษุจักเห็นรูปได ฉะนั้น ขาแตทาน
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กัจจายนะ ขาพเจานี้ขอถึงพระผูมีพระภาคเจา พระองคนั้น กับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอทานกัจจายนะโปรดจําขาพเจาวา เปน
อุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป อนึ่ง
ขอทานกัจจายนะโปรดเขาไปสูสกุลของโลหิจจพราหมณ เหมือนอยางที่
ทานกัจจายนะเขาไปสูสกุลอุบาสกทั้งหลายในมักกรกฏนครเถิด มาณพ
ทั้งหลายหรือมาณวิกาทั้งหลายเหลาใดในสกุลของโลหิจจพราหมณนั้น จัก
กราบไหว จักลุกขึ้นตอนรับทานกัจจายนะ หรือจักนําอาสนะ จักถวายน้ํา
แกทานกัจจายนะ สามีจิกรรม มีการกราบไหวเปนตนนั้นจักมีประโยชน
เกื้อกูล เพื่อความสุขตลอดกาลนาน แกมาณพหรือมาณวิกาเหลานั้น.
จบ โลหิจจสูตรที่ ๙
อรรถกถาโลหิจจสูตรที่ ๙
ในโลหิจจสูตรที่ ๙ มีวินิจฉัยดงตอไปนี้.
บทวา มกฺกรกเฏ ไดแก ในนคร มีชื่ออยางนั้น. บทวา
อรฺกุฏิกาย ไดแก ในกุฎีโดดเดี่ยว ที่เขาสรางไวในปา ไมใชกระทอม
ที่อยูทายวิหาร. บทวา อนฺเตวาสิกมาณวกา ความวา แมชนเหลาใด
เปนคนแกในที่นั้น ชนเหลานั้น ทานเรียกวา มาณพ เหมือนกัน เพราะ
เปนอันเตวาสิก. บทวา เตนุปสงฺกมึสุ ความวา มาณพเหลานั้น
เรียนศิลปะแตเชา ครั้นเย็นคิดวา เราจักนําฟนมาใหอาจารย ดังนี้ เขาปา
แลวเขาไปทางกุฎีนั้น. บทวา ปริโต ปริโต กุฏิกาย ความวา โดยรอบ ๆ
กุฎีนั้น. บทวา เสโลกสฺสกานิ ความวา จับหลังกันและกันโดดเลน
ใหกายรอนเหงื่อไหลขางโนนขางนี้.
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ในบทวา มุณฺฑกา เปนตนมีวินิจฉัยดังตอไปนี้. จะเรียกคน
หัวโลนวา มุณฑะ และเรียกสมณะวา สมณะ ก็ควร. ก็มาณพเหลานี้
เมื่อจะเลน กลาววา คนหัวโลนวาสมณะ.
บทวา อิพฺภา ไดแก คฤหบดี. บทวา กณฺหา แปลวา ดํา.
ทานหมายถึงพรหมวา พันธ ในคําวา พนฺธุปฺปาทปจฺจา. จริงอยู พราหมณ
ทั้งหลาย เรียกพรหมนัน้ วา ปตามหะ ปูทวด. เหลากอแหงเทา
ทั้งหลาย ชื่อวา ปาทปจฺจา อธิบายวา เกิดแตหลังเทาแหงพรหม. ไดยินวา
มาณพเหลานั้นมีลัทธิดังนี้วา พวกพราหมณออกจากปากแหงพรหม พวก
กษัตริยออกจากอก พวกแพศยออกจากสะดือ พวกศูทรออกจากเขา
พวกสมณะออกจากหลังเทา. บทวา ภรตกาน ไดแก กุฏม พีทั้งหลาย.
จริงอยูเพราะเหตุที่กุฏมพีทั้งหลายเลี้ยงแวนแควน. ฉะนั้นทานเรียกวา
ภรตะ ก็มาณพเหลานี้ เมื่อกลาวดูแคลน จึงกลาววา ภรตกาน.
บทวา วิหารา นิกฺขมิตฺวา ความวา พระเถระคิดวา พวกมาณพ
เหลานี้ มัดไมเปนกํา แลวเหวี่ยงไวที่บริเวณอันนารื่นรมย อันมีทราย
ที่เกลี่ยไวสม่ําเสมอสองแสงระยิบระยับคลายแผนเงิน คุยทรายเอามือจับ
มือกันแลนไปรอบ ๆ บรรณกุฏีโหรองแลวรองเลนวา สมณะโลนเหลานี้
พวกกุฏมพีสักการะแลว ๆ จึงกระทําเลน ๆ กันเกินไป ทั้งไมรูวามีภิกษุ
ทั้งหลายอยูในที่อยู จําเราจักแสดงภิกษุเหลานั้นอยู ดังนี้แลว จึงออกจาก
บรรณกุฎี.
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บทวา สีลุตฺตมา ปุพฺพตรา อเหสุ ความวา พระเถระคิดวา
เมื่อกลาวถึงคุณของผูมีคุณ ความไมมีคุณของผูไมมีคุณก็จักปรากฏชัด
เมื่อสรรเสริญคุณของพราหมณเกา ๆ จึงไดกลาวอยางนั้น. บรรดาบท
เหลานั้น บทวา สีลุตฺตมา แปลวา ผูมีศีลประเสริฐสุด. จริงอยูศีลของ
พราหมณเหลานั้นสูงสุด ไมใชชาติและโคตร. บทวา เย ปุราณ สรนฺติ
ความวา ชนเหลาใดระลึกถึงธรรมของพราหมณเกา ๆ บทวา อภิภุยฺย โกธ
ความวา บุคคลเหลานั้นเปนอันชื่อวา ครอบงําความโกรธ ก็ชื่อวายัง
ไมรักษา ยังไมคุมครองทวาร. บทวา ธมฺเม จ ฌาเน จ รตา ความวา
ประพฤติในธรรมคือกุศลกรรมบถ ๑๐ ในฌานคือสมาบัติ ๘.
พระเถระครั้นแสดงคุณของพราหมณเกา ๆ ทั้งหลายอยางนี้แลว
ครั้นบัดนี้ เมื่อจะย่ํายีความเมาของพราหมณในยุคปจจุบัน จึงกลาวคํา .
อาทิวา อิเมว โวกฺกมฺม ชหามฺหเส ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
โวกฺกมฺม ความวา หลีกออกไปจากคุณเหลานั้น. บทวา ชหามฺหเส
ความวา พวกพราหมณ สําคัญวา พวกเราเปนพราหมณดวยเหตุเพียงเทานี้
เปนคนหลงโคตรอยางนี้วา พวกเราเปนพราหมณแลวประพฤติไมเรียบรอย
อธิบายวา ทํากายกรรมเปนตนไมเรียบรอย. บทวา ปุถตุ ฺตทณฺฑา
ความวา โทษตนเปนอันมากอันคนเหลานั้นถือเอาแลวเหตุนั้นคนเหลานั้น
ชื่อวา ปุถตุ ฺตทณฺฑา. อธิบายวา ผูมีโทษมีอยางตาง ๆ อันถือมั่นแลว.
บทวา ตสถาวเรสุ ไดแก ผูมีตณ
ั หาและผูหมดตัณหา. ดวยคําวา
อคุตฺตทฺวารสฺส ภวนฺติ โมฆา พระเถระแสดงวา การสมาทานวัตร
ทั้งหมดยอมเปนโมฆะสําหรับผูไมสํารวมทวาร. ถามวา เหมือนอะไร.
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แกวา เหมือนทรัพยเครื่องปลื้มใจ ที่บุรุษไดในความฝน. อธิบายวา
เหมือนทรัพยเครื่องปลื้มใจ มีอยางตาง ๆ เชนแกวมณี แกวมุกดา ที่บุรุษ
ไดแลวในความฝน ยอมวางเปลา ครั้นตื่นขึ้นมาแลวก็ไมเห็นอะไร เปน
โมฆะเปลา ๆ ปลี้ ๆ ฉันใด.
บทวา อนาสกา ความวา ไมกินอาหาร ๑ - ๒ วัน เปนตน.
บทวา ตณฺฑิลสายิกาจ ไดแก นอนบนพื้นดินอันลาดดวยกลุมหญาเขียว
บทวา ปาโต สินานฺจ ตโยจ เวทา ความวา เขาไปอาบน้ําแตเชาตรู
และเวท ๓. บทวา ขราชิน ชฏา ปงฺโก ไดแก หนังเสือเหลืองที่มี
สัมผัสหยาบ ศีรษะมุนมวยผม และเหงือกที่ชื่อวา ปงกะ. บทวา มนฺตา
สีลพฺพต ตโป ไดแก มนต และ วัตร กลาวคืออาการของแพะ และ
อาการของโค ทานกลาววานี้เปนตปะของพราหมณในบัดนี้. บทวา
กุหนา วงฺกทณฺฑา จ ความวา ความหลอกลวง คือ โทษที่ปกปด เหมือน
คูถที่ถูกปดบังไวและไมเทาคดคือไมมีกิ่งคต ทีถ่ ือเอาจากตนมะเดื่อตนทอง
กวาวและตนมะตูมอยางใดอยางหนึ่ง. บทวา อุทกา จ มนานิ จ ไดแก
ลูบหนาดวยน้ํา. ดวยบทวา วณฺณา เอเต พฺราหฺมณาน พระเถระแสดง
ภัณฑะเหลานั้น วา วรรณะ อันเปนเครื่องปริกขารของพวกพราหมณ.
บทวา กตกิฺจิกฺขภาวนา แปลวาภาวนาที่เห็นแกอามิส ทีก่ ระทําแลว.
อนึ่ง บาลีกอ็ ยางนี้เหมือนกัน. อธิบายวา กระทําเพื่อประโยชนแกอันกลาว
ถึงอามิสเล็ก ๆ นอย ๆ. บัดนี้พระเถระครั้นทําลายความหลงผิดของพวก
พราหมณอยางนี้แลว เมื่อจะแสดงคุณของพราหมณเกา ๆ อีก จึงกลาวคํา
อาทิวา จิตฺตฺจ สุสมาหิต. บรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา สุสมาหิต

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 253

พระเถระแสดงวา จิตของพราหมณเหลานั้น ไดตั้งมั่นดวยดี ดวยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ. บทวา อขิล ไดแก ออน คือไมแข็ง. ดวยบทวา
โส มคฺโค พฺรหฺมปตฺติยา พระเถระเมื่อแสดงวา นั้นเปนทางบรรลุถึง
พรหมผูประเสริฐ ก็พวกทานเลา ชื่อวา เปนพราหมณหรือ ดังนี้ จึงได
กลาวอยางนั้น.
บทวา อคมสุ นุ ขฺวิธ ตัดวา อคมสุ นุ โข อิธ. บทวา
อธิมุจฺจติ ความวา เปนผูนอมไป คือติดอยูดวยอํานาจกิเลส. บทวา
พฺยาปชฺชติ ไดแก เปนผูมีจิตเสียดวยอํานาจพยาบาท. บทวา ปริตฺตเจตโส ไดแกเปนผูมีจิตมีอารมณประมาณนอย โดยเปนผูมีจิตเศราหมอง
เหตุมีสติไมตั้งมั่น. บทวา เจโตวิมุตฺติ ไดแก ผลสมาธิ. บทวา
ปฺาวิมุตฺติ ไดแก ผลปญญา. บทวา อปฺปมาณเจตโส ไดแก ผูมีจิต
มีอารมณหาประมาณมิได โดยเปนผูมีจิตปราศจากกิเลศ เพราะเปนผูมี
สติตั้งมั่น.
จบ อรรถกถาโลหิจจสูตรที่ ๙
๑๐. เวรหัญจานีสูตร

วาดวยการบัญญัติสุขและทุกข
[๒๑๐] สมัยหนึ่ง ทานพระอุทายีอยู ณ สวนมะมวงของโตเทยยพราหมณ กามัณฑานคร ครั้งนั้น มาณพผูเปนศิษยของพราหมณีผูเปน
เวรหัญจานิโคตร ไดเขาไปหาทานพระอุทายีถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทาน
พระอุทายี ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควร
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สวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ทานพระอุทายียังมาณพนั้นใหเห็นแจง ให
สมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริง ดวยธรรมมีกถา ครั้งนั้นแล มาณพผูอัน
ทานพระอุทายีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถาแลว ลุกขึ้นจากอาสนะเขาไปหาพราหมณีเวรหัญจานิโคตรถึงที่อยู ครัน้
แลวไดกลาวกะพราหมณีเวรหัญจานิโคตรวา ขอแมเจาทานพึงทราบเถิด
พระสมณะอุทายีแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด
ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสทุ ธิ์ บริบรู ณ
สิ้นเชิง ดังนี้ พราหมณีเวรหัญจานิโคตรกลาววา แนะมาณพ ถาอยางนั้น
เธอจงนิมนตพระสมณะอุทายีตามคําของเรา เพื่อฉันอาหารอันจะมีในวัน
พรุงนี้ดวยเถิด มาณพนั้นรับคําของพราหมณีเวรหัญจานิโคตรแลว เขาไป
หาทานอุทายีถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระอุทายีวา ขอทานอุทายี
โปรดรับอาหารเพื่อฉันอันจะมีในวันพรุงนี้ ของพราหมณีเวรหัญจานิโคตร
ผูเปนอาจารยของขาพเจาดวยเถิด ทานพระอุทายีไดรับนิมนตดวยดุษณีภาพ ครั้งนั้น โดยราตรีนั้นลวงไป ในเวลาเชา ทานพระอุทายีนุงแลว
ถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศนของพราหมณีเวรหัญจานิโคตร แลวนั่งบน
อาสนะที่เขาปูลาดไวแลว ครั้งนั้น พราหมณีเวรหัญจานิโคตรเลี้ยงดูทาน
พระอุทายีใหอิ่มหนําสําราญ ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต ดวยมือ
ของตนเองแลว ทราบวาทานพระอุทายีฉันแลว ลดมือจากบาตรแลว ได
สวมเขียงเทานั่งบนอาสนะอันสูง คลุมศีรษะแลว ไดกลาวแกทานพระอุทายี
วา ทานสมณะ ขอทานจงกลาวธรรม ทานพระอุทายีกลาววา นองหญิง
เวลายังมี ดังนี้แลว ลุกขึ้นจากอาสนะแลวหลีกไป.
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[๒๑๑] แมครั้งที่สอง มาณพนั้นไดเขาไปหาทานพระอุทายีถึง
ที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระอุทายี ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึง
กันไปแลว จึงนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ทานพระอุทายีได
ยังมาณพนั้นใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถา
แลว มาณพนั้นผูอันทานพระอุทายี ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ.
ใหรื่นเริงดวยธรรมมีกถาแลว ไดลุกขึน้ จากอาสนะ เขาไปหาพราหมณีเวรหัญจานิโคตรถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวกะพราหมณีเวรหัญจานิโคตรวา
ขอแมเจาทานพึงทราบเถิด พระสมณะอุทายี แสดงธรรมงามในเบื้องตน
งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอม
ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง พราหมณีเวรหัญจานิโคตรกลาววา
แนะมาณพ ก็เธอกลาวคุณของพระสมณะอุทายีอยางนี้ ๆ พระสมณะอุทายี
ถูกฉันขอใหทานกลาวธรรมนี้ กลับกลาววา นองหญิง เวลายังมี ดังนี้
แลว ก็ลกุ ขึ้นจากอาสนะหลีกไปเสีย มาณพนั้นกลาววา แมเจาทาน
ที่เปนอยางนั้นก็เพราะวา แมเจาสวมเขียงเทา นั่งบนอาสนะสูง คลุม
ศีรษะแลวไดกลาว ขอใหทานกลาวธรรม ดวยวาทานผูเจริญเหลานั้น
เปนผูหนักในธรรม เปนผูเคารพธรรม พราหมณีเวรหัญจานิโคตรกลาว
วา แนะมาณพ ถาเชนนั้น เธอจงนิมนตพระสมณะอุทายีตามคําของเรา
เพื่อฉันอาหารอันจะมีในวันพรุงนี้ มาณพนั้นรับคําของพราหมณีเวรหัญจานิโคตรแลว ไดเขาไปหาทานพระอุทายีถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวกะทาน
พระอุทายีวา ขอทานพระอุทายีโปรดรับอาหารเพื่อฉันอันจะมีในวันพรุงนี้
ของพราหมณีเวรหัญจานิโคตร ผูเปนอาจารยของขาพเจาดวยเถิด ทาน
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พระอุทายีรับนิมนตดวยดุษณีภาพ ครั้งนั้น โดยราตรีนั้นลวงไป ในเวลา
เชา ทานพระอุทายีนุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปยังนิเวศนของ
พราหมณีเวรหัญจานิโคตร นั่งบนอาสนะอันเขาปูลาดไวแลว ครั้งนั้น
พราหมณเวรหัญจานิโคตรเลี้ยงดูทานพระอุทายีใหอิ่มหนําสําราญดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต ดวยมือของตนเองแลว ทราบวา ทานพระอุทายีฉันเสร็จแลว ลดมือจากบาตรแลว ไดถอดเขียงเทา นั่งบนอาสนะต่ํา
เปดศีรษะแลว ไดกลาวกะทานพระอุทายีวา ทานเจาขา เมื่ออะไรหนอ
มีอยูพระอรหันตทั้งหลายจึงบัญญัติสุขและทุกข เมื่ออะไรไมมี พระอรหันต
ทั้งหลายจึงไมบัญญัติสุขและทุกข.
[๒๑๒] ทานพระอุทายีตอบวา ดูกอนนองหญิง เมื่อจักษุมีอยู
พระอรหันตทั้งหลายจึงบัญญัติสุขและทุกข เมื่อจักษุไมมี พระอรหันต
ทั้งหลายจึงไมบัญญัติสุขและทุกข ฯลฯ เมื่อมีใจอยู พระอรหันตทั้งหลาย
จึงบัญญัติสุขและทุกข เมื่อใจไมมี พระอรหันตทั้งหลายจึงไมบัญญัติสุข
และทุกข.
เมื่อทานพระอุทายีกลาวอยางนี้แลว พราหมณเวรหัญจานิโคตรได
กลาวกะทานพระอุทายีวา ขาแตทานผูเจริญ ภาษิตของทานแจมแจงนัก
ขาแตทานผูเจริญ ภาษิตของทานแจมแจงนัก ขาแตทานอุทายีผูเจริญ
ดิฉันนี้ขอถึงพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น กับทั้งพระธรรม และพระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอพระคุณเจาอุทายีโปรดจําดิฉันไววาเปนอุบาสิกา
ผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตบัดนี้เปนตนตนไป.
จบ เวรหัญจานีสูตรที่ ๑๐
คหปติวรรคที่ ๓
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อรรถกถาเวรหัญจานีสูตรที่ ๑๐
ในเวรหัญจานีสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา กามณฺฑาย ไดแก ในนครมีชื่ออยางนี้. บทวา ยคฺเฆ
เปนนิบาต ลงในอรรถวา ทักทวง คําที่เหลืองายทั้งนั้นแล.
จบ อรรถกถาเวรหัญจานีสูตรที่ ๑๐
จบ คหปติวรรคที่ ๓

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. เวสาลีสูตร ๒. วัชชีสูตร ๓. นาฬันทาสูตร ๔. ภารทวาช
สูตร ๕. โสณสูตร ๖. โฆสิตสูตร ๗. หาลิททกานิสูตร ๘. นกุลปตุ
สูตร ๙. โลหิจจสูตร ๑๐. เวรหัญจานีสูตร
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เทวทหวรรคที่ ๔
๑. เทวทหสูตร

วาดวยความไมประมาทในผัสสายตนะ ๖
[๒๑๓] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ นิคมชื่อวา
เทวทหะ ของศากยราชทั้งหลาย สักกชนบท ณ ทีน่ ั้น พระผูมพี ระภาคเจา
ตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมกลาววา ภิกษุทุกรูป
ควรทํากิจดวยความไมประมาทในผัสสายตนะ ๖ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แต
เราไมกลาววา ภิกษุทุกรูปไมควรทํากิจดวยความไมประมาทในผัสสายตนะ ๖ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลาใดเปนอรหันตขีณาสพ อยูจบ
พรหมจรรย ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระลงแลว มีประโยชนตน
อันบรรลุโดยลําดับแลว มีสังโยชนในภพหมดสิ้นแลว เปนผูหลุดพนแลว
เพราะรูโดยชอบ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาววา ภิกษุเหลานั้นไมควรทํา
กิจดวยความไมประมาทในผัสสายตนะ ๖ ขอนั้นเพราะเหตุอะไร. เพราะ
เหตุวา กิจอันจะพึงทําดวยความไมประมาท ภิกษุอรหันตเหลานั้นทําเสร็จ
แลว ไมควรประมาทดวยกิจนั้น ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สวนวาภิกษุเหลาใด
เปนเสขะยังไมบรรลุอรหัตตผล ปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะ ไมมี
ธรรมอื่นยิ่งกวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาววา ภิกษุเหลานั้นควรทํา
กิจดวยความไมประมาทในผัสสายตนะ ๖ ขอนั้นเพราะเหตุอะไร. เพราะ
เหตุวา รูปทั้งหลายอันจะพึ่งรูแจงดวยจักษุ อันเปนที่รื่นรมยใจก็มี อัน
ไมเปนที่รื่นรมยใจก็มี รูปเหลานั้นถูกกระทบกระทั่งแลว. ยอมไมยึดจิตของ

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 259

บุคคลนั้นตั้งอยู เพราะการไมยึดจิต ความเพียรไมยอหยอน เปนอันบุคคล
นั้นปรารภแลว สติไมหลงลืม เปนอันบุคคลนั้นเขาไปตั้งไวแลว กายไม
กระสับกระสายสงบจิตมีอารมณอันเดียวตั้งมั่น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
เห็นผลแหงความไมประมาทนี้แล จึงกลาววา ภิกษุเหลานั้นควรทํากิจดวย
ความไมประมาทในผัสสายตนะ ๖ ฯลฯ ธรรมารมณอันจะพึงรูแจงดวยใจ
อันเปนที่รื่นรมยใจก็มี อันไมเปนที่รื่นรมยใจก็มี ธรรมารมณเหลานั้น
กระทบกระทั่งแลว ๆ ยอมไมยึดจิตของบุคคลนั้นตั้งอยู เพราะการไมยึดจิต
ความเพียรไมยอหยอน เปนอันบุคคลนั้นปรารภแลว สติไมหลงลืม
เปนอันบุคคลนั้นเขาไปตั้งไวแลว กายไมกระสับกระสาย ก็สงบจิตมีอารมณ
อันเดียว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราเห็นผลแหงความไมประมาทนี้แล จึง
กลาววา ภิกษุเหลานั้นควรทํากิจดวยความไมประมาทในผัสสายตนะ ๖.
จบ เทวทหสูตรที่ ๑
เทวทหวรรคที่ ๔
อรรถกถาเทวทหสูตรที่ ๑
เทวทหวรรค เทวทหสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
นิคม ไดชื่อ โดยนปุสกลิงควา เทวทห. บทวา มโนรมา แปลวา
เปนที่ยังใจใหยินดี. อธิบายวา เปนที่เอิบอาบใจ. บทวา อมโนรมา
แปลวา ไมเปนที่เอิบอาบใจ.
จบ อรรถกถาเทวทหสูตรที่ ๑
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๒. ขณสูตร

วาดวยนรกชื่อวาผัสสายตนิกะ ๖
[๒๑๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปนลาภของเธอทั้งหลายแลว เธอ
ทั้งหลายไดดีแลว เธอทั้งหลายไดขณะอยูประพฤติพรหมจรรยแลว ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย นรกชื่อวาผัสสายตนิกะ ๖ เราเห็นแลว ในผัสสายตนิกนรก
นั้น สัตวจะเห็นรูปอะไร ๆ ดวยจักษุ ก็ยอมเห็นแตรูปอันไมนาปรารถนา
ยอมไมเห็นรูปอันนาปรารถนา ยอมเห็นแตรูปไมนาใคร ยอมไมเห็นรูป
อันนาใคร ยอมเห็นแตรูปอันไมนาพอใจ ยอมไมเห็นรูปอันนาพอใจ จะฟง
เสียอะไร ๆ ดวยหู . . . จะดมกลิ่นอะไร ๆ ดวยจมูก . . . จะลิ้มรสอะไร ๆ
ดวยลิ้น . . . จะถูกตองโผฏฐัพพะอะไร ๆ ดวยกาย . . . จะรูแจงธรรมารมณ
อะไร ๆ ดวยใจ ก็ยอมรูแจงแตธรรมารมณอันไมนาปรารถนา ยอมไมรูแจง
ธรรมารมณอันนาปรารถนา ยอมรูแ จงแตธรรมารมณอันไมนาใคร ยอม
ไมรูแจงธรรมารมณอันนาใคร ยอมรูแจงแตธรรมารมณอันไมนาพอใจ
ยอมไมรูแจงธรรมารมณอันนาพอใจ.

วาดวยสวรรคชื่อวาผัสสายตนิกะ ๖
[๒๑๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปนลาภของเธอทั้งหลายแลว เธอ
ทั้งหลายไดดีแลว เธอทั้งหลายไดขณะอยูประพฤติพรหมจรรยแลว ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย สวรรคชอื่ วา ผัสสายตนิกะ ๖ ชัน้ เราไดเห็นแลว ใน
ผัสสายตนิกสวรรคนั้น บุคคลจะเห็นรูปอะไร ๆ ดวยจักษุ ก็ยอมเห็นแตรูป
อันนาปรารถนา ยอมไมเห็นรูปอันไมนาปรารถนา ยอมเห็นแตรูปอันนา
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ใคร ยอมไมเห็นรูปอันไมนาใคร ยอมเห็นแตรูปอันนาพอใจ ยอมไมเห็น
รูปอันไมนาพอใจ ฯลฯ จะรูแจงธรรมารมณอะไร ๆ ดวยใจ ก็ยอมรูแจงแต
ธรรมารมณอันนาปรารถนา ยอมไมรูแจงธรรมารมณอันไมนาปรารถนา
ยอมรูแจงแตธรรมารมณที่นาใคร ยอมไมรูแจงธรรมารมณที่ไมนาใคร
ยอมรูแจงแตธรรมารมณอันนาพอใจ ยอมไมรแู จงธรรมารมณอันไมนา
พอใจ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปนลาภของเธอทั้งหลายแลว เธอทั้งหลาย
ไดดีแลว เธอทั้งหลายไดขณะอยูประพฤติพรหมจรรยแลว.
จบ ขณสูตรที่ ๒
อรรถกถาขณสูตรที่ ๒
ในขณสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ฉ ผสฺสายตนิกา นาม ความวา นรก ขื่อวา ผัสสายตนะ ๖
ไมมี นรกทัง้ หลายที่ชื่อฉผัสสายตนิกาแตละชื่อไมมี. จริงอยู บัญญัติวา
ผัสสายตนะทางทวาร ๖ ยอมมีในมหานรก แมทั้งหมด ๓๑ ขุมนั่นเอง
แตคํานี้ ทานกลาว หมายเอาอเวจีมหานรก. แมในบทวา สคฺคา (สวรรค)
นี้ ทานประสงคเอาเฉพาะ บุรีดาวดึงสเทานั้น. แตชื่อวาบัญญัติแหง
อายตนะหก แมแตละอยาง ในกามาวจรเทวโลกไมมีก็หาไม. ถามวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง ฉผัสสายตนิกานี้ไวทําไม. ตอบวา ใคร ๆ
ไมอาจจะอยูประพฤติมรรคพรหมจรรยในนรกได เพราะไดรับแตทุกขโดย
สวนเดียว และไมอาจอยูประพฤติมรรคพรหมจรรยในเทวโลกได เพราะ
เกิดความประมาทดวยสามารถความยินดีในการเลนโดยสวนเดียว เพราะ
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ไดรับความสุขโดยสวนเดียว สวนมนุษยโลก มีความสุขและความทุกข
ระคนกัน ในมนุษยโลกนี้เทานั้น ยอมมีทั้งอบายและสวรรคปรากฏ.
นี้ ชื่อวา เปนกรรมภูมิ ของมรรคพรหมจรรย. กรรมภูมินั้น พวกทาน
ไดแลว เพราะฉะนั้น ขันธซึ่งเปนของมนุษย ที่พวกเธอไดกันแลว จัดเปน
ลาภของพวกทาน และภาวะเปนมนุษยที่พวกเธอไดแลวนี้ ก็เปนขณะ
เปนสมัยของการอยูประพฤติพรหมจรรย ที่พวกเธอได. สมจริงดังคําที่
พระโปราณาจารยทั้งหลายกลาวไววา.
การเจริญมรรคในที่นี้ นี้ก็เปนกรรมภูมิ ธรรม
เปนทีต่ ั้งแหงความสังเวชเปนอันมาก ในทีน่ ี้ก็เปน
ฐานะอยู ทานเกิดความสังเวชแลว ก็จงประกอบ
ความเพียรโดยแยบคายในวัตถุอันเปนที่ตั้งแหง
ความสลดสังเวชเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สเวคา แปลวา ความสังเวช.
จบ อรรถกถาขณสูตรที่ ๒
๓. ปฐมรูปารามสูตร

วาดวยผูยินดีในอายตนะ ๖ อยูเปนทุกข
[๒๑๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยเปนผูมีรูปเปนที่
มายินดี เปนผูยินดีแลวในรูป เปนผูเพลิดเพลินแลวในรูป เพราะรูป
แปรปรวน คลายไปและดับไป เทวดาและมนุษยยอมอยูเปนทุกข เทวดา

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 263

และมนุษยเปนผูมีเสียงเปนที่มายินดี. . . . เปนผูมีกลิ่นเปนที่มายินดี. . . .
เปนผูมีรสเปนที่มายินดี. . . . เปนผูมีโผฏฐัพพะเปนที่มายินดี. . . เปนผูมี
ธรรมารมณเปนที่มายินดี เปนผูยินดีแลวในธรรมารมณ เปนผูเพลิดเพลินแลวในธรรมารมณ เพราะธรรมารมณแปรปรวนคลายไปและดับไป
เทวดาและมนุษยยอมอยูเปนทุกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนตถาคตผูเปน
อรหันตตรัสรูเองโดยชอบ รูแจงแลวซึ่งความเกิดขึ้น ความดับไป คุณ
โทษ และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงรูปทั้งหลาย ตามความเปนจริง
ไมเปนผูมีรูปเปนที่มายินดี ไมเปนผูยินดีแลวในรูป ไมเปนผูเพลิดเพลิน
แลวในรูป เพราะรูปแปรปรวน คลายไปและดับไป ตถาคตยอมอยูเปน
สุข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตผูเปนอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ รูแจง
แลวซึ่งความเกิดขึ้นความดับไป คุณ โทษและอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหง
เสียง . . . . กลิ่น. . . รส . . . . โผฏฐัพพะ . . . .ธรรมารมณ ตามความเปนจริง
ยอมไมเปนผูมีธรรมารมณเปนที่มายินดี ไมเปนผูยินดีแลวในธรรมารมณ
ไมเปนผูเพลิดเพลินแลวในธรรมารมณ เพราะธรรมารมณแปรปรวนไป
คลายไปและดับไป ตถาคตก็ยอมอยูเปนสุข.
ครั้นพระ ผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบ
ลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา
[๒๑๗] รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ
ธรรมารมณทั้งสิ้น อันนาปรารถนา นาใครและ
นาพอใจ ที่กลาวกันวามีอยูประมาณเทาใด รูปารมณ
เปนตนเหลานั้นนั่นแล เปนสิ่งอันชาวโลกพรอม
ทั้งเทวโลก สมมติวาเปนสุข ถาวารูปารมณเปนตน
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เหลานัน้ ดับไปในที่ใด ที่นั้น เทวดา และมนุษย
เหลานัน้ สมมติวาเปนทุกข สวนวาพระอริยเจา
ทั้งหลายเห็นการดับสักกายะ (รูปารมณเปนตน
ที่บุคคลถือวาเปนของตน) วาเปนสุข การเห็น
ของพระอริยเจาทั้งหลายผูเห็นอยูนี้ ยอมเปนขาศึกกับชาวโลกทั้งปวง บุคคลเหลาอื่นกลาวสิ่งใด
วาเปนสุข พระอริยเจาทั้งหลายกลาวสิ่งนั้นวา
เปนทุกข บุคคลเหลาอื่นกลาวสิ่งใดวาเปนทุกข
พระอริยเจาทั้งหลายรูแจงสิ่งนั้นวาเปนสุข เธอจง
เห็นธรรมที่รูไดยาก คนพาลผูหลง ไมรแู จงใน
นิพพานนี้ ความมืดยอมมีแกบคุ คลผูถูกนิวรณ
หุม หอ เหมือนความมืดมนยอมมีแกบุคคลผูไม
เห็น นิพพานยอมมีแกสัตบุรุษ เหมือนแสงสวาง
ยอมมีแกบุคคลผูเห็น ชนทั้งหลายผูแสวงหา ไม
ฉลาดในธรรม ถึงอยูใกลก็ไมรูแจงธรรมนี้อนั
บุคคลผูถ ูกความกําหนัดในภพครอบงํา ผูแลนไป
ตามกระแสตัณหาในภพ ผูอันบวงแหงมารรัดรึงไว
แลว ไมตรัสรูไดงายเลย ใครหนอ เวนจากพระอริยเจาทั้งหลายแลว ยอมควรจะตรัสรูนิพพานบท
ที่พระอริยเจาทั้งหลายรูโดยชอบ เปนผูไมมี
อาสวะปรินิพพาน.
จบ ปฐมรูปารามสูตรที่ ๓
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อรรถกถาปฐมรูปารามสูตรที่ ๓
ในปฐมรูปารามสูตรที่ ๓ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา รูปสมุทิตา แปลวา บันเทิงในรูป. บทวา ทุกขฺ า แปลวา
ถึงทุกข. บทวา สุโข แปลวา ถึงสุข ดวยสุข ในพระนิพพาน.
บทวา เกวลา แปลวา ทั้งสิ้น. บทวา ยาวตตฺถีติ วุจฺจติ ความวา
กลาววา มีอยูประมาณเทาใด.โว อักษร ในคําวา เอเต โว นี้ เปน
เพียงนิบาต. บทวา ปจฺจนิกมิท โหติ สพฺพโลเกน ปสฺสต ความวา
ความเห็นของบัณฑิตผูเห็น ยอมขัดแยงผิดกับชาวโลกทั้งมวล. จริงอยู
ชาวโลก สําคัญขันธ ๕ วา เที่ยง เปนสุข เปนอัตตา เปนของงาม
บัณฑิต สําคัญวา ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ไมงาม. บทวา
สุขโต อาหุ ไดแก กลาววา เปนสุข. บทวา สุขโต วิทู ความวา
บัณฑิตทั้งหลาย รูวาเปนสุข. คําทั้งหมดนี้ ทานกลาวหมายเอาพระนิพพาน
ทั้งนั้น.
ในบทวา สมฺมูฬเฺ หตฺถ นี้ ไดแก ผูหลงพระนิพพาน. บทวา
อวิทฺทสุ ไดแก คนเขลาทั้งหลาย. จริงอยู เจาลัทธิ ๕* ลัทธิทั้งหมด
ความสําคัญวา "พวกเราจักบรรลุพระนิพุพาน" แตพวกเขา ยอมไมรู
แมวา "ชื่อวานิพพานคือสิ่งนี้". บทวา นิวุตาน ไดแก ถูกเครื่องกางกั้น
คือกิเลส หุมหอ รอยรัดไว. บทวา อนฺธกาโร อปสฺสต ไดแก ความ
มืดมนยอมมีแกผูไมเห็น. ถามวา ขอนั้น ทําไมจึงเปนอยางนั้น. แกวา
๑.พมา เปน ๙๖
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คนเขลายอมไมประสบพระนิพพานหรือการเห็นพระนิพพาน. จริงพระนิพพานก็ดี การเห็นพระนิพพานก็ดี ของคนพาลผูไมเห็นอยู ยอมเปน
เหมือนมณฑลพระจันทรที่ถูกเมฆดําปดไว, เหมือนภาชนะที่กะทะบังไว
และเหมือนสิ่งของที่เปดเผยอยูแลวเปนนิจ. สองบาทคาถาวา สตฺจ วิวฏ
โหติ อาโลโก ปสฺสตามิว ความวา วิวฏะ คือนิพพาน ยอมมีแกผูสงบ
คือสัตบุรุษผูเห็นอยู ดวยปญญาทัสสนะ เหมือนแสงสวางมีอยูแกบุคคล
เห็นอยู. บทวา สนฺติเก น วิชานนฺติ มคฺคา ธมฺมสฺส อโกวิทา
ความวา พระนิพพานใดชื่อวาอยูใกล เพราะผูแสวงหากําหนดสวนในผม
หรือขนเปนตน อยางใดอยางหนึ่ง ในรางกายของตน เปนอารมณพึงบรรลุ
ไดโดยลําดับ หรือเพราะแสวงหาความดับขันธทั้งหลายของตน พระนิพพานนั้นนั่นและแมอยูใกล ๆ เหลาชนผูแสวงหา ผูไมฉลาดในธรรม
ก็ไมรูซึ่งที่ใชทางและมิใชทาง หรือสัจจธรรมสี่. บทวา มารเธยฺยานุปนฺเนภิ ไดแก ผูเขาถึงวัฏฏะอันเปนไปในภูมิ ๓ อันเปนสถานที่อยูของมาร
บทวา โก นุ อฺตฺรมริเยภิ ความวา เวนพระอริยะทั้งหลายเสีย
คนอื่นใครเลา ควรเพื่อจะรูบท คือ พระนิพพาน. บทวา สมฺมทฺาย
ปรนิพฺพนฺติ ความวา รูโดยชอบดวยปญญาอันสัมปยุตดวยอรหัต ใน
ลําดับนั่นแล เปนผูไมมีอาสวะ ยอมดับสนิท ดวยกิเลสปรินิพพาน การ
ดับกิเลส อีกนัยหนึ่งเปนผูไมมีอาสวะ เพราะรูชอบยอมปรินิพพาน ดวย
ขันธปรินิพพาน ดับขันธในที่สุด.
จบ อรรถกถาปฐมรูปารามสูตรที่ ๓
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๔. ทุติยรูปารามสูตร

๑

วาดวยผูยินดีในอายตนะ ๖ อยูเปนทุกข
[๒๑๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยเปนผูมีรูปเปนที่
มายินดี เปนผูยินดีแลวในรูป เปนผูเพลิดเพลินแลวในรูป เพราะรูป
แปรปรวน คลายไปและดับไป เทวดาและมนุษยทั้งหลายยอมอยูเปนทุกข
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูมีเสียงเปนที่มายินดี. . . เปนผูมีกลิ่นเปน
ที่มายินดี. .. เปนผูมีรสเปนที่มายินดี.. . เปนผูมีโผฏฐัพพะเปนที่มายินดี.. .
เปนผูมีธรรมารมณเปนที่มายินดี เปนผูยินดีแลวในธรรมารมณ เปนผู
เพลิดเพลินแลวในธรรมารมณ เพราะธรรมารมณแปรปรวน คลายไป
และดับไป เทวดาและมนุษยทั้งหลายยอมอยูเปนทุกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สวนตถาคตผูอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ รูแจงแลวซึ่งความเกิดขึ้น ความ
ดับไป คุณ โทษ และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงรูปทั้งหลาย ไมเปน
ผูมีรูปเปนที่มายินดี ไมเปนผูยินดีแลวในรูป ไมเปนผูเพลิดเพลินแลวในรูป
เพราะรูปแปรปรวน คลายไปและดับไป ตถาคตยอมอยูเปนสุข ตถาคตผู
อรหันตตรัสรูเองโดยชอบ รูแจงแลวซึ่งความเกิดขึ้น ความดับไป คุณ โทษ
และอุบายเครื่องสลัดออกแหงเสียง. . . แหงกลิน่ . . . แหงรส . . . แหง
โผฏฐัพพะ. . . แหงธรรมารมณ ตามความเปนจริง ไมเปนผูมีธรรมารมณ
เปนที่มายินดี ไมเปนผูยินดีแลวในธรรมารมณ ไมเปนผูเพลิดเพลินแลว
ในธรรมารมณ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะธรรมารมณแปรปรวนไป
คลายไปและดับไป ตถาคตก็ยอมอยูเปนสุข.
จบ ทุติยรูปารามสูตรที่ ๔
๑. อรรถกถาสูตรที่ ๔ -๑๐ แกไวทายวรรคนี้.
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๕. ปฐมนตุมหากสูตร

วาดวยอายตนะภายใน ๖ ไมใชสิ่งของตน
[๒๑๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสีย สิ่งนั้นอันเธอทั้งหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อ
ประโยชนเกือ้ กูล เพื่อความสุข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อะไรเลาไมใชของเธอ
ทั้งหลาย. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงละจักษุนั้นเสีย จักษุนั้นอันเธอทั้งหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อ
ประโยชนเกือ้ กูล เพื่อความสุข หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไมใชของเธอ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละใจนั้นเสีย ใจนั้นอันเธอทั้งหลายละไดแลว
จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชนพึง
นําหญา ไม กิ่งไม ใบไมที่มีอยูในเชตวันนี้ไป หรือพึงเผา หรือพึงทํา
ตามสมควรแกเหตุ เธอทั้งหลายพึงมีความคิดอยางนี้วา ชนนําพวกเราไป
หรือเผา หรือทําพวกเราตามสมควรแกเหตุ ดังนี้บางหรือหนอ. ภิกษุ
เหลานั้น กราบทูลวา หาเปนดังนั้นไม พระเจาขา.
พ . ขอนั้น เพราะเหตุอะไร.
ภิ. เพราะเหตุวา หญาเปนตนนั้นมิไดเปนคน หรือเปนของ.
เนื่องดวยตนของขาพระองคทั้งหลายเลย พระเจาขา.
พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล จักษุไมใชของเธอ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละจักษุนั้นเสีย จักษุนั้นอันเธอทั้งหลายละไดแลว
จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข หู จมูก ลิน้ กาย ใจ
ไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละใจนั้นเสีย ใจนั้นอันเธอทั้งหลาย
ละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข.
จบ ปฐมนตุมหากสูตร
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๖. ทุติยนตุมหากสูตร

วาดวยอายตนะภายนอก ๖ ไมใชของตน
[๒๒๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมใชของเธอทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสีย สิ่งนั้นอันเธอทั้งหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อ
ประโยชนเกือ้ กูล เพื่อความสุข ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย อะไรเลาไมใชของ
เธอทั้งหลาย รูปไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงละรูปนั้นเสีย
รูปนั้นอันเธอทั้งหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเกือ้ กูล เพื่อ
ความสุข เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณไมใชของเธอทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงละธรรมารมณนั้นเสีย ธรรมารมณนั้นอันเธอทั้งหลายละ
ไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ชนพึงนําหญาไม กิ่งไมและใบไมที่มีอยูในเชตวันนี้ไป หรือพึงเผา หรือ
พึงทําตามสมความแกเหตุ เธอทั้งหลายพึงมีความคิดอยางนี้วา ชนนําพวก
เราไป หรือเผา หรือทําตามสมควรแกเหตุ ดังนี้ บางหรือหนอ. ภิกษุ
ทั้งหลาย กราบทูลวา หาเปนดังนั้นไม พระเจาขา.
พ. ขอนั้น เพราะเหตุอะไร.
ภิ. เพราะเหตุวา หญาเปนตนตนนั้นมิไดเปนตน หรือเปนของ
เนื่องดวยตนของขาพระองคทั้งหลายเลย พระเจาขา.
พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล รูปไมใชของเธอ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละรูปนั้นเสีย รูปนั้นอันเธอทั้งหลายละไดแลว
จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
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ธรรมารมณไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละธรรมารมณนั้นเสีย
ธรรมารมณนั้นอันเธอทั้งหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล
เพื่อความสุข.
จบ ทุติยนตุมหากสูตรที่ ๖
๗. ปฐมเหตุอัชฌัตตสูตร

วาดวยอายตนะภายในเปนของไมเที่ยง
[๒๒๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุเปนของไมเที่ยง แมเหตุและ
ปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหงจักษุนั้นก็ไมเที่ยง จักษุอันเกิดแตเหตุปจจัยที่
ไมเที่ยง ที่ไหนจักเที่ยงเลา ฯลฯ ใจเปนของไมเที่ยง แมเหตุและปจจัย
เพื่อความเกิดขึ้นแหงใจนั้นก็ไมเที่ยง ใจอันเกิดแตเหตุปจจัยที่ไมเที่ยง ที่
ไหนจักเที่ยงเลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ยอมเบื่อหนายแมในจักษุ แมในหู แมในจมูก แมในลิ้น แมในกาย
แมในใจ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึง
หลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ปฐมเหตุอัชฌัตตสูตรที่ ๗
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๘. ทุติยเหตุอัชฌัตตสูตร

วาดวยอายตนะภายในเปนทุกขเปนอนัตตา
[๒๒๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุเปนทุกข แมเหตุและปจจัย
เพื่อความเกิดขึ้นแหงจักษุนั้นก็เปนทุกข จักษุอันเกิดแตเหตุปจจัยที่เปน
ทุกข ที่ไหนจักเปนสุขเลา ฯลฯ ใจเปนทุกข แมเหตุและปจจัยเพื่อ
ความเกิดขึ้นแหงใจก็เปนทุกข ใจอันเกิดแตเหตุปจจัยที่เปนทุกข ที่ไหน
จักเปนสุขเลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ยอมเบื่อหนายแมในจักษุ แมในหู แมในจมูก แมในลิ้น แมในกาย
แมในใจ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึง
หลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูช ัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี
[๒๒๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุเปนอนัตตา แมเหตุและปจจัย
เพื่อความเกิดขึ้นแหงจักษุก็เปนอนัตตา
จักษุอันเกิดแตเหตุปจจัยที่เปน
อนัตตา ทีไ่ หนจักเปนอัตตาเลา ฯลฯ ใจเปนอนัตตา แมเหตุและปจจัย
เพื่อความเกิดขึ้นแหงใจก็เปนอนัตตา ใจอันเกิดแตเหตุปจจัยที่เปนอนัตตา
ที่ไหนจักเปนอัตตาเลา. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็น
อยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายแมในจักษุ แมในหู แมในจมูก แมในลิ้น แม
ในกาย แมในใจ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด
จึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อ
ความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ทุติยอัชฌัตตสูตรที่ ๘
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๙. ปฐมเหตุพาหิรสูตร

วาดวยอายตนะภายนอกเปนของไมเที่ยงเปนทุกข
[๒๒๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปเปนของไมเที่ยง แมเหตุและ
ปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหงรูปก็ไมเที่ยง รูปอันเกิดแตเหตุปจจัยที่ไมเที่ยง
ที่ไหนจักเที่ยงเลา เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณเปนของไมเที่ยง
แมเหตุและปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหงธรรมารมณก็ไมเที่ยง ธรรมารมณ
อันเกิดแตเหตุปจจัยที่ไมเที่ยง ที่ไหนจักเที่ยงเลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายแมในรูป แมใน
เสียง แมในกลิ่น แมในรส แมในโผฏฐัพพะ แมในธรรมารมณ เมื่อ
เบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน เมื่อ
หลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูช ัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปน
อยางนี้มิไดมี.
[๒๒๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปเปนทุกข แมเหตุและปจจัยเพื่อ
ความเกิดขึ้นแหงรูปก็เปนทุกข รูปอันเกิดแตเหตุปจจัยที่เปนทุกข ที่ไหน
จักเปนสุขเลา เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณเปนทุกข แมเหตุ
และปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหงธรรมารมณก็เปนทุกข ธรรมารมณอันเกิด
แตเหตุปจจัยที่เปนทุกข ที่ไหนจักเปนสุขเลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายแมในรูป แมในเสียง
เเมในกลิ่น แมในรส แมในโผฏฐัพพะ แมในธรรมารมณ เมื่อเบื่อหนาย
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ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว
ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูช ดั วา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบ
แลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ปฐมเหตุพาหิรสูตรที่ ๙
๑๐. ทุติยเหตุพาหิรสูตร

วาดวยอายตนะภายนอกเปนอนัตตา
[๒๒๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปเปนอนัตตา แมเหตุและปจจัย
เพื่อความเกิดขึ้นแหงรูปก็เปนอนัตตา รูปอันเกิดแตเหตุปจจัยที่เปนอนัตตา
ที่ไหนจักเปนอัตตาเลา เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณเปน
อนัตตา แมเหตุและปจจัย เพื่อความเกิดขึ้นแหงธรรมารมณก็เปนอนัตตา
ธรรมารมณอันเกิดแตเหตุปจจัยที่เปนอนัตตาที่ไหนจักเปนอัตตาเลา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลวเห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายแม
ในรูป แมในเสียง แมในกลิ่น แมในรส แมในโผฏฐัพพะ แมใน
ธรรมารมณ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึง
หลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนและ รูชัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา สําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อ
ความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ทุติยเหตุพาหิรสูตรที่ ๑๐
จบ เทวทหวรรคที่ ๔
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อรรถกถาทุติยรูปารามสูตรที่ ๔ เปนตน
สูตรที่ ๔ เมื่อทรงแสดงลวน ๆ ก็ตรัสดวยอัธยาศัยของบุคคลผูจะ
ตรัสรู. สูตรที่ ๕ เปนตน ก็ตรัสดวยอัธยาศัยของบุคคลผูจะตรัสรูโดย
ประการนั้น ๆ. สวนเนื้อความแหงสูตรเหลานั้น ปรากฏชัดแลวแล.
จบ เทวทหวรรคที่ ๔

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. เทวทหสูตร ๒. ขณสูตร ๓. ปฐมรูปารามสูตร ๔. ทุติยรูปารามสูตร ๕. ปฐมนตุมหากสูตร ๖. ทุติยนะตุมหากสูตร ๗. ปฐมเหตุอัชฌัตตสูตร ๘. ทุติยเหตุอัชฌัตตสูตร ๙. ปฐมเหตุพาหิรสูตร
๑๐. ทุติยเหตุพาหิรสูตร.
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นวปุราณวรรคที่ ๕
๑. กรรมสูตร

วาดวยกรรมเกาและกรรมใหม
[๒๒๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงกรรมทั้งใหมและเกา
ความดับแหงกรรม และปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงกรรม ทานทั้งหลาย
จงพึง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมเกาเปนไฉน.
จักษุอันบัณฑิตพึงเห็นวาเปนกรรมเกา อันปจจัยทั้งหลายปรุงแตงแลว
สําเร็จดวยเจตนา เปนที่ตั้งแหงเวทนา หู จมูก ลิ้น กาย ใจอันบัณฑิต
พึงเห็นวาเปนกรรมเกา อันปจจัยปรุงแตงแลว สําเร็จดวยเจตนา เปนที่
ตั้งแหงเวทนา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา กรรมเกา.
[๒๒๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมใหมเปนไฉน. กรรมที่
บุคคลทําดวย กาย วาจา ใจ ในบัดนี้ นี้เราเรียกวา กรรมใหม.
[๒๒๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับแหงกรรมเปนไฉน.
นิโรธที่ถกู ตองวิมุตติ เพราะความดับแหงกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
นี้เราเรียกวา ความดับแหงกรรม.
[๒๓๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงกรรม
เปนไฉน. อริยมรรคมีองค ๘ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาสังกัปปะ ๑
สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑ สัมมาวายามะ ๑ สัมมาสติ ๑
สัมมาสมาธิ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา ปฏิปทาอันใหถึงความ
ดับแหงกรรม.
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[๒๓๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กรรมเกา กรรมใหม ความดับแหง
กรรมและปฏิปทาอันใหถึงความดับกรรม เราไดแสดงแลวแกทานทั้งหลาย
ดวยประการดังนี้แล กิจใดแล อันเราผูศาสดา ผูแสวงหาประโยชนเกื้อกูล
ผูอนุเคราะหแกสาวกทั้งหลาย พึงทํา กิจนั้นเราทําแลวเพราะอาศัยความ
อนุเคราะห ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นั่นโคนไม นั่นเรือนวางเปลา เธอทั้ง
หลายจงพยายาม อยาประมาท อยาไดเปนผูมีความเดือดรอนใจในภาย
หลัง นี้เปนอนุศาสนีของเราสําหรับเธอทั้งหลาย.
จบ กรรมสูตรที่ ๑
นวปุราณวรรคที่ ๕
อรรถกถากรรมสูตรที่ ๑
นวปุราณวรรค กรรมสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ .
บทวา นวปุราณานิ แปลวา ใหม และ เกา. บทวา จกฺขุ
ภิกฺขเว ปุราณกมฺม ความวา จักษุ ไมเปนของเกา. กรรมตางหาก
เปนของเกา. แตทานกลาวอยางนั้น ตามชื่อแหงปจจัยเพราะเกิดแตกรรม.
บทวา อภิสงฺขต ความวา อันปจจัยประชุมปรุงแตงขึ้น. บทวา
อภิสฺเจตยิต ไดแกสําเร็จดวยเจตนา. บทวา เวทนิย ทฏฐพฺพ
ความวา พึงเห็นวา เปนที่ตั้งแหงเวทนา. บทวา นิโรธา วิมตุ ฺตึ ผุสติ
ความวา นิโรธยอมถูกตองวิมุตติ เพราะกรรม ๓ อยางนี้ ดับไป. บทวา
อย วุจฺจติ ความวา นิโรธความดับ อันเปนอารมณแหงวิมุตตินั้น ทาน
เรียกวา กรรมนิโรธดับกรรม. ดังนัน้ จึงตรัสวิปสสนาอันเปนบุพภาค
สวนเบื้องตน ไวในพระสูตรนี้.
จบ อรรถกถากรรมสูตรที่ ๑
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๒. ปฐมสัปปายสูตร

๑

วาดวยปฏิปทาเปนสัปปายะแกนิพพาน
[๒๓๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงปฏิปทาอันเปนสัปปายะ
แกนิพพาน แกเธอทงหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ปฏิปทาอันเปนสัปปายะแกนิพพานนั้นเปนไฉน. ภิกษุในศาสนานี้ ยอม
เห็นวา จักษุไมเที่ยง รูปทั้งหลายไมเที่ยง จักษุวิญญาณไมเที่ยง จักษุสัมผัส
ไมเที่ยง แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้น
เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัยก็ไมเที่ยง ฯลฯ ภิกษุในศาสนานี้ ยอมเห็นวา
ใจไมเที่ยง ธรรมารมณไมเที่ยง มโนวิญญาณไมเที่ยง มโนสัมผัสไมเที่ยง
แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโน
สัมผัสเปนปจจัยก็ไมเที่ยง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย น เปนปฏิปทาอันเปน
สัปปายะแกนิพพาน.
จบ ปฐมสัปปายสูตร ๒
๓. ทุติยสัปปายสูตร

วาดวยปฏิปทาเปนสัปปายะแกนิพพาน
[๒๓๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงปฏิปทาอันเปนสัปปายะ
แกนิพพานแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ปฏิปทาอันเปนสัปปายะแกนิพพานนั้นเปนไฉน ภิกษุในศาสนานี้ เห็นวา
๑. อรรถกถาสูตรที่ ๒ - ๕ แกรวมกันไวทายสูตรที ๕
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จักษุเปนทุกข รูปเปนทุกข จักษุวิญญาณเปนทุกข จักษุสัมผัสเปนทุกข
แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุ
สัมผัสเปนปจจัยก็เปนทุกข ฯลฯ ภิกษุในศาสนานี้ เห็นวา ใจเปนทุกข
ธรรมารมณเปนทุกข มโนวิญญาณเปนทุกข มโนสัมผัสเปนทุกข แม
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัส
เปนปจจัยก็เปนทุกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้แลปฏิปทาอันเปนสัปปายะ
แกนิพพาน.
จบ ทุติยสัปปายสูตรที่ ๓
๔. ตติยสัปปายสูตร

วาดวยปฏิปทาเปนสัปปายะแกนิพพาน
[๒๓๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงปฏิปทาอันเปนสัปปายะ
แกนิพพานแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงพึง ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ปฏิปทาอันเปนสัปปายะแกนิพพานนั้นเปนไฉน. ภิกษุในศาสนานี้ เห็นวา
จักษุเปนอนัตตา รูปเปนอนัตตา จักษุวิญญาณเปนอนัตตา จักษุสัมผัส
เปนอนัตตา แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้น
เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัยก็เปนอนัตตา ฯลฯ ภิกษุในศาสนานี้ เห็นวา
ใจเปนอนัตตา ธรรมารมณเปนอนัตตา มโนวิญญาณเปนอนัตตา มโนสัมผัสเปนอนัตตา แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่
เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยก็เปนอนัตตา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้แล
ปฏิปทาอันเปนสัปปายะแกนิพพาน.
จบ ตติยสัปปายสูตรที่ ๔
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๕. จตุตถสัปปายสูตร

วาดวยปฏิปทาเปนสัปปายะแกนิพพาน
[๒๓๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงปฏิปทาอันเปนสัปปายะ
แกนิพพานแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ปฏิปทาอันเปนสัปปายะแกนิพพานนั้นเปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจักสําคัญความขอนั้นเปนไฉน. จักษุเที่ยงหรือไมเที่ยง ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นัน่ เปนตัวตน
ของเรา.
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. รูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย เที่ยงหรือ
ไมเที่ยง.
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือสุขเลา.
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นัน่ เปนตัวตน
ของเรา.
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ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ใจเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตน
ของเรา.
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส แมสุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย
เที่ยงหรือไมเที่ยง.
ภิ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นัน่ เปนตัวตน
ของเรา
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
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พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ยอมเบื่อหนายแมในจักษุ แมในรูป แมในจักษุวิญญาณ แมในจักษุสัมผัส
แมในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุ
สัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ ยอมเบื่อหนายแมในใจ แมในธรรมารมณ แมใน
มโนวิญญาณ แมในมโนสัมผัส แมในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เมื่อเบื่อหนาย
ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว
ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชดั วา ชาติสนิ้ แลว พรหมจรรยอยู
จบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนปฏิปทาอันเปนสัปปายะแกนิพพาน.
จบ จตุตถสัปปายสูตรที่ ๕
อรรถกถาอนิจจนิพพานสัปปายสูตรที่ ๒ เปนตน
ในอนิจจนิพพานสัปปายสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ .
บทวา นิพฺพานสปฺปาย ไดแก อันเปนสัปปายะ คือ ปฏิปทาอัน
เปนอุปการะแกพระนิพพาน. แมในสูตรที่ ๓ เปนตนก็นัยนี้เหมือนกัน.
แตในพระสูตรทั้ง ๔ นี้ ตรัสมรรค ๔ พรอมดวยวิปสสนาโดยลําดับ.
จบ อรรถกถาอนิจจนิพานสัปปายสูตรที่ ๒ - ๕
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๖. อนันเตวาสิกานาจริยสูตร

๑

วาดวยผูประพฤติพรหมจรรยอยูเปนทุกขและเปนสุข
[๒๓๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอยูประพฤติพรหมจรรยนี้อัน
ไมมีอันเตวาสิก ไมมีอาจารย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังมีอันเตวาสิก
ยังมีอาจารยอยูเปนทุกข ไมสําราญ สวนภิกษุไมมีอันเตวาสิก ไมมีอาจารย
อยูเปนสุขสําราญ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยังมีอันเตวาสิก ยังมี
อาจารย ยอมอยูเปนทุกข ไมสําราญเปนไฉน. ธรรมทั้งหลายอันเปนบาป
เปนอกุศล คือ ความดําริอันฟุงซานอันเปนเครื่องประกอบสัตวไวในภพ
ยอมบังเกิดขึ้นแกภิกษุในศาสนานี้ เพราะเห็นรูปดวยจักษุ อกุศลธรรม
เหลานั้นยอมอยูภายในของภิกษุนั้น เพราะอกุศลธรรมอยูภายในของภิกษุ
นั้น เหตุนั้นเราจึงเรียกภิกษุนั้นวา มีอันเตวาสิก เพราะอกุศลธรรม
อันลามกเหลานั้นยอมครอบงําภิกษุนั้น เหตุนั้นเราจึงเรียกภิกษุนั้นวา
มีอาจารย อีกประการหนึ่ง อกุศลธรรมอันลามก คือ ความดําริฟุงซาน
เปนเครื่องประกอบสัตวไวในภพ ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุ เพราะฟงเสียง
ดวยหู... เพราะสูดกลิ่นดวยจมูก... เพราะลิ้มรสดวยลิ้น . . . เพราะถูกตอง
โผฏฐัพพะดวยกาย. . . เพราะรูแจงธรรมารมณดวยใจ อกุศลธรรมเหลานั้น
อยูภายในของภิกษุนั้น เพราะอกุศลธรรมอันลามกเหลานั้นอยูภายในของ
ภิกษุนั้น เหตุนั้น เราจึงเรียกภิกษุนั้นวา มีอันเตวาสิก เพราะอกุศลธรรม
อันลามกเหลานั้นยอมครอบงําภิกษุนั้น เหตุนั้นเราจึงเรียกภิกษุนั้นวา
มีอาจารย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีอันเตวาสิก มีอาจารย ยอมอยู
เปนทุกข ไมสําราญ อยางนี้เลย.
๑. อรรถกถาสูตรที่ ๖ - ๗ แกรวมไวทายสูตรที่ ๗
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[๒๓๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูไมมีอันเตวาสิก ไมมี
อาจารย ยอมอยูเปนสุข สําราญอยางไร. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อกุศลธรรม
อันลามก คือ ความดําริฟุงซาน เปนเครื่องประกอบสัตวไวในภพ
ไมเกิดขึ้นแกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะเห็นรูปดวยจักษุ อกุศลธรรมอัน
ลามกเหลานั้น ไมอยูในภายในของภิกษุนั้น เพราะอกุศลธรรมอันลามก
ไมอยูในภายในของภิกษุนั้น เหตุนั้น เราจึงเรียกภิกษุนั้นวา ไมมีอันเตวาสิก เพราะอกุศลธรรมอันลามกไมครอบงําภิกษุนั้น เหตุนั้น เราจึง
เรียกภิกษุนั้นวา ไมมีอาจารย อกุศลธรรมอันลามก คือ ความดําริอัน
ฟุงซาน เปนเครื่องประกอบสัตวไวในภพ ยอมไมเกิดขึ้นแกภิกษุ เพราะ
ฟงเสียงดวยหู เพราะสูดกลิ่นดวยจมูก เพราะลิ้มรสดวยลิ้น เพราะถูกตอง
โผฏฐัพพะดวยกาย เพราะรูแจงธรรมารมณดว ยใจ อกุศลธรรมอัน
ลามกเหลานั้น ไมอยูในภายในของภิกษุนั้น เพราะอกุศลธรรมอันลามก
ไมอยูในภายในของภิกษุนั้น เหตุนั้น เราจึงเรียกภิกษุนั้นวา ไมมีอันเตวาสิก เพราะอกุศลธรรมอันลามกไมครอบงําภิกษุนั้น เหตุนั้น เราจึง
เรียกภิกษุนั้นวา ไมมีอาจารย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูไมมีอันเตวาสิก
ไมมีอาจารย ยอมอยูเปนสุขสําราญ ดวยประการอยางนี้แล ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุอยูประพฤติพรหมจรรยอันไมมีอันเตวาสิก ไมมีอาจารย
ดังนี้ ภิกษุผูมีอันเตวาสิก มีอาจารย ยอมอยูเปนทุกข ไมสําราญ ( สวน )
ผูไมมีอันเตวาสิก ไมมีอาจารย ยอมอยูเปนสุขสําราญ ดังนี้แล.
จบ อนันเตวาสิกานาจริยสูตรที่ ๖
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๗. ติตถิยสูตร

วาดวยทุกข
[ ๒๓๘ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาวาพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย
พึงถามพวกเธออยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย พวกทานอยูประพฤติพรหมจรรย
ในสํานักพระสมณโคดมเพื่อประสงคอะไร. พวกเธอเมื่อถูกถามอยางนี้
พึงพยากรณแกพวกเขาอยางนี้วา พวกเราอยูประพฤติพรหมจรรยในสํานัก
พระผูมีพระภาคเจา เพื่อกําหนดรูทุกข ก็ถาพวกเขาถามอยางนี้วา อาวุโส
ทั้งหลาย ก็ทุกขที่ทานทั้งหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในสํานักพระสมณโคดมเพื่อรูนั้น เปนไฉน พวกเธอพึงพยากรณแกพวกเขาอยางนี้วา พวกเรา
อยูประพฤติพรหมจรรยในสํานักพระผูมีพระภาคเจา เพื่อกําหนดรูทุกข
คือจักษุ ทุกขคือรูป ทุกขคือจักษุวิญญาณ ทุกขคือจักษุสัมผัส
ทุกขคือสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น เพราะ
จักษุสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ พวกเราอยูประพฤติพรหมจรรยในสํานักพระผูมีพระภาคเจา เพื่อกําหนดรูทุกขคือใจ ทุกขคือธรรมารมณ ทุกข
คือมโนวิญญาณ ทุกขคือมโนสัมผัส ทุกขคือสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ดูกอนอาวุโส
ทั้งหลาย พวกเธอเมื่อถูกถามอยางนี้ พึงพยากรณแกพวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้น อยางนี้แล.
จบ ติตถิยสูตรที่ ๗
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อรรถกถาอันเตวาสิกสูตรที่ ๖ เปนตน
ในอันเตวาสิกสูตรที่ ๖ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อนนฺเตวาสิก ไดแกเวนจากกิเลสอันอยูในภายใน. บทวา
อนาจริยก ไดแกเวนจากกิเลสอันมาจากภายนอก. บทวา อนฺตสฺส วสนฺติ
ไดแก ยอมอยูในภายในของผูนั้น. บทวา เต น สมุทาจรนฺติ ความวา
อกุศลธรรมเหลานั้น ยอมครอบงํา ทวมทับ ผูนั้น หรือใหผูนนั้ สําเหนียก
กิเลสเหลานั้นชื่อวาเปนอาจารยของเขา ดวยอรรถวาอบรม กลาวคือให
สําเหนียกดังนี้วา จงทําเวชกรรมอยางนี้ จงทําทูตกรรมอยางนี้. กิเลส
เหลานี้ ยอมชื่อวา เปนอาจารยดังนี้. อธิบายวา ภิกษุเปนผูอันอาจารย
เหลานั้นทําใหเลื่อมใส. คําที่เหลือในที่นี้ พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลว
นั่นแล. สูตรที่ ๗ มี่นัยดังกลาวแลวแล.
จบ อรรถกถาอันเตวาสิกสูตรที ๖ - ๗
๘. ปริยายสูตร

วาดวยเหตุที่จะใหภิกษุอาศัยพยากรณอรหัตตผล
[๒๓๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหตุมีหรือ ที่จะใหภิกษุอาศัย
พยากรณอรหัตตผล เวนจากเชื่อผูอื่น หรือเวนจากความชอบใจ เวนจาก
การฟงตอ ๆ กันมา เวนจากการนึกเดาเอาตามเหตุ เวนจากการถือเอาใจ
ความตามความเห็นของตน ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบ
แลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ภิกษุ
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ทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลายของพวกขาพระองค มีพระผูมีพระภาคเจาเปนมูล เปนผูแนะนํา เปนที่พึ่ง ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอเนื้อความแหงภาษิตนี้จงแจมแจง
กะพระผูมีพระภาคเจาเถิด ภิกษุทั้งหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาคเจาแลว
จักทรงจําไว พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาอยางนั้น
พวกเธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวบัดนี้ ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัส
พระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เหตุมีอยู ที่จะใหภิกษุอาศัยพยากรณอรหัตตผล เวนจากการเชื่อผูอื่น เวน
จากความชอบใจ เวนจากการฟงตอ ๆ กันมา เวนจากการนึกเดาเอาตาม
เหตุ เวนจากการถือเอาวาตองกับความเห็นของตน ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปน
อยางนี้มิไดมี.
[๒๔๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุที่จะใหภิกษุอาศัยพยากรณ
อรหัตตผล ฯลฯ เปนไฉน. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว
ยอมรูชัดซึ่งราคะ โทสะและโมหะอันมีอยูในภายในวาราคะ โทสะ และ
โมหะมีอยูในภายในของเรา ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมรูชัดซึ่งราคะ
โทสะ และโมหะอันมีอยูในภายในวา ราคะ โทสะ และโมหะมีอยูใน
ภายในของเรา หรือรูช ัดซึ่งราคะ โทสะ และโมหะอันไมมีอยูในภายในวา
ราคะ โทสะ และโมหะไมมีอยูในภายในของเรา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธรรม เหลานี้พึงทราบดวยการเชื่อตอผูอื่น พึงทราบดวยความชอบใจ พึง
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ทราบดวยการฟงตอ ๆ กันมา พึงทราบดวยการนึกเดาเอาตามเหตุ หรือ
พึงทราบดวยการถือเอาวาตองกับความเห็นของตนบางหรือหนอ. ภิกษุ
เหลานั้นกราบทูลวา ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้พึงทราบไดเพราะเห็นดวย
ปญญามิใชหรือ.
ภิ. อยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมขอ นี้ก็เปนเหตุใหภิกษุอาศัยพยากรณ
อรหัตตผล เวนจากการเชื่อผูอื่น เวนจากความชอบใจ เวนจากการฟง
ตอ ๆ กันมา เวนจากการนึกเดาเอาตามเหตุ เวนจากการถือเอาวาตองกับ
ความเห็นของตน ยอมรูช ัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจ
ที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
[๒๔๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุลิ้มรสดวย
ลิ้น ฯลฯ.
[๒๔๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุรูแจง
ธรรมารมณดวยใจแลว ยอมรูชัดซึ่งราคะ โทสะ และโมหะอันมีอยูใน
ภายในวา ราคะ โทสะ และโมหะมีอยูในภายในของเรา หรือยอมรูชัด
ซึ่งราคะ โทสะ และโมหะอันไมมีอยูในภายในวา ราคะ โทสะ และโมหะ
ไมมีอยูในภายในของเรา ภิกษุรูแจงธรรมารมณอยางใดดวยใจแลว ยอมรู
ชัดซึ่งราคะ โทสะ และโมหะอันมีอยูในภายในวา ราคะ โทสะ และโมหะมี
อยูในภายในของเรา หรือยอมรูชัดซึง่ ราคะ โทสะ และโมหะ อันไมมีอยู
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ในภายในวา ราคะ โทสะ และโมหะไมมีอยูในภายในของเรา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมเหลานั้นพึงทราบไดดวยการเชื่อตอผูอื่น ทราบไดดวยความ
ชอบใจ ทราบไดดวยการฟงตอ ๆ กันมาทราบไดดวยการนึกเดาเอาตามเหตุ
หรือพึงทราบไดดวยการถือเอาวาตองกับความเห็นของตน บางหรือหนอ.
ภิ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ธรรมเหลานี้พึงทราบไดเพราะเห็นดวยปญญามิใชหรือ.
ภิ. อยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมขอนี้ก็เปนเหตุใหภิกษุอาศัยพยากรณ
อรหัตตผลเวนจากการเชื่อตอผูอื่น เวนจากความชอบใจ เวนจากการฟงตอ ๆ
กันมา เวนจากการนึกเดาเอาตามเหตุ เวนจากการถือเอาวาตองกับความ
เห็นของตน ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา
ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ปริยายสูตรที่ ๘
อรรถกถาปริยายสูตรที่ ๘
ในปริยายสูตรที่ ๘ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ย ปริยาย อาคมฺม ความวา อาศัยเหตุใด. บทวา อฺเตฺรว
สทฺธาย ความวา เวนศรัทธา คือ ปราศจากศรัทธา. ก็ในทีน่ ี้ บทวา
สทฺธา ไมไดหมายเอาศรัทธา ที่ประจักษ ( เห็นดวยตนเอง ) แตคําวา
ศรัทธานี้ ทานกลาวหมายถึงอาการเชื่อที่ฟงคนอื่นพูดวาเขาวาอยางนั้นแลว
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ก็มิไดเลื่อมใสอาการ คือ การใหชอบใจแมในสิ่งที่ชอบใจเปนตน เห็นดวย
แลวยึดถือวา นี่มีจริงเปนจริง ชื่อวา รุจิ ชอบใจ ฟงตามคําบอกเลาวา
เรื่องนี้จักมีจักเปนจริง ชือ่ วา ฟงตามกันมา. เมื่อนั่งคิดถึงเหตุ เหตุยอม
ปรากฏ เมื่อเหตุปรากฏอยางนี้ การเชื่อถือวา เรือ่ งนี้มีจริง ชื่อวา ตรึก
ตามอาการ. อธิบายวา ตรึกตามเหตุ. เมื่อนั่งคิด ลัทธิอันลามก ยอมเกิดขึ้น
อาการคือการถือเอาลัทธิลามกนั้นวา สิ่งนี้ก็คือสิ่งนั้นมีอยู ชื่อวา เชื่อดวย
ชอบใจวาตองกับลัทธิของตน. บทวา อฺ พฺยากเรยฺย ความวา หลุดพนฐานะ ๕ เหลานี้แลว พึงพยากรณพระอรหัต. ในสูตรนี้ตรัสถึง
ปจเจกขณญาณ สําหรับพระเสขะและอเสขะ.
จบ อรรถกถาปริยายสูตรที่ ๘
๙. อินทริยสูตร

วาดวยเรื่องอินทรีย
[๒๔๓] ครั้งนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ที่พระองคตรัสวา ภิกษุผูถึงพรอมดวยอินทรีย ๆ ดังนี้ ภิกษุเปน
ผูถึงพรอมดวยอินทรียดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนภิกษุ ถาวาภิกษุพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในจักขุนทรีย ยอมเบื่อหนายในจักขุนทรีย ฯลฯ พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและ
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ความเสื่อมในมนินทรีย ยอมเบื่อหนายในมนินทรีย เมื่อเบื่อหนาย ยอม
คลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมี
ญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูช ัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว
กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกอนภิกษุ
ภิกษุเปนผูถึงพรอมดวยอินทรีย ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.
จบ อินทริยสูตรที่ ๙
อรรถกถาอินทริยสูตรที่ ๙
ในอินทริยสูตรที่ ๙ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อินฺทฺริยสมฺปนฺโน ไดแก ภิกษุผูมีอินทรียสมบูรณ. ในคํานั้น
ภิกษุใดพิจารณาอินทรีย ๖ แลวบวรลุพระอรหัต ภิกษุนั้นชือ่ วา มีอินทรีย
สมบูรณ ภิกษุนั้นชื่อวา เปนผูมีอินทรียสมบูรณเพราะประกอบดวยอินทรีย
ที่ขาวสะอาดหมดพยศ หรือเพราะประกอบดวยอินทรีย มีศรัทธาเปนตน
ที่เกิดขึ้นแกผูพิจารณาอินทรีย ๖ มีจักขุนทรียเปนตน. พระผูม ีพระภาคเจา
ทรงหมายเอาภิกษุผูมีอินทรียสมบูรณนั้น จึงทรงทําเทศนาใหพิสดารแก
ภิกษุนั้นโดยนัยมีอาทิวา จกฺขุนฺทฺริเย จ ดังนี้ แลวตรัสวา เอตฺตาวตา โข
ภิกฺขุ อินฺทฺรยี สมฺปนฺโน ภิกษุที่ชื่อวา สมบูรณดวยอินทรีย ดวยเหตุ
เพียงเทานี้.
จบ อรรถกถาอินทริยสูตรที่ ๙
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๑๐. ธรรมกถิกสูตร

วาดวย เหตุที่เรียกวาเปนธรรมกถึก
[๒๔๔] ครั้งนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ที่เรียกวา ภิกษุเปนพระธรรมกถึก ๆ ดังนี้ ภิกษุเปนพระธรรมกถึก
ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ ถาภิกษุ
แสดงธรรมเพื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับจักษุ ควรเรียกไดวา
ภิกษุเปนพระธรรมกถึก ถาเปนผูปฏิบัติเพื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อ
ดับจักษุ ควรเรียกไดวา ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ถาเปนผูหลุดพน
เพราะหนาย เพราะคลายกําหนัด เพราะดับ เพราะไมถือมั่นจักษุ ควร
เรียกไดวา ภิกษุผูบรรลุนพิ พานในปจจุบัน ฯลฯ ภิกษุแสดงธรรมเพื่อหนาย
เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับใจ ควรเรียกไดวา ภิกษุเปนพระธรรมกถึก
ถาเปนผูปฏิบัติเพื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับใจ ควรเรียกไดวา
ภิกษุเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ถาเปนผูหลุดพนเพราะหนาย
เพราะคลายกําหนัด เพราะดับ เพราะไมถือมั่นใจ ควรเรียกไดวา ภิกษุผู
บรรลุนิพพานในปจจุบัน.
จบ ธรรมกถิกสูตรที่ ๑๐
จบ นวปุราณวรรคที่ ๕
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อรรถกถาธรรมกถิกสูตรที่ ๑๐
อรรถกถาธรรมกถิกสูตรที่ ๑๐ มีนัยดังกลาวแลวในหนหลังนั้นแล.
จบ นวปุราณวรรคที่ ๕

รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. กรรมสูตร ๒. ปฐมสัปปายสูตร ๓. ทุติยสัปปายสูตร
๔. ตติยสัปปายสูตร ๕ จตุตถสัปปายสูตร ๖. อนันเตวาสิกานาจริยสูตร
๗. ติตถิยสูตร ๘. ปริยายสูตร ๙. อินทรียสูตร ๑๐. ธรรมกถิกสูตร.

รวมวรรคในตติยปณณาสกนี้ คือ
๑. โยคักเขมิวรรค ๒.โลกกามคุณวรรค ๓. คหปติวรรค
๔. เทวทหวรรค ๕. นวปุราณวรรค.
จบ ตติยปณณาสก
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๔. จตุตถปณณาสก
นันทิขยวรรคที่ ๑
๑. ปฐมนันทิขยสูตร

๑

วาดวยความสิ้นไปแหงความเพลิดเพลิน
[๒๔๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเห็นจักษุอันไมเที่ยงนั้นแลวา
ไมเที่ยง ความเห็นของภิกษุนั้น ชื่อวาเปนความเห็นชอบ ภิกษุเมื่อเห็นชอบ
ยอมเบื่อหนาย เพราะสิ้นความเพลิดเพลิน จึงสิ้นราคะ เพราะสิ้นราคะ
จึงสิ้นความเพลิดเพลิน เพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะ เราจึงเรียกวา
จิตหลุดพนดีแลว ฯลฯ ภิกษุเห็นใจอันไมเที่ยงนั่นแลวา ไมเที่ยง ความเห็น
ของภิกษุนั้น ชื่อวาเปนความเห็นชอบ เมื่อเห็นชอบยอมเบื่อหนาย เพราะ
สิ้นความเพลิดเพลิน จึงสิ้นราคะ เพราะสิ้นราคะ จึงสิ้นความเพลิดเพลิน
เพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะ เราจึงเรียกวา จิตหลุดพนดีแลว.
จบ ปฐมนันทิขยสูตรที่ ๑
๒. ทุตยิ นันทิขยสูตร

วาดวยความสิ้นไปแหงความเพลิดเพลิน
[๒๔๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเห็นรูปอันไมเที่ยงนั่นแลวา
ไมเที่ยง ความเห็นของภิกษุนั้น ชื่อวาเปนความเห็นชอบ ภิกษุเมื่อเห็น
ชอบยอมเบื่อหนาย เพราะสิ้นความเพลิดเพลิน จึงสิ้นราคะ เพราะสิ้น
๑. อรรถกถาสูตรที่ ๑ - ๔ แกรวมกันไวทายสูตรที่ ๔.
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ราคะ จึงสิ้นความเพลิดเพลิน เพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะ เราจึง
เรียกวา หลุดพนดีแลว ภิกษุเห็นเสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ
อันไมเที่ยงนั่นแลวา ไมเที่ยง ความเห็นของภิกษุนั้น ชื่อวาเปนความ
เห็นชอบ ภิกษุเมื่อเห็นชอบยอมเบื่อหนาย เพราะสิ้นความเพลิดเพลิน
จึงสิ้นราคะ เพราะสิ้นราคะ จึงสิ้นความเพลิดเพลิน เพราะสิ้นความ
เพลิดเพลินและราคะ เราจึงเรียกวา จิตหลุดพนดีแลว.
จบ ทุติยนันทิขยสูตรที่ ๒
๓. ตติยนันทิขยสูตร

วาดวยความสิ้นไปแหงความเพลินเพลิน
[๒๔๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงใสใจถึงจักษุโดย
อุบายอันแยบคาย จงพิจารณาเห็นความไมเที่ยงแหงจักษุตามความเปนจริง
เมื่อใสใจถึงจักษุโดยอุบายยอนแยบคาย พิจารณาเห็นความไมเที่ยงแหงจักษุ
ตามความเปนจริง ยอมเบื่อหนายแมในจักษุ เพราะสิ้นความเพลิดเพลิน
จึงสิ้นราคะ เพราะสิ้นราคะ จึงสิ้นความเพลิดเพลิน เพราะสิ้นความ
เพลิดเพลินและราคะ เราจึงเรียกวา จิตหลุดพนดีแลว ฯลฯ เธอทั้งหลาย
จงใสใจถึงใจ โดยอุบายอันแยบคาย จงพิจารณาเห็นความไมเที่ยงแหงใจ
ตามความเปนจริง เมื่อใสใจถึงใจ โดยอุบายอันแยบคาย พิจารณาเห็น
ความไมเที่ยงแหงใจตามความเปนจริง ยอมเบื่อหนายแมในใจ เพราะสิ้น
ความเพลิดเพลิน จึงสิ้นราคะ เพราะสิ้นราคะ จึงสิ้นความเพลิดเพลิน
เพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะ เราจึงเรียกวา จิตหลุดพนดีแลว.
จบ ตติยนันทิขยสูตรที่ ๓
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๔. จตุตถนันทิขยสูตร

วาดวยความสิ้นไปแหงความเพลิดเพลิน
[๒๔๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงใสใจถึงรูปโดย
อุบายอันแยบคาย จงพิจารณาเห็นความไมเที่ยงแหงรูปตามความเปนจริง
เมื่อใสใจถึงรูปโดยอุบายอันแยบคาย พิจารณาเห็นความไมเที่ยงแหงรูป
ตามความเปนจริง ยอมเบื่อหนายแมในรูป เพราะสิ้นความเพลิดเพลิน
จึงสิ้นราคะ เพราะสิ้นราคะ จึงสิ้นความเพลิดเพลิน เพราะสิ้นความ
เพลิดเพลินและราคะ เราจึงเรียกวา จิตหลุดพนดีแลว ฯลฯ เธอทั้งหลาย
จงใสใจถึงธรรมารมณโดยอุบายอันแยบคาย จึงพิจารณาเห็นความไมเที่ยง
แหงธรรมารมณตามความเปนจริง เมื่อใสใจถึงธรรมารมณโดยอุบายอัน
แยบคาย พิจารณาเห็นความไมเที่ยงแหงธรรมารมณตามความเปนจริง
ยอมเบื่อหนายในธรรมารมณ เพราะสิ้นความเพลิดเพลิน จึงสิ้นราคะ
เพราะสิ้นราคะ จึงสิ้นความเพลิดเพลิน เพราะสิ้นความเพลิดเพลินและ
ราคะ เราจึงเรียกวา จิตหลุดพนดีแลว.
จบ จตุตถนันทิขยสูตรที่ ๔
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จตุตถปณณาสก
นันทิขยวรรคที่ ๑
อรรถกถานันทิขยสูตรที่ ๑ - ๔
นันทิขยวรรค นันทิขยสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา นนฺทิกขฺ ยา ราคกฺขโย ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย ทาน
กลาววา นันทิ และราคะ โดยอรรถก็เปนอันเดียวกัน. บทวา สุวิมุตฺต
ความวา หลุดพนดวยดี โดยหลุดพนดวยอรหัตตผล. คําที่เหลือในสูตรนี้
และในสูตรที่ ๒ เปนตน งายทั้งนั้น.
จบ อรรถกถานันทิขยสูตรที่ ๑ - ๔
๕. ปฐมชีวกัมพวนสูตร

วาดวยสิ่งทั้งปวงปรากฏตามความเปนจริง
[๒๔๙] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ชีวกัมพวัน
กรุงราชคฤห ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ เพราะเมื่อภิกษุมีจิตตั้งมั่น
แลว สิ่งทั้งปวงยอมปรากฏตามความเปนจริง. ก็อะไรเลาปรากฏตามความ
เปนจริง. คือ จักษุยอมปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเที่ยง รูปยอม
ปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเที่ยง จักษุวิญญาณยอมปรากฏตามความ
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เปนจริงวา ไมเที่ยง จักษุสัมผัสยอมปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเที่ยง
แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัส
เปนปจจัย ยอมปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเที่ยง ฯลฯ ใจยอมปรากฏ
ตามความเปนจริงวา ไมเที่ยง ธรรมารมณยอมปรากฏตามความเปนจริงวา
ไมเที่ยง มโนวิญญาณยอมปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเที่ยง มโนสัมผัส
ยอมปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเที่ยง แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ยอมปรากฏตาม
ความเปนจริงวา ไมเที่ยง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ
เพราะเมื่อภิกษุมีจิตตั้งมั่นแลว สิ่งทั้งปวงยอมปรากฏตามความเปนจริง.
จบ ปฐมชีวกัมพวนสูตรที่ ๕
๖. ทุติยชีวกัมพวนสูตร

วาดวยสิ่งทั้งปวงปรากฏตามความเปนจริง
[๒๕๐] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ชีวกัมพวัน
กรุงราชคฤห ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงหลีกเรนบําเพ็ญความเพียร เพราะเมื่อ
ภิกษุหลีกเรนอยู สิ่งทัง้ ปวงยอมปรากฏตามความเปนจริง ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ก็อะไรเลายอมปรากฏตามความเปนจริง. คือ จักษุยอมปรากฏ
ตามความเปนจริงวา ไมเที่ยง รูปยอมปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเที่ยง
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จักษุวิญญาณยอมปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเที่ยง จักษุสัมผัสยอม
ปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเที่ยง แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิด เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ก็ยอมปรากฏตาม
ความเปนจริงวา ไมเที่ยง ฯลฯ ใจยอมปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเที่ยง
ธรรมารมณยอ มปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเทีย่ ง มโนวิญญาณยอม
ปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเที่ยง มโนสัมผัสยอมปรากฏตามความเปน
จริงวา ไมเที่ยง แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิด
ขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ก็ยอมปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเที่ยง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงหลีกเรนบําเพ็ญความเพียร เพราะเมื่อ
ภิกษุหลีกเรนอยู สิ่งทั้งปวงยอมปรากฏตามความเปนจริง.
จบ ทุติยชีวกัมพวนสูตรที่ ๖
อรรถกถาชีวกัมพวนสูตรที่ ๕ - ๖
สูตรที่ ๕ ตรัสสําหรับเหลาภิกษุผูยังบกพรองดวยสมาธิ. สูตรที่ ๖
พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา กรรมฐานของพวกเธอตองไดพี่เลี้ยง จึง
ตรัสสําหรับเหลาภิกษุผูไดความที่จิตมีอารมณเปนหนึ่ง และความสงัดกาย
แตยังบกพรองดวยการหลีกเรน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา โอกฺกายติ
ไดแกอันเขารูกันทั่ว คือ ปรากฏ. ดังนั้น ในสูตรทั้ง ๒ พระผูมีพระภาคเจา
จึงไดตรัสมรรค ๔ พรอมดวยวิปสสนา.
จบ อรรถกถาชีวกัมพวนสูตรที่ ๕ - ๖
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๗. ปฐมมหาโกฏฐิกสูตร

๑

วาดวยการละความพอใจในสิ่งทีไ่ มเทียง
[๒๕๑] ครั้งนั้นแล ทานพระมหาโกฏฐิกะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระองคโปรดแสดงธรรมแก
ขาพระองคโดยยอ ที่ขาพระองคฟงแลว พึงเปนผูหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว
เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยูเถิด พระผูมพี ระภาคเจา
ตรัสวา ดูกอนโกฏฐิกะ สิ่งใดแล ไมเที่ยง เธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้น ก็
สิ่งอะไรเลาไมเที่ยง จักษุไมเที่ยง เธอพึงละความพอใจในจักษุนั้น รูปไม
เที่ยง เธอพึงละความพอใจในรูปนั้น จักษุวิญญาณไมเที่ยง เธอพึงละความ
พอใจในจักษุวิญญาณนั้น จักษุสัมผัสไมเที่ยง เธอพึงละความพอใจใน
จักษุสัมผัสนั้น แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิด
ขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัยไมเที่ยง. เธอพึงละความพอใจในสุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย
นั้นเสีย หูไมเที่ยง . . . จมูกไมเที่ยง . . . ลิ้นไมเที่ยง . . . กายไมเที่ยง. . .
ใจไมเที่ยง เธอพึงละความพอใจในใจนั้น ธรรมารมณไมเที่ยง เธอพึง
ละความพอใจในธรรมารมณ มโนวิญญาณไมเที่ยง เธอพึงละความพอใจ
ในมโนวิญญาณนั้น มโนสัมผัสไมเที่ยง เธอพึงละความพอใจในมโนสัมผัส
นั้น แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น เพราะ
๑. อรรถกถาสูตรที่ ๗-๘-๙ แกรวมไวทา ยสูตรที่ ๙
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มโนสัมผัสเปนปจจัยไมเที่ยง เธอพึงละความพอใจในสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยนั้นเสีย ดูกอน
โกฏฐิกะ สิง่ ใดไมเที่ยง เธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นเสีย.
จบ ปฐมมหาโกฏฐิกสูตรที่ ๗
๘. ทุติยมหาโกฏฐิกสูตร

วาดวยการละความพอใจในสิ่งทีเ่ ปนทุกข
[ ๒๕๒ ] ครั้งนั้นแล ทานพระมหาโกฏฐิกะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ฯลฯ. ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคโปรดทรง
แสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ ทีข่ าพระองคฟงแลว พึงเปนผูหลีก
ออกจากหมูอยูผูเดียว เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยูเถิด
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนโกฏฐิกะ สิ่งใดแลเปนทุกข เธอพึงละ
ความพอใจในสิ่งนั้นเสีย ก็สิ่งอะไรเลาเปนทุกข. จักษุแลเปนทุกข เธอ
พึงละความพอใจในจักษุนั้น รูปเปนทุกข เธอพึงละความพอใจในรูปนั้น
จักษุวิญญาณเปนทุกข เธอพึงละความพอใจในจักษุวิญญาณนั้น จักษุสัมผัส
เปนทุกข เธอพึงละความพอใจในจักษุสัมผัสนั้น แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัยเปนทุกข เธอ
พึงละความพอใจในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น
เพราะจักษุสัมผัสนั้นเสีย หูเปนทุกข.. . จมูกเปนทุกข... ลิ้นเปนทุกข...
กายเปนทุกข. . . ใจเปนทุกข เธอพึงละความพอใจในใจนั้น ธรรมารมณ
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เปนทุกข เธอพึงละความพอใจในธรรมารมณนนั้ มโนวิญญาณเปนทุกข
เธอพึงละความพอใจในมโนวิญญาณนั้น มโนสัมผัสเปนทุกข เธอพึงละ
ความพอใจในมโนสัมผัสนั้น แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยเปนทุกข เธอพึงละความพอใจ
ในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยนั้นเสีย ดูกอนโกฏฐิกะ สิ่งใดแลเปนทุกข เธอพึงละ
ความพอใจในสิ่งนั้นเสีย.
จบ ทุติยมหาโกฏฐิกสูตรที่ ๘
๙. ตติยมหาโกฏฐิกสูตร

วาดวยการละความพอใจในสงที่เปนอนัตตา
[๒๕๓] ครั้งนั้นแล ทานพระมหาโกฏฐิกะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ฯ ล ฯ ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ .ขอประทานพระวโรกาส ขอพระองคโปรดทรงแสดง
ธรรมแกขาพระองคโดยยอ ที่ขาพระองคฟงแลว พึงเปนผูหลีกออกจาก
หมูอยูผูเดียว เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยูเถิด พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนโกฏฐิกะ ก็สิ่งใดแลเปนอนัตตา เธอพึงละความ
พอใจในสิ่งนั้น ก็สิ่งอะไรเลาเปนอนัตตา ดูกอนโกฏฐิกะ จักษุแลเปน
อนัตตา เธอพึงละความพอใจในจักษุนั้น รูปเปนอนัตตา เธอพึงละความ
พอใจในรูปนั้น จักษุวิญญาณเปนอนัตตา เธอพึงละความพอใจในจักษุ
วิญญาณนั้น จักษุสัมผัสเปนอนัตตา เธอพึงละความพอใจในจักษุสัมผัส
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นั้น แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุ
สัมผัสเปนปจจัยเปนอนัตตา เธอพึงละความพอใจในสุขเวทนา ทุขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัยนั้นเสีย หูเปน
อนัตตา . . . จมูกเปนอนัตตา . . . ลิน้ เปนอนัตตา . . . กายเปนอนัตตา . . .
ใจเปนอนัตตา เธอพึงละความพอใจในใจนั้น ธรรมารมณเปนอนัตตา
เธอพึงละความพอใจในธรรมารมณนนั้ มโนวิญญาณเปนอนัตตา เธอพึง
ละความพอใจในมโนวิญญาณนั้น มโนสัมผัสเปนอนัตตา เธอพึงละความ
พอใจในมโนสัมผัสนั้น แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้น เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยเปนอนัตตา เธอพึงละความพอใจ
ในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัส
เปนปจจัยนั้นเสีย ดูกอนโกฏฐิกะ สิ่งใดแลเปนอนัตตา เธอพึงละความ
พอใจในสิ่งนั้นเสีย.
จบ ตติยมหาโกฏฐิกสูตรที่ ๙
อรรถกถามหาโกฏฐิกสูตรที่ ๗ - ๙
ใน ๓ สูตรมีสตู รที่ ๗ เปนตน พระผูมีพระภาคเจาตรัสเฉพาะ
ธรรมเปนเครื่องบมวิมุตติของพระเถระ.
จบ อรรถกถามหาโกฏฐิกสูตรที่ ๗ - ๙
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๑๐. มิจฉาทิฏฐิสตู ร

๑

วาดวยการละมิจฉาทิฏฐิ
[๒๕๔] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลว ไดทลู ถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระองคผูเจริญ บุคคลรูอ ยูอยางไร เห็นอยูอยางไร จึงจะละมิจฉาทิฏฐิได.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ บุคคลรูเห็นจักษุแล โดยความ
เปนของไมเที่ยง จึงจะละมิจฉาทิฏฐิได รูเห็นรูปโดยความเปนของไมเที่ยง
จึงจะละมิจฉาทิฏฐิได รูเห็นจักษุวิญญาณโดยความเปนของไมเที่ยง จึงจะละ
มิจฉาทิฏฐิได รูเห็นจักษุสัมผัสโดยความเปนของไมเที่ยง จึงจะละมิจฉาทิฏฐิได รูเห็นแมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น
เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย โดยความเปนของไมเที่ยง จึงจะละมิจฉาทิฏฐิ
ได บุคคลรูเห็นหู รูเห็นจมูก รูเห็นลิน้ รูเห็นกาย รูเห็นใจโดยความ
เปนของไมเที่ยง จึงจะละมิจฉาทิฏฐิได รูเห็นธรรมารมณโดยความเปน
ของไมเที่ยง จึงจะละมิจฉาทิฏฐิได รูเห็นมโนวิญญาณโดยความเปนของ
ไมเที่ยง จึงจะละมิจฉาทิฏฐิได รูเห็นมโนสัมผัสโดยความเปนของไมเที่ยง
จึงจะละมิจฉาทิฏฐิได รูเห็นสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย โดยความเปนของไมเที่ยง จึงจะละ
มิจฉาทิฏฐิได ดูกอนภิกษุ เมื่อบุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้แล
จึงจะละมิจฉาทิฏฐิได.
จบ มิจฉาทิฏฐิสูตรที่ ๑๐
๑. อรรถกถาสูตรที่ ๑๐-๑๑-๑๒ แกรวมไวทายสูตรที่ ๑๒

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 304

๑๑. สักกายทิฏฐิสูตร

วาดวยการละสักกายทิฏฐิ
[๒๕๕] ครั้งนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ฯลฯ ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
บุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยูอยางไร จึงจะละสักกายทิฏฐิได. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ บุคคลรูเห็นจักษุแลโดยความเปนทุกข
จึงจะละสักกายทิฏฐิได รูเ ห็นรูปโดยความเปนทุกข จึงจะละสักกายทิฏฐิได
รูเห็นจักษุวิญญาณโดยความเปนทุกข จึงจะละสักกายทิฏฐิได รูเห็นจักษุสัมผัสโดยความเปนทุกข จึงจะละสักกายทิฏฐิได รูเห็นแมสุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพระจักษุสัมผัสเปนปจจัย
โดยความเปนทุกข จึงจะละสักกายทิฏฐิได บุคคลรูเห็นหู รูเห็นจมูก
รูเห็นลิ้น รูเห็นกาย รูเห็นใจโดยความเปนทุกข จึงจะละสักกายทิฏฐิได
รูเห็นธรรมารมณโดยความเปนทุกข จึงจะละสักกายทิฏฐิได รูเห็นมโนวิญญาณโดยความเปนทุกข จึงจะละสักกายทิฏฐิได รูเห็นมโนสัมผัสโดย
ความเปนทุกข จึงจะละสักกายทิฏฐิได รูเห็นแมสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย โดยความเปน
ทุกข จึงจะละสักกายทิฏฐิได ดูกอนภิกษุ เมื่อบุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยู
อยางนี้แล จึงจะละสักกายทิฏฐิได.
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๑๒. อัตตานุทิฏฐิสูตร

วาดวยการละอัตตานุทิฏฐิ
[๒๕๖] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ฯลฯ ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
บุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยูอยางไร จึงจะละอัตตานุทิฏฐิได. พระผูมี
พระเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ บุคคลรูเห็นจักษุแล โดยความเปนอนัตตา
จึงจะละอัตตานุทิฏฐิได รูเห็นรูปโดยความเปนอนัตตา จึงจะละอัตตานุทิฏฐิได รูเห็นจักษุวิญญาณโดยความเปนอนัตตา จึงจะละอัตตานุทิฏฐิได
รูเห็นจักษุสัมผัสโดยความเปนอนัตตา จึงจะละอัตตานุทิฏฐิได รูเห็นแม
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัส
เปนปจจัย โดยความเปนอนัตตา จึงจะละอัตตานุทิฏฐิได บุคคลรูเห็นหู
รูเห็นจมูก รูเ ห็นลิ้น รูเห็นกาย รูเห็นใจโดยความเปนอนัตตา จึงจะละ
อัตตานุทิฏฐิได รูเห็นธรรมารมณโดยความเปนอนัตตา จึงจะละอัตตานุทิฏฐิได รูเห็นมโนวิญญาณโดยความเปนอนัตตา จึงจะละอัตตานุทิฏฐิได
รูเห็นมโนสัมผัสโดยความเปนอนัตตา จึงจะละอัตตานุทิฏฐิได รูเห็นแม
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัส
เปนปจจัย โดยความเปนอนัตตา จึงจะละอัตตานุทิฏฐิได ดูกอ นภิกษุ
เมื่อบุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้แล จึงจะละอัตตานุทิฏฐิได.
จบ อัตตานุทิฏฐิสูตรที่ ๑๒
นันทิขยวรรคที่ ๑
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อรรถกถามิจฉาทิฏฐิสูตรที่ ๑๐ - ๑๒
๓ สูตรมีสูตรที่ ๑๐ เปนตน ตรัสดวยอํานาจอัธยาศัยบุคคล
แผนกหนึ่งตางหาก. เนื้อความแหงสูตรเหลานั้น พึงทราบโดยนัยดังกลาว
แลวนั่นแล.
จบ อรรถกถามิจฉาทิฏฐิสูตรที่ ๑๐ - ๑๒
จบ นันทิขยวรรคที่ ๑

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมนันทิขยสูตร ๒.ทุติยนันทิขยสูตร ๓. ตติยนันทิขยสูตร
๔. จตุตถนันทิขยสูตร ๕. ปฐมชีวกัมพวนสูตร ๖. ทุติยชีวกัมพวนสูตร
๗. ปฐมมหาโกฏฐิกสูตร ๘. ทุติยมหาโกฏฐิกสูตร ๙. ตติยมหาโกฏฐิกสูตร
๑๐. มิจฉาทิฏฐิสูตร ๑๑. สักกายทิฏฐิสูตร ๑๒. อัตตานุทิฏฐิสูตร.
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สัฏฐิเปยยาลวรรคที่ ๒
๑. ปฐมฉันทสูตร

วาดวยการละฉันทะในสิ่งที่ไมเที่ยง
[๒๕๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละ
ฉันทะในสิ่งนั้นเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาไมเที่ยง. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย จักษุไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในจักษุนั้นเสีย
หูไมเที่ยง จมูกไมเที่ยง ลิ้นไมเที่ยง กายไมเที่ยง ใจไมเที่ยง เธอทั้งหลาย
พึงละฉันทะในใจนั้นเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมเที่ยง เธอพึงละ
ฉันทะในสิ่งนั้นเสีย.
จบ ปฐมฉันทสูตรที่ ๑
๒. ปฐมราคสูตร

วาดวยการละราคะในสิ่งที่ไมเที่ยง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละราคะในสิ่ง
นั้นเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาไมเที่ยง. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
จักษุไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละราคะในจักษุนั้นเสีย หูไมเที่ยง จมูกไม
เที่ยง ลิ้นไมเที่ยง กายไมเที่ยง ใจไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละราคะในใจ
นั้นเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละราคะในสิ่ง
นั้นเสีย.
จบ ราคสูตรที่ ๒
๑. สัฏฐิเปยยาลวรรคที่ ๒ อรรถกถาแกไวรวม ๆ กัน ทายวรรคนี้
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๓. ปฐมฉันทราคสูตร

วาดวยการละฉันทราคะในสิ่งที่ไมเที่ยง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมเที่ยง เธอทัง้ หลายพึงละฉันทราคะ
ในสิ่งนั้นเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาไมเที่ยง. ดูกอ นภิกษุทั้ง
หลาย จักษุไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในจักษุนั้นเสีย หูไมเที่ยง
จมูกไมเที่ยง ลิ้นไมเที่ยง กายไมเที่ยง ใจไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละ
ฉันทราคะในใจนั้นเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึง
ละฉันทราคะในสิ่งนั้นเสีย.
จบ ปฐมฉันทราคสูตรที่ ๓
๔. ทุติยฉันทสูตร

วาดวยการละฉันทะในสิ่งที่เปนทุกข
[๒๕๘] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สิ่งใด
เปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในสิ่งนั้น ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไร
เลาเปนทุกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุเปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละฉันทะ
ในจักษุนั้น หูเปนทุกข จมูกเปนทุกข ลิ้นเปนทุกข กายเปนทุกข ใจเปน
ทุกข เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในใจนั้นเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปน
ทุกข เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในสิ่งนั้นเสีย.
จบ ทุติยฉันทสูตรที่ ๔
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๕. ทุติยราคสูตร

วาดวยการละราคะในสิ่งที่เปนทุกข
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละราคะในสิ่ง
นั้นเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาเปนทุกข. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
จักษุเปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละราคะในจักษุนั้นเสีย หูเปนทุกข จมูก
เปนทุกข ลิน้ เปนทุกข กายเปนทุกข ใจเปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละ
ราคะในใจนั้นเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละ
ราคะในสิ่งนั้นเสีย.
จบ ทุติยราคสูตรที่ ๕
๖. ทุติยฉันทราคสูตร

วาดวยการละฉันทราคะในสิ่งที่เปนทุกข
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนทุกขเธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะ
ในสิ่งนั้นเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาเปนทุกข ดูกอ นภิกษุทั้ง
หลายจักษุเปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในจักษุนั้นเสีย หูเปน
ทุกข จมูกเปนทุกข ลิน้ เปนทุกข กายเปนทุกข ใจเปนทุกข เธอทั้ง
หลายพึงละฉันทราคะในใจนั้นเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิง่ ใดเปนทุกข
เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นเสีย.
จบ ทุติยฉันทราคสูตรที่ ๖
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๗. ตติยฉันทสูตร

วาดวยการละฉันทะในสิ่งที่เปนอนัตตา
[๒๕๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนอนัตตา เธอทั้งหลาย
พึงละฉันทะในสิ่งนั้นเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาเปนอนัตตา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในจักษุนั้น
เสีย หูเปนอนัตตา จมูกเปนอนัตตา ลิ้นเปนอนัตตา กายเปนอนัตตา
ใจเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในใจนั้นเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สิ่งใดเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในสิ่งนั้นเสีย.
จบ ตติยฉันทสูตรที่ ๗
๘. ตติยราคสูตร

วาดวยการละราคะในสิ่งที่เปนอนัตตา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละราคะ
ในสิ่งนั้นเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาเปนอนัตตา. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย จักษุเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละราคะโนจักษุนั้นเสีย หูเปน
อนัตตา จมูกเปนอนัตตา ลิ้นเปนอนัตตา กายเปนอนัตตา ใจเปนอนัตตา
เธอทั้งหลายพึงละราคะในใจนั้นเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนอนัตตา
เธอทั้งหลายพึงละราคะในสิ่งนั้นเสีย.
จบ ตติยราคสูตรที่ ๘
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๙. ตติยฉันทราคสูตร

วาดวยการละฉันทราคะในสิ่งที่เปนอนัตตา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะ
ในสิ่งนั้นเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาเปนอนัตตา. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย จักษุเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในจักษุนั้นเสีย
หูเปนอนัตตา จมูกเปนอนัตตา ลิ้นเปนอนัตตา กายเปนอนัตตา ใจเปน
อนัตตา เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในใจนั้นเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สิ่งใดเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นเสีย.
จบ ตติยฉันทราคสูตรที่ ๙
๑๐. จตุตถฉันทสูตร

วาดวยการละฉันทะในสิ่งที่ไมเที่ยง
[๒๖๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละ
ฉันทะในสิ่งนั้นเสีย ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาไมเที่ยง. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย รูปไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในรูปนั้นเสีย เสียง
ไมเที่ยง กลิน่ ไมเที่ยง รสไมเที่ยง โผฏฐัพพะไมเที่ยง ธรรมารมณไมเที่ยง
เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในธรรมารมณนั้นเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่ง
ใดไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในสิ่งนั้นเสีย.
จบ จตุตถฉันทสูตรที่ ๑๐
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๑๑. จตุตถราคสูตร

วาดวยการละราคะในสิ่งที่ไมเที่ยง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละราคะในสิ่ง
นั้นเสีย ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาไมเที่ยง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
รูปไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละราคะในรูปนั้นเสีย เสียงไมเที่ยง กลิ่น
ไมเที่ยง รสไมเที่ยง โผฏฐัพพะไมเที่ยง ธรรมารมณไมเที่ยง เธอทั้งหลาย
พึงละราคะในธรรมารมณนั้นเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมเที่ยง เธอ
ทั้งหลายพึงละราคะในสิ่งนั้นเสีย.
จบ จตุตถราคสูตรที่ ๑๑
๑๒. จตุตถฉันทราคสูตร

วาดวยการละฉันทราคะในสิง่ ที่ไมเที่ยง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะ
ในสิ่งนั้นเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาไมเที่ยง. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย รูปไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในรูปนั้นเสีย เสียง
ไมเที่ยง กลิน่ ไมเที่ยง รสไมเที่ยง โผฏฐัพพะไมเที่ยง ธรรมารมณไมเที่ยง
เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในธรรมารมณนั้นเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สิ่งใดไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นเสีย.
จบ จตุตถฉันทราคสูตรที่ ๑๒
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๑๓. ปญจมฉันทสูตร

วาดวยการละฉันทะในสิ่งที่เปนทุกข
[๒๖๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละ
ฉันทะในสิ่งนั้นเสีย ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาเปนทุกข ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย รูปเปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในรูปนั้นเสีย เสียง
เปนทุกข กลิ่นเปนทุกข รสเปนทุกข โผฏฐัพพะเปนทุกข ธรรมารมณ
เปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในธรรมารมณนั้นเสียง ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย สิง่ ใดเปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในสิ่งนั้นเสีย.
จบ ปญจมฉันทสูตรที่ ๑๓
๑๔. ปญจมราคสูตร

วาดวยการละราคะในสิ่งที่เปนทุกข
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละราคะในสิ่ง
นั้นเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาเปนทุกข. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
รูปเปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละราคะในรูปนั้นเสีย เสียงเปนทุกข กลิ่น
เปนทุกข รสเปนทุกข โผฏฐัพพะเปนทุกข ธรรมารมณเปนทุกข เธอ
ทั้งหลายพึงละราคะในธรรมารมณนนั้ เสีย ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สิ่งใด
เปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละราคะในสิ่งนั้นเสีย
จบ ปญจมราคสูตรที่ ๑๔
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๑๕. ปญจมฉันทราคสูตร

วาดวยการละฉันทราคะในสิ่งที่เปนทุกข
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะ
ในสิ่งนั้นเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาเปนทุกข. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย รูปเปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในรูปนั้นเสีย เสียง
เปนทุกข กลิ่นเปนทุกข รสเปนทุกข โผฏฐัพพะเปนทุกข ธรรมารมณ
เปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในธรรมารมณนั้นเสีย ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย สิง่ ใดเปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละฉันทวาคะในสิ่งนั้นเสีย.
จบ ปญจมฉันทราคสูตรที่ ๑๕
๑๖. ฉัฏฐฉันทสูตร

วาดวยการละฉันทะในสิ่งที่เปนอนัตตา
[๒๖๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนอนัตตา เธอทั้งหลาย
พึงละฉันทะในสิ่งนั้นเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาเปนอนัตตา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในรูปนั้นเสีย
เสียงเปนอนัตตา กลิ่นเปนอนัตตา รสเปนอนัตตา โผฏฐัพพะเปนอนัตตา
ธรรมารมณเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในธรรมารมณนั้นเสีย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในสิ่งนั้น
เสีย.
จบ ฉัฏฐฉันทสูตรที่ ๑๖
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๑๗. ฉัฏฐราคสูตร

วาดวยการละราคะในสิ่งที่เปนอนัตตา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละราคะใน
สิ่งนั้นเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สงิ่ อะไรเลาเปนอนัตตา. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย รูปเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละราคะในรูปนั้นเสีย เสียง
เปนอนัตตา กลิ่นเปนอนัตตา รสเปนอนัตตา โผฏฐัพพะเปนอนัตตา
ธรรมารมณเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละราคะในธรรมารมณนั้นเสีย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละราคะในสิ่งนั้น
เสีย.
จบ ฉัฏฐราคสูตรที่ ๑๗
๑๘. ฉัฏฐฉันทราคสูตร

วาดวยการละฉันทราคะในสิ่งที่เปนอนัตตา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนอนัตตาเธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะ
ในสิ่งนั้นเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาเปนอนัตตา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย รูปเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในรูปนั้นเสีย เสียง
เปนอนัตตา กลิ่นเปนอนัตตา รสเปนอนัตตา โผฏฐัพพะเปนอนัตตา
ธรรมารมณเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในธรรมารมณนั้น
เสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะ
ในสิ่งนั้นเสีย.
จบ ฉัฏฐฉันทราคสูตรที่ ๑๘
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๑๙. ปฐมอตีตสูตร

วาดวยอายตนะภายใน ๖ ที่เปนอดีตเปนของไมเที่ยง
[๒๖๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนอดีตเปนของไมเที่ยง
หูที่เปนอดีตเปนของไมเที่ยง จมูกที่เปนอดีตเปนของไมเที่ยง ลิ้นที่เปน
อดีตเปนของไมเที่ยง กายที่เปนอดีตเปนของไมเที่ยง ใจที่เปนอดีตเปน
ของไมเที่ยง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ยอมเบื่อหนาย แมในจักษุ แมในหู แมในจมูก แมในลิ้น แมในกาย
แมในใจ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน
เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปน
อยางนี้มิไดมี.
จบ ปฐมอตีตสูตรที่ ๑๙
๒๐. ปฐมอนาคตสูตร

วาดวยอายตนะภายใน ๖ ที่เปนอนาคตเปนของไมเที่ยง
[๒๖๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนอนาคตเปนของไมเที่ยง
หูที่เปนอนาคตเปนของไมเที่ยง จมูกที่เปนอนาคตเปนของไมเที่ยง ลิ้นที่
เปนอนาคตเปนของไมเที่ยง กายที่เปนอนาคตเปนของไมเที่ยง ใจที่เปน
อนาคตเปนของไมเที่ยง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว
เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ปฐมอนาคตสูตรที่ ๒๐
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๒๑. ปฐมปจจุปนนสูตร

วาดวยอายตนะภายใน ๖ ที่เปนปจจุบันเปนของไมเที่ยง
[๒๖๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนปจจุบันเปนของไมเที่ยง
หูที่เปนปจจุบันเปนของไมเที่ยง จมูกที่เปนปจจุบันเปนของไมเที่ยง ลิ้นที่
เปนปจจุบันเปนของไมเที่ยง กายที่เปนปจจุบันเปนของไมเที่ยง ใจที่เปน
ปจจุบันเปนของไมเที่ยง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไ ดสดับแลว
เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ปฐมปจจุปนนสูตรที่ ๒๑
๒๒. ทุติยอตีตสูตร

วาดวยอายตนะภายในที่เปนอดีตเปนทุกข
[๒๖๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนอดีตเปนทุกข หูที่เปน
อดีตเปนทุกข จมูกที่เปนอดีตเปนทุกข ลิ้นที่เปนอดีตเปนทุกข กายที่เปน
อดีตเปนทุกข ใจที่เปนอดีตเปนทุกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูได
สดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ทุติยอตีตสูตรที่ ๒๒
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๒๓. ทุตยิ อนาคตสูตร

วาดวยอายตนะภายในที่เปนอนาคตเปนทุกข
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนอนาคตเปนทุกข หูที่เปนอนาคต
เปนทุกข จมูกที่เปนอนาคตเปนทุกข ลิ้นที่เปนอนาคตเปนทุกข กาย
ที่เปนอนาคตเปนทุกข ใจที่เปนอนาคตเปนทุกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้
มิไดมี.
จบ ทุติยอนาคตสูตรที่ ๒๓
๒๔. ทุติยปจจุปนนสูตร

วาดวยอายตนะภายในที่เปนปจจุบันเปนทุกข
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนปจจุบันเปนทุกข หูที่เปนปจจุบัน
เปนทุกข จมูกที่เปนปจจุบันเปนทุกข ลิ้นที่เปนปจจุบันเปนทุกข กาย
ที่เปนปจจุบันเปนทุกข ใจที่เปนปจจุบันเปนทุกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้
มิไดมี.
จบ ทุติยปจจุปนนสูตรที่ ๒๔
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๒๕. ตติยอตีตสูตร

วาดวยอายตนะภายในที่เปนอดีตเปนอนัตตา
[๒๖๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนอดีตเปนอนัตตา หูที่เปน
อดีตเปนอนัตตา จมูกที่เปนอดีตเปนอนัตตา ลิ้นที่เปนอดีตเปนอนัตตา
กายที่เปนอดีตเปนอนัตตา ใจที่เปนอดีตที่เปนอนัตตา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้
มิไดมี.
จบ ตติยอตีตสูตรที่ ๒๕
๒๖. ตติยอนาคตสูตร

วาดวยอายตนะภายในที่เปนอนาคตเปนอนัตตา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนอนาคตเปนอนัตตา หูที่เปนอนาคต
เปนอนัตตา จมูกที่เปนอนาคตเปนอนัตตา ลิ้นทีเ่ ปนอนาคตเปนอนัตตา
กายที่เปนอนาคตเปนอนัตตา ใจที่เปนอนาคตเปนอนัตตา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอืน่ เพื่อความ
เปนอยางนี้มิไดมี
จบ ตติยอนาคตสูตรที่ ๒๖
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๒๗. ตติยปจจุปนนสูตร

วาดวยอายตนะภายในที่เปนปจจุบนั เปนอนัตตา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนปจจุบันเปนอนัตตา หูที่เปนปจจุบัน
เปนอนัตตา จมูกที่เปนปจจุบันเปนอนัตตา ลิ้นที่เปนปจจุบันเปนอนัตตา
กายที่เปนปจจุบันเปนอนัตตา ใจที่เปนปจจุบันเปนอนัตตา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความ
เปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ตติยปจจุปนนสูตรที่ ๒๗
๒๘. จตุตถอตีตสูตร

วาดวยอายตนะภายนอกที่เปนอดีตเปนของไมเที่ยง
[๒๖๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอดีตเปนของไมเที่ยง
เสียงที่เปนอดีตเปนของไมเที่ยง กลิ่นเปนอดีตเปนของไมเที่ยง รสที่เปน
อดีตเปนของไมเที่ยง โผฏฐัพพะที่เปนอดีตเปนของไมเที่ยง ธรรมารมณ
ที่เปนอดีตเปนของไมเที่ยง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว
เปนอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ จตุตถอตีตสูตรที่ ๒๘
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๒๙. จตุตถอนาคตสูตร

วาดวยอายตนะภายนอกที่เปนอนาคตเปนของไมเที่ยง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอนาคตเปนของไมเที่ยง เสียงที่เปน
อนาคตเปนของไมเที่ยง กลิ่นที่เปนอนาคตเปนของไมเที่ยง รสที่เปน
อนาคตเปนของไมเที่ยง โผฏฐัพพะที่เปนอนาคตเปนของไมเที่ยง ธรรมารมณที่เปนอนาคตเปนของไมเที่ยง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูได
สดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดม.ี
จบ จตุตถอนาคตสูตรที่ ๒๙
๓๐. จตุตถปจจุปนนสูตร

วาดวยอายตนะภายนอกที่เปนปจจุบนั เปนของไมเที่ยง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนปจจุบันเปนของไมเที่ยง เสียงที่เปน
ปจจุบันเปนของไมเที่ยง กลิ่นที่เปนปจจุบันเปนของไมเที่ยง รสที่เปน
ปจจุบันเปนของไมเที่ยง โผฏฐัพพะที่เปนปจจุบันเปนของไมเที่ยง ธรรมารมณที่เปนปจจุบันเปนของไมเที่ยง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูได
สดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ จตุตถปจจุปนนสูตรที่ ๓๐
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๓๑. ปญจมอตีตสูตร

วาดวยอายตนะภายนอกที่เปนอดีตเปนทุกข
[๒๖๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอดีตเปนทุกข เสียงที่เปน
อดีตเปนทุกข กลิ่นที่เปนอดีตเปนทุกข รสที่เปนอดีตเปนทุกข โผฏฐัพพะ
ที่เปนอดีตเปนทุกข ธรรมารมณที่เปนอดีตเปนทุกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้
มิไดมี.
จบ ปญจมอตีตสูตรที่ ๓๐
๓๒. ปญจมอนาคตสูตร

วาดวยอายตนะภายนอกที่เปนอนาคตเปนทุกข
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอนาคตเปนทุกข เสียงที่เปนอนาคต
เปนทุกข กลิน่ ที่เปนอนาคตเปนทุกข รสที่เปนอนาคตเปนทุกข โผฏฐัพพะ
ที่เปนอนาคตเปนทุกข ธรรมารมณที่เปนอนาคตเปนทุกข ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯฯ ล กิจอื่นเพื่อความ
เปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ปญจมอนาคตสูตรที่ ๓๒
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๓๓. ปญจมปจจุปนนสูตร

วาดวยอายตนะภายนอกที่เปนปจจุบนั เปนทุกข
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนปจจุบันเปนทุกข เสียงที่เปนปจจุบัน
เปนทุกข กลิ่นที่เปนปจจุบันเปนทุกข รสที่เปนปจจุบันทุกข โผฏฐัพพะ
ที่เปนปจจุบันเปนทุกข ธรรมารมณที่เปนปจจุบันเปนทุกข ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอืน่ เพื่อความ
เปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ปญจมปจจุปนนสูตรที่ ๓๓
๓๔. ฉัฏฐอตีตสูตร

วาดวยอายตนะภายนอกที่เปนอดีตเปนอนัตตา
[๒๗๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอดีตเปนอนัตตา เสียงที่
เปนอดีตเปนอนัตตา กลิ่นที่เปนอดีตเปนอนัตตา รสที่เปนอดีตเปนอนัตตา
โผฏฐัพพะที่เปนอดีตเปนอนัตตา ธรรมารมณที่เปนอดีตเปนอนัตตา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อ
ความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ฉัฏฐอตีตสูตรที่ ๓๔
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๓๕. ฉัฏฐอนาคตสูตร

วาดวยอายตนะภายนอกที่เปนอนาคตเปนอนัตตา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอนาคตเปนอนัตตา เสียงที่เปน
อนาคตเปนอนัตตา กลิ่นที่เปนอนาคตเปนอนัตตา รสที่เปนอนาคตเปน
อนัตตา โผฏฐัพพะที่เปนอนาคตเปนอนัตตา ธรรมารมณที่เปนอนาคต
เปนอนัตตา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ฉัฏฐอนาคตสูตรที่ ๓๕
๓๖. ฉัฏฐปจจุปนนสูตร

วาดวยอายตนะภายนอกที่เปนปจจุบนั เปนอนัตตา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนปจจุบันเปนอนัตตา เสียงที่เปน
ปจจุบันเปนอนัตตา กลิน่ ที่เปนปจจุบันเปนอนัตตา รสที่เปนปจจุบันเปน
อนัตตา โผฏฐัพพะที่เปนปจจุบันเปนอนัตตา ธรรมารมณที่เปนปจจุบันเปน
อนัตตา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอ ยางนี้ ฯลฯ
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ฉัฏฐปจจุปปนนสูตรที่ ๓๖
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๓๗. ปฐมอนิจจสูตร

วาดวยอายตนะภายในที่เปนอดีตไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา
[๒๗๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนอดีตไมเที่ยง สิ่งใดไม
เที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปน
อนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึง
เห็นดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริงอยางนี้ หูที่เปนอดีตไมเที่ยง
จมูกที่เปนอดีตไมเที่ยง ลิ้นที่เปนอดีตไมเที่ยง กายที่เปนอดีตไมเที่ยง ใจที่
เปนอดีตไมเที่ยง ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้น
เปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใช
ตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริงอยางนี้
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ปฐมอนิจจสูตรที่ ๓๗
๓๘. ทุติยอนิจจสูตร

วาดวยอายตนะภายในที่เปนอนาคตไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา
[๒๗๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนอนาคตไมเที่ยง สิ่งใด
ไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปน
อนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึง
เห็นดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริงอยูอยางนี้ หูที่เปนอนาคตไมเทียง
จมูกที่เปนอนาคตไมเที่ยง ลิ้นที่เปนอนาคตไมเที่ยง กายทีเ่ ปนอนาคต
ไมเที่ยง ใจที่เปนอนาคตไมเที่ยง ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ทุติยอนิจจสูตรที่ ๓๘
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๓๙. ตติยอนิจจสูตร

วาดวยอายตนะภายในที่เปนปจจุบนั ไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา
[๒๗๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนปจจุบันไมเที่ยง สิ่งใด
ไมเที่ยง สิง่ นั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปน
อนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึง
เห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ หูที่เปนปจจุบันไมเที่ยง
จมูกที่เปนปจจุบันไมเที่ยง ลิ้นที่เปนปจจุบันไมเที่ยง กายที่เปนปจจุบันไม
เที่ยง ใจที่เปนปจจุบันไมเที่ยง ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ตติยอนิจจสูตรที่ ๓๙
๔๐. ปฐมทุกขสูตร

วาดวยอายตนะภายในที่เปนอดีตเปนทุกขเปนอนัตตา
[๒๗๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนอดีตเปนทุกข สิ่งใด
เปนทุกข สิง่ นั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา เราไม
เปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความ
เปนจริงอยางนี้ หูที่เปนอดีตเปนทุกข จมูกที่เปนอดีตเปนทุกข ลิ้นที่เปน
อดีตเปนทุกข กายที่เปนอดีตเปนทุกข ใจที่เปนอดีตเปนทุกข สิ่งใดเปน
ทุกข สิ่งนัน้ เปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา เราไม
เปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความ
เปนจริงอยางนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยู
อยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ปฐมทุกขสูตรที่ ๔๐
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๔๑. ทุตยิ ทุกขสูตร

วาดวยอาตนะภายในที่เปนอนาคตเปนทุกขเปนอนัตตา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนอนาคตเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข
สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น
นั่นไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง
อยางนี้ หูที่เปนอนาคตเปนทุกข จมูกที่เปนอนาคตเปนทุกข ลิ้นที่ เปน
อนาคตเปนทุกข กายทีเ่ ปนอนาคตเปนทุกข ใจที่เปนอนาคตเปนทุกข
ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ทุติยทุกขสูตรที่ ๔๑
๔๒. ตติยทุกขสูตร

วาดวยอายตนะภายในที่เปนปจจุบนั เปนทุกขเปนอนัตตา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนปจจุบันเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข
สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่น
ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้
หูที่เปนปจจุบันเปนทุกข จมูกที่เปนปจจุบันเปนทุกข ลิ้นที่เปนปจจุบัน
เปนทุกข กายที่เปนปจจุบันเปนทุกข ใจที่เปนปจจุบันเปนทุกข ฯลฯ
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ตติยทุกขสูตรที่ ๔๒
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๔๓. ปฐมอนัตตสูตร

วาดวยอายตนะภายในที่เปนอดีตเปนอนัตตา
[๒๗๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนอดีตเปนอนัตตา สิ่งใด
เปนอนัตตาสิ่งนั้นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นัน่ ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้
พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ หูที่เปนอดีตเปน
อนัตตา จมูกที่เปนอดีตเปนอนัตตา ลิ้นที่เปนอดีตเปนอนัตตา กายที่เปน
อดีตเปนอนัตตา ใจที่เปนอดีตเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้น
ไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญา
อันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับ
แลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ปฐมอนัตตสูตรที่ ๔๓
๔๔. ทุติยอนัตตสูตร

วาดวยอายตนะภายในที่เปนอนาคตเปนอนัตตา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนอนาคตเปนอนัตตา สิ่งใดเปน
อนัตตาสิ่งนั้นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึง
เห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ หูที่เปนอนาคตเปนอนัตตา
จมูก เปนอนาคตเปนอนัตตา ลิ้นที่เปนอนาคตเปนอนัตตา กายที่เปน
อนาคตเปนอนัตตา ใจทีเ่ ปนอนาคตเปนอนัตตา ฯลฯ กิจอืน่ เพื่อความ
เปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ทุติยอนัตตสูตรที่ ๔๔
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๔๕. ตติยอนัตตสูตร

วาดวยอายตนะภายในที่เปนปจจุบนั เปนอนัตตา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนปจจุบันเปนอนัตตา สิ่งใดเปน
อนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็น
ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ หูที่เปนปจจุบันเปนอนัตตา
จมูกที่เปน ปจจุบัน เปนอนัตตา ลิ้นที่เปนปจจุบันเปนอนัตตา กายที่เปน
ปจจุบันเปนอนัตตา ใจที่เปนปจจุบันเปนอนัตตาฯลฯ กิจอืน่ เพื่อความ
เปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ตติยอนัตตสูตรที่ ๔๕
๔๖. จตุตถอนิจจสูตร

วาดวยอายตนะภายนอกที่เปนอดีตไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา
[๒๗๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอดีตไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง
สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิง่ นั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา
สิ่งนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวย
ปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ เสียงที่เปนอดีตไมเที่ยง กลิ่นที่
เปนอดีตไมเที่ยง รสที่เปนอดีตไมเที่ยง โผฏฐัพพะที่เปนอดีตไมเที่ยง
ธรรมารมณที่เปนอดีตไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใด
เปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา
ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความ
เปนจริงอยางนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยู
อยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ จตุตถอนิจจสูตรที่ ๔๖
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๔๗. ปญจมอนิจจสูตร

วาดวยอายตนะภายนอกที่เปนอนาคตไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอนาคตไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้น
เปนทุกข สิง่ ใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้น
ไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญา
อันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ เสียงที่เปนอนาคตไมเที่ยง กลิ่นที่เปน
อนาคตไมเที่ยง รสที่เปนอนาคตไมเที่ยง โผฏฐัพพะที่เปนอนาคตไมเที่ยง
ธรรมารมณที่เปนอนาคตไมเที่ยง ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ปญจมอนิจจสูตรที่ ๔๗
๔๘. ฉัฏฐอนิจจสูตร

วาดวยอายตนะภายนอกที่เปนปจจุบนั ไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนปจจุบันไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้น
เปนทุกข สิง่ ใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้น
ไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญา
อันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ เสียงที่เปนปจจุบันไมเที่ยง กลิ่นที่เปน
ปจจุบันไมเที่ยง รสที่เปนปจจุบันไมเที่ยง โผฏฐัพพะที่เปนปจจุบันไมเที่ยง
ธรรมารมณที่เปนปจจุบันไมเที่ยง ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ฉัฏฐอนิจจสูตรที่ ๔๘
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๔๙. จตุตถทุกขสูตร

วาดวยอายตนะภายนอกที่เปนอดีตเปนทุกขเปนอนัตตา
[๒๗๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอดีตเปนทุกข สิ่งใด
เปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา
ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความ
เปนจริงอยางนี้ เสียงที่เปนอดีตเปนทุกข กลิ่นที่เปนอดีตเปนทุกข รสที่
เปนอดีตเปนทุกข โผฏฐัพพะที่เปนอดีตเปนทุกข ธรรมารมณที่เปนอดีต
เปนทุกข สิง่ ใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้น
ไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญา
อันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับ
แลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ จตุตถทุกขสูตรที่ ๔๙
๔๐. ปญจมทุกขสูตร

วาดวยอายตนะภายนอกที่เปนอนาคตเปนทุกขเปนอนัตตา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอนาคตเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข
สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา
ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง
อยางนี้ เสียงที่เปนอนาคตเปนทุกข กลิ่นที่เปนอนาคตเปนทุกข รสที่เปน
อนาคตเปนทุกข โผฏฐัพพะที่เปนอนาคตเปนทุกข ธรรมารมณที่เปน
อนาคตเปนทุกข ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ปญจมทุกขสูตรที่ ๕๐
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๕๑. ฉัฏฐทุกขสูตร

วาดวยอายตนะภายนอกที่เปนปจจุบนั เปนทุกขเปนอนัตตา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนปจจุบันเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข
สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา
ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้
เสียงที่เปนปจจุบันเปนทุกข กลิ่นที่เปนปจจุบันเปนทุกข รสที่เปนปจจุบัน
เปนทุกข โผฏฐัพพะที่เปนปจจุบันเปนทุกข ธรรมารมณที่เปนปจจุบัน
เปนทุกข ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ฉัฏฐทุกขสูตรที่ ๕๑
๕๒. จตุตถอนัตตสูตร

วาดวยอายตนะภายนอกที่เปนอดีตเปนอนัตตา
[๒๗๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอดีตเปนอนัตตา สิ่งใด
เปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้
พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ เสียงที่เปนอดีตเปน
อนัตตา กลิ่นที่เปนอดีตเปนอนัตตา รสที่เปนอดีตเปนอนัตตา โผฏฐัพพะ
ที่เปนอดีตเปนอนัตตา ธรรมารมณที่เปนอดีตเปนอนัตตา สิ่งใดเปน
อนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็น
ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก
ผูไดสดับแลวเห็นอยูอยางนี้ ฯ ฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ จตุตถอนัตตสูตรที่ ๕๒
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๕๓. ปญจมอนัตตสูตร

วาดวยอายตนะภายนอกที่เปนอนาคตเปนอนัตตา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอนาคตเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา
สิ่งนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวย
ปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ เสียงที่เปนอนาคตเปนอนัตตา
กลิ่นที่เปนอนาคตเปนอนัตตา รสทีเ่ ปนอนาคตเปนอนัตตา โผฏฐัพพะ
ที่เปนอนาคตเปนอนัตตา ธรรมารมณที่เปนอนาคตเปนอนัตตา ฯลฯ
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ปญจมอนัตตสูตรที่ ๕๓
๕๔. ฉัฏฐอนัตตสูตร

วาดวยอายตนะภายนอกที่เปนปจจุบนั เปนอนัตตา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนปจจุบันเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา
สิ่งนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวย
ปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ เสียงที่เปนปจจุบันเปนอนัตตา
กลิ่นที่เปนปจจุบันเปนอนัตตา รสที่เปนปจจุบันเปนอนัตตา โผฏฐัพพะ
ที่เปนปจจุบันเปนอนัตตา ธรรมารมณที่เปนปจจุบันเปนอนัตตา ฯลฯ
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ฉัฏฐอนัตตสูตรที่ ๕๔
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๕๕. ปฐมอัชฌัตตายตนสูตร

วาดวยอายตนะภายในที่เปนของไมเที่ยง
[๒๗๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุเปนของไมเที่ยง หูเปนของ
ไมเที่ยง จมูกเปนของไมเที่ยง ลิ้นเปนของไมเที่ยง กายเปนของไมเที่ยง
ใจเปนของไมเทียง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยู
อยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ปฐมอัชฌัตตายตนสูตรที่ ๕๕
๕๖. ทุติยอัชฌัตตายตนสูตร

วาดวยอายตนะภายในเปนทุกข
[๒๘๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุเปนทุกข หูเปนทุกข จมูก
เปนทุกข ลิน้ เปนทุกข กายเปนทุกข ใจเปนทุกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายแมในจักษุ ฯลฯ
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ทุติยอัชฌัตตายตนสูตรที่ ๕๖
๕๗. ตติยอัชฌัตตายตนสูตร

วาดวยอายตนะภายในเปนอนัตตา
[๒๘๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุเปนอนัตตา หูเปนอนัตตา
จมูกเปนอนัตตา ลิ้นเปนอนัตตา กายเปนอนัตตา ใจเปนอนัตตา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอ ยางนี้ ยอมเบื่อหนาย
แมในจักษุ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ตติยอัชฌัตตายตนสูตรที่ ๕๗
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๕๘. ปฐมพาหิรายตนสูตร

วาดวยอายตนะภายนอกเปนของไมเที่ยง
[๒๘๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปไมเที่ยง เสียงไมเที่ยง กลิ่น
ไมเที่ยง รสไมเที่ยง โผฏฐัพพะไมเที่ยง ธรรมารมณไมเที่ยง ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อ
ความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ปฐมพาหิรายตนที่ ๕๘
๕๙. ทุติยพาหิรายตนสูตร

วาดวยอายตนะภายนอกเปนทุกข
[๒๘๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปเปนทุกข เสียงเปนทุกข กลิ่น
เปนทุกข รสเปนทุกข โผฏฐัพพะเปนทุกข ธรรมารมณเปนทุกข ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อ
ความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ทุติยพาหิรายตนสูตรที่ ๕๙
๖๐. ตติยพาหิรายตนสูตร

วาดวยอายตนะภายนอกเปนอนัตตา
[๒๘๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปเปนอนัตตา เสียงเปนอนัตตา
กลิ่นเปนอนัตตา รสเปนอนัตตา โผฏฐัพพะเปนอนัตตา ธรรมารมณ
เปนอนัตตา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ยอมเบื่อหนายแมในรูป แมในเสียง แมในกลิ่น แมในรส แมในโผฏฐัพพะ
แมในธรรมารมณ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ตติยพาหิรายตนสูตรที่ ๖๐

จบ สัฏฐิเปยยาลวรรคที่ ๒
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อรรถกถาสัฏฐิเปยยาลวรรคที่ ๒
ลําดับตอจากนันทิขยวรรคนั้น ชื่อ สัฏฐิเปยยาลวรรค. สัฏฐิเปยยาลวรรคนั้น มีอรรถงายทั้งนั้น. แต ๖๐ สูตร ทีต่ รัสไวในที่นี้ ตรัสดวย
อํานาจอัธยาศัยของบุคคลผูจะตรัสรูดวยอํานาจบทนั้น ๆ อยางนี้วา ฉนฺโท
ปหาตพฺโพ พึงละฉันทะ ดังนี้เปนตน. ดังนั้น สูตรทั้งหมดตรัสดวยอํานาจ
บุคคล แผนกหนึ่งตางหาก. ในเวลาจบสูตรหนึ่ง ๆ ทั้งในสูตรนี้ ภิกษุบรรลุ
พระอรหัตสูตรละ ๖๐ รูป ๆ.
จบ อรรถกถาสัฏฐิเปยยาลวรรคที่ ๒

รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมฉันทสูตร ๒. ปฐมราคสูตร ๓. ปฐมฉันทราคสูตร
๔. ทุติยฉันทสูตร ๕. ทุติยราคสูตร ๖. ทุติยฉันทราคสูตร ๗. ตติยฉันทสูตร ๘. ตติยราคสูตร ๙. ตติยฉันทราคสูตร ๑๐. จตุตถฉันทสูตร
๑๑. จตุตถราคสูตร ๑๒. จตุตถฉันทราคสูตร ๑๓. ปญจมฉันทสูตร
๑๔. ปญจมราคสูตร ๑๕. ปญจมฉันทราคสูตร ๑๖. ฉัฏฐฉันทสูตร
๑๗. ฉัฏฐราคสูตร ๑๘. ฉัฏฐฉันทราคสูตร ๑๙. ปฐมอตีตสูตร
๒๐. ปฐมอนาคตสูตร ๒๑. ปฐมปจจุปนนสูตร ๒๒. ทุติยอตีตสูตร
๒๓. ทุติยอนาคตสูตร ๒๔. ทุติยปจจุปนนสูตร ๒๕. ตติยอตีตสูตร
๒๖. ตติยอนาคตสูตร ๒๗. ตติยปจจุปนนสูตร ๒๘. จตุตถอตีตสูตร
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๒๙. จตุตถอนาคตสูตร ๓๐. จตุตถปจจุปนนสูตร ๓๑. ปญจมอตีตสูตร
๓๒. ปญจมอนาคตสูตร ๓๓. ปญจมปจจุปนนสูตร ๓๔. ฉัฏฐอตีตสูตร
๓๕. ฉัฏฐอนาคตสูตร ๓๖. ฉัฏฐปจจุปนนสูตร ๓๗. ปฐมอนิจจสูตร
๓๘. ทุติยอนิจจสูตร ๓๙. ตติยอนิจจสูตร ๔๐. ปฐมทุกขสูตร ๔๑. ทุติยทุกขสูตร ๔๒. ตติยทุกขสูตร ๔๓. ปฐมอนัตตสูตร ๔๔. ทุติยอนัตตสูตร ๔๕. ตติยอนัตตสูตร ๔๖. จตุตถอนิจจสูตร ๔๗. ปญจมอนิจจสูตร ๔๘. ฉัฏฐอนิจจสูตร ๔๙. จตุตถทุกขสูตร ๕๐. ปญจมทุกขสูตร
๕๑. ฉัฏฐทุกขสูตร ๕๒. จตุตถอนัตตสูตร ๕๓. ปญจมอนัตตสูตร
๕๔. ฉัฏฐอนัตตสูตร ๕๕. ปฐมอัชฌัตตายตนสูตร ๕๖. ทุติยอัชฌัตตายตนสูตร ๕๗. ตติยอัชฌัตตายตนสูตร ๕๘. ปฐมพาหิรายตนสูตร
๕๙. ทุติยพาหิรายตนสูตร ๖๐. ตติยพาหิรายตนสูตร.
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สมุททวรรคที่ ๓
๑. ปฐมสมุททสูตร

วาดวยสมุทรในวินัยของพระอริยเจา
[๒๘๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุถชุ นผูไมไดสดับแลว ยอมกลาว
วา สมุทร ๆ ดังนี้ ภิกษุทั้งหลาย สมุทรนั้นไมชื่อวาเปนสมุทรในวินัยของ
พระอริยเจา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมุทรนั้นเรียกวา เปนแองน้ําใหญ
เปนหวงน้ําใหญ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุเปนสมุทรของบุรุษ กําลัง
ของจักษุนั้นเกิดจากรูป บุคคลใดยอมอดกลั้นกําลังอันเกิดจากรูปนั้นได
บุคคลนี้เรียกวาเปนพราหมณ ขามสมุทรคือจักษุ ซึ่งมีทั้งคลื่น มีทั้งน้ําวน
มีทั้งสัตวราย มีทั้งผีเสื้อน้ํา แลวขึ้นถึงฝงตั้งอยูบนบก ฯลฯ ใจเปนสมุทร
ของบุรุษ กําลังของใจนั้นเกิดจากธรรมารมณ บุคคลใดยอมอดกลั้นกําลัง
อันเกิดจากธรรมารมณนนั้ ได บุคคลนี้เรียกวาเปนพราหมณ ขามสมุทรคือ
ใจได ซึ่งมีทั้งคลื่น มีทั้งน้ําวน มีทั้งสัตวราย มีทงั้ ผีเสื้อน้ํา แลวขึ้นถึงฝง
ตั้งอยูบนบก.
พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบ
ลงแลวจึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา
[๒๘๖] บุคคลใดขามสมุทรนี้ ซึ่งมีทั้งคลื่น มีทั้งน้ําวน
มีทั้งสัตวราย มีทั้งผีเสื้อน้ํา นาหวาดกลัว ขามได
แสนยาก ไดแลว บุคคลนั้นเราเรียกวา เปนผูจบ
เวท อยูจบพรหมจรรย ถึงที่สุดแหงโลก ถึงฝงแลว.
จบ ปฐมสมุททสูตรที่ ๑

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 339



สมุททวรรคที่ ๓

อรรถกถาปฐมสมุททสูตรที่ ๑
ในสมุททวรรค ปฐมสมุททสูตรที่ ๑ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้
บทวา จกฺขุ ภิภขฺ เว ปุริสสฺส สมุทฺโท ความวา อารมณ
ชื่อวาสมุทรเพราะอรรถวา เต็มไดโดยยาก ก็ได หรือ เพราะอรรถวาตั้งขึ้น
ก็ได จักษุนั่นแหละเปนสมุทร. จริงอยูอารมณมีสีเขียวเปนตน ของจักษุนั้น
รวมกันเขาตั้งแตพื้นปฐพี จนจดชั้นอกนิฏฐที่พรหมโลก ไมสามารถจะทําให
เต็มที่ได อารมณชื่อวาสมุทร เพราะอรรถวาเต็มไดยาก ก็มีดวยประการฉะนี้
สวนจักษุชื่อวาเปนสมุทรในเพราะอารมณทั้งหลาย มีสีเขียวเปนตนนั้น ๆ
อันภิกษุไมสํารวมแลว ยอมถึงความกลาแข็งดวยการดําเนินไปที่มีโทษ
เพราะเปนเหตุเกิดกิเลส เพราะฉะนั้นจึงชื่อวาสมุทร เพราะอรรถวาตั้งขึ้น
ก็มี. บทวา ตสฺส รูปมโย เวโค ความวา กําลังเร็วแหงสมุทรคือจักษุแมนั้น
สําเร็จมาแตรูป หาประมาณมิได ดวยอํานาจอารมณ ตางดวยอารมณมี
สีเขียวเปนตน ที่มารวมกัน พึงทราบเหมือนกําลังเร็วอันสําเร็จมาแตคลื่น
ของสมุทรอันหาประมาณมิได. บทวา โย ต รูปมย เวค สหติ ความวา
ูใด ไมทํากิเลสมีราคะเปนตนใหเกิดขึ้นอยางนี้คือ ราคะในอารมณที่นา
พอใจ โทสะในอารมณที่ไมนาพอใจ โมหะในอารมณที่เปนกลาง ๆ อดทน
กําลังเร็วที่สําเร็จมาแตรูป ซึ่งรวมลงในสมุทรนั้น โดยเปนผูวางเฉยเสีย.
ในบทวา สอุมมฺ ิ เปนตน พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. ชื่อวา
สอุมฺมิ เพราะคลื่นคือกิเลส. ชื่อวา สาวัฏฏะ เพราะวังวนคือกิเลส
ชื่อวา สุคาหะ เพราะสัตวรายผูจับคือกิเลส ชื่อวา สรักขสะ เพราะผีราย
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คือกิเลส อนึง่ ชื่อวา สอุมมฺ ิ มีคลื่นก็โดยอํานาจความโกรธและความคับ
แคน. สมจริงดังที่ตรัสไววา อุมฺมภิ ยนฺติ โข ภิกขฺ เว โกธุปายาสสฺเสต อธิวจน ภิกษุทั้งหลาย คําวา อุมฺมิภย ภัยคือคลื่นนี้แล เปน
ชื่อ แหงความโกรธและความคับแคน ชื่อวา สาวัฏฏะวังวนดวยอํานาจกาม
คุณ สมจริงดังที่ตรัสไววา อาวฏฏ วา โหติ โข ภิกฺขเว ปฺจนฺเนต
กามคุณาน อธิวจน ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย คําวา อาวฏฏ นี้เปนชื่อ
กามคุณ ๕. ชื่อวา สคาหะ ชื่อวา สรักขสะ ดวยอํานาจแหงมาตุคาม.
สมจริงดังที่ตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย คําวา สรกฺขโส นี้แลเปนชื่อ
มาตุคาม. แมในทวารที่เหลือ ก็นยั นีเ้ หมือนกัน. บทวา สภย ทุตฺตร
อจฺจตริ ความวา ขามสมุทรที่มีภัย ดวยภัยคือคลื่น กาวลงไดยาก.
บทวา โลกนฺตคู ไดแกถึงที่สุด แหงสังขารโลก. บทวา ปารคโตติ วุจฺจติ
ความวา ทานเรียกวา ถึงพระนิพพาน.
จบ อรรถกถาปฐมสมุททสูตรที่ ๑
๒. ทุติยสมุททสูตร

วาดวยสมุทรในวินยั ของพระอริยเจา
[๒๘๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุถชุ นไมไดสดับแลว ยอมกลาววา
สมุทร ๆ ดังนี้ ภิกษุทงั้ หลาย สมุทรนั้นไมชื่อวาเปนสมุทรในวินัยของ
พระอริยเจา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมุทรนั้นเรียกวา เปนแองน้ําใหญ
เปนหวงน้ําใหญ รูปอันจะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นา
พอใจ นารัก อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัด นี้เรียกวาเปนสมุทรในวินัย
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ของพระอริยเจา โลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูสัตว
พรอมทั้งสมพราหมณ เทวดาและมนุษย มีอยูในสมุทรนี้ โดยมาก
เปนผูเศราหมอง เกิดเปนผูยุงประดุจดายของชางหูก เกิดเปนปมประหนึ่ง
กระจุกดาย เปนดุจหญาปลองและหญามุงกระตาย หาลวงอบาย ทุคติ
วินิบาต สงสารไปไดไม ฯลฯ ธรรมารมณอันจะพึงรูไดดวยใจ นาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัด นี้เรียกวาเปน
สมุทรในวินัยของพระอริยเจา โลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย มีอยูในสมุทรนี้
โดยมาก เปนผูเศราหมอง เกิดเปนผูยุงดุจดายของชางหูก เกิดเปนปม
ประหนึ่งกระจุกดาย เปนดุจหญาปลองและหญามุงกระตาย หาลวงอบาย
ทุคติ วินิบาต สงสารไปไดไม.
[๒๘๘] บุคคลใดคลายราคะ โทสะ และอวิชชาไดแลว
บุคคลนั้นชื่อวาขามสมุทรนี้ ซึ่งมีทั้งสัตวราย มีทั้ง
ผีเสื้อน้ํา มีภัยคือคลื่น ที่ขา มไดแสนยาก ไดแลว
เรากลาววา บุคคลนั้นลวงพนเครื่องของ ละมัจจุ
ไมมีอุปธิ และทุกขไดขาดเพื่อไมเกิดตอไป ถึง
ความดับสูญ ไมกลับมาเกิดอีก ลวงมัจจุราชให
หลงได.
จบ ทุติยสมุททสูตรที่ ๒
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อรรถกถาทุติยสมุททสูตรที่ ๒
ในทุติยสมุททสูตรที่ ๒ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้.
บทวา สมุทฺโท ความวา ชื่อวา สมุททะ เพราะอรรถวา ตั้งขึ้น
ทานอธิบายไววา เพราะอรรถวา เปยกชุม. บทวา เยภุยฺเยน ความวา
เวนพระอริยสาวกทั้งหลาย. บทวา สมุทฺทา ความวา เปยก ชุม จมน้ํา.
คําวา กนฺตา กุลกชาตา เปนตน กลาวไวพิสดารแลวในหนหลังนั่นแล.
บทวา มจฺจชุ โห ไดแกละมัจจุทั้ง ๓ แลวอยู. บทวา นิรูปธิ ไดแก
ไมมีอุปธิ ดวยอุปธิทั้ง ๓. บทวา อปุนพฺภวาย ไดแก เพื่อประโยชน
แกพระนิพพาน. บทวา อโมหยี มจฺจรุ าช ความวา ไปทางขางหลังพระยา
มัจจุราช โดยอาการที่พระยามัจจุราชไมรูคติของเขา.
จบ อรรถกถาทุติยสมุททสูตรที่ ๒
๓. พาลิสิกสูตร

วาดวยเบ็ด ๖ ชนิด
[๒๘๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พรานเบ็ดหยอนเบ็ดที่มีเหยื่อลง
ในหวงน้ําลึก ปลาที่เห็นแกเหยื่อตัวหนึ่งกลืนกินเบ็ดนั้น ปลานั้นชื่อวา
กลืนกินเบ็ดของนายพรานเบ็ด ถึงความวิบัติ ถึงความพินาศ พรานเบ็ด
พึงกระทําไดตามชอบใจฉันใด ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ในโลกนี้มีเบ็ดอยู
๖ ชนิดเหลานี้ สําหรับนําสัตวทั้งหลายไป สําหรับฆาสัตวทั้งหลายเสีย
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เบ็ด ๖ ชนิด คืออะไรบาง. คือ รูปอันจะพึงรูแจง
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ดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร
ชวนใหกําหนัด มีอยู ถาภิกษุเพลิดเพลิน สรรเสริญ หมกมุนในรูปนั้น
ภิกษุนี้เราเรียกวา กลืนกินเบ็ดของมาร ถึงความวิบัติ ถึงความพินาศ
มารใจบาปพึงกระทําไดตามชอบใจ เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ
อันจะพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัย
ความใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู ถาภิกษุเพลิดเพลิน สรรเสริญ หมกมุน
ธรรมารมณนั้น ภิกษุนี้เราเรียกวา กลืนกินเบ็ดของมาร ถึงความวิบัติ
ถึงความพินาศ มารใจบาปพึงกระทําไดตามชอบใจ.
[๒๙๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปอันจะพึงรูแจงดวยจักษุอันนา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัด
มีอยู ถาภิกษุไมเพลิดเพลิน ไมสรรเสริญ ไมหมกมุนรูปนั้น ภิกษุนี้
เราเรียกวา ไมกลืนกินเบ็ดของมาร ไดทําลายเบ็ด ตัดเบ็ด ไมถงึ ความวิบัติ
ไมถึงความพินาศ มารใจบาปไมพึงกระทําไดตามชอบใจ เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณอันจะพึงรูไดดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร
นาพอใจ นารัก อาศัยความใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู ถาภิกษุไม
เพลิดเพลิน ไมสรรเสริญ ไมหมกมุนธรรมารมณนั้น ภิกษุนี้เราเรียกวา
ไมกลืนกินเบ็ดของมาร ไดทําลายเบ็ด ตัดเบ็ด ไมถึงความวิบัติ ไมถึง
ความพินาศ มารใจบาปไมพึงกระทําไดตามชอบใจ.
จบ พาลิสิกสูตรที่ ๓
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อรรถกถาพาลิสิกสูตรที่ ๓
พาลิสิกสูตรที่ ๓ มีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบ อรรถกถาพาลิสิกสูตรที่ ๓
๔. ขีรรุกขสูตร

วาดวยทรงเปรียบเทียบกิเลสกับยางไม
[๒๙๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ราคะ โทสะ โมหะ ของภิกษุ
หรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง มีอยูในรูปทั้งหลาย อันจักษุวิญญาณพึงรูแจง
ภิกษุหรือภิกษุณีนั้น ไมละราคะ โทสะ โมหะนั้นแลว ถาแมรูป
อันจักขุวิญญาณพึงรูแจง ซึ่งมีประมาณนอย มาปรากฏในจักษุของภิกษุ
หรือภิกษุณีนั้น ก็ยังครอบงําจิตของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นได จะปวยกลาว
ไปไยถึงรูปอันมีประมาณยิ่ง จักไมครอบงําจิตของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นไดเลา
ขอนั้นเพราะเหตุไร. เพราะราคะ โทสะ โมหะนั้นยังมีอยู ภิกษุหรือภิกษุณี
นั้นยังละราคะ โทสะ โมหะนั้นไมได. ราคะ โทสะ โมหะของภิกษุ
หรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง มีอยูในเสียง ในกลิ่น ในรส ในโผฏฐัพพะ
ในธรรมารมณอันมโนวิญญาณพึงรูแจง ภิกษุหรือภิกษุณีนั้นไมละราคะ
โทสะ โมหะนั้นแลว ถาแมธรรมารมณอันมโนวิญญาณพึงรูแจง ซึ่งมี
ประมาณนอย มาปรากฏในใจของภิกษุหรือภิกษุณีนั้น. ก็ยังครอบงําจิต
ของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นได จะปวยกลาวไปไยถึงธรรมารมณอันมีประมาณ
ยิ่ง จักไมครอบงําจิตของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นไดเลา ขอนั้นเพราะเหตุไร.
เพราะราคะ โทสะ โมหะนั้นยังมีอยู ภิกษุหรือภิกษุณีนั้นยังละราคะ โทสะ
โมหะนั้นไมได.
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[๒๙๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตนโพธิ์ ตนไทร ตนกราง หรือ
ตนมะเดื่อ เปนตนไมมียาง ขนาดเขื่อง ขนาดรุน ขนาดเล็ก บุรุษเอาขวาน
อันคมสับตนไมนั้น ตรงที่ไร ๆ ยางพึงไหลออกหรือ. ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลวา อยางนั้นพระเจาขา.
พ. ขอนั้น เพราะอะไร.
ภิ. เพราะยางมีอยู พระเจาขา.
พ. ขอนั้นฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ราคะ โทสะ โมหะ ของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง มีอยูในรูปอันจักขุวิญญาณพึงรูแจง ภิกษุหรือภิกษุณีนั้นไมละราคะ โทสะ โมหะนั้นแลว
ถาแมรูปอันจักขุวิญญาณพึงรูแจง ซึง่ มีประมาณนอย มาปรากฏในจักษุ
ของภิกษุหรือภิกษุณีนั้น ก็ยังครอบงําจิตของภิกษุหรือภิกษุณีได จะปวย
กลาวไปไยถึงรูปอันมีประมาณยิ่ง จักไมครอบงําจิตของภิกษุหรือภิกษุณีนั้น
ไดเลา ขอนั้นเพราะเหตุไร. เพราะราคะ โทสะ โมหะนั้นยังมีอยู ภิกษุ
หรือภิกษุณีนั้นยังละราคะ โทสะ โมหะนั้นไมได ราคะ โทสะ โมหะ
ของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งมีอยูในเสียง ในกลิ่น ในรส ใน
โผฏฐัพพะ ในธรรมารมณอันมโนวิญญาณพึงรูแจง ภิกษุหรือภิกษุณีนั้น
ไมละราคะ โทสะ โมหะนั้นแลว ถาแมธรรมารมณอันมโนวิญญาณ
พึงรูแจง ซึ่งมีประมาณนอย มาปรากฏในใจของภิกษุหรือภิกษุณีนั้น ยัง
ครอบงําจิตของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นได จะปวยกลาวไปไยถึงธรรมารมณ
อันมีประมาณยิ่ง จักไมครอบงําจิตของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นไดเลา ขอนัน้
เพราะเหตุไร. เพราะราคะ โทสะ โมหะ ยังมีอยู ภิกษุหรือภิกษุณีนั้น
ยังละราคะ โทสะ โมหะนั้นไมได.
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[๒๙๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ราคะ โทสะ โมหะ ของภิกษุ
หรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง ไมมีอยูในรูปอันจักขุวิญญาณพึงรูแจง ภิกษุ
หรือภิกษุณีนั้นละราคะ. โทสะ โมหะนั้นแลว ถาแมรูปอันจักขุวิญญาณ
พึงรูแจงซึ่งมีประมาณยิ่ง มาปรากฏในจักษุของภิกษุหรือภิกษุณีนั้น ก็ยัง
ครอบงําจิตของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นไมไดเลย จะปวยกลาวไปไยถึงรูปอันมี
ประมาณนอย จักครอบงําจิตของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นไดเลา ขอนั้นเพราะ
เหตุไร. เพราะราคะ โทสะ โมหะนั้นไมมี ภิกษุหรือภิกษุณีนั้นละราคะ
โทสะ โมหะนั้นไดแลว ราคะ โทสะ โมหะ ของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใด
รูปหนึ่งไมมีอยูในเสียง ในกลิ่น ในรส ในโผฏฐัพพะ ในธรรมารมณ
อันมโนวิญญาณพึงรูแจง ซึ่งมีประมาณยิ่ง มาปรากฏในใจของภิกษุหรือ
ภิกษุณีนั้น ก็ครอบงําจิตของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นไมไดเลย จะปวยกลาว
ไปไยถึงธรรมารมณอันมีประมาณนอย จักครอบงําจิตของภิกษุหรือภิกษุณี
นั้นไดเลา ขอนั้นเพราะเหตุไร. เพราะราคะ โทสะ โมหะนัน้ ไมมี ภิกษุ
หรือภิกษุณีนั้นละราคะ โทสะ โมหะนั้นไดแลว.
[๒๙๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตนโพธิ์ ตนไทร ตนกราง หรือ
ตนมะเดื่อซึ่งเปนไมมียาง เปนตนไมแหง เปนไมผุ เกินปหนึง่ บุรุษเอา
ขวานอันคมสับตนไมนั้น ตรงที่ไร ๆ ยางพึงไหลออกมาหรือ. ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลวา ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ขอนั้น เพราะเหตุไร.
ภิ. เพราะยางไมมี พระเจาขา.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 347

พ. ขอนั้นฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ราคะ โทสะ โมหะ ของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง ไมมีอยูในรูป
อันจักขุวิญญาณพึงรูแจง ภิกษุหรือภิกษุณีนั้นละราคะ โทสะ โมหะนั้นแลว
ถาแมรูปอันจักขุวิญญาณพึงรูแจง ซึ่งมีประมาณยิ่ง มาปรากฏในจักษุของ
ภิกษุหรือภิกษุณีนั้น ก็ยงั ครอบงําจิตของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นไมไดเลย จะ
ปวยกลาวไปไยถึงรูปอันมีประมาณนอย จักครอบงําจิตของภิกษุหรือภิกษุณี
นั้นไดเลา ขอนั้นเพราะเหตุไร. เพราะราคะ โทสะ โมหะนัน้ ไมมี ภิกษุ
หรือภิกษุณีนั้นละราคะ โทสะ โมหะนั้นแลว ราคะ โทสะ โมหะ ของ
ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง ไมมอี ยูในเสียง ในกลิ่น ในรส ใน
โผฏฐัพพะ ในธรรมารมณอันมโนวิญญาณพึงรูแจง ภิกษุหรือภิกษุณีนั้น
ละราคะ โทสะ โมหะนั้นแลว ถาธรรมารมณอันมโนวิญญาณพึงรูแจง
ซึ่งมีประมาณยิ่ง มาปรากฏในใจของภิกษุหรือภิกษุณีนั้น ก็ยังครอบงําจิต
ของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นไมไดเลย จะปวยกลาวไปไยถึงธรรมารมณอันมี
ประมาณนอย จักครองงําจิตของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นไดเลา ขอนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะราคะ โทสะ โมหะนั้นไมมี ภิกษุหรือภิกษุณีนั้นละราคะ
โทสะ โมหะนั้นไดแลว.
จบ ขีรรุกขสูตรที่ ๔
อรรถกถาขีรรุกขสูตร
ในขีรรุกขสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
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ชื่อวา อตฺถิ มีอยู เพราะอรรถวา ยังละกิเลสไมได. ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา โส อปฺปหีโน. บทวา ปริตฺตา ความวา
จริงอยูรูปแมขนาดเทาภูเขา คนไมเห็น ไมพอเปนที่ตั้งแหงความยินดี ชื่อวา
เล็กนอย. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา รูปทั้งหลายแมเห็นปานนั้น
ยังครอบงําจิตของผูนั้นได. บทวา โก ปน วาโท อธิมตฺตาน ความวา
จะปวยกลาวไปไยเลา ในคําที่วา อิฏฐารมณ อันเปนวัตถุเปนที่ตั้งแหง
ความยินดี จักไมครอบงําจิตของเขา. ก็ในที่นี้วตั ถุอันเปนที่ตั้งแหงความ
ยินดี มีแกวมณีและแกวมุกดาเปนตน แมมีขนาดเทาหลังเล็บ พึงทราบวา
อารมณมีขนาดใหญทั้งนั้น. บททั้ง ๓ มีบทวา ทหโร เปนตน เปนไวพจน
แหงกันและกันนั่นแล. บทวา ภินฺเทยฺย ความวา พึงเฉาะ พึงกรีด.
จบ อรรถกถาขีรรุกขสูตรที่ ๔
๕. โกฏฐิกสูตร

วาดวยปญหาของทานพระมหาโกฏฐิกภิกษุ
[๒๙๕] สมัยหนึง่ ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิกะ
อยูในปาอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี ครั้งนั้น เปนเวลาเย็น ทาน
พระมหาโกฏฐิกะออกจากที่พักแลวเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู ได
ปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครัน้ ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไป
แลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระสารีบุตรวา
ทานพระสารีบุตร จักษุเปนสังโยชนเครื่องผูกของรูป รูปเปนสังโยชน.
เครื่องผูกของจักษุ หูเปนสังโยชนเครื่องผูกของเสียง เสียงเปนสังโยชน
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เครื่องผูกของหู จมูกเปนสังโยชนเครื่องผูกของกลิ่น กลิ่นเปนสังโยชน
เครื่องผูกของจมูก ลิ้นเปนสังโยชนเครื่องผูกของรส รสเปนสังโยชน
เครื่องผูกของลิ้น กายเปนสังโยชนเครื่องผูกของโผฏฐัพพะ โผฏฐัพพะ
เปนสังโยชนเครื่องผูกของกาย ใจเปนสังโยชนเครื่องผูกของธรรมารมณ
ธรรมารมณเปนสังโยชนเครื่องผูกของใจหรือ. ทานพระสารีบุตรตอบวา
ทานโกฏฐิกะ จักษุเปนสังโยชนเครื่องผูกของรูป รูปเปนสังโยชนเครื่อง
ผูกของจักษุหามิได แตฉันทราคะความพอใจรักใครเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุ
และรูปทั้งสองนั้น เปนสังโยชนเครื่องผูกจักษุและรูปนั้น หูเปนสังโยชน
เครื่องผูกของเสียง เสียงเปนสังโยชนเครื่องผูกของหูหามิได แตฉันทราคะ
ความพอใจรักใครเกิดขึ้นเพราะอาศัยหูและเสียงทั้งสองนั้น เปนสังโยชน
เครื่องผูกหูและเสียงนั้น จมูกเปนสังโยชนเครื่องผูกของกลิ่น กลิ่นเปน
สังโยชนเครื่องผูกของจมูกหามิได แตฉันทราคะความพอใจรักใครเกิดขึ้น
เพราะอาศัยจมูกและกลิ่นทั้งสองนั้น เปนสังโยชนเครื่องผูกจมูกและกลิ่น
นั้น ลิ้นเปนสังโยชนเครื่องผูกของรส รสก็เปนสังโยชนเครื่องผูกของลิ้น
หามิได แตฉันทราคะความพอใจรักใครเกิดขึ้นเพราะอาศัยลิ้นกับรสทั้งสอง
นั้น เปนสังโยชนเครื่องผูกลิ้นและรสนั้น กายเปนสังโยชนเครื่องผูกของ
โผฏฐัพพะ โผฏฐัพพะก็เปนสังโยชนเครื่องผูกของกายหามิได แตฉันทราคะ
ความพอใจรักใครเกิดขึ้นเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะทั้งสองนั้น เปน
สังโยชนเครื่องผูกกายและโผฏฐัพพะนั้น ใจเปนสังโยชนเครื่องผูกของ
ธรรมารมณ ธรรมารมณก็เปนสังโยชนเครื่องผูกของใจหามิได แตฉันทราคะความพอใจรักใครเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณทงั้ สองนั้น
เปนสังโยชนเครื่องผูกใจและธรรมารมณนั้น .
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[๒๙๖] ทานโกฏฐิกะ โคดํากับโคขาว เขาผูกติดกันดวยสายคราว
หรือดวยเชือกเสนเดียวกัน หากจะมีบุคคลใดกลาววา โคดําเกี่ยวเนื่องกับ
โคขาว โคขาวเกี่ยวเนื่องกับโคดํา ดังนี้ บุคคลนั้นกลาวถูกหรือ.
ก. ทานพระสารีบุตร ไมถูกเลย โคดําไมเกี่ยวเนื่องกับโคขาว
ทั้งโคขาวก็ไมเกี่ยวเนื่องกับโคดํา โคดํากับโคขาวนั้นเขาผูกติดดวยสายคราว
หรือดวยเชือกเสนเดียวกัน สายคราวหรือเชือกนั้นเปนเครื่องผูกโคทั้งสอง
นั้นใหติดกัน.
สา. ขอนั้นฉันใด ทานโกฏฐิกะ ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จักษุ
เปนสังโยชนเครื่องผูกของรูป รูปเปนสังโยชนเครื่องผูกของจักษุหามิได แต
ฉันทราคะความพอใจรักใครเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุและรูปทั้งสองนั้น เปน
สังโยชนเครื่องผูกในจักษุและรูปนั้น ฯลฯ ใจเปนสังโยชนเครื่องผูกของ
ธรรมารมณ ธรรมารมณเปนสังโยชนเครื่องผูกของใจหามิได ฉันทราคะ
ความพอใจรักใครเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณทั้งสองนั้น เปน
สังโยชนเครื่องผูกใจและธรรมารมณนั้น.
[๒๙๗] ทานโกฏฐิกะ จักษุจักเปนสังโยชนเครื่องผูกของรูป หรือ
รูปจักเปนสังโยชนเครื่องผูกของจักษุ การอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อความ
พนทุกขโดยชอบ ยอมไมปรากฏ แตเพราะจักษุไมเปนสังโยชนเครื่องผูก
ของรูป รูปก็ไมเปนสังโยชนเครื่องผูกของจักษุ แตฉันทราคะความพอใจ
รักใครเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุและรูปทั้งสองนั้น เปนสังโยชนเครื่องผูก
จักษุและรูปนั้น เพราะฉะนั้น การอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อความ
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สิ้นทุกขโดยชอบ จึงปรากฏ ฯลฯ ใจจักเปนสังโยชนเครื่องผูกของ
ธรรมารมณ หรือธรรมารมณจักเปนสังโยชนเครื่องผูกของใจ การอยู
ประพฤติพรหมจรรยเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ ยอมไมปรากฏ แตเพราะ
ใจไมเปนสังโยชนเครื่องผูกของธรรมารมณ ธรรมารมณก็ไมเปนสังโยชน
เครื่องผูกของใจ แตฉันทราคะความพอใจรักใครเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและ
ธรรมารมณทั้งสองนั้น เปนสังโยชนเครื่องผูกใจและธรรมารมณนั้น
เพราะฉะนั้น การอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ จึง
ปรากฏ ทานโกฏฐิกะ ขอนี้พึงทราบโดยปริยายแมนี้ จักษุไมเปนสังโยชน
เครื่องผูกของรูป รูปก็ไมเปนสังโยชนเครื่องผูกของจักษุ แตฉันทราคะความ
พอใจรักใครเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุและรูปทั้งสองนั้น เปนสังโยชนเครื่อง
ผูกจักษุและรูปนั้น ฯลฯ ใจไมเปนสังโยชนเครื่องผูกของธรรมารมณ
ธรรมารมณก็ไมเปนสังโยชนเครื่องผูกของใจ แตฉันทราคะความพอใจ
รักใครเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณทั้งสองนั้น เปนสังโยชนเครื่อง
ผูกใจและธรรมารมณนั้น.
[๒๙๘] ทานโกฏฐิกะ จักษุของพระผูมีพระภาคเจามีอยูแท พระองคก็ทรงเห็นรูปดวยจักษุ แตพระผูมีพระภาคเจาไมมีฉันทราคะความพอใจ
รักใครเลย พระผูมีพระภาคเจาทรงมีจิตหลุดพนดีแลว โสตของพระผูมีพระภาคเจามีอยูแท พระองคก็ยังทรงฟงเสียงดวยโสต แตพระองคไมมี
ฉันทราคะความพอใจรักใคร ทรงมีจิตหลุดพนดีแลว ฆานะของพระผูมีพระภาคเจามีอยูแท พระองคก็ทรงสูดกลิ่นดวยฆานะ แตพระองค
ไมมีฉันทราคะความพอใจรักใคร ทรงมีจิตหลุดพนดีแลว ชิวหาของพระ-

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 352

ผูมีพระภาคเจามีอยูแท พระองคก็ทรงลิ้มรสดวยชิวหา แตพระองคไมมี
ฉันทราคะความพอใจรักใคร ทรงมีจิตหลุดพนดีแลว กายของพระผูมีพระภาคเจามีอยูแท พระองคก็ทรงถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย แตพระองคไมมี
ฉันทราคะความพอใจรักใคร ทรงมีจิตหลุดพนดีแลว มนัสของพระผูมีพระภาคเจามีอยูแท พระองคก็ทรงรูแจงธรรมารมณดวยมนัส แตพระองค
ไมมีฉันทราคะความพอใจรักใคร ทรงมีจิตหลุดพนแลว ทานโกฏฐิกะ ขอนี้
พึงทราบโดยปริยายนี้ จักษุไมเปนสังโยชนเครื่องผูกของรูป รูปก็ไมเปน
สังโยชนเครื่องผูกของจักษุ แตฉันทราคะความพอใจรักใครเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยจักษุและรูปทั้งสองนั้น เปนสังโยชนเครื่องผูกจักษุและรูปนั้น ฯลฯ
ใจไมเปนสังโยชนเครื่องผูกของธรรมารมณ ธรรมารมณก็ไมเปนสังโยชน
เครื่องผูกของใจ แตฉันทราคะความพอใจรักใครเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและ
ธรรมารมณทั้งสองนั้น เปนสังโยชนเครื่องผูกใจและธรรมารมณนั้น.
จบ โกฏฐิกสูตรที่ ๕
อรรถกถาโกฏฐิกสูตรที่ ๕
ในโกฏฐิกสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ตทุภย ตัดเปน ต อุภย แปลวา สูตรทั้ง ๒ นั้น.
จบ อรรถกถาโกฏฐิกสูตรที่ ๕
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๖. กามภูสูตร

วาดวยปญหาของพระกามภูภิกษุ
[๒๙๙] สมัยหนึ่ง พระทานอานนทและทานพระกามภูอยู ณ
โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี ครั้งนั้นแล เปนเวลาเย็น ทานพระกามภูออกจาก
ที่พักแลว เขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระอานนท
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระอานนทวา ทานพระอานนท จักษุเปน
สังโยชนเครื่องผูกของรูป รูปเปนสังโยชนเครื่องผูกของจักษุ ฯลฯ ใจเปน
สังโยชนเครื่องผูกของธรรมารมณ ธรรมารมณเปนสังโยชนผูกเครื่องของ
ใจหรือ.
ทานพระอานนทตอบวา ทานพระกามภู จักษุเปนสังโยชนเครื่อง
ผูกของรูป รูปเปนสังโยชนเครื่องผูกของจักษุหามิได แตฉันทราคะความ
พอใจรักใครเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุและรูปทั้งสองนั้น เปนสังโยชนเครื่อง
ผูกจักษุและรูปนั้น ฯลฯ ใจเปนสังโยชนเครื่องผูกของธรรมารมณ ธรรมารมณเปนสังโยชนเครื่องผูกของใจหามิได แตฉันทราคะความพอใจรักใคร
เกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณทั้งสองนั้น เปนสังโยชนเครื่องผูกใจ
และธรรมารมณนั้น ทานพระกามภู โคดํากับโคขาว เขาผูกติดกันดวย
สายคราวหรือดวยเชือกเสนเดียวกัน หากจะมีบุคคลใดกลาววา โคดําเกี่ยว
เนื่องกับโคขาว โคขาวเกี่ยวเนื่องกับโคดํา ดังนี้ บุคคลนั้นกลาวถูกหรือ.
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กา. ทานพระอานนท ไมถกู เลย โคดําไมเกี่ยวเนื่องกับโคขาว
ทั้งโคขาวก็ไมเกี่ยวเนื่องกับโคดํา โคคํากับโคขาวนั้น เขาผูกติดกันดวยสาย
คราวหรือดวยเชือกเสนเดียวกัน สายคราวหรือเชือกเสนเดียวกันนั้น เปน
เครื่องผูกโคทั้งสองนั้นใหติดกันฉันใด.
อา. ทานกามภู ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จักษุเปนสังโยชน
เครื่องผูกของรูป รูปก็เปนสังโยชนเครื่องผูกของจักษุหามิได แตฉันทราคะ
ความพอใจรักใครเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุและรูปทั้งสองนั้นเปนสังโยชน
เครื่องผูกจักษุและรูปนั้น ฯลฯ ใจเปนสังโยชนเครื่องผูกของธรรมารมณ
ธรรมารมณก็เปนสังโยชนเครื่องผูกของใจหามิได แตฉันทราคะความพอใจ
รักใครเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณทั้งสองนั้น เปนเครื่องผูกใจ
และอารมณนั้น.
จบ กามภูสูตรที่ ๖
อรรถกถากามภูสูตรที่ ๖
กามภูสูตรที่ ๖ งายทั้งนั้น.
จบ อรรถกถากามสูตรที่ ๖
๗. อุทายีสูตร

วาดวยปญหาของพระอุทายีภิกษุ
[๓๐๐] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทและทานพระอุทายี อยู ณ
โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี ครั้งนั้น เปนเวลาเย็น ทานพระอุทายีออกจากที่
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พักแลว เขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระอานนท
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระอานนทวา ทานพระอานนท กายนี้ พระผู
มีพระภาคเจาตรัสบอกเปดเผย ประกาศแลวโดยปริยายตาง ๆ วา แมเพราะ
เหตุนี้ กายนี้เปนอนัตตาดังนี้ ฉันใด แมวิญญาณนี้ ทานอาจจะบอก แสดง
บัญญัติ ตั้งแต เปดเผย จําแนก กระทําใหตื้นวา แมเพราะเหตุนี้ วิญญาณ
นี้เปนอนัตตา ฉันนั้นหรือ.
ทานพระอานนทกลาววา ทานพระอุทายี กายนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอก เปดเผย ประกาศแลวโดยปริยายตาง ๆ วา แมเพราะ
เหตุนี้ กายนี้เปนอนัตตา ดังนี้ ฉันใด แมวิญญาณนี้ ผมอาจจะบอก
แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก กระทําใหตื้นวา แมเพราะ
เหตุนี้ วิญญาณนี้เปนอนัตตา ฉันนั้น.
[๓๐๑] ทานพระอุทายี จักษุวิญญาณยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุ
และรูปหรือ.
อุ. อยางนั้น ทานผูมีอายุ.
อา. เหตุและปจจัยที่อาศัยจักษุวิญญาณเกิดขึ้น พึงดับไปหมดสิ้น
หาสวนเหลือมิได จักษุวิญญาณจะปรากฏบางหรือหนอ.
อุ. ไมปรากฏเลย ทานผูมีอายุ.
อา. แมโดยปริยายนี้แล จักษุวิญญาณนี้ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสบอก เปดเผย ประกาศแลววา แมเพราะเหตุนี้ วิญญาณนี้เปนอนัตตา
ดังนี้ ฯ ฯ ทานพระอุทายี มโนวิญญาณยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและ
ธรรมารมณหรือ.
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อุ. อยางนั้น ทานผูมีอายุ.
อา. เหตุและปจจัยที่อาศัยมโนวิญญาณเกิดขึ้น พึงดับไปหมดสิ้น
หาสวนเหลือมิได มโนวิญญาณจะปรากฏบางหรือหนอ.
อุ. ไมปรากฏเลย ทานผูมีอายุ.
อา. ทานผูมีอายุ แมโดยปริยายนี้แล มโนวิญญาณนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอก เปดเผย ประกาศแลววา แมเพราะเหตุนี้ วิญญาณ
นี้เปนอนัตตา.
[๓๐๒] ทานพระอุทายี บุรุษตองการแกนไม เที่ยวเสาะแสวงหา
แกนไม ถือเอาขวานอันคมเขาไปสูปา พบตนกลวยใหญ ตรง ใหม ใหม
ในปานั้น พึงตัดที่โคนตนแลวตัดที่ปลาย ครั้นแลวลอกกาบออก แมกระพี้
ที่ตนกลวยนั้นก็ไมพบ ทีไ่ หนจะพบแกนได ฉันใด ทานพระอุทายี ภิกษุ
จะพิจารณาหาตัวตนหรือสิ่งที่เปนตัวตนในผัสสายตนะ ๖ ไมพบ. ฉันนั้น
เหมือนกัน เมื่อเล็งเห็นอยูอยางนี้ ก็ไมยืดถือสิ่งไร ๆ ในโลก เมื่อไมยืดถือ
ก็ไมดิ้นรน เมื่อไมดิ้นรน ก็ดับสนิทจําเพาะตน ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปน
อยางนี้มิไดมี.
จบ อุทายีสูตรที่ ๗
อรรถกถาอุทายีสูตรที่ ๗
ในอุทายีสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ .
บทวา อเนกปริยาเยน ไดแก โดยเหตุเปนอันมาก บาลีวา
อิติปาย ดังนี้ก็มี. ในสูตรนี้ตรัสอนัตตลักขณะโดยความเปนของไมเที่ยง.
จบ อรรถกถาอุทายีสูตรที่ ๗
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๘. อาทิตตปริยายสูตร

วาดวยอาทิตตปริยายและธรรมปริยาย
[๓๐๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอาทิตตปริยายและธรรม
ปริยายแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาทิตตปริยายและธรรมปริยายเปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลแทงจักขุนทรียดวยหลาวเหล็กอันรอนไฟติดลุกโพลงแลว ยังดีกวา การถือนิมติ
โดยอนุพยัญชนะในรูป อันจักขุวิญญาณพึงรูแจง จะดีอะไร วิญญาณ
อันตะกรามดวยความยินดีในนิมิต หรือตะกรามดวยความยินดีในอนุพยัญชนะ เมื่อตั้งอยูก็พึงตั้งอยูได ถาบุคคลพึงทํากาลกิริยาเสียในสมัยนั้น
ไซร ขอที่บคุ คลจะพึงเขาถึงคติ ๒ อยาง คือ นรกหรือกําเนิดสัตว
เดียรฉานอยางใดอยางหนึ่ง ก็เปนฐานะที่จะมีได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราเห็นโทษอันนี้ จึงกลาวอยางนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเกี่ยวโสตินทรียดวยขอเหล็กอันคม
ไฟติดลุกโพลงแลว ยังดีกวา การถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในเสียงอัน
โสตวิญญาณพึงรูแจง จะดีอะไร วิญญาณนิมิตโดยอนุพยัญชนะในเสียงอัน
นิมิตหรือตะกรามดวยความยินดีในอนุพยัญชนะเมื่อตั้งอยูก็พึงตั้งอยูได
ถาบุคคลพึงทํากาลกิริยาเสียในสมัยนั้นไซร ขอทีบ่ ุคคลจะพึงเขาถึงคติ
๒ อยาง คือ นรกหรือกําเนิดสัตวเดียรฉานอยางใดอยางหนึ่ง ก็เปนฐานะ
จะมีได ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราเห็นโทษอันนี้ จึงไดกลาวอยางนี้.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลควานฆานินทรียดวยมีดตัดเล็บอันคม
ไฟติดลุกโพลงแลว ยังดีกวา การถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในกลิ่นอัน
ฆานวิญญาณพึงรูแจง จะดีอะไร วิญญาณอันตะกรามดวยความยินดีใน
นิมิต หรือตะกรามดวยความยินดีในอนุพยัญชนะเมื่อตั้งอยูก็พึงตั้งอยูได
ถาบุคคลพึงทํากาลกิริยาเสียในสมัยนั้นไซร ขอที่บุคคลจะพึงเขาถึงคติ
๒ อยาง คือ นรกหรือกําเนิดสัตวเดียรฉานอยางใดอยางหนึ่ง ก็เปนฐานะ
ที่จะมีได ดูกอนภิกษุทั้งหลายเราเห็นโทษอันนี้ จึงไดกลาวอยางนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเฉือนชิวหินทรียดวยมีดโกนอันคม
ไฟติดลุกโพลงแลว ยังดีกวา การถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในรส อันชิวหา
วิญญาณพึงรูแจง จะดีอะไร วิญญาณอันตะกรามดวยความยินดีในนิมิต
หรือตะกรามดวยความยินดีในอนุพยัญชนะเมื่อตั้งอยูก็พึงตั้งอยูได ถาบุคคล
พึงทํากาลกิริยาเสียในสมัยนั้นไซร ขอที่บุคคลจะพึงเขาถึงคติ ๒ อยาง คือ
นรกหรือกําเนิดสัตวเดียรฉานอยางใดอยางหนึ่ง ก็เปนฐานะที่จะมีได
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราเห็นโทษอันนี้ จึงไดกลาวอยางนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลแทงกาอินทรียดวยหอกอันคม ไฟติด
ลุกโพลงแลว ยังดีกวา การถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในโผฏฐัพพะ อันกายวิญญาณพึงรูแจง จะดีอะไร วิญญาณอันตะกรามดวยความยินดีในนิมิต
หรือตะกรามดวยความยินดีในอนุพยัญชนะเมื่อตั้งอยูก็พึงตั้งอยูได ถาบุคคล
ทํากาลกิริยาในสมัยนั้นไซร ขอที่บุคคลจะพึงเขาถึงคติ ๒ อยาง คือ นรก
หรือกําเนิดสัตวเดียรฉานอยางใดอยางหนึ่ง ก็ขึ้นฐานะที่จะมีได ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราเห็นโทษอันนี้ จึงไดกลาวอยางนี้.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความหลับยังดีกวา แตเรากลาวความหลับวา
เปนหมันไรผล เปนความงมงาย ของคนที่เปนอยู ตนลุอํานาจของวิตก
เชนใดแลว พึงทําลายหมูใหแตกกันได ก็ไมควรตรึกถึงวิตกเชนนั้นเลย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราเห็นความเปนหมันอันนี้แลวาเปนอาทีนพของคน
ที่เปนอยู จึงกลาวอยางนี้.
[๓๐๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในขอนั้น อริยสาวกผูไดสดับแลว
ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา จักขุนทรียที่บุคคลแทงดวยหลาวเหล็กอันรอน
ไฟติดลุกโพลงแลว จงพักไวกอน ผิฉะนั้น เราจะทําไวในใจอยางนี้วา
จักษุไมเที่ยง รูปไมเที่ยง จักษุวิญญาณไมเที่ยง จักษุสัมผัสไมเที่ยง แม
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัส
เปนปจจัยไมเที่ยง โสตินทรียที่บุคคลเกี่ยวดวยขอเหล็กอันคม ไฟติดลุก
โพลงแลว จงพักไวกอน ผิฉะนั้น เราจะทําไวในใจอยางนี้วา โสตไมเที่ยง
สัททะเสียงไมเที่ยง โสตวิญญาณไมเที่ยง โสตสัมผัสไมเที่ยง แมสุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย
ไมเที่ยง ฆานินทรียที่บุคคลควานดวยมีดตัดเล็บอันคม ไฟติดลุกโพลงแลว
จงพักไวกอน ผิฉะนั้น เราจะทําไวในใจอยางนี้วา ฆานะจมูกไมเที่ยง
คันธะกลิ่นไมเที่ยง ฆานวิญญาณไมเที่ยง ฆานสัมผัสไมเที่ยง แมสุขเวทนา
เวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัยก็
ไมเที่ยง ชิวหินทรียที่บุคคลเฉือนดวยมีดโกนอันคม ไฟติดลุกโพลงแลว
จงพักไวกอน ผิฉะนั้น เราจะทําไวในใจอยางนี้วา ชิวหาลิ้นไมเที่ยง
รสไมเที่ยง ชิวหาวิญญาณไมเที่ยง ชิวหาสัมผัสไมเที่ยง แมสุขเวทนา
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ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย
ก็ไมเที่ยง กายินทรียทบี่ ุคคลแทงดวยหอกอันคม ไฟติดลุกโพลงแลว
จงพักไวกอน ผิฉะนั้น เราจะทําไวในใจอยางนี้วา กายไมเที่ยง โผฏฐัพพะ
ไมเที่ยง กายวิญญาณไมเที่ยง กายสัมผัสไมเที่ยง แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเปนปจจัยก็ไมเที่ยง ความ
หลับจงพักไวกอน ผิฉะนั้น เราจะทําไวในใจอยางนี้วา มนะใจไมเที่ยง
ธรรมารมณไมเที่ยง มโนวิญญาณไมเที่ยง มโนสัมผัสไมเที่ยง สุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย
ไมเที่ยง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ยอมเบื่อหนายแมในจักษุ แมในรูป แมในจักษุวิญญาณ แมในจักษุสัมผัส
แมในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะ
จักษุสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ ยอมเบื่อหนายแมในใจ แมในธรรมารมณ
แมในมโนวิญญาณ แมในมโนสัมผัส แมในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เมือเบื่อหนาย
ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว
ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูช ดั วา ชาติสนิ้ แลว พรหมจรรยอยู
จบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้แลเรียกวาอาทิตตปริยาย และธรรมปริยายฉะนี้แล
จบ อาทิตตปริยายสูตรที่ ๘

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 361

อรรถกถาอาทิตตปริยายสูตรที่ ๘
ในอาทิตตปริยายสูตรที่ ๘ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อนุพฺยฺชโส นิมิตฺตคฺคาโห ความวา ถือเอาโดยนิมิต
โดยแยกถือเปนสวน ๆ อยางนี้วา มืองาม เทางาม ดังนี้. ก็บทวา
นิมิตฺตคฺคาโห ไดแก รวมถือเอา. บทวา อนุพฺยฺชคฺคาโห ไดแก
แยกถือเอา. การถือเอาโดยนิมิต ก็เชนเดียวกับรางจระเข ยอถือเอาทั้งหมด
ทีเดียว. การถือเอาโดยอนุพยัญชนะแยกถือเอาสวนนั้น ๆ บรรดาสวน
ทั้งหลายมีมือและเทาเปนตน. ก็การถือเอานิมิตทั้ง ๒ อยางนี้ ยอมไดแมใน
ชวนะวาระเดียว. ในชาวนะวาระตาง ๆ ไมจําตองกลาวถึง.
บทวา นิมิตฺตสฺสาเทคธิต ไดแก เจริญ คือ ติดพันดวยความ
ยินดีในนิมิต. บทวา วิฺาณ ไดแก กรรมวิญญาณ. บทวา ตสฺมึ
เจ สมเย กาล กเรยฺย ความวา ใคร ๆ ทีช่ ื่อวา กําลังกระทํากาละ
ดวยจิตอันเศราหมอง มีอยูหามิได. ดวยวาสัตวทั้งปวง ยอมทํากาละ
ดวยภวังคจิตเทานั้น. แตพระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงแสดงภัยแหงกิเลส จึง
ตรัสอยางนั้น. อนึ่ง พระองคตรัสอยางนั้น ดวยอํานาจแหงสมัย. จริงอยู
เมื่ออารมณ มาปรากฏในจักขุทวาร ราคจิตจิตที่กําหนัด ทุฏฐจิตจิตขัดเคือง
หรือมุฬหจิตจิตที่ลุมหลง ยอมเสวยรสแหงอารมณหยั่งลงสูภวังคจิตอยูใน
ภวังคจิตแลว ยอมกระทํากาลกิริยา. ในสมัยนั้น บุคคลผูทํากาละ พึงหวัง
คติเปนสอง. คํานั้น ตรัสดวยอํานาจสมัยอันนี้.
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บทวา อิม ขฺวาห ภิกขฺ เว อาทีนว ความวา เราพิจารณาเห็น
ทุกขอันสัตวพึงเสวยในนรก หลายแสนปนี้ จึงไดกลาวอยางนี้วา เรา
ประสงคเอาการใชซี่เหล็กอันรอนทะลวงนัยนตา. พึงทราบอรรถในบททั้งปวงโดยนัยนี้. บทวา อโยสกุนา ไดแก หลาวเหล็ก. บทวา สมฺปลิมฏ
ความวา โสตินทรีย ชือ่ วา อันภิกษุยอนแลว ดวยอํานาจแทงชองหูทั้ง ๒
แลวดอกลงที่แผนดิน.
ในวารที่ ๓ (ฆานินทรีย) มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้. บทวา สมฺปลิมฏ
( ฆานินทรีย ) อันภิกษุควานแลว โดยสอดมีดตัดเล็บเขาไปแลวงัดขึ้นให
หลุดตกไปพรอมดวยตั้งจมูก.
ในวาระที่ ๔ (ชิวหินทรีย) มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้. บทวา สมฺปลิมฏ
ความวา (ชิวหินทรีย) อันภิกษุตัดแลว โดยตัดโคนลิ้นที่ตอใหตกไป.
ในวาระที่ ๕ (กายินทรีย) มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้. บทวา สมฺปลิมฏ
ความวา ( กายินทรีย ) อันภิกษุแทงแลว โดยใชมีดอันคมกริบชําแหละ
กายประสาทขึ้นแลวใหตกไป. ในบทวา สตฺติยา นี้ บัณฑิต พึงทราบวา
มีดมีดา มเลมใหญ. บทวา โสตฺต ไดแก นอนหลับ. ดวยบทวา ยถารูปาน
วิตกฺกาน วสงฺคโต สงฺฆ ภินฺเทยฺย ผูล ุอํานาจวิตกเห็นปานใด พึงทําลาย
สงฆ นี้ พระองคทรงแสดงวาวิตกทั้งหลาย นํามาซึ่งบาปกรรมตลอดจน
ถึงสังฆเภท. คําที่เหลือในพระสูตรนี้งายทั้งนั้น.
จบ อรรถกถาอาทิตตปริยายสูตรที่ ๘
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๙. ปฐมหัตถปาทปพพสูตร

วาดวยขอมือขอเทาเปรียบเทียบกับอายตนะ
[๓๐๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อมือทั้ง ๒ มีอยู การจับและ
การวางก็ปรากฏ เมื่อเทาทั้ง ๒ มีอยู การกาวไปและถอยกลับก็ปรากฏ
เมื่อขอทั้งหลายมีอยู การคูเขาและเหยียดออกก็ปรากฏ เมื่อทองมีอยู
ความหิวและความระหายก็ปรากฏ ฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อจักษุมีอยู
สุขและทุกขอันเปนกายในยอมเกิดขึ้น เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ
เมื่อใจมีอยู สุขและทุกขอันเปนภายในยอมเกิดขึ้น เพราะมโนสัมผัส
เปนปจจัย ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๓๐๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อมือทั้ง ๒ ไมมี การจับและ
การวางก็ไมปรากฏ เมื่อเทาทั้ง ๒ ไมมี การกาวไปและถอยกลับก็ไมปรากฏ
เมื่อขอทั้งหลายไมมี การคูเขาและเหยียดออกก็ไมปรากฏ เมื่อทองไมมี
ความหิวและความระหายก็ไมปรากฏ ฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
จักษุไมมี สุขและทุกขอันเปนภายในยอมไมเกิดขึ้น เพราะจักษุสัมผัสเปน
ปจจัย ฯลฯ เมื่อใจไมมี สุขและทุกขอันเปนภายในยอมไมเกิดขึ้น เพราะ
มโนสัมผัสเปนปจจัย ฉันนั้นเหมือนกัน.
จบ ปฐมหัตถปาทปพพสูตรที่ ๙
อรรถกถาปฐมหัตถปาทปพพสูตรที่ ๙
ในปฐมหัตถปาทปพพสูตรที่ ๙ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา หตฺเถสุ ภิกฺขเว สติ ความวา เมื่อมือมีอยู.
จบ อรรถกถาปฐมหัตถปาทปพพสูตรที่ ๙
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๑๐. ทุติยหัตถปาทปพพสูตร

วาดวยการเปรียบเทียบอายตนะกับขอมือขอเทา
[๓๐๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อมือทั้ง ๒ มี การจับและการวาง
ก็มี เมื่อเทาทั้ง ๒ มี การกาวไปและถอยกลับก็มี เมื่อขอทั้งหลายมี
การคูเขาและเหยียดออกก็มี เมื่อทองมี ความหิวและความระหายก็ ฉันใด
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อจักษุมีอยู สุขและทุกขอันเปนภายในยอมเกิดขึ้น
เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เมือ่ ใจมีอยู สุขและทุกขอันเปนภายใน
ยอมเกิดขึ้น เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๓๐๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อมือทั้ง ๒ ไมมี การจับและ
การวางก็ไมมี เมื่อเทาทั้ง ๒ ไมมี การกาวไปและถอยกลับก็ไมมี เมื่อขอ
ทั้งหลายไมมี การคูเขาและเหยียดออกก็ไมมี เมื่อทองไมมี - ความหิว
และความระหายก็ ไมมี ฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อจักษุไมมี สุขและ
ทุกขอันเปนภายในไมเกิดขึ้น เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เมื่อใจไมมี
สุขและทุกขอันเปนภายในก็ไมเกิดขึ้น เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ฉันนั้น
เหมือนกัน.
จบ ทุติยหัตถปาทปพพสูตรที่ ๑๐
สมุททวรรคที่ ๓
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อรรถกถาทุติยหัตถปาทปพพสูตรที่ ๑๐
ในทุติยหัตถปาทปพพสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
เมื่อตรัสวา น โหติ จึงไดตรัสดวยอัธยาศัยของผูจะตรัสรู. ก็ใน
สูตรทั้ง ๒ นี้ พระองคทรงแสดงเฉพาะสุขทุกขอันเปนวิบาก แลวจึง
ทรงแสดงวัฏฏะและวิวัฏฏะแล.
จบ อรรถกถาทุติยหัตถปาทปพพสูตรที่ ๑๐
จบ อรรถกถาสมุททวรรคที่ ๓

รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. สมุททสูตรที่ ๑ ๒. สมุททสูตรที่ ๒ ๓. พาลิสิกสูตร
๔. ขีรรุกขสูตร ๕. โกฏฐิกสูตร ๖. กามภูสูตร ๗. อุทายีสูตร
๘. อาทิตตปริยายสูตร ๙. หัตถปาทปพพสูตรที่ ๑ ๑๐. หัตถปาทปพพสูตรที่ ๒
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อาสีวิสวรรคที่ ๔
๑. อาสีวิสสูตร

วาดวยอสรพิษ ๔ จําพวก
[๓๐๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เหมือนอยางวา มี
อสรพิษ ๔ จําพวก มีเดชกลาพิษราย ถามีบุรุษรักชีวิต ผูไมอยากตาย
รักสุข เกลียดทุกข มา ชนทั้งหลายพึงกลาวกะเขาอยางนี้วา ทานบุรุษ
อสรพิษ ๔ จําพวกนี้ มีเดชกลาพิษราย ทานพึงปลุกใหลกุ ตามเวลา ให
อาบน้ําตามเวลา ใหกินอาหารตามเวลา ใหเขาสูที่อยูตามเวลา เวลาใด
อสรพิษทั้ง ๔ จําพวกนี้ ตัวใดตัวหนึ่งโกรธขึ้น เวลานั้น ทานก็จะพึงถึง
ความตาย หรือถึงทุกขปางตาย กิจใดที่ทานควรทํา ก็จงทํากิจนั้นเสีย.
[๓๑๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น บุรษุ นั้นกลัวอสรพิษทั้ง ๔
จําพวกนั้น จึงหนีไปในที่อื่น ชนทัง้ หลายพึงกลาวกะเขาอยางนี้วา ทาน
บุรุษ มีเพชฌฆาตผูเปนขาศึกอยู ๕ คน ไดติดตามทานมา พบทานในที่ใด
ก็จะฆาทานเสีย ในที่นั้น กิจใดที่ทานควรทํา ก็จงทํากิจนั้นเสีย
[๓๑๑] ครั้งนั้น บุรุษนั้นกลัวอสรพิษทั้ง ๔ จําพวก และกลัว
เพชฌฆาตผูเปนขาศึกทั้ง ๕ คนนั้น จึงหนีไปในที่อื่น ชนทั้งหลายพึงกลาว
กะเขาอยางนี้วา ทานบุรษุ มีเพชฌฆาตคนที่ ๖ ซึ่งเที่ยวไปในอากาศ
เงื้อดาบติดตามทานมา พบทานในที่ใด ก็จะตัดศีรษะของทานเสียในที่นั้น
กิจใดที่ทา นควรทํา ก็จงทํากิจนั้นเสีย.
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[๓๑๒] ครั้งนั้น บุรุษนั้นกลัวอสรพิษทั้ง ๔ จําพวก ซึ่งมีเดชกลา
กลัวเพชฌฆาตผูเปนขาศึกทั้ง ๕ และกลัวเพชฌฆาตคนที่ ๖ ซึ่งเที่ยวไป
ในอากาศ เงื้อดาบอยู จึงหนีไปในที่อื่น เขาพบบานรางเขา จึงเขาไปยัง
เรือนรางวางเปลาหลังหนึ่ง ลูบคลําภาชนะวางเปลาชนิดหนึ่ง ชนทั้งหลาย
พึงกลาวกะเขาอยางนี้วา ทานบุรุษ มีโจรทั้งหลายคอยฆาชาวบาน เขามา
บานรางนี้เสมอ กิจใดทีท่ านควรทํา ก็จงทํากิจนั้นเสีย.
[๓๑๓] ครั้งนั้น บุรุษนั้นกลัวอสรพิษทั้ง ๔ กลัวเพชฌฆาตทั้ง ๕
กลัวเพชฌฆาตคนที่ ๖ และกลัวโจรผูคอยฆาชาวบาน จึงหนีไปในที่อื่น
เขาไปพบหวงน้ําใหญแหงหนึ่ง ฝงขางนี้นารังเกียจ มีภัยอันตราย ฝงขาง
โนนเปนที่เกษมปลอดภัย เรือแพ หรือสะพานที่จะขามไปฝงโนนไมมี.
[๓๑๔] ครั้งนั้น บุรุษนั้นมีความคิดอยางนี้วา หวงน้ํานี้ใหญนัก
ฝงขางนี้เปนที่นารังเกียจ มีภัยอันตราย ฝงขางโนนเปนที่เกษมปลอดภัย
เรือแพ หรือสะพานที่จะขามไปฝงโนนก็ไมมี ผิฉะนั้น เราควรจะมัดหญา
ไม กิ่งไมและใบไม ผูกเปนแพ เกาะแพนั้น พยายามไปดวยมือและดวย
เทา ก็พึงถึงฝงโนนไดโดยความสวัสดี ครั้นแลว บุรุษนั้นทําตามความคิด
อยางนั้น ก็ขามฟากถึงฝงขางโนนแลว ขึ้นบกไปเปนพราหมณ.

วาดวยอสรพิษ ๔ เปนชื่อของมหาภูตรูป ๔
[๓๑๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออุปมานี้ เราทําขึ้นเพื่อจะใหเขาใจ
เนื้อความโดยงาย ในขอนั้นมีเนื้อความดังนี้ คําวา อสรพิษที่มีเดชกลา
ทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปนชือ่ แหงมหาภูตรูป ๔ คือ ธาตุดิน ราตุน้ํา ธาตุไฟ
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ธาตุลม คําวา เพชฌฆาตทั้ง ๕ คนที่เปนขาศึกนั้น เปนชื่อแหงอุปาทาน
ขันธ ๕ คือ รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ
คําวา เพชฌฆาตคนที่ ๖ ซึ่งเที่ยวไปในอากาศ เงื้อดาบอยูนั้น เปนชื่อ
แหงนันทิราคะ คําวา บานรางนั้นเปนชื่อแหงอายตนะภายใน ๖.
[๓๑๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาแมบัณฑิตผูฉลาด มีปญญาใครครวญอายตนะภายใน ๖ นั้น ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ก็จะปรากฏวา
เปนของวาง เปลา สูญทัง้ นั้น.
คําวา โจรผูฆาชาวบานนั้น เปนชื่อแหงอายตนะภายนอก ๖ ตา
ยอมเดือดรอนเพราะรูปที่เปนที่พอใจและไมพอใจ หูยอมเดือดรอน เพราะ
เสียงเปนที่พอใจและไมพอใจ จมูกยอมเดือดรอนเพราะกลิ่นเปนที่พอใจ
และไมพอใจ ลิ้นยอมเดือดรอนเพราะรสเปนที่พอใจและไมพอใจ กายยอม
เดือดรอนเพราะโผฏฐัพพะเปนที่พอใจและไมพอใจ ใจยอมเดือดรอนเพราะ
ธรรมารมณเปนที่พอใจและไมพอใจ คําวา หวงน้ําใหญนั้น เปนชื่อแหง
โอฆะทั้ง ๔ คือ กาโมฆะ ภโวฆะ ทิฏโฐฆะ อวิชโชฆะ คําวา ฝงขางนี้
อันเปนที่นารังเกียจ มีภยั อันตรายนั้น เปนชื่อแหงรางกายของตน คําวา
ฝงขางโนนเปนที่เกษม ปลอดภัยนั้นเปนชื่อแหงนิพพาน คําวา แพนั้น
เปนชื่อแหงอริยมรรคมีองค ๘ ประการ คือสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ
คําวา พยายามขามไปดวยมือและเทา เปนชื่อแหงวิริยารัมภะ คําวา ขาม
ฟากถึงฝงโนนแลวขึ้นบกไปเปนพราหมณ เปนชือ่ แหงพระอรหันต.
จบ อาสีวิสสูตรที่ ๑
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อาสีวิสวรรคที่ ๔

อรรถกถาอาสีวิสสูตรที่ ๑
อาสีวิสวรรค อาสีวิสสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ภิกขฺ ู อามนฺเตสิ ความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก
ภิกษุเหลาโยคาวจรผูชอบจาริกไปรูปเดียว ๒ รูป ๓ รูป ๔ รูป ๕ รูป ผูมี
ความประพฤติตองกัน ผูปฏิบัติ ผูขะมักเขมน แมทุกรูป ซึ่งนั่งลอมเหลา
ภิกษุผูบําเพ็ญกรรมฐานมีทุกขลักษณะเปนอารมณ แทจริงพระสูตรนี้ ตรัส
ดวยอัธยาศัยของบุคคล. จริงอยู ในบรรดาบุคคลทั้งหลาย ตรัสดวยอํานาจ
เหลาภิกษุอุคฆฏิตัญูบุคคลที่อยูในที่ตาง ๆ ผูบําเพ็ญกรรมฐาน มีทุกขลักขณะเปนอารมณ ซึ่งมาในเวลาเฝา นั่งแวดลอมพระศาสดา แมเมื่อ
เปนอยางนั้น. ขอนี้จึงเปนปจจัย แกบุคคล ๔ เหลามีอุคฆฏิตัญูบุคคล
เปนตน.
จริงอยู อุคฆฏิตัญูบุคคล จักบรรลุพระอรหัตดวยยกหัวขอแหง
พระสูตรขึ้นเทานั้น. วิปจิตัญูบุคคล บรรลุพระอรหัต ดวยการแจกหัวขอ
ธรรมโดยพิสดาร เนยยบุคคลทองบนพระสูตรนี้เทานั้น ใสใจโดย
แยบคาย คบทาเขาใกลกัลยาณมิต จึงจักบรรลุพระอรหัต สําหรับปทปรมบุคคล พระสูตรนี้ จักเปนวาสนาเครื่องอบรมบมบารมีในอนาคตแล ดวย
ประการดั่งวามานี้ พระผูมีพระภาคเจา ทรงทราบวาพระองคทรงมีอุปการะ
แกสัตวแมทุกหมูเหลา ทรงเปนประหนึ่งยกภูเขาสิเนรุขึ้น ประหนึ่งทํา
อากาศใหกวางขวาง และประหนึ่งทําภูเขาจักรวาลใหหวั่นไหว จึงเริ่ม
อาสีวิสสูตรนี้ ดวยความอุตสาหะอยางใหญ วา เสยฺยถาป ภิกฺขเว.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา จตฺตาโร อาสีวิสา ความวา อสรพิษ
( งู ) ๔ จําพวก คือ กัฏฐมุขะ ปูติมุขะ อัคคิมุขะ สัตถมุขะ. ในงู ๔
จําพวกนั้น ทั่วเรือนรางของคนที่ถูกงูกัฏฐมุขะกัด จะแข็งกระดาง เหมือน
ไมแหง ในขอตอทั้งหลาย ขอตอจะแข็งกระดาง. ตั้งอยูเหมือนเสียบไว
ดวยหลาวเหล็ก. เรือนรางของผูถูกงูปูติมุขะกัด ก็จะมีน้ําหนองไหลเยิ้มอยู
เหมือนขนุนสุกเนา เปนดังน้ําที่เขาใสไวในหมอเกรอะ. ทั่วเรือนราง
ของผูถูกงูอัคคิมุขะกัด จะไหมกระจายไป เปนเหมือนกําขี้เถา และเปน
เหมือนกําแกลบ ทั่วเรือนรางของผูถูกงูสัตถมุขะกัด ยอมขาดเปนชอง
เปนเหมือนสถานที่ฟาผา และเปนเหมือนปากที่ตอเรือน ทีถ่ ูกสวานใหญ
เจาะ อสรพิษทั้ง ๔ จําแนกโดยพิเศษดวยประการฉะนี้.
แตเมื่อวาโดยอําการแผกกันแหงกําลังเร็วของพิษอสรพิษทั้ง ๔ ชนิด
นั้นรวมเปน ๑๖ จําพวก. จริงอยูงูกัฏฐมุขะมี ๔ ชนิดคือ มีพิษที่กัด
มีพิษที่พบ มีพิษที่ถูกตองมัน มีพิษที่ลม จริงอยูเรือนรางของคนที่ถูกงู
กัฏฐมุขะนั้น กัดก็ดี เห็นก็ดี ถูกตองก็ดี ถูกลมกระทบก็ดี ยอมแข็ง
กระดางโดยประการดั่งกลาวแลว. แมในงูที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. อสรพิษ
ยอมมี ๑๖ ดวยอํานาจความแผกกันแหงกําลังเร็วแหงพิษ ดวยประการฉะนี้
งูพิษยอมมี ๖๔ ชนิด ดวยอํานาจบุคคลบัญญัติอีก. คืออยางไร. คืออยางนี้
อันดับแรก บรรดางูกัฏฐมุขะ งูกัฏฐมุขะมีพิษที่กัด มี ๔ ชนิด คือ พิษ
แลนแตพิษไมราย พิษรายแตพิษไมแลน พิษแลนและพิษราย และพิษ
ไมแลนพิษไมราย
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ในจํานวนงู ๔ ประเภทนั้น พิษของงูใดควรกลาวไดวา แลนเร็ว
ขึ้นจับตา จับคอ จับศีรษะ เหมือนไฟไมคบหญาลุกโชนเชนพิษงูมณีสัปปะ
(งูเหาปแกว) อนึ่งเมื่อคนรายมนต เปาลมเขาทางชองหู พอเอาไมตี
พิษก็จะแลนลงมาหยุดอยูตรงที่ถูกกัดเทานั้น งูนี้นนั้ ชื่อวามีพิษแลนเร็ว
แตพิษไมราย.
สวนพิษของงูใด คอย ๆ แลนขึ้น แตในที่ ๆ พิษแลนขึ้น ก็เปน
เหมือนน้ําที่ดื่มเขาไป แมโดยลวงไปสิบ ๑๒ ป ก็ยังปรากฏ ที่ขางหลังหู
และหลังคอเปนตน เปนเหมือนพิษของงูน้ํา แตเมื่อหมองูทําการรายมนต
เปนตน พิษก็ไมลดลงเร็ว งูนี้นั้น ชือ่ วา มีพิษราย แตพิษไมแลนเร็ว.
สวนพิษของงูใด ขึ้นเร็ว แตไมลงเร็ว เชน พิษของงูจงอางเปนตน
งูนี้นั้น ชื่อวา ทั้งมีพิษแลนเร็ว ทั้งมีพิษราย.
พิษของงูใด แมถูกหมองูเปามนตใหลดลง ก็ลงงาย ๆ เชน พิษ
ของงูเขียว และงูเรือนเปนตน งูนี้นั้น ชื่อวา มีพิษไมแลนเร็ว และ
มีพิษไมราย.
พิษทีถ่ ูกกัดในจําพวกงูกัฏฐมุขะ และพิษที่ถูกกัดในจําพวกงูปูติมุขะ
เปนตนก็พึงทราบ โดยอุบายนี้ เพราะเหตุนั้น อสรพิษจึงมี ๖๔ ประเภท
ดวยอํานาจบุคคลบัญญัติดวยประการฉะนี้. ใน ๖๔ ประเภทนั้น แตละ
ประเภทยังแยกออกอยางละ ๔ ตามกําเนิด โดยนัยวา งูเกิดแตฟองไข
เปนตน จึงรวมเปนงู ๒๕๖ ประเภท. งูเหลานั้นเอา ๒ คูณ ดวยงูที่เกิด
ในน้ําและบนบกเปนตน จึงเปนงู ๕๑๒. งูเหลานั้น เอา ๒ คูณ ดวย
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สามารถ กามรูปและอกามรูป จึงนับได ๑,๐๒๔. งูเ ลานั้น เมื่อยอเขา
โดยปฏิโลม ยอนกลับแหงทางที่งูเลื้อยไปอีก จึงเปนอสรพิษ ๔ ประเภท
ดวยอํานาจงูกัฏฐมุขะเปนตน ดังนัน้ พระผูมีพระภาคเจา ทรงหมายเอา
งูเหลานั้น จึงตรัสวา เสยฺยถาป ภิกขฺ เว จตฺตาโร อาสีวิสา เปนตน.
ก็งูเหลานั้น ทานถือเอาดวยอํานาจตระกูล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาสีวิสา ความวา ชื่อวา อาสีวิสา
เพราะมีพิษที่รด ก็มี ชื่อวาอาสีวิสาเพราะมีพิษที่ลิ้ม ก็มี อาสีวสิ า เพราะ
มีพิษเชนกับดาบก็มี. บทวา อาสิตฺตวิสา ความวา มีพิษที่ดังเขารดน้ํา
ชโลมทั่วกาย และพิษที่รดลงที่กายของผูอื่น. บทวา อสิตวิสา ความวา
สิ่งใด ๆ อันงูเหลานั้นลิ้มแลว กินแลว สิ่งนั้น ๆ ยอมกลายเปนพิษไป
เพราะฉะนั้น ทีช่ ื่อวา อสิตวิสา เพราะสิ่งที่มันลิ้มกลายเปนพิษ. บทวา
อสิสทิสวิสา ความวา ที่ชื่อวา อสิสทิสวิสา เพราะพิษของงูเหลานั้น
คมกริบ สามารถตัดขาดไดอยางยอดเหมือนดาบ. พึงทราบความแหงคํา
ในที่นี้ดวยประการฉะนี้.
บทวา อุคฺคเตชา ไดแก มีเดชสูง คือมีอํานาจแรง. บทวา โฆรวิสา.
ไดแก มีพิษที่แก ไขไดยาก.
บทวา เอว วเทยฺยุ ไดแก พึงกลาวอยางนี้ เพื่อจะใหเขาบํารุง
เลี้ยง. จริงอยู พระราชาทั้งหลาย สัง่ ใหจับงูพิษทั้งหลายไวทรงพระดําริวา
เราจะใหงูเหลานี้กัดโจรเชนนี้ใหตาย หรือปลอยมันไปที่กองทัพขาศึกเวลา
ที่ขาศึกประชิดนคร เราเมื่อไมสามารถจะตอตานกําลังขาศึกได ก็จะกิน
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อาหารดี ๆ แลว ขึ้นสูที่นอนอยางดี ใหงูเหลานั้นกัดตนเอง ไมยอมติด
อยูในอํานาจของเหลาศัตรู ใหตายสมความพอใจของตน ดังนี้แลว ใหบํารุง
เลี้ยงอสรพิษทั้งหลายไว พระราชาเหลานั้น ไมปรารถนาจะทําบุรุษใดให
ตายโดยฉับพลันก็ปรารถนาวาผูนั้นจักตองประสบทุกขนาน ๆ แลวตายไป
ดวยอาการอยางนี้ จึงตรัสกะบุรุษนั้นอยางนี้วา ก็พวกนี้มันคืออสรพิษ
๔ จําพวก นี่ พอมหาจําเริญ.
บทวา กาเลน กาล ไดแก ทุกเวลา. บทวา ปเวเสตพฺพา ไดแก
ใหนอน. บทวา อฺตโร วา อฺตโร วา ความวา บรรดาอสรพิษ
๔ ประเภทมีกัฏฐมุขะเปนตน ตัวใดตัวหนึ่ง. คําวา ดูกอนพอมหาจําเริญ
ขอทานจงกระทํากิจที่ทานพึงกระทําเสีย นี้พึงทราบวาเปนคําของผูบําเพ็ญ
ประโยชน. ไดยินวา พระราชาทั้งหลาย ทรงมอบอสรพิษทั้งหลาย
แกบุรุษนั้นดวยอาการอยางนี้ แลวทรงบอกกลาวแกเหลาอสรพิษที่เขาวาง
ไวในกะโปรงทั้ง ๔ กะโปรงวา นี้เปนผูบํารุงเจานะ. ลําดับนั้นงูตัวหนึ่ง
ก็เลื้อยออกมา เลื้อยขึ้นตามเทาขวาของบุรุษนั้น แลวพันมือขวาตั้งแต
ขอมือ แผพังพาน ใกลชองหูขวา นอนกระทําเสียวา สุสุ ดังนี้. อีก
ตัวหนึ่ง เลื้อยไปตามเทาซาย แลวพันมือซาย ในที่นั้นนั่นเอง แผพังพาน
ที่ใกลชองหูซาย แลวนอนกระทําเสียงวา สุสุ ดังนี้. ตัวที่ ๓ เลื้อยออก
ขึ้นไปตรงหนาพันทอง แผพังพาน ใกลหลุมคอ นอนทําเสียงวา สุสุ
ดังนี้. ตัวที่ ๔ เลื้อยไปตามสวนขางหลัง พันคอ วางพังพานบนกระหมอม
นอนกระทําเสียงวา สุสุ ดังนี้.
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เมื่ออสรพิษ ๔ ประเภทนั้น อยูที่รางกายอยางนี้ บุรุษผูบําเพ็ญ
ประโยชนตอ บุรุษนั้น เห็นเขาเขาจึงถามวา พอมหาจําเริญ ทานไดอะไร?
ลําดับนั้น เมื่อบุรุษผูถูกงูพันนั้นกลาววา ทานผูเจริญ อสรพิษเหลานี้
พระราชาพระราชทานใหเปนเครื่องประดับเปนพิเศษบางประการ ที่มือ
ทั้งสองเหมือนกําไลมือ ที่แขนเหมือนกําไลตนแขน ที่ทองเหมือนผาคาด
ทอง ที่หูเหมือนตุมหู ที่คอเหมือนสรอยมุกดา และที่ศีรษะเหมือนเครื่อง
ประดับศีรษะ จึงกลาววา ทานผูเจริญชางโงเขลาจริง ทานอยาเขาใจอยางนี้
วา พระราชาทรงยินดี พระราชทานเครื่องประดับนั้นแกเรา ทานเปนโจร
ทําความผิดราย ทั้งอสรพิษ ๔ ประเภทเหลานี้ ก็บํารุงยาก ปฏิบัติยาก
เมื่อตัวหนึ่งตองการจะลุกขึ้น ตัวหนึ่งตองการจะอาบน้ํา เมื่อตัวหนึ่งตอง
การจะอาบน้ํา ตัวหนึ่งตองการจะกิน เมื่อตัวหนึ่งตองการจะกิน ตัวหนึ่ง
ก็ตองการจะอาบน้ํา ในงู ๔ ประเภทนั้น ตัวใดยังไมเต็มความตองการ
ตัวนั้นก็จะกัดใหตายในที่นั้นนั่นแล. ทานผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้น ใคร ๆ
ผูถึงความสวัสดีปลอดภัยยังจะมีอยูหรือ. เขากลาววา จริงสิ รูวาพวก
ราชบุรุษเจาหนาที่ฟุงเฟอเผลอตัวหนีไปเสียก็จะปลอดภัย ก็พึงกลาววา
ทานจงกระทํากิจที่ทานควรกระทําเถิด. ฝายบุรุษที่ถูกจับเปนโจรรูเรื่อง
นั้นแลว เห็นขณะที่อสรพิษทั้ง ๔ เผลอตัว และปลอดจากราชบุรุษเจา
หนาที่จึงเอามือขวาพันมือซาย แลววางพังพานไวใกลจอนหู ทําที่ประจง
ลูบคลํารางอสรพิษตัวที่นอนหลับ คอย ๆ แกะใหมันออกไป แลวแกะ.
ตัวอื่น ๆ ออกไป ดวยอุบายอยางนั้นแล กลัวตอพวกมันแลวพึงหนีไป.
ครั้งนั้นอสรพิษเหลานั้น พากันติดตามบุรุษนั้นมาดวยคิดวาบุรุษนี้ พระ-
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ราชาพระราชทานใหเปนผูบํารุงเลี้ยงพวกเรา พระผูมีพระภาคเจาทรง
หมายเอาเรื่องนี้ จึงตรัสวา อถ โข ภิกฺขเว ปุรโิ ส ภีโต จตุนฺน
อาสีวิสาน ฯเปฯ ปลาเปถ ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล บุรษุ นั้นกลัว
ตออสรพิษเหลานั้น ฯลฯ พึงหนีไปเสีย.
ก็เมื่อบุรุษนั้น ตรวจดูแลวดูอึกซึ่งหนทางที่มาอยางนั้นแลวกําลัง
หนีไป พระราชาทรงสดับวา บุรุษนั้นหนีไปแลว จึงทรงดําริวา ใครหนอ
จักอาจติดตามไปฆาบุรุษนั้นได จึงเลือกไดคน ๕ คน ผูเปนศัตรูตอบุรุษ
นั้นนั่นแลว ทรงสงไปดวยดํารัสสั่งวา พวกเธอจงไป จงติดตามไปฆาบุรุษ
นั้นเสีย. ลําดับนั้น เหลาบุรุษผูบําเพ็ญประโยชนตอบุรุษนั้น ทราบเรื่อง
นั้นแลวพึงไดบอก บุรุษนั้น กลัวเหลือประมาณ พึงหนีไป ทานหมายเอา
เนื้อความนี้ จึงกลาวคํามีอาทิวา ตเมน เอว วเทยฺยุ ดังนี้.
บทวา อฏโ อนฺตรจโร วธโก ความวา พวกอํามาตยกราบทูล
วา บุรุษโจรผูนี้ ถูกพวกอสรพิษติดตามไปกอน ลวงอสรพิษเหลานั้น
ทาโนนเทานี้หนีไป บัดนีเ้ ขาถูกศัตรู ๕ คน ติดตามก็หนีเตลิดไป ใคร ๆ
ไมอาจจะจับเขาไดอยางนี้ แตสามารถจะจับไดดวยการหลอกลวง เพราะ
ฉะนั้น ขอทรงโปรดสงคนผูสนิทสนม เปนคนภายในเคยกินเคยดื่มรวมกัน
ตั้งแตรุนหนุมไปมอบแกเพชฌฆาต พระราชาก็ทรงสงเพชฌฆาตผูสอดแนม
ใหไปเสาะหาเขา.
บทวา โส ปสฺเสยฺย สฺุ คาม ความวา บุรุษโจรนั้นกลับ
เหลียวดูเห็นอสรพิษทั้ง ๔ ศัตรูผูฆา ๕ คน กําลังสูดดมกลิน่ รอยเทาไป
โดยเร็ว เห็นเพชฌฆาตผูสอดแนมคํารบ ๖ มาพูดเกลี้ยกลอมวา ดูราทาน
ผูเจริญ ทานจงกลับเสียอยาหนีเลย บริโภคกามกับบุตรภรรยา ก็จักอยู
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เปนสุข เขากลัวเหลือประมาณก็หนีซอกซอนไป พึงเห็นบานรางหมูหนึ่ง
ซึ่งมีกระทอม ๖ หลังอยูตรงหนา ปลายเขตแควน. บทวา ริตฺตกเยว
ปวิเสยฺย ความวา พึงเขาไปยังกระทอมที่วางเปลาเทานั้น เพราะเวนจาก
ทรัพย ธัญญาหาร เตียงและตั่งเปนตน.
บทวา ตุจฺฉก สฺุต เปนไวพจน ของบทวา ริตฺตกเยว
นั้นแล. บทวา ปริมเสยฺย ความวา พึงเที่ยวไปดวยหวังวา ถาน้ําดื่มมี
เราจักดื่ม ขาวมีก็จักกิน ดังนี้แลว สอดมือเขาไปขางในแลวคลําดู.
บทวา ตเมน เอว วเทยฺยุ ความวา บุรษุ นั้นไมไดอะไร ๆ
แมในเรือนสักหลังเดียว ในจํานวนเรือนทั้ง ๖ หลัง แตแลวก็เห็นแผน
กระดานคด ๆ ที่เขาปูไวที่ตนไม ทีม่ ีเงาสงบตนหนึ่งซึ่งมีอยูกลางหมูบาน
แลวคิดจักนั่งในที่นี้กอน แลวก็ไปนั่งในที่นั้น ถูกลมออน ๆ พัดโชยมา
ทําใหหวลระลึกถึงความสุขแมมีประมาณเทานั้นโดยสงบ บุรุษผูบําเพ็ญ
ประโยชนบางเหลารูเรื่องภายนอกแลว ก็พึงพูดกะเขาอยางนั้น. บทวา
อิทานิมฺโภ ปุริส ตัดเปน อิทานิ อมฺโภ ปุริส แปลวา ดูราบุรุษผูเจริญ
บัดนี้ . บทวา โจรา คามฆาตกา ไดแก โจรผูฆาชาวบาน ๖ จําพวก
ผูมาดวยหมายวา จักยึดเอาทรัพยที่จักไดในที่นั้น หรือฆาเจาทรัพยเสีย.
บทวา อุทกณฺณว ไดแก น้าํ ลึกและน้ํากวาง. จริงอยู นาลึก
แตไมกวาง หรือน้ํากวาง แตไมลึก. ทานไมเรียกวา หวังน้ํา. สวนน้ํา
ที่ทั้งลึกทั้งกวางเทานั้นจึงจะเปนชื่อหวงน้ํานั้นนั่นแล. บทวา สาสงฺก
สปฺปฏิภย ความวา ฝง นี้ ชื่อวา นารังเกียจและนามีภัยเฉพาะหนา
เพราะอํานาจอสรพิษทั้ง ๔ ศัตรูผูฆาทั้ง ๕ เพชฌฆาตผูสอดแนมคํารบ ๖
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และโจรผูฆาชาวบาน ๖ จําพวก. บทวา เขม อปฺปฏิภย ความวา
ฝงโนน ชื่อวา เปนแดนเกษม และไมมีภัยเฉพาะหนา เพราะไมมีอสรพิษ
เปนตนเหลานั้นนั่นและ เปนสวนที่วิจิตรประเสริฐ เปนดังบอน้ําที่ดื่มของ
ชนหมูมาก เชนกับเทพนคร. บทวา นตฺถสฺส นาวา สนฺตารณี
ความวา เรือขามฟาก ที่เขาจัดไวดวยประสงคอยางนี้วา ชนทั้งหลาย
จักขามจากฝงนี้ไปฝงโนนดังนี้ก็ไมพึงมี. บทวา อุตฺตรเสตุ วา ความวา หรือ
บรรดาสะพานไม สะพานเดินเทา และสะพานเกวียน สะพานขามอยางใด
อยางหนึ่งไมพึงมี. บทวา ติฏติ พฺราหฺมโณ ความวา นั่นแหละไมใช
พราหมณจะถามวา เพราะเหตุไรจึงตรัสบุรุษนั้นวาเปนพราหมณ เพราะ
พวกขาศึกมีประมาณเทานั้น ถูกพราหมณนั้นลอยเสียแลว. อีกนัยหนึ่ง
เมื่อจะทรงเปลี่ยนเทศนา จึงไดตรัสอยางนั้น เมื่อทรงแสดงพราหมณ
เปนพระขีณาสพองคหนึ่ง.
ก็เมื่อบุรุษผูนั้นขามฟากไดอยางนี้แลว อสรพิษทั้ง ๔ กลาววา
เราไมไดตัวทานแลว วันนี้พวกเราจะรุมกันกัดชีวิตของทานทิ้งเสีย ศัตรู
ทั้ง ๕ ก็กลาววา เราไมไดตัวทานแลว วันนี้เราจะลอมตัดอวัยวะนอยใหญ
ของทานเสียแลวไปในสํานักของพระราชาพึงไดทรัพย ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐
ผูสอดแนมคํารบ ๖ กลาววา เราไมไดตัวทานแลว วันนี้เราจะเอาดาบ
สีแกวผลึกตัดศีรษะทาน แลวพึงไดตําแหนงเสนาบดี เสวยสมบัติ. พวก
โจรทั้ง ๖ คิดวา เราไมไดตัวทานแลว วันนีเ้ ราจะใหทํากรรมกรณ
( ลงโทษ ) ตาง ๆ แลวใหทานนําทรัพยเปนอันมากมามอบ ดังนี้แลว
เมื่อไมสามารถจะขามหวงน้ําได ทั้งไมสามารถจะไปขางหนาได เพราะ
ถูกพระราชากริ้วลงราชอาชญา ก็จะพึงซูบซีดตายอยูในที่นั้นนั่นเอง.
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ในบทวา อุปมา โข มฺยาย นี้ พึงทราบ การเทียบเคียงขออุปมา
ตั้งแตตนดังตอไปนี้. จริงอยู กรรมพึงเห็นเหมือนพระราชา. ปุถุชนผูอาศัย
วัฏฏะ พึงเห็นเหมือนบุรุษผูทําผิดกฎหมาย มหาภูตรูป ๔ เหมือนอสรพิษ
ทั้ง ๔ เวลาที่กรรมใหแกมหาภูตรูป ๔ ในขณะปฏิสนธิของมหาชนนั่นเอง
เหมือนในเวลาที่พระราชาทรงใหปกปดอสรพิษทั้ง ๔ เวลาที่พระศาสดา
ตรัสกรรมฐานมีมหาภูตรูปเปนอารมณ แกภิกษุนี้ แลวตรัสวาเมื่อเบื่อหนาย
คลายกําหนัดในมหาภูตรูป ๔ นี้ ก็จักหลุดพนจากวัฏฏะดวยอาการอยางนี้
เหมือนเวลาที่ตรัสวา ทานจงออกไปในขณะที่อสรพิษเผลอ และในขณะ
ที่ราชบุรุษสงัดเงียบแลวหนีไปตามคําวา บุรุษผูเจริญ. กิจใดที่ทานควรทํา
จงทํากิจนั้นเสีย เวลาที่ภิกษุนี้ ไดกรรมฐานในสํานักพระศาสดา แลวหนี
ไปดวยการหนีคือญาณ เพื่อประโยชนแกการหลุดพนจากอสรพิษคือมหาภูตรูป เหมือนการไดยินคําของผูบําเพ็ญประโยชนตอบุรุษนั้นแลวออกใน
ขณะที่อสรพิษทั้ง ๔ เผลอ และในขณะที่ราชบุรุษสงัดเงียบแลวหนี
ซอกซอนไป.
พึงทราบกถาวาดวยมหาภูตรูป ๔ อุปาทานขันธ ๕ และอายตนกถา
ในคําวา จตุนฺน มหาภูตาน ปวีธาตุยา อาโปธาตุยา เปนตน โดยนัย
ที่กลาวไวพิสดารแลวในวิสุทธิมรรคนั้นแล. ก็ในที่นี้ ปฐวีธาตุ พึงเห็น
เหมือนงูกัฏฐมุขะ ( ปากไม ) ธาตุที่เหลือพึงเห็นเหมือนงูปูติมุขะ ( ปากเนา )
งูอัคคิมุขะ ( ปากไฟ ) และงูสัตถมุขะ ( ปากศัสตรา ). กายทั้งสิ้นของบุคคล
ผูถูกงูปากไมกัด ยอมแข็งกระดางฉันใด แมกายทั้งสิ้น ยอมแข็งกระดาง
เพราะปฐวีธาตุกําเริบก็ฉันนั้น อนึ่งกายทั้งสิ้นของผูถูกงูปากเนาเปนตนกัด
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ยอมน้ําเหลืองไหลออก ยอมไหม และยอมทรุดโทรมฉันใด กายทั้งสิ้น
ยอมน้ําเหลืองไหลออก ยอมไหม และยอมทรุดโทรม แมเพราะความ
กําเริบของอาโปธาตุ เตโชราตุ และวาโยธาตุ ฉันนั้น.
ดวยเหตุนั้น อรรถกถาจารยทั้งหลาย จึงกลาวไววา
รางกายที่ถูกงูปากไมกัดเอาแลว ยอมแข็ง
กระดางไป รางภายนั้น เพราะปฐวีธาตุกําเริบ ก็
ยอมแข็งกระดาง ดังงูปากไมกัด ฉะนั้น ก็มี
รางกายที่ถูกงูปากเนากัดเอาแลว ยอมเนาไป
รางกายนั้น เพราะอาโปธาตุกําเริบ ก็ยอมเนา
ดังงูปากเนากัด ฉะนั้น ก็มี
รางกายที่ถูกงูปากไฟกัดเอาแลว ยอมรอน
ไหม รางกายนั้น เพราะเตโชธาตุกําเริบ ก็ยอ ม
รอนไหม ดังงูปากไฟกัด ฉะนั้น ก็มี
รางกายที่ถูกงูปากศัสตรากัดเอาแลว ยอม
ขาดแหวง รางกายนั้น เพราะวาโยธาตุกําเริบ ก็
ยอมขาดแหวง ดังงูปากศัสตรากัด ฉะนั้น.
ในขอนี้ พึงทราบสวนประกอบของสรีระโดยพิเศษ ดวยประการ
ฉะนี้กอน
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แตเมื่อวาโดยไมแผกกัน พึงทราบวาธาตุเหลานั้น มีภาวะเสมือน
กันกับอสรพิษ โดยเหตุเหลานี้คือ โดยที่อาศัย โดยความผิดกันแหงกําลัง
เร็วแหงพิษ โดยถือเอาแตสิ่งไมนาปรารถนา โดยบํารุงเลี้ยงยาก โดยเขา
ไปหาไดยาก โดยเปนสัตวไมรูคุณคน โดยมีปกติกัดไมเลือก โดยมีโทษ
และอันตรายอยางอนันต.
ในบรรดาบทเหลานั้น บทวา อาสยโต ความวา จริงอยู จอมปลวก
ชื่อวาเปนที่อาศัยของอสรพิษทั้งหลาย. ก็อสรพิษเหลานั้น ยอมอยูอาศัย
ที่จอมปลวกนั้น. จอมปลวกคือกาย เปนที่อาศัย แมของมหาภูตรูปทั้งหลาย.
จริงอยูโพรงตนไม ใบหญา ใบไม ที่รก และกองหยากเยื่อ ก็เปนที่อาศัย
ของอสรพิษทั้งหลาย. อสรพิษเหลานั้น ยอมอยูในที่แมเหลานั้น. โพรงไม
คือกาย ที่รกคือกาย กองหยากเยื่อคือกาย ก็เปนทีอ่ าศัย แมของมหาภูตรูป
ทั้งหลาย พึงทราบความที่มหาภูตรูปเหลานั้นเหมือนกัน ดังพรรณนามา
อยางนี้กอน.
บทวา วิสเวควิการโต ความวา อสรพิษทั้งหลาย โดยประเภท
มี ๔ มีงูปากไมเปนตน ดวยอํานาจแหงตระกูล. ในอสรพิษเหลานั้น
ตระกูลหนึ่ง ๆ เมื่อแบงโดยความผิดแผกกันแหงพิษ ก็มี ๔ อยาง คือ มีพิษ
ที่ถูกกัดเปนตน แมมหาภูตรูป ก็มี ๔ โดยตางเปนปฐวีธาตุเปนตน ดวย
อํานาจลักษณะจําเพาะตัว ในมหาภูตรูปเหลานี้ มหาภูตรูปอยางหนึ่ง ๆ
ยอมมี ๔ อยาง ดวยอํานาจมหาภูตรูปมีกรรมเปนสมุฏฐานเปนตน พึงทราบ
วามหาภูตรูปเหลานั้น เสมือนกันโดยความผิดแผกกันแหงกําลังเร็วของพิษ
ดวยประการฉะนี้.
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บทวา อนตฺถคหณโต ความวา อสรพิษทั้งหลาย เมือ่ จะยืดเอา
ยอมยึดเอาสิ่งซึ่งไมนาปรารถนา ๕ อยาง คือ ยอมถือเอาแตของเหม็น
ถือเอาของไมสะอาด ยอมถือเอาแตตัวโรค ยอมถือเอาแตของมีพิษ ยอม
ถือเอาแตความตาย แมมหาภูตรูป เมื่อถือเอา ยอมถือเอาแตสิ่งที่ไมนา
ปรารถนา ๕ อยาง คือ ยอมถือเอาแตของเหม็น ถือเอาแตของไมสะอาด
ถือเอาแตความเจ็บ ถือเอาแตความแก ถือเอาแตความตาย.
ดวยเหตุนั้น พระโปราณาจารยทั้งหลาย จึงกลาวไววา
ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมจับงูอันเปอนคูถ
มีพิษมาก เปนผูเพลิดเพลินงูในโลก ชื่อวาจับเอา
ภาวะที่ไมนาปรารถนาทั้ง ๕ คือ ของเหม็น ของไม
สะอาด พยาธิ ชรา มรณะเปนที่ ๕ ภาวะที่ไมนา
ปรารถนา ๔ อยางเหลานี้ มีอยูใ นงูที่เปอนคูถ.
ปุถุชนผูบอดและเขลาไมฉลาด ก็อยางนั้นเหมือนกัน เปนผูเพลิดเพลินความเกิดในภพ ชื่อวาจับ
อนัตถะภาวะที่ไมนาปรารถนา คือของเหม็น ของ
ไมสะอาด พยาธิ ชรา มรณะ เปนที่ ๕ ภาวะ
ที่ไมนาปรารถนา ๕ เหลานี้ มีอยูใ นกายอันเปนดัง
งูที่เปอนคูถฉะนั้น.
พึงทราบวามหาภูตรูป เหมือนกันโดยถือเอาแตอนัตถะภาวะที่ไมนา
ปรารถนา ดวยประการฉะนี้.
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พึงทราบวินิจฉัยในบทวา ทุรูปปฏานโต ดังตอไปนี้. อสรพิษ
เหลานั้นบํารุงเลี้ยงไดยาก เมื่อตัวหนึ่งประสงคจะลุก ตัวหนึ่งประสงค
จะอาบน้ํา เมื่อตัวนั้นประสงคจะอาบน้ํา อีกตัวหนึ่งประสงคจะกิน เมื่อ
ตัวนั้นประสงคจะกิน อีกตัวหนึ่งประสงคจะนอน บรรดางูเหลานั้น
งูตัวใด ๆ ยังไมเต็มประสงค งูตัวนั้นก็จะกัดใหตายในที่นั้นนั่นเอง แต
เหลาภูตรูปนั่นแล บํารุงเลี้ยงยากกวา - อสรพิษเหลานี้. จริงอยู เมื่อปรุงยา
แกปฐวีธาตุ อาโปธาตุ ก็กําเริบ. เมือ่ ผูนั้นปรุงยา เตโชธาตุ ก็กําเริบ
ดังกลาวมานี้ เมื่อปรุงยา แกธาตุอันหนึ่ง ธาตุอีกอันหนึ่งก็กําเริบเพราะ
ฉะนั้น พึงทราบวา ราตุทั้งหลายเหมือนกันโดยบํารุงเลี้ยงไดยากดวย
ประการฉะนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในบทวา ทุราสทโต ดังตอไปนี้ จริงอยู อสรพิษ
ทั้งหลาย ชื่อวา พบไดยาก คนทั้งหลายพบอสรพิษที่หนาเรือน ก็จะหนีไป
ทางหลังเรือน พบที่หลังเรือนก็จะหนีไปทางหนาเรือน พบกลางเรือน
ก็จะหนีเขาหอง พบที่หอ งก็จะหนีขึ้นเตียงตั่ง มหาภูตรูปทั้งหลาย ชื่อวา
พบไดยากมากกวานั้น. จริงอยู เมื่อคนเปนโรคเรื้อน หูจมูกเปนตนก็จะ
จะขาดตกไป เปนที่เนื้อตัว ฝูงแมลงวันหัวเขียวก็จะตอม กลิ่นตัวก็จะ
คลุงไปไกล บุรุษโรคเรือ้ นนั้นกําลังดาก็ดี กําลังรองครวญครางก็ดี คน
ทั้งหลาย ก็ไมอาจเขาไปดาใกล ๆ ได ไมอาจเขาไปชวยใกล ๆ ได ตอง
ปดจมูก บวนน้ําลาย หางบุรุษโรคเรื้อนนั้นไปเสียไกล ๆ พึงทําความ
ขอนี้ใหแจมแจงอยางนั้น โดยโรคอยางอื่นๆ เชนโรคบานทะโรค โรคทอง
โรคลมเปนตน และโรคที่ทําความขยะแขยงนาเกลียด เพราะฉะนั้น พึง
ทราบวามหาภูตรูปทั้งหลาย ก็เหมือนกัน โดยพบไดยาก ดวยประการ
ฉะนี้.
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พึงทราบวินิจฉัยในบทวา อกตฺุตโต ดังตอไปนี้. จริงอยู
อสรพิษทั้งหลาย ยอมไมรูอุปการะอันผูอื่นกระทําแลว แมเมื่อเขาใหก็ดี
ใหบริโภคก็ดี บูชาอยูดวยของหอมและดอกไมเปนตนก็ดี ใสในกระโปรง
บริหารอยูก็ดี แสวงหาแตโอกาสเทานั้น ไดโอกาสในที่ใด ก็กัดเขาใหตาย
ในที่นั้นนั่นแล มหาภูตรูปทั้งหลายตางหากไมรูอุปการะที่ผูอื่นกระทําแลว
ยิ่งกวาอสรพิษทั้งหลาย. จริงอยูสิ่งที่ชอบใจ อันมหาภูตรูปเหลานั้น ทํา
แลว ไมมีเลย แมเขาใหอาบน้ําที่ไมมีมลทิน ไมวาจะเปนน้ําเย็นหรือ
น้ํารอนก็ดี สักการะอยูดวยธูปของหอมและดอกไมเปนตนก็ดี ประคบประหงมอยู ดวยผาอันนุม ที่นอนอันนุมและที่นั่งอันนุมเปนตนก็ดี ให
กิน อาหารอยางดีก็ดี ใหดื่มน้ําอยางดีก็ดี ก็ยังคอยแสวงหาแตโอกาสอยู
นั่นเอง ไดโอกาสในที่ใด โกรธขึ้นมาก็ทําใหถึงความยอยยับในที่นั้น
นั่นเอง เพราะฉะนั้น พึงทราบวามหาภูตรูปเหมือนกันโดยไมรูคุณคน
ดวยประการฉะนี้.
พึงทราบวินิจฉัยใน บทวา อวิเสสการิโต ดังตอไปนี้. จริงอยู
อสรพิษไมไดเลือกวา ผูน ี้เปนกษัตริย หรือพราหมณ เปนแพศย หรือ
ศูทร เปนคฤหัสถ หรือเปนบรรพชิต ยอมกัดผูทมี่ าประจวบเขา ๆ ใหตาย
ไปทั้งนั้น. แมมหาภูตรูป ก็ยอมไมเลือกวา ผูนี้เปนกษัตริย หรือพราหมณ
เปนแพศย หรือศูทร เปนคฤหัสถ หรือบรรพชิต เปนเทพ หรือมนุษย
เปนมาร หรือพรหม ไมมีคุณ หรือมีคุณ ก็ถาพวกมันเกิดความอายขึ้น
วา ผูนี้เปนผูมีคุณไซร พวกมันก็จะพึงใหเกิดความละอายขึ้น ในพระตถาคต ผูเปนพระอัครบุคคล ในโลกพรอมที่เทวโลก แมถา พวกมันเกิด
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ความละอายขึ้นโดยนัย มีอาทิวา ผูนี้เปนผูมีปญญามากผูนี้เปนผูมีฤทธิ์มาก
และผูนี้เปนผูทรงคุณทางธุดงค แมถาพวกมันพึงใหเกิดความละอายขึ้นใน
พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระเปนตน ถาเปนเชนนั้น พวกมันก็วาพึงเกิด
ความกลัวขึ้นวา ผูนี้ไมมีคุณ เปนผูทารุณ กระดาง พวกมันก็พึงกลัวตอ
พระเทวทัต ผูเลิศ หรือตอศาสดาทั้ง ๖ ผูไมมีคณ
ุ ผูทารุณ ผูกระดาง
ในโลกพรอมทั้งเทวโลก ก็จะไมละอายและไมกลัว โกรธขึ้นมาก็ทําใหถึง
ความยอยยับอยางใดอยางหนึ่งไดทั้งนั้น พึงทราบวามหาภูตรูปเปนเหมือน
กัน โดยไมเลือกดวยประการฉะนี้.
พึงทราบวินิจฉัย ในบทวา อนนฺตโทสุปทฺทวโต นี้ดังตอไปนี้.
จริงอยู โทษและอันตรายที่อาศัยอสรพิษเกิดขึ้นไมมีประมาณ. จริงอยาง
นั้น อสรพิษเหลานั้นกัดแลว ทําใหตาบอดบาง ใหเปนคนกระจอกบาง ให
เปนคนเปลี้ยบาง ใหเปนคนรางพิการไปแถบหนึ่งบาง เพราะฉะนั้นเหลา
อสรพิษยอมแสดงความพิการหาประมาณมิได ดวยประการฉะนี้ แมภูตรูป
ทั้งหลาย โกรธขึ้นมาแลวยอมกระทําความพิการ บางอยาง บรรดาความ
พิการทั้งหลายมีตาบอดเปนตน โทษและอันตราย ของภูตรูปเหลานั้น หา
ประมาณมิได เพราะฉะนั้น พึงทราบวาภูตรูปเหลานั้นเสมือนกัน โดยมี
โทษและอันตรายหาประมาณมิได ดวยประการฉะนี้
บัดนี้ ในที่นี้ควรแสดงกรรมฐาน ดวยอํานาจมหาภูตรูป ๔ จนถึง
พระอรหัต กรรมฐานนั้นก็กลาวไวแลวทั้งนั้น ในจตุธาตุววัฏฐานนิทเทศ
คัมภีรวิสุทธิมรรคแล.
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ในคําวา ปฺจ วธกา ปจฺจตฺถิกาติ โข ภิกฺขเว ปฺจนฺเนต
อุปาทานกฺขนฺธาน อธิวจน ภิกษุทั้งหลาย คําวา ปฺจ วธกา
ปจฺจตฺถิกา ศัตรูผูฆา ๕ นี้แล เปนชือ่ ของอุปาทานขันธ ๕ นีพ้ ึงทราบวา
ขันธทั้งหลายเสมือนกับศัตรูผูฆา ดวยอาการ ๒ อยาง.
จริงอยู ขันธทั้งหลายยอมฆาซึ่งกันและกัน เมื่อขันธเหลานั้นมีอยู
ชื่อวา ผูฆาก็ยอมปรากฏอยางไร. อันดับแรกรูปยอมฆาทั้งรูป ทั้งอรูป
อรูป ยอมฆาทั้งอรูป ทั้งรูป อยางไร. ปฐวีธาตุแมนี้ เมื่อแตก ยอมพา
เอาธาตุ ๓ บอกนี้แตกไปดวย. แมในอาโปธาตุเปนตนก็นัยนี้เหมือนกัน.
รูปชื่อวาฆารูปนั่นแหละกอน ดวยอาการอยางนี้. สวนรูปขันธ เมื่อแตก
ก็พาเอาอรูปขันธ ๔ แตกดวยไป เพราะฉะนั้น รูป ถือวาฆาอรูปดวยอาการ
อยางนี้. แมเวทนาขันธ เมื่อแตก ก็พาเอาสัญญาขันธ สังขารขันธ
และวิญญาณขันธ แตกไปดวย. แมในสัญญาขันธเปนตนก็นัยนี้. อรูปชื่อ
วายอมฆาอรูปอยางนี้. สวนอรูปขันธ ๔ ในขณะจุติ เมื่อแตก ก็พาวัตถุรูป
(หทยวัตถุ) แตกไปดวย. อรูปชื่อวาฆารูปดวยอาการอยางนี้. ที่ชื่อวา
วธกา เพราะฆาซึ่งกันและกันกอนดวยอาการอยางนี้. ก็ขันธมีในที่ใด
การตัด การทําลาย การฆา และการจองจําเปนตน ก็มีในที่นนั้ นั่นแล
ไมมีในที่อื่น. เมื่อขันธ มีอยู ผูฆายอมปรากฏ แมเพราะเหตุนั้น
ขันธจึงชื่อวาผูฆา. บัดนี้ พึงแสดงกรรมฐาน ตั้งตนแตแยกขันธ ๕ ออก
เปน ๒ สวน คือสวนรูปและ อรูป(นาม) แลวแยกนาม ดวยอํานาจรูป
หรือแยกรูปดวยอํานาจนามจนถึงพระอรหัตแล. แมคํานั้น ก็กลาวไวแลว
ในวิสุทธิมรรคเหมือนกัน
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ในคําวา ฉฏโ อนฺตรจโร วธโก อุกขฺ ิตฺตาสิโกติโข ภิกขฺ เว
นนฺทิราคสฺเสต อธิวจน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คําวา เพชฌฆาต
สอดแนม ( ลึกลับ ) คํารบ ๖ ผูเงื้อดาบเปนชื่อของนันทิราคะนี้ พึงทราบ
วา ความกําหนัดดวยอํานาจความยินดี เปนเสมือนกับเพชฌฆาตผูเงื้อดาบ
โดยอาการ ๒ อยาง คือโดยทําศีรษะ คือปญญาใหตกไป และโดยทําให
เขาถึงกําเนิด. อยางไร. ความจริง เมื่ออิฏฐารมณมาปรากฏ ทางจักขุทวาร
โลภะ อาศัยอารมณนั้นยอมเกิดขึ้น ดวยเหตุเพียงเทานี้ ศีรษะคือปญญา
เปนอันชื่อวา ตกไป. แมในโสตทวารเปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน. พึงทราบ
นันทิราคะ เปนเสมือนโดยการทําศีรษะคือปญญาใหตกไป อยางนี้กอน.
ก็นันทิราคะนั่นยอมนําเขาไปสูกําเนิด ๔ อยาง ดวยอัณฑชกําเนิดเปนตน
นันทิราคะนั้น มีมหาภัย ๒๕ อยาง และกรรมกรณ ๓๒ อยาง มีการทํา
ใหเขาถึงกําเนิดเปนมูล ๓๒ ก็มาถึงเหมือนกัน เพราะฉะนั้น พึงทราบวา
นันทิราคะนั้น เสมือนเพชฌฆาตเงื้อดาบ แมโดยการนําเขาถึงกําเนิด
ดวยอาการอยางนี้.
กรรมฐาน เปนอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแกภิกษุรูปหนึ่ง แม
ดวยอํานาจนันทิราคะ ดวยประการฉะนี้. อยางไร. จริงอยู นันทิราคะนี้
จัดเปนสังขารขันธ. พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงกําหนด นันทิราคะนั้น
วาเปนสังขารขันธดังนี้แลว จึงทรงกําหนดขันธ ๕ อยางนี้วา เวทนาที
สัมปยุตดวยสังขารขันธนั้น จัดเปนเวทนาขันธ สัญญา เปนสัญญาขันธ
จิต เปนวิญญาณขันธ อารมณของขันธเหลานี้ จัดเปนรูปขันธ. บัดนี้
ภิกษุรูปหนึ่งกําหนดขันธ ๕ เหลานั้น ดวยอํานาจนามและรูป แลวเจริญ
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วิปสสนา ตัง้ แตการแสวงหาปจจัย แหงขันธเหลานั้น บรรลุอรหัตโดย
ลําดับ เพราะฉะนั้น เปนอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสกรรมฐาน ดวย
อํานาจนันทิราคะอยางนี้ ดวยประการฉะนี้. ความที่อายตนะภายใน ๖
เปนเสมือนบานราง มาแลวในพระบาลีนั่นแล. ก็ในขอนีม้ ีนัยแหง
กรรมฐานดังตอไปนี้.
เหมือนอยางวา โจรทั้ง ๖ นัน้ เขาไปสูหมูบานรางอันมีกะทอม
๖ หลัง เทียวไปเทียวมา ไมไดอะไรๆ ก็ไมตองการบานฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ยึดมั่นเลือกเฟนในอายตนะภายใน ๖ ไมเห็นอะไร ๆ ที่ควร
ถือเอาวาเรา วาของเรา ก็ไมมีความตองการอายตนะภายในเหลานั้น. ภิกษุ
นั้นคิดวา เราจะเริ่มวิปสสนา จึงกําหนดเอาจักขุปสาทเปนตน ดวยอํานาจ
รูปกรรมฐานที่ยังมีอุปาทาน กําหนดวา นี้เปนรูปขันธ กําหนดมนายตนะ
วา อรูปขันธ. และกําหนดอายตนะทั้งหมดนั้น ดวยอํานาจนามรูปวามีแต
นามกับรูปเทานั้น แลวแสวงหาปจจัยของนามรูปเหลานั้น เจริญวิปสสนา
พิจารณาสังขารทั้งหลาย ดํารงอยูในพระอรหัต โดยลําดับดวยประการ
ฉะนั้นแล. นี้เปนอันตรัสกรรมฐาน แกภิกษุรูปหนึ่งจนถึงพระอรหัต.
บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงวา อายตนะภายนอก เปนเสมือนพวกโจร
ผูปลนฆาชาวบาน จึงตรัสดําอาทิวา โจรา คามฆาตกา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มนาปามนาเปสุ นี้ เปนสัตตมีวิภัตติ
ใชในอรรถ ตติยาวิภัตติ. ความวา มนาปามนาเปหิ ดวยอารมณอันนา
พอใจและไมพอใจ เมื่อพวกโจร พากันปลนฆาชาวบานในที่นั้น ดําเนิน
กิจ ๕ ประการ คือ พวกโจร ยินลอมบาน ยืนจุดไฟเผา ทําเปนสงเสียง
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ทะเลาะกัน แตนั้น คนทั้งหลาย ตางก็จะถือเอาสิ่งของสําคัญติดมือออกไป
นอกบาน ตอนั้นมันก็เอามือรวบทรัพยสิ่งของ พรอมดวยผูคนแมเหลานั้น.
บางพวกก็ตองประหารในที่นั้นเอง บางพวกก็ลมลงในที่ประหาร สวนผูคน
ที่ไมบาดเจ็บนอกนั้น ก็พานําไปสูที่อยูของตน มัดดวยเครื่องผูกคือเชือก
เปนตน ใชสอยเยี่ยงทาส.
พึงทราบความเรงรอนคือกิเลสที่เกิดขึ้น เมื่ออารมณมาปรากฏ ใน
ทวารทั้ง ๖ เหมือนพวกโจรผูปลนฆาชาวบานในที่นั้น พากันลอมบาน
จุดไฟเผา เวลาที่ภิกษุตองอาบัติทุกกฏ ทุพภาสิต ปาจิตตียและถุลลัจจัย
ก็เหมือนผูคนถือทรัพยสงิ่ ของที่สําคัญติดมือไปนอกบาน เหมือนโจรใน
ขณะนั้น ทีล่ ะกุศลกรรม ประกอบอกุศลกรรม ใชมือรวบทรัพยสิ่งของ
เวลาที่ภิกษุตองอาบัติสังฆาทิเสส ก็เหมือนเวลาชาวบานที่ไดรับประหาร
เวลาที่ภิกษุตองอาบัติปาราชิกแลว ไมเปนสมณะ ก็เหมือนเวลาที่ชาวบาน
ลมในที่ไดรบั การประหาร เวลาที่ภกิ ษุทั้งปวงผูอาศัยอารมณนั้นนั่นแล
ทั้งที่พิจารณาเห็นอยูนั่นแหละ ทําลายจุลศีล มัชฌศีล และมหาศีล
แลวบอกคืนสิกขา ถึงความเปนคฤหัสถ เหมือนเวลาที่พวกโจรมัดคนที่เหลือ
(ในปจจุบัน) นําไปสูที่อยูใชสอยเยี่ยงทาส. ในขอนั้น พึงทราบทุกขขันธ
ของผูทํากาละของผูเลี้ยงบุตรและภรรยา พึงทราบทุกขขันธในภพหนา
ที่เห็นไดเอง ( ตาย ) แลวบังเกิดในอบาย.
อายตนะภายนอก แมเหลานี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวแกภิกษุ
รูปหนึ่ง โดยเปนกรรมฐานเทานั้น. จริงอยูในที่นี้ อุปาทายรูป ๔ มี
รูปายตนะเปนตน, โผฏฐัพพายตนะ คือธาตุ ๓, ภูตรูป ๔ เหลานี้ คือ
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ธาตุ ๓ เหลานั้น กับอาโปธาตุในธัมมายตนะจึงเปน ๔ อากาสธาตุ คือ
ปริเฉทรูป แหงภูตรูปเหลานั้น วิหารรูป ๕ มีลหุตาเปนตน รวมความวา
ภูตรูปและอุปาทายรูป ทั้งหมดนี้ จัดเปนรูปขันธ. ขันธ ๔ มีเวทนา
เปนตน ซึ่งมีรูปขันธนั้นเปนอารมณ จัดเปนอรูปขันธ. สําหรับภิกษุ
ผูกําหนดนามรูป ในบรรดาขันธเหลานั้นวา รูปขันธ จัดเปนรูป อรูปขันธ
๔ จัดเปนนาม แลวปฏิบัติตามนัยกอนนั่นแล เปนอันชื่อวา พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสกรรมฐาน จนถึงพระอรหัต.
ความของ โอฆ ศัพทในคําวา โอฆาน นี้ มีความวาขามไดยาก.
จริงอยู ภิกษุผูตั้งความประสงคไววา เราจักบําเพ็ญศีลสังวรแลวบรรลุ
พระอรหัต อาศัยกัลยาณมิตรพยายามชอบพึงขามโอฆะเหลานั้น. ทานเรียกวา โอฆะ ก็เพราะอรรถวา ขามไดโดยยาก ดวยเหตุดังกลาวนี้นี่เอง
โอฆะ แมเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยอํานาจกรรมฐานสําหรับ
ภิกษุรูปหนึ่ง. จริงอยู โอฆะ แมทั้ง ๔ ก็จัดเปนสังขารขันธอยางหนึ่ง
เหมือนกัน เพราะฉะนั้น. พึงประกอบความใหพิสดาร โดยนัยที่โอฆะ
เหลานั้น ก็กลาวไวแลวในนันทิราคะ.
บทวา สกฺกายสฺเสต อธิวจน ความวา แทจริง สักกายตรัสวา
นารังเกียจและมีภัยเฉพาะหนา ก็ดวยมหาภูตรูป ๔ เปนตน เหมือนฝงนี้
ของหวงน้ํา นารังเกียจและมีภัยเฉพาะหนา ก็ดวยภัยมีอสรพิษเปนตน
สักกายะแมนั้น ก็ตรัสดวยอํานาจกรรมฐานเทานั้นสําหรับภิกษุรูปหนึ่ง.
จริงอยู สักกายะ ก็คือปญจขันธที่เปนไปในภูมิ ๓ และปญจขันธเหลานั้น
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โดยยอ ก็คอื นามรูปนั่นเอง. เพราะฉะนั้น ในขอนี้ พึงกลาวกรรมฐาน
ใหพิสดาร ตั้งตนแตกําหนดนามรูปเปนอารมณ จนถึงพระอรหัตดวย
ประการฉะนี้.
บทวา นิพฺพานสฺเสต อธิวจน ความวา ความจริงพระนิพพาน
ชื่อวา เปนแดนเกษม ไมมีภัยเฉพาะหนาจากมตาภูตรูป ๔ เหมือนฝงโนน
ของหวงน้ํา.
ในคําวา วิริยารมฺภสฺเสต อธิวจน นี้ เพื่อแสดงถึงการทําความ
เพียรทางจิต จึงทรงยึดเฉพาะความพยายามที่ไดรูไวในหนหลังแสดงวา
วิริยะ ดังนี้. บทวา ติณโฺ ณ ปารคโต แปลวา ขามถึงฝง.
ในขอนั้น พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. ผูย ืนอยูฝงนี้อันนารังเกียจ
ประสงคจะขามหวงน้ําพักอยู ๒ - ๓ วัน คอย ๆ ตระเตรียมเรือแลวขึ้นเรือ
เปนเหมือนเลนน้ํา แมเมื่อเขาทําอยางนั้น ก็ยังขึ้นเรือไมไดยอมถึงความ
พินาศฉันใด ภิกษุผูใครจะขามหวงน้ําคือกิเลสก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไมควร
ทําความเนิ่นชาวา เรายังเปนหนุมอยู จักผูกแพคือมรรคมีองค ๘ ตอเวลา
เราแกเสียกอน จริงอยู ภิกษุเมื่อทําอยูอยางนี้ แมเวลาแกก็ยังไมถึง ก็ถึง
ความพินาศ แมแกก็ยังไมถึง ก็ไมอาจทําได. แตควรระลึกถึง ภัทเทกรัตตสูตรเปนตน แลวรีบเรงผูกแพคืออริยมรรคนีท้ ันที.
ก็บุคคลจะผูกแพ ควรมีมือเทาบริบูรณ จริงอยูคนมีเทาเปนโรค
พุพอง หรือมีเทาหงิกงอย ไมสามารถจะยินได บุคคลผูมีมือเปนแผล
เปนตน ไมอาจจับใบหญาใบไมเปนตนได ฉันใด ภิกษุผูจะผูกแพคืออริยมรรคนี้ ก็ฉนั นั้น พึงปรารถนาความบริบูรณ ดวยเทาคือศีล และดวยมือ
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คือศรัทธา. จริงอยู บุคคลผูทุศีลผูไมมีศรัทธา ไมตั้งมั่นในพระศาสนา ไม
เธอขอปฏิบัติ ไมอาจจะผูกแพคืออริยมรรคได. อนึ่งแมบุคคลผูมือเทา
บริบูรณ แตไมมีเรี่ยวแรง ถูกพยาธิเบียดเบียน ก็ไมสามารถจะผูกแพได
ตอสมบูรณดวยกําลังเทานั้นจึงสามารถ ฉันใด แมคนมีศีลมีศรัทธา ก็ฉัน
นั้น แตเปนคนเกียจคราน นั่งจมนาเกลียด ก็ไมสามารถจะผูกแพคือ
มรรคนี้ได ผูปรารภความเพียรเทานั้นจึงสามารถ ฉะนั้น ผูประสงคจะผูก
แพคือมรรคนี้ จึงควรปรารภความเพียร. อนึ่ง บุรุษนั้นผูกแพยืนอยูที่
ริมฝง เมื่อจะขามหวงน้ํา ซึ่งกวางประมาณโยชนหนึ่ง จึงผูกใจวา เรา
ตองอาศัยความเพียรของลูกผูชาย พึงขามหวงน้ํานี้ไดฉันใด แมพระโยคี
ก็ฉันนั้น ลงจงกรมพึงผูกใจวาวันนี้ เราขามหวงน้ําคือกิเลส ที่มรรค
ทั้ง ๔ พึงฆาไดแลวก็พึงดํารงอยูในพระอรหัต. อนึ่งบุรุษอาศัยแพ เมื่อจะ
ขามหวงน้ํา เดินทางไดคาวุตหนึ่ง กลับเหลียวดู ยอมรูวาเราขามสวนหนึ่ง
ไดแลว ยังเหลืออยูอีก ๓ สวน เดินทางไปอีกคาวุตหนึ่งกลับเหลียวดู ก็
รูวาขามได ๒ สวนแลว ยังเหลืออยู ๒ สวน เดินทางไปอีกคาวุตหนึ่ง
ตอนั้นก็กลับเหลียวดู รูว าเราขามได ๓ สวนแลว ยังเหลืออยูสวนเดียว
แมลวงสวนนั้นไปแลว กลับเหลียวดู ก็รูวา เราขามได ๔ สวนแลวและ
ใชเทาถีบแพนั้นทิ้งไป มุงตรงไปตามกระแสน้ําขามไดแลว ยืนอยูที่ฝง
ฉันใด ภิกษุแมนี้ก็ฉันนั้น อาศัยแพคืออริยมรรค เมื่อจะขามหวงน้ําคือ
กิเลส ขามกิเลสอันปฐมมรรคคือโสดาปตติมรรคจะพึงฆา ดํารงอยูใน
ผลจิต ในลําดับตอจากมรรคจิต กลับตรวจดูดวยปจจเวกขณญาณ ยอมรูวา
บรรดากิเลสทั้งหลายที่มรรคทั้ง ๔ พึงฆา สวนหนึ่งเราละไดแลว ยังเหลือ
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อยูอีก ๓ สวน. เมื่อประชุมอินทรีย พละ และโพชฌงคเหมือนอยางนั้น
นั้นแลอีก พิจารณาสังขาร ขามกิเลสอันมรรคจิตที่ ๒ คือสกทาคามิมรรค
จะพึงฆา แลวดํารงอยูในผลจิต ในลําดับตอจากมรรคจิต แลวกลับตรวจ
ดูดวยปจจเวกขณญาณยอมรูวา บรรดากิเลสทั้งหลายที่มรรคจิตทั้ง ๔ พึง
ฆา เราละไดแลว ๒ สวน ยังเหลืออยูอีก ๒ สวน. เมื่อประชุม อินทรีย
พละ และโพชฌงค เหมือนอยางนั้นนั่นแลอีกพิจารณาสังขาร ขามกิเลส
ทั้งหลาย ที่มรรคจิตที่ ๓ คือ อนาคามิมรรคจะพึงฆา แลวดํารงอยูใน
ผลจิต ในลําดับตอจากมรรคจิต กลับตรวจดูดวยปจจเวกขณญาณยอมรูวา
บรรดากิเลสทั้งหลายที่มรรคจิตทั้ง ๔ พึงฆาเราละไดแลว ๓ สวน ยังเหลือ
อยูสวนเดียว. เมื่อประชุม อินทรีย พละและโพชฌงค เหมือนอยางนั้น
นั้นแลอีก พิจารณาสังขาร ขามกิเลสทั้งหลายที่มรรคจิตที่ ๔ คืออรหัตมรรคจิตจะพึงฆา ดํารงอยูในผลจิต ในลําดับตอจากมรรคจิต กลับตรวจดู
ดวยปจจเวกขณญาณยอมรูวา กิเลสทั้งหมดเราละไดแลว. ลําดับนั้นภิกษุนั้น
นั่งบนอาสนะนั่นแล หรือในที่อื่น มีที่สถานที่พักกลางวันและที่พักกลางคืน
แหงใดแหงหนึ่ง แลวคิดวา เราพนแลวจากอนัตถะภาวะที่ไมนาปรารถนา
มีประมาณเทานี้หนอ แลวแนบสนิทผลสมาบัติ อันมีพระนิพพานเปน
อารมณ เปนผูมีจิตมีอารมณเปนหนึ่งมีใจราเริงนั่งอยู เปรียบเหมือน
บุรุษนั้น ลอยแพไปในกระแสน้ํา ขึ้นน้ํายืนอยูบนบก หรือเขาไปยัง
พระนคร ไปปราสาทชั้นบนอันประเสริฐ คิดวา เราพนแลว จากอนัตถะ
ภาวะที่ไมนาปรารถนามีประมาณเทานี้หนอ มีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง มีใจ
ราเริงยินดี นั่งอยู ฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาขอนี้จึงตรัสไววา
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ติณฺโณ ปารคโต ถเล ติฏติ พฺราหฺมโณติ โข ภิกฺขเว อรหโต
เอต อธิวจน. ก็ในคําวาดูกอนภิกษุทั้งหลาย คําวา ขามถึงฝงยืนอยูบนบก
คือพราหมณนี้เปนชื่อของพระอรหันต ที่นี้ ตรัสกรรมฐานตาง ๆ ไวอยางนี้
กอน.
แตพึงรวบรวมพระสูตรทั้งหมด แสดงรวมกัน อนึ่ง เมื่อแสดง
รวมกัน ควรอธิบายโดยอํานาจปญจขันธ เทานั้น.
อยางไร. ความจริงในขอนี้ มหาภูตรูป ๔ อายตนะภายใน ๕
อายตนะภายนอก ๕ สุขมุ รูป ๑๕ ในธรรมายตนะ เปนสวนหนึ่งแหงสักกายะ* ดังกลาวมานี้ชื่อวา รูปขันธ มนายตนะ วิญญาณขันธ สวนหนึ่ง
แหงธรรมายตนะ โอฆะ ๔ เปนสวนหนึ่งแหงสักกายะ ดังกลาวมานี้
จัดเปน อรูปขันธ ๔. ใน ๒ อยางนั้น รูปขันธ คงเปนรูป อรูปขันธ
จัดเปนนาม ดังกลาวมานี้ จัดเปนนามรูป. นันทิราคะ กาโมฆะ ภโวฆะ
สวนหนึ่งแหงธรรมายตนะ เปนสวนหนึ่งแหงสักกายะ ดังกลาวมานี้
ธรรมเหลานี้ เปนปจจัย แกนามรูปนั้น ภิกษุนนั้ กําหนดนามรูป พรอม
ทั้งปจจัย ดังวามานี้ ยกขึ้นสูไตรลักษณะ เจริญวิปสสนา พิจารณาสังขาร
ยอมบรรลุพระอรหัต นี้เปนมุขคือขอปฏิบัตินําออกจากทุกขสําหรับภิกษุ
รูปหนึ่ง.
ในธรรมเหลานั้น มหาภูตรูป ๔ อุปาทานขันธ ๕ อายตนะ ๑๑ ทั้ง
ที่เปนภายในและภายนอก เปนสวนหนึ่งแหงธรรมายตนะ ทิฏโฐฆะ
อวิชโชฆะ เปนสวนหนึ่งแหงสักกายะ ดังวานี้จัดเปนทุกขสัจ, สวนนันทิ๑. จุฬเวทัลลสูตร วาไดแกอุปาทานขันธ.
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ราคะ เปนสวนหนึ่งแหงธรรมายตนะ กาโมฆะ ภโวฆะ เปนสวนหนึ่ง
แหงสักกายะ ดังกลาวนี้จัดเปนสมุทัยสัจ, นิพพานกลาวคือฝงโนน จัดเปน
นิโรธสัจ, อริยมรรค จับเปนมรรคสัจ.
ในสัจจะ ๔ นั้น สัจจะ ๒ ( ขางตน ) เปนวัฏฏะ สัจจะ ๒
( ขางหลัง ) เปนวิวัฏฏะ. สัจจะ ๒ ( ขางตน ) จัดเปนโลกิยะ สัจจะ ๒
( ขางหลัง ) จัดเปนโลกุตตระ, สัจจะ ๔ ดังกลาวนี้ พึงแสดงจําแนก ดวย
อาการ ๑๖ ๖ หมื่นนัยและ ในเวลาจบเทศนา ภิกษุ ๕๐๐ รูป ผูเปน
วิปจิตัญู ดํารงอยูในพระอรหัต. แตพระสูตร ทรงแสดง ดวยอํานาจ
ทุกขลักขณะ.
จบ อรรถกถาอาสีวิสสูตรที่ ๑
๒. รถสูตร

วาดวยผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ยอมมากดวยความสุข
โสมนัส
[๓๑๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
ยอมมากดวยความสุขโสมนัสอยูในปจจุบัน และยอมเปนอันภิกษุนั้น
ปรารภเหตุเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการเปนไฉน. คือ
ภิกษุเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทงั้ หลาย ๑ รูประมาณในโภชนะ ๑
ประกอบความเพียรเปนเครื่องตื่นอยู ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผู
คุมครองทวารในอินทรียท ั้งหลายอยางไร. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูป
ดวยจักษุแลว ไมถือนิมติ ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวม
จักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ
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อภิชฌาและโทมนัสดรอบงํา ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวม
ในจักขุนทรีย ภิกษุฟงเสียงดวยหู ดมกลิ่นดวยจมูก ลิ้มรสดวยลิ้น ถูก
ตองโผฏฐัพพะดวยกาย รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถือ
อนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อความสํารวมมนินทรีย ที่เมื่อไมสํารวม
แลว จะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส
ครอบงํา ชื่อวารักษามนินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย นายสารถีฝกมาผูฉลาด เปนอาจารยฝกฝนมา ขึ้นสูรถอัน
เทียมมาแลวซึ่งมีแสอันวางไวแลว ถือเชือกดวยมือซาย ถือแสดวยมือขวา
ขับไปทางหนาก็ได ถอยกลับขางหลังก็ได ในถนนใหญ ๔ แยก ซึ่งมีพนื้
เรียบดี ตามความประสงค ฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมศึกษา
เพื่อจะรักษา ศึกษาเพื่อจะสํารวม ศึกษาเพื่อจะฝกฝน ศึกษาเพื่อจะระงับ
อินทรียทั้ง ๖ เหลานี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อ
วาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลายอยางนี้แล.
[๓๑๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูรูประมาณในโภชนะ
อยางไร. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคาย บริโภคอาหารดวย
มนสิการวา เราไมบริโภค เพื่อเลน เพื่อความมัวเมา เพื่อจะประดับ
เพื่อจะตกแตง บริโภคเพียงเพื่อดํารงอยูแหงรางกายนี้ เพื่อใหเปนไปได
เพื่อจะกําจัดความลําบาก เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย ดวยประการดังกลาว
มานี้ เราจักกําจัดเวทนาเกาเสีย จักไมใหเวทนาใหมเกิดขึ้น การยังชีพ
ใหเปนไป ความไมมีโทษและความอยูสบายจักมีแกเรา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
บุรุษพึงทายาแผล ก็เพียงเพื่อตองการใหเนื้อขึ้นมา หรือบุรุษพึงหยอดน้ํา
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มันเพลารถก็เพียงเพื่อตองการขนสิ่งของไปได ฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุพิจารณาโดยแยบคาย บริโภคอาหารดวยมนสิการวา เราไมบริโภค
เพื่อเลนเพื่อความมัวเมา เพื่อจะประดับ เพื่อจะตกแตงผิว บริโภคเพียงเพื่อ
ดํารงอยูแหงรางกายนี้ เพื่อใหเปนไปได เพื่อจะกําจัดความลําบาก เพื่อ
อนุเคราะหพรหมจรรย ดวยประการดังกลาวมานี้ เราจักกําจัดเวทนา
เกาเสีย จักไมใหเวทนาใหมเกิดขึ้น การยังชีพใหเปนไป ความไมมีโทษ
และความอยูสบายจักมีแกเราฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ชื่อวาเปนผูรูประมาณในโภชนะอยางนี้แล.
[๓๑๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูประกอบความเพียร
เครื่องตื่นอยูอยางไร. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จาก
ธรรมเครื่องกั้นความดี ดวยการเดิน การนั่ง ในเวลากลางวัน พอถึง
กลางคืนตอนปฐมยาม ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากธรรมเครื่องกั้นความดี
ดวยการเดิน การนั่ง ในตอนมัชฌิมยามแหงราตรี ยอมสําเร็จสีหไสยาสน
โดยขางเบื้องขวา ซอนเทาเหลื่อมเทา มีสติสมั ปชัญญะทําไวในใจซึ่ง
อุฏฐานสัญญาคิดจะลุกขึ้น พอถึงปจฉิมยามแหงราตรี ก็ลุกขึ้นชําระจิตให
บริสุทธิ์จากธรรมเครื่องกั้นความดีดวยการเดิน การนั่ง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุชื่อวา เปนผูประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยูอยางนี้แล ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้ ชื่อวายอมมากดวย
ความสุขโสมนัสอยูในปจจุบัน และยอมเปนอันปรารภเหตุเพื่อความสิ้น
อาสวะทั้งหลาย.
จบ รถสูตรที่ ๒
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อรรถกถารถสูตรที่ ๒
ในรถสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ .
บทวา สุขโสมนสฺสพหุโล ความวา ภิกษุชื่อวาผูมากดวยสุขและ
โสมนัส เพราะภิกษุนั้นมีสุขทางกาย และมีสุขทางใจมาก. บทวา โยนิ
จสฺส อารทฺธา โหติ ความวา และเหตุของภิกษุนั้นบริบูรณ. ในบท
อาสวาน ขยา นี้ทานประสงคเอาพระอรหัตตมรรควาอาสวักขัย. อธิบายวา
เพื่อประโยชนแกพระอรหัตนั้น. บทวา โอธตปโตโท ไดแกแสที่ขวางขวาง
ไวกลางรถ บทวา เยนิจฺฉก ไดแกปรารถนาไปทางทิศใด บทวา ยทิจฺฉก
ไดแก ปรารถนาการไปใดๆ. บทวา สาเรยฺย แปลวา พึงสงไปวิ่งไปขางหนา
บทวา ปจฺจาสาเรยฺย แปลวา พึงวิ่งกลับ ( ถอยหลัง ) บทวา อารกฺขาย
แปลวา เพื่อประโยชนแกอันรักษา. บทวา สฺมาย ไดแก เพื่อหาม
ความสลดใจ. บทวา ทมาย ไดแก เพื่อหมดพยศ. บทวา อุปสมาย
ไดแก เพื่อประโยชนแกการเขาไปสงบกิเลส.
ในบทวา เอวเมวโข มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- เหมือนอยางวา
เมื่อนายสารถี ผูไมฉลาด เทียมมาสินธพที่ไมไดฝก ขับรถไปตามทางขรุขระ
(ไมสม่ําเสมอ) แมลอก็ยอ มแตก แมเขลาและกีบของมาสินธพ ก็ถึงความ
ยอยยับกับทั้งตนเอง และไมสามารถจะใหแลนไปไดตามทางไปตามที่ตอง
การไดฉันใด ภิกษุผูไมคุมครองทวารในอินทรีย ๖ ก็ฉันนั้น ไมสามารถ
เสวยความยินดีในความสงบตามที่ตองการได. สวนนายสารถีผูฉลาด
เทียมมาสินธพที่ฝกแลว ใหรถแลนในพื้นที่เรียบ จับเชือก ตั้งสติไว
ที่กีบมาสินธพทั้งหลาย ถือแสจับใหหมดพยศขับไป ใหมันวิ่งไปตามทาง
ไปที่ตนตองการ ๆ ฉันใด ภิกษุผูคุมครองทวารในอินทรียทั้ง ๖ ก็ฉันนั้น
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ยอมเสวยความยินดีในความสงบ ตามที่ตนตองการ ๆ ในพระศาสนานี้.
ถาภิกษุเปนผูประสงคจะสงญาณมุงตรงตออุนิจจานุปสสนาไซร ญาณก็ไป
ตรงทางอนิจจานุปสสนานั้น แมในทุกขานุปสสนา ก็นัยนี้เหมือนกัน.
บทวา โภชเน มตฺตฺู แปลวา รูจักประมาณในโภชนะ.
ในบทวา รูจ ักประมาณนั้น ประมาณมี ๒ อยาง คือประมาณในการรับ
และประมาณในการบริโภค. ใน ๒ อยางนั้น ประมาณในการรับ พึง
ทราบโดยสามารถของทายก พึงทราบโดยสามารถของไทยธรรม พึง
ทราบโดยกําลังของตน. จริงอยู ภิกษุเห็นปานนี้ ถาไทยธรรมมีมาก
ทายกประสงคจะใหนอย ยอมรับแตนอย ไทยธรรมมีนอย ทายกประสงค
จะใหมาก ก็รับแตนอย ดวยอํานาจไทยธรรม ทั้งไทยธรรม ก็มีมาก
ทั้งทายกก็ประสงคจะใหมาก ยอมรูกาํ ลังของตน รับโดยประมาณ ภิกษุนั้น
ยอมทําลาภที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น และทําลาภที่เกิดขึ้นแลวใหมั่นคง เพราะ
ความที่ตนเปนผูรูจักประมาณในการรับนั้น เหมือนสามเณรผูมีอายุ ๗ ขวบ
ในรัชสมัยแหงพระเจาติสสมหาราชผูทรงธรรม.
ไดยนิ วา ราชบุรษุ ทั้งหลายขนงบน้ําออยมา ๕๐๐ เลมเกวียนถวาย
แดพระราชา. พระราชาทรงพระดําริวา เครื่องบรรณาการ นาชอบใจ
ไมถวายพระผูเปนเจากอน เราจักไมกิน จึงสงเกวียน ๒๕๐ เลม ไปยัง
มหาวิหาร ฝายพระองคเสวยพระกระยาหารเขาแลวก็เสด็จไป. เมื่อเขาติ
กลอง ภิกษุ ๑๒,๐๐๐ รูปประชุมกัน พระราชา ประทับยินอยู ณ สวน .
ขางหนึ่ง รับสั่งไดเรียกคนวัดมาตรัสวา ในการถวายทานของพระราชา
ถวายองคละประมาณเต็มบาตรหนึ่ง บรรจุเต็มภาชนะที่ถือมาแลวจงบอก
ถาองคไร ๆ มั่นอยูในการรับพอประมาณ ก็จะไมรับ ก็พึงบอกแกเรา.
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ลําดับนั้น พระมหาเถระรูปหนึ่ง ประสงคจะไหวตนพระมหาโพธิ์
พระมหาเจดีย ก็มาจากเจติยบรรพตเขาไปยังวิหาร เห็นพวกภิกษุถืองบ
น้ําออย ณ ที่มณฑปใหญ จึงกลาวกะสามเณรผูตามมาขางหลังวา เธอ
ไมตองการงบน้ําออยหรือ. สามเณรตอบวา ขอรับกระผมไมตองการ.
(พระเถระ) พอสามเณร พวกเราเดินทางมาลําบาก ตองการอาหารเพียง
ผลมะขวิดสักผลหนึ่ง. สามเณรจึงนําภาชนะออกมา แลวไดวางเรียงไวตาม
ลําดับพรรษาของพระเถระ. คนวัดบรรจุเต็มภาชนะที่พอรับ แลวยกขึ้น.
สามเณรกระดิกนิ้ว. คนวัด กลาววา พอสามเณร ในทานของราชสกุล
กําหนดถวายเต็มภาชนะทั้งนั้น โปรดรับภาชนะที่เต็มเถิด. สามเณร
กลาววา อยางนั้น อุบาสก ธรรมดาพระราชาทั้งหลาย มีพระราชอัธยาศัย
ใหญ พระอุปชฌายของพวกอาตมาตองการเพียงเทานี้แหละ. พระราชา
ทรงพึงถอยคําของคนวัดนั้นแลว ตรัสถามวา ทานผูเจริญ สามเณรพูดอะไร
จึงเสด็จมายิ่งสํานักของสามเณร คนวัดทูลวา ภาชนะของสามเณรเล็กมาก.
พระราชาตรัสวา ทานบรรจุเต็มภาชนะที่ทานนํามารับไวเถิดพอสามเณร
สามเณรทูลวา มหาบพิตร ธรรมดาวา พระราชาทั้งหลาย มีพระราช
อัธยาศัยใหญ และมีพระราชประสงคจะบรรจุเต็มภาชนะที่ยกขึ้นแลว จึง
ถวาย แตอุปชฌายของอาตมภาพ ตองการของมีประมาณเทานี้แหละ
พระราชาทรงพระดําริวา สามเณรนี้ มีอายุ ๗ ขวบ แมแตปากของเธอก็
ยังไมสิ้นกลิ่นน้ํานม เธอยังไมกลาววาเราจะรับเต็มหมอหรือตุม แลว
จักฉันทั้งในวันนี้ทั้งในวันพรุงนี้ ใคร ๆ ไมสามารถที่จะรักษาพระศาสนา
ของพระพุทธเจาไวได จึงทรงสั่งราชบุรุษทั้งหลายวา ทานผูเจริญ เรา
เลื่อมใสสามเณรจริง ๆ พวกทานจงนําเกวียนบรรทุกน้ําอายงบ ๒๕๐ เลม
มาอีกแลว ถวายแกสงฆ.
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ก็พระราชานั้นนั่นแล วันหนึ่งมีพระราชประสงคจะเสวยเนื้อนก
กระทา จึงทรงพระดําริวา ถาเราประสงคจะบริโภคเนื้อนกกระทําปงไฟ
จึงทรงดําริวา ถาเราจักบอกแกคนอื่นวาเราอยากกินเนื้อนกกระทาปงไฟ
คนทั้งหลายก็จักกระทําฆานกกระทา ในทีร่ อบ ๆ โยชนหนึ่ง จึงทรง
อดกลั้นบวงมาร แมที่เกิดขึ้นแลวทรงยับยั้งถึง ๓ ป. ตอมาพระราชานั้น
เกิดเปนน้ําหนวก. ทาวเธอ เมื่อไมอาจจะอดกลั้นได จึงตรัสถามวา ใคร ๆ
ที่เปนอุบาสกผูอุปฏฐากเราเปนคนรักษาศีลมีอยูบางไหม. ราชบุรุษเหลานั้น
ทูลวา เทวะ มีอยูพระเจาขา เขาชื่อวา ติสสะ รักษาศีลไมขาด. ลําดับนั้น
พระราชาประสงคจะทดลองอุบาสกนั้น จึงรับสั่งใหเรียกตัวมา. อุบาสกนั้น
ก็มาเฝายืนถวายบังคมพระราชา. ลําดับนั้น พระราชาตรัสกะอุบาสก นั้นวา
แนพอ ทานชื่อติสสะหรือ อุบาสกทูลรับวา พระเจาขา. พระราชาตรัสวา
ถาอยางนั้นทานจงไปได. เมื่ออุบาสกนั้นไปแลว พระราชารับสั่งใหนําไก
มาตัวหนึ่ง แลวตรัสสั่งราชบุรุษผูหนึ่งวาเจาจงไป บอกกะติสสะวา เธอ
จงปงไกใหสุก ๓ เวลา และจงใหปรนนิบัติเรา. ราชบุรุษนัน้ ไดไปบอก
อยางนั้น. อุบาสกนั้น กลาววา ผูเจริญ ถาไกตัวนี้พึงเปนไกตายแลวไซร
เราจะพึงปงตามที่เรารู และปรนนิบัติ ความจริง เราไมทําปาณาติบาต
ราชบุรุษนั้นไดไปทูลแดพระราชา.
พระราชา ทรงสงไปสั่งวา เธอจงไปอีกครั้ง เขาไปบอกวา ทาน
ผูเจริญ ขึ้นชื่อวา การปรนนิบัติพระราชา เปนภาระหนัก ทานอยาทํา
อยางนี้ ศีลทานสามารถจะสมาทานไดอีก จงปงไกนั้นเถิด ลําดับนั้น ติสสะ
ไดกลาวกะบุรุษนั้นวา ผูเ จริญธรรมดาวา ในอัตภาพหนึ่ง ความตายมี
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หนเดียวแนนอน เราจักไมทําปาณาติบาต ราชบุรุษนั้นไดกราบทูลแด
พระราชาอีกครั้ง. พระราชาสงไปเปนครั้งที่ ๓ แลวรับสั่งใหเรียกอุบาสก
ผูไมรับมาตรัสถามดวยพระองคเอง. อุบาสกก็ถวายคําตอบแมแกพระราชาเหมือนอยางนั้น. ลําดับนั้น พระราชาสั่งราชบุรุษทั้งหลายวา คน
ผูนี้ ขัดพระราชโองการ พวกเจาจงไป จงวางมันไวในซองสําหรับฆาคน
แลวจงตัดศีรษะเสีย แตไดประทานสัญญาในที่ลบั แกราชบุรษุ เหลานั้นวา
พวกเจาขูอุบาสกนี้นําไปวางศีรษะของมันไวในซองสําหรับฆาคน แลวมา
บอกเรา. ราชบุรุษเหลานั้น ใหอุบาสกนั้นนอนในซองสําหรับฆาคนแลว
วางไกตัวนั้นไวในมือของเขา อุบาสกนั้น วางไกนั้นไวตรงหัวใจแลว พูดวา
พอเอย ขาไหชีวิตของขาแทนเจา ขาจะคงชีวิตของเจาไว เจาจงปลอดภัย
ไปเถิด ดังนี้แลวก็ปลอยไกไป ไกปรบปก แลวก็บินไปทางอากาศแอบอยู
ที่ตนไทรยอย สถานที่ ๆ อุบาสกใหอภัยแกไกนั้น ชื่อ วากุกกุฏคีรี.
พระราชาทรงสดับเรื่องนั้นแลว รับสั่งใหเรียกอุบาสกบุตรอํามาตย
มา ทรงประดับดวยเครื่องอาภรณทั้งปวง ตรัสวาพอเอย เราทดลองเจา
เพื่อประโยชนนี้เอง เมื่อเราประสงคจะกินเนื้อนกกระทา ลวงไปถึง ๓ ป
เจาจักอาจกระทําเนื้อใหบริสุทธิ์ โดยสวนสาม แลวปรนนิบัติเราไดหรือไม
บุตรอํามาตยทูลวา เทวะ ขึ้นชื่อวา กรรมนี้เปนกรรมของขาพระองคเอง
ดังนี้แลว ออกไปยืนอยูที่ระหวางประตู เห็นบุรุษคนหนึ่ง ถือเอานกกระทา
๓ ตัวเขาไปแตเชาตรู ใหทรัพย ๒ กหาปณะ ซื้อเอานกกระทําชําระให
สะอาด แลวอบดวยผักชีเปนตน ปงใหสุกดีที่ถานไฟ แลวปรนนิบัติแก
พระราชา. พระราชา ประทับนั่งบนบัลลังก ( พระแทน ) อันมีพื้นใหญ
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ถือเอานกกระทําตัวหนึ่ง ตัดหนอยหนึ่งแลวใสเขาในพระโอษฐ. ทันใดนั้น
เอง เนื้อนกกระทาไดแผซานตลอดเสนประสาทเครื่องรับรส ๑๗,๐๐๐ ของ
พระราชานั้น. ในสมัยนั้น พระราชา ทรงระลึกถึงภิกษุสงฆ ทรงพระ
ดําริวา ราชาผูเปนเจาแผนดิน เชนเรา ประสงคจะกินเนื้อนกกระทํา
ยิ่งไมไดถึง ๓ ป ภิกษุสงฆผู ไมประมาท จักไดแตที่ไหน. จึงทรงคาย
เนื้อชิ้นที่ใสเขาในพระโอษฐลงที่พื้น บุตรอํามาตย คุกเขาเอาปากรับ.
พระราชา ตรัสวา หลีกไปเสียพอ เรารูวาทานไมมีความผิด ดวยเหตุนี้
เอง เราจึงทิ้งกอนเนื้อนี้ แลวจึงตรัสวา ทานจงเก็บงําเนื้อนกกระทาที่เหลือ
ไวอยางนั้นนั่นแล.
วันรุง ขึ้น พระเถระผูเปนราชกุลุปกะ ( ประจําราชสกุล ) เขาไป
บิณฑบาต. บุตรอํามาตยเห็นทานเขา จึงรับบาตร ใหเขาไปในกรุงราชคฤห.
ภิกษุบวชเมื่อแก แมรูปหนึ่ง ติดตามเขาไป เหมือนปจฉาสมณะของพระเถระ
พระเถระสําคัญผิดวา เปนภิกษุที่ พระราชา รับสั่งใหเฝา แมบุตรแหงอํามาตย
ก็สําคัญผิดไปวา เปนอุปฏฐากของพระเถระ. พวกเจาหนาที่ ใหทานนั่งแลว
ถวายขาวยาคูแกทานทั้งสองนั้น. เมื่อทานดื่มขาวยาคูแลว พระราชาได
นอมนกกระทาเขาไปถวาย. แมพระเถระก็รับตัวหนึ่ง. ฝายอีกรูปหนึ่ง
ก็รับตัวหนึ่ง. พระราชาทรงพระดําริวา ยังมีสวนนอยอยูสวนหนึ่ง การไม
บอกเลาเสียกอนแลวเคี้ยวกิน ไมสมควร ดังนี้แลว จึงบอกเลาพระเถระ.
พระเถระหดมือ. พระเถระแกยื่นมือรับ. พระราชา ก็ไมพอพระทัย จึงรับ
เอาบาตรแลวตามสงพระเถระ ผูเสร็จภัตตกิจไป ตรัสวา ทานผูเจริญ การที่
ทานมาสูเรือนตระกูล พาภิกษุแมผูศึกษาวัตรแลวมา จึงควร ขณะนั้น
พระเถระ รูว าภิกษุรูปนี้พระราชามิไดรับสั่งใหเฝา.
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วันรุง ขึ้นจึงพาสามเณรผูอุปฏฐากเขาไป. พระราชา เมื่อทานดื่ม
ยาคูแลว แมในเวลานั้น ก็นอมนกกระทาเขาไป พระเถระไดรับสวนหนึ่ง.
สามเณรสั่นนิ้วมือ ใหตัดตรงกลาง รับไวสวนหนึ่งเทานั้น. พระราชา
นอมสวนนั้นเขาไปถวายพระเถระ พระเถระหดมือ. ฝายสามเณรก็หดมือ
พระราชาประทับนั่ง ตัดใหเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยเสวย ตรัสวา เราอาศัย
ภิกษุผูศึกษาวัตรมาแลว จึงไดกินนกกระทาหนึ่งสวนครึ่ง. พอเสวยเนื้อ
นกกระทานั้นเทานั้น น้ําหนวกก็ไหลออกจากพระกรรณทั้งสองขาง แตนั้น
ก็บวนพระโอษฐแลวเขาไปหาสามเณร ตรัสวา พอสามเณร โยมเลื่อมใส
จริง ๆ โยมจะถวายธุวภัตตาหารประจําทั้ง ๘ อยางแดพอสามเณร. สามเณร
ทูลวา มหาบพิตร อาตมภาพจะถวายแดพระอุปชฌาย. พระราชาตรัสวา
โยมจะถวายธุวภัตอีก ๘. สามเณร ทูลวา อาตมภาพจะถวายภัตเหลานั้น
แดพระเถระปูนอุปชฌาย. พระราชาตรัสวา จะถวายอีก ๘. สามเณร
ทูลวา อาตมภาพจะถวายแดภิกษุสงฆ. พระราชาตรัสวาจะถวายอีก ๘.
สามเณรก็ทูลรับ.
ภิกษุเมื่อรูจักประมาณในการรับอยางนี้ จึงทําลาภที่ยังไมเกิดใหเกิด
ขึ้น ทําลาภที่เกิดขึ้นแลวใหมั่นคง. นี้ ชื่อวาประมาณการรับ.
ก็การที่ภิกษุคิดวา เราจะบริโภคโภชนะ ที่มีอยูแลวบริโภคปจจัย
ตามที่พิจารณาแลว ชื่อวาประมาณในการบริโภค. ประมาณในการบริโภค
นั้น ทานประสงคเอาในที่นี้ . ดวยเหตุนั้น นั่นแล พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา ปฏิสงฺขา โยนิโส ดังนี้เปนตน. ประมาณในการบริโภคแม
นอกนี้ ก็ควรเหมือนกัน.
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ในบทวา สีหเสยฺย นี้ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ . ชื่อวา การนอนมี
๔ อยาง การนอนของผูบริโภคกาม ๑ การนอนของเปรต ๑ การนอน.
ของสีหะ การนอนของพระตถาคต ๑ ในการนอน ๔ อยางนั้น การนอน
ที่ตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย สัตวผูบริโภคกาม โดยมากยอมนอนตะแคงซาย
นี้ชื่อวาการนอนของผูบริโภคกาม. จริงอยู ขึ้นชื่อวาการนอนโดยตะแคง
ขางขวาของสัตวผูบริโภคกามเหลานั้น โดยมากไมมี. การนอนที่ตรัสไววา
ภิกษุทั้งหลาย โดยมากพวกเปรต ยอมนอนหงาย นี้ ชื่อวาการนอน
ของเปรต. จริงอยู พวกเปรต ชื่อวา มีรางกระดูกพันกันยุง เพราะมีเนื้อ
เลือดนอย ไมสามารถจะนอนตะแคงได จึงนอนหงายเทานั้น.
การนอนที่ตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย โดยมาก สีหมฤคราช สอดหาง
เขาไปตามหวางขา นอนตะแคงขางขวา แมนกี้ ็ชื่อวาการนอนของสีหะ
จริงอยู สีหราชาแหงมฤค เพราะตัวมีอํานาจมาก จึงวางเทาหนาทั้ง ๒
ไวขางหนึ่ง เทาหลังทั้ง ๒ ไวขางหนึ่ง แลวสอดหางเขาไปในหวางขา
กําหนดโอกาสที่ตั้งของเทาหนา เทาหลังและขาง แลวนอนวางศีรษะไว
เหนือเทาหนาทั้ง ๒. แมนอนทั้งวันเมื่อตื่นก็ไมสะดุงตื่น. ชะเงอศีรษะ
กําหนดโอกาสที่เทาหนาเปนตนตั้งอยู. ถาอะไร ๆ ละเคลื่อนที่ไป ก็จะเสีย
ใจวา ขอนี้ไมควรแกชาติและแกความแกลวกลาของทาน จึงนอนลงเสีย
ในที่นั้นนั่นแลอีกไมออกไปหาเหยื่อ. แตเมื่อไมละ ตั้งคงที่อยู มันก็ราเริง
ยินดีวา นี้สมควรแกชาติและแกความแกลวกลาของทาน ลุกขึ้นสะบัดกาย
สะบัดสรอยคอ แผดสีหนาที่ ๓ ครัง้ แลวออกไปหาเหยื่อ.
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สวนการนอนในจตุตถฌาน ทานเรียกวา การนอนของพระ
ตถาคต. ก็ในการนอนเหลานั้น การนอนของสีหะมาแลวในสูตรนี้ .
ก็การนอนของสีหะนี้ เปนการนอนอยางสูงสุด เพราะเปนอิริยาบถของสัตว
ผูมีอํานาจมาก.
บทวา ปาเทน ปาท ไดแก เทาซายทับเทาขวา. บทวา อจฺจาธาย
แปลวา เหลื่อมกัน คือ วางเลยไปหนอยหนึ่ง. จริงอยู เมื่อขอเทา
กับขอเทา หรือเขากับเขาขบกัน เวทนาก็เกิดเนือง ๆ จิตยอมไมมีอารมณ
เปนอันเดียวนอนก็ไมผาสุก. แตเมื่อวางใหเหลื่อมกัน โดยอาการที่มันไม
ขบกัน เวทนาก็ไมเกิด จิตก็มีอารมณเปนอันเดียว นอนก็ผาสุก
เพราะฉะนั้น ราชสีหจึงนอนอยางนี้.
บทวา สโต สมฺปชาโน ความวา ประกอบดวยสติและสัมปชัญญะ
ถามวา นอนอยางไรชื่อเปนผูมีสติสัมปชัญญะ แกวา เพราะไมละสติ
และสัมปชัญญะ จริงอยูภิกษุนี้ ชําระจิตใหหมดจดจากธรรมเปนเครื่องกั้น
ตลอดวันตลอดยามทั้งสิ้น ลงจากที่จงกรมที่สุดแหงปฐมยาม แมลางเทา
ก็ไมละมูลกรรมฐานเลย. ไมละมูลกรรมฐานนั้น เปดประตู นั่งบนเตียง
ลงนอนก็ไมละ เมื่อตื่นก็ยังถือกรรมฐานแลวตื่น. ชื่อวา เปนผูมีสติ.
สัมปชัญญะ แมเมื่อลงนอนหลับอยางนี้. แตพระอาจารยทั้งหลายไมบอก
ความขอนั้นวา เปนญาณธาตุ.
ก็ภิกษุนั้น ครั้นชําระจิตใหหมดจดโดยนัยดังกลาวแลว ที่สุดแหง
ปฐมยาม คิดวา เราจะพักผอนสรีระที่มีใจครอง ดวยการหลับนอน
แลวลงจากที่จงกรม ไมละมูลกรรมฐานเลย ลางเทา เปดประตู นั่ง
บนเตียง ไมละมูลกรรมฐาน คิดวา ขันธนั้นแลขัดกันในขันธ ธาตุนั้นแล
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ขัดกันในธาตุ ดังนี้แลว พิจารณาเสนาสนะ ไมจงกรมหลับ เมื่อตื่นก็ถือ
มูลกรรมฐานไวแลวตื่น. เมื่อหลับดวยอาการอยางนี้ พึงทราบวา เปนผู
มีสติสัมปชัญญะ.
ในสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวิปสสนาอันสวนเบื้องตน
อันมีองค ๓ ดวยประการฉะนี้. ก็ดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล ภิกษุยังไมถึง
ที่สุด ก็ชมุ นุมอินทรีย พละ และโพชฌงค เหลานั้นนั่นแล เจริญ
วิปสสนา บรรลุพระอรหัต. พึงกลาวเทศนา จนถึงพระอรหัต ดังกลาวมา.
จบ อรรถกถารถสูตรที่ ๒
๓. กุมมสูตร

วาดวยการคุมครองทวารในอินทรีย
[๓๒๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว มีเตาตัวหนึ่ง
เที่ยวหากินอยูที่ริมฝงแมน้ํานอยแหงหนึ่งในเวลาเย็น สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง
ก็ไดเที่ยวหากิน อยูที่ริมฝง แมน้ํานอยแหงหนึ่งในเวลาเย็น เตาไดแลเห็น
สุนัขจิ้งจอกซึ่งเที่ยวหากินอยูแตไกลแลว ก็หดอวัยวะ ๕ ทั้งหัว ( หดขาทั้ง ๔
มีคอเปนที่ ๕ ) เขาอยูในกระดองของตนเสีย มีความขวนขวายนอย นิ่งอยู
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฝายสุนัขจิ้งจอกก็ไดแลเห็นเตาซึ่งเที่ยวหากินอยูแต
ไกลแลว เขาไปหาเตาถึงที่แลว ไดยนื อยูใกลเตาดวยคิดวา เวลาใดเตาตัวนี้
จักเหยียดคอหรือขาขางใดขางหนึ่งออกมา เวลานั้น เราจักงับมันฟาดแลว
กัดกินเสีย เวลาใด เตาไมเหยียดคอหรือขาขางใดขางหนึ่งออกมา เวลานั้น
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สุนัขจิ้งจอกก็หมดความอาลัย ไมไดโอกาส จึงหลีกไปจากเตา ฉันใด
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มารผูใจบาปผูปรากฏอยูใกลพวกทานเสมอ ๆ แลว
คิดวา บางทีเราจะพึงไดโอกาสทางจักษุ หู จมูก ลิ้น กายหรือใจ ของ
ภิกษุเหลานี้บาง เพราะฉะนั้นแล ทานทั้งหลายจงเปนผูคุมครองทวารใน
อินทรียทั้งหลายอยู เห็นรูปดวยจักษุแลว อยาถือนิมิต อยาถืออนุพยัญชนะ
จงปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะพึงเปนเหตุให
อกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ชื่อวารักษา
จักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ฟงเสียงดวยหู ดมกลิ่น
ดวยจมูก ลิม้ รสดวยลิ้น ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย รูแจงธรรมารมณดวย
ใจแลว อยาถือนิมิต อยาถืออนุพยัญชนะ จงปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย
ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌา
และโทมนัสครอบงําได ชื่อวารักษามนินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมใน
มนินทรีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เวลาในทานทั้งหลายจักเปนผูคุมครอง
ทวารในอินทรียทั้งหลายอยู เวลานั้นมารผูใจบาปก็จักหมดความอาลัย ไม
ไดโอกาส หลีกจากทานทั้งหลายไป ดุจสุนขั จิ้งจอกหมดความอาลัยหลีก
จากเตา ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๓๒๑] ภิกษุผูมใี จตั้งมั่นในมโนวิตก อันตัณหามานะ
และทิฏฐิไมอิงอาศัยไมเบียดเบียน ผูอื่นดับกิเลสได
แลว ไมติเตียนผูใดผูหนึ่ง เหมือนเตาหดคอและ
ขาอยูในกระดองของตน ฉะนั้น.
จบ กุมมสูตรที่ ๓
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อรรถกถากุมมสูตรที่ ๓
ในกุมมสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ .
บทวา กุมฺโม แปลวา เตามีกระดอง. บทวา กจฺฉโป นี้ เปน
ไวพจนแหงบทวา กุมฺโม นั้นแล. บทวา อนุนทีตีเร แปลวา ที่ริมฝงแหง
แมน้ํา. บทวา โคจรปสุโต ความวา เตาคิดวาถาเราจักไดผลไมนอยใหญ
ก็จักกิน จึงขยัน คือขวนขวาย สืบกันมาตามประเพณี. บทวา สโมทหิตฺวา
ไดแก เหมือนใสเขาในกลอง. บทวา สงฺกสายติ แปลวายอมปรารถนา
บทวา สโมทห ไดแก ตั้งไว คือวางไว. ทานกลาวอธิบายไวดังนี้ วา
เตา ตั้งอวัยวะทั้งหลายไวในกระดองของตน ไมใหโอกาสแกสุนัขจิ้งจอก
และสุนัขจิ้งจอกก็ทํารายเตาไมไดฉันใด ภิกษุตงั้ มโนวิตก ( ความตรึก
ทางใจ ) ของตนไว นกระดอง คืออารมณของตน ไมใหโอกาสแกกิเลสมาร
มารก็ทํารายภิกษุนั้นไมไดฉันนั้น.
บทวา อนิสฺสิโต ไดแก ผูอันนิสสัย คือตัณหาและทิฏฐิไมอาศัย
แลว. บทวา อฺมเหยาโน ไดแก ไมเบียดเบียนบุคคลไร ๆ อื่น
บทวา ปรินพิ ฺพุโต ไดแก ดับสนิท ดวยการดับกิเลสไดสนิท. บทวา
น อุปวทเยฺย กฺจิ ความวา ไมพึงวารายบุคคลไร ๆ อื่น ดวยศีลวิบัติ
หรือดวยอาจารวิบัติ ดวยประสงคจะยกตน หรือดวยประสงคจะขมผูอื่น
โดยที่แท ภิกษุตั้งธรรม ๕ เขาไวในตน อยูดว ยทั้งจิตที่ตั้งอยูในสภาวะ
อันยกขึ้นพูดอยางนี้วา เราจะกลาวตามกาล จะไมกลาวโดยมิใชกาล
กลาวดวยคําเปนจริง ไมกลาวดวยคําไมเปนจริง กลาวดวยคําออนหวาน
ไมกลาวดวยคําหยาบ กลาวดวยคําอันประกอบดวยประโยชน ไมกลาวคุณ
ที่ไมประกอบดวยประโยชน. มีเมตตาจิต ไมมากดวยโทสจิตกลาว
จบ อรรถกถากุมมสูตรที่ ๓

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 409

๔. ปฐมทารุขันธสูตร

วาดวยอุปมาการทองเที่ยวในสังสารวัฏกับทอนไมลอยน้ํา
[๓๒๒] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ฝงแมน้ําคงคา
แหงหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นทอนไมใหญทอนหนึ่ง
อันกระแสน้ําพัดลอยมาริมฝงแมน้ําคงคา แลวตรัสถานภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายเห็นหรือไม ทอนไมใหญโนนอันกระแส
นาพัดลอยมาในแมน้ําคงคา ภิกษุทูลหลายกราบทูลวา เห็น พระเจาขา.
พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาทอนไมจะไมเขามาใกลฝงนี้หรือฝงโนน
จักไมจมเสียในทามกลาง จักไมเกยบก ไมถูกมนุษยหรืออมนุษยจับเอาไว
ไมถูกน้ําวน ๆ ไว จักไมเนาในภายใน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวยประการ
ดังกลาวมานี้แล ทอนไมนั้นจักลอยไหลเลื่อนไปสูสมุทรได ขอนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะเหตุวา กระแสน้ําแหงแมน้ําคงคาลุมลาดไหลไปสูสมุทร
ฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาทานทั้งหลายจะไมแวะเขาฝงขางนี้หรือฝง
ขางโนน ไมจมลงในทามกลาง ไมเกยบก ไมถูกมนุษยหรืออมนุษยจับไว
ไมถูกเกลียวน้ําวน ๆ ไว จักไมเปนผูเสียในภายในไร ดวยประการดัง
กลาวมานี้ ทานทั้งหลายจักโนมนอมเอียงโอนไปสูนิพพาน ขอนั้นเพราะ
เหตุไร. เพราะเหตุวา สัมมาทิฏฐิยอมโนมนอมเอียงโอนไปสูนิพพาน ก็
ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๓๒๓] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งได
ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ฝงนี้ไดแกอะไร ฝง
โนนไดแกอะไร การจมลงในทามกลางไดแกอะไร การเกยบกไดแกอะไร
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มนุษยผูจับคืออะไร อมนุษยผูจับคืออะไร. เกลียวน้ําวน ๆ ไวคืออะไร
ความเปนของเนาในกายในคืออะไร. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ
คําวา ฝงนี้ เปนชื่อแหงอายตนะภายใน ๖ คําวาฝงโนน เปนชื่อแหงอายตนะ
ภายนอก ๖ คําวาจมในทามกลางเปนชื่อแหงนันทิราคะ คําวาเกยบก เปน
ชื่อแหงอัสมิมานะ ดูกอนภิกษุ ก็มนุษยผูจับเปนไฉน. ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูคลุกคลี เพลิดเพลิน โศกเศราอยูกับพวกคฤหัสถ เมื่อเขาสุขก็สุข
ดวย เมื่อเขาทุกขก็ทุกขดวย ยอมถึงการประกอบตนในกิจการอันบังเกิด
ขึ้นแลวของเขา ดูกอนภิกษุ นี้เรียกวามนุษยผูจับ ดูกอนภิกษุ อมนุษย
จับเปนไฉน. ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมประพฤติพรหมจรรย
ปรารถนาเปนเทพนิกายหมูใดหมูหนึ่งวา ดวยศีล ดวยวัตร ดวยตบะ
หรือดวยพรหมจรรยนี้ เราจักไดเปนเทวดาหรือเทพยเจาองคใดองคหนึ่ง
ดูกอนภิกษุ นี้เรียกวาอมนุษยผูจับ ดูกอนภิกษุ คําวาเกลียวน้ําวน ๆ ไว
เปนชื่อแหงกามคุณ ๕ ดูกอนภิกษุ ความเปนของเนาในภายในเปนไฉน.
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูทุศีล มีธรรมอันลามกไมสะอาด มีความ
ประพฤตินารังเกียจ มีการงานปกปดไว ไมเปนสมณะ ก็ปฏิญาณวาเปน
สมณะ ไมเปนพรหมจารี ก็ปฏิญาณวาเปนพรหมจารี เปนผูเนาในภายใน
มีใจชุมดวยกาม เปนดุจขยะมูลฝอย ดูกอนภิกษุ นี้เรียกวา ความเปน
ผูเนาในภายใน.
[๓๒๔] ก็โดยสมัยนั้นแล นายนันทโคบาลยื่นอยูในที่ไมไกล
พระผูมีพระภาคเจา ณ ที่นั้นแล นายนันทโคบาลไดกราบทูลพระผูมี.
พระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมเขาใกลฝงนี้. ไมเขา
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ใกลฝงโนน ไมจมลงในทามกลาง ไมติดบนบก ไมถูกมนุษยจับ ไมถูก
อมนุษยจับ ไมถูกเกลียวน้ําวน ๆ ไว จักไมเนาในภายใน ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคพึงไดบรรพชา
อุปมาบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนนันทะ. ถาอยางนั้น ทานจงมอบโคใหเจาของเขาเถิด
น. ขาแตพระองคผูเจริญ โคที่ติดลูกจักไปเอง.
พ. ทานจงมอบโคใหแกเจาของเถิด นันทะ.
ครั้งนั้นแล นายนันทโคบาลมอบโคใหแกเจาของแลว เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครัน้ แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคมอบโคใหเจาของแลว ขาพระองคพึงได
บรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา นายนันทโคบาลได
บรรพชาอุปสมบทแลวในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา ก็แลทานพระนันทะ
อุปสมบทแลวไมนาน เปนผูๆ เดียว หลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความ
เพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู ไมนานนัก ก็ทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรย
อันยอดเยี่ยม ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผูออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ
นั้น ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู รูช ัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว ก็อื่นเพื่อความเปนอยางนี้
มิไดมี ก็ทานพระนันทะไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันต
ทั้งหลาย.
จบ ปฐมทารุขันสูตรที่ ๔
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อรรถกถาปฐมทารุขันธสูตรที่ ๔
ในปฐมทารุขันธสุตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อทฺทสา ความวา ประทับนั่ง บนบวรพุทธอาสนที่เขาจัดไว
ณ ริมฝงแมน้ําคงคา ไดทอดพระเนตรเห็นแลว. บทวา วุยหฺ มาน ไดแก
ทอนไมที่เขาถากเปน. เหลี่ยมแลว กองไวระหวางเขา แหงสนิทดีเพราะ
ลมและแดด เมื่อเมฆฝนตกชุกก็ลอยขึ้นตามน้ํา ตกไปในกระแสแมน้ํา
คงคาตามลําดับ ลอยไหลไปตามกระแสน้ํานั้น. บทวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
ความวา พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระดําริวา เราจักแสดงกุลบุตรผูบวช
ดวยศรัทธา ในศาสนาของเรา กระทําใหเหมือนทอนไมนี้ ดังนี้แลว
จึงตรัสเรียกมา เพราะทรงประสงคจะทรงแสดงธรรม. อนึง่ เพราะ
นอกจากโทษ ๘ ประการของทอนไมที่ลอยไปตามกระแสน้ํา เพื่อจะทรง
แสดงโทษอีก ๘ ประการอันจะกระทําอันตรายแกทอนไมที่ลอยไปสูสมุทร
พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงเริ่มพระดํารัสนี้วา อมุ มหนฺต ทารุกฺขนฺธ
คงฺคาย นทิยา โสเตน วุยฺหมาน ดังนี้ .
จริงอยู ตนไมตนหนึ่ง เกิดที่พื้นภูเขา ไมไกลแมน้ําคงคา ถูก
เถาวัลยตางๆพันไวมีใบเหลือง ถูกปลวกเปนตนกัดกิน ก็ถึงความไมมีบัญญัติ
( ตาย ) ในที่นั้นนั่นเอง ทอนไมนี้ลงสูแมน้ําคงคาแลว งดงามอยูในวังวน
ถึงสาครแลว ยอมไมไดเพื่อจะงดงาม บนหลังคลืน่ ซึ่งมีสีดังแกวมณี.
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ตนไมอีกตนหนึ่ง มีรากอยูภายนอก มีกิ่งอยูภายในฝงแมน้ําคงคา
ตนไมนี้ถูกน้ํา โดยกิ่งทีห่ อยยอยลงมาบางครั้งบางคราวก็จริง ถึงอยางนั้น
เพราะมันมีรากอยูภายนอกแมน้ําคงคา ลงสูแมน้ําคงคาแลว งดงามอยูใน
วังวน ถึงสาครแลว ยอมไมไดเพื่อจะงดงามบนหลังคลื่น ซึ่งมีสีดังแกวมณี.
อีกตนหนึ่ง เกิดกลางแมน้ําคงคา แตยืนตนอยูดีเพราะรากมั่นคง
และกิ่งคดของมันยื่นไปนอกตน ถูกเถาวัลยตาง ๆ เกี่ยวพันไว. แมตนไมนี้
ก็ลงสูแมน้ําคงคา ฯลฯ ไมไดงดงาม เพราะมีรากมั่นคง และมีเถาวัลยเกี่ยว
พันไวขางนอก.
อีกตนหนึ่ง ถูกทรายคลุมทับไว ในที่ ๆ มันลมลงนั่นแล ก็เนา ฯลฯ
ตนไมแมนี้ ก็ลงสูแมน้ําคงคา ฯลฯ ก็ไมงาม.
อีกตนหนึ่ง ยินตนอยูอยางแนนสนิท เหมือนฝงไวดี เพราะเกิด
ในระหวางแผนหิน ๒ แผน น้ําคงคาที่ไหลมาถึงไดแยกเปน ๒. ตนไมนี้
เพราะอยูดวยดี ในระหวางแผนหิน ลงสูแมน้ําคงคา ฯลฯ ก็ไมงาม.
อีกตนหนึ่ง ยังทองฟาใหเต็มในที่กลางแจง ถูกเถาวัลยเกี่ยวพัน
ยืนตนอยู เปยกน้ํา ๑ - ๒ ครั้ง ในหวงน้ําใหญที่หลากมาถึงเกิน ๑- ๒ ป
แมตนไมนี้ เพราะมันยืนตนระทองฟา และเพราะเปยกอยู ๑-๒ ครั้ง
โดยลวงไป ๑ - ๒ ป ลงสูแมน้ําคงคา ฯลฯ ก็ไมงาม.
แมอกี ตนหนึ่ง เกิดบนเกาะนอย กลางแมน้ําคงคา มีลําตนและ
กิ่งออน เมื่อโอฆะ หวงน้ําหลากมาก็ลมลอยไปตามกระแสน้ํา เมื่อน้ําไหลถึง
ก็ชูยอดขึ้นเหมือนฟอนรําได. เพื่อประโยชนไรเลา สาครเหมือนกลาวกะแม
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คงคาวาดูกอนทานคงคา ทานนํามาแตไมตาง ๆ มีไมแกนจันทน และไม
แกนมีหนามเปนตน แตไมนําทอนไมมา. แมน้ําคงคากลาววา ขาแตเทวะ
นั่นเปนการดีแลวละ ขาก็จักรูอีกครั้งแลวไหลมาเหมือนสวมกอดดวยน้ํา
สีแดงอีกครั้ง. ตนไมแมนั้น ก็ลอยไปตามกระแสน้ําเหมือนอยางนั้นแล
เมื่อน้ําผานมาถึง ก็ชูยอดขึ้นเหมือนรําฟอนฉะนั้น. ตนไมนี้ลงสูแมน้ํา
คงคา เพราะยังเปนไมออน ฯลฯ ก็ไมงาม.
อีกตนหนึ่ง ลมลงขวางแมน้ําคงคา ถูกทรายคลุมทับไว เปนที่อาศัย
ของคนเปนอันมาก เหมือนสะพานทอดอยูในระหวางฉะนั้น. ไมไผไมออ
ไมกุมบกและไมกุมน้ําเปนตน ที่ฝงทั้ง ๒ ลอยมาติดอยูที่ตนไมนั้นนั่นแล
กอไมตาง ๆ ก็ลอยมาอยางนั้น ทั้งสากแตก กระดงขาด ซากงู ลูกสุนขั
และชาง มาเปนตน ก็ติดอยูที่นั้นเหมือนกัน. แมน้ําคงคาใหญกระทบ
สิ่งนั้นแลว ก็แยกเปน ๒ สาย ทั้งปลา เตา จระเข และมังกรเปนตน
ก็อยูในที่นั้นนั่นแล แมตนที่ไมนี้ ลมขวางแมน้ําคงคา โดยภาวะที่ทําให
เปนที่อาศัยของมหาชน เมื่องอกงามอยูในที่อันเปนวังวน ถึงสาครก็ไมงาม
บนหลังคลื่นอันมีสีดังแกวมณี.
ดังนัน้ เพื่อจะทรงแสดงโทษอีก ๘ ประการ อันกระทําอันตราย
แกการถึงสมุทรแหงทอนไม ที่ไปตามกระแสน้ํา เพราะนอกจากโทษ ๘
ประการนี้ พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา ทอนไมใหญ
ทอนโนน ถูกกระแสน้าํ คงคาพัดไปอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น ถเล อุสฺสาทิสฺสติ ไดแก
จักไมขึ้นบก. บทวา น มนุสฺสคฺคาโห คเหสฺสติ ความวา มนุษย
ทั้งหลาย เห็นวาตนไมนี้ใหญหนอ จึงขามน้ําไปดวยแพ ไมยึดถือเอา
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เพื่อประโยชนจะทําเปนไมกลอนเปนตน. บทวา น อมนุสฺสคฺคาโห
คเหสฺสติ ความวา อมนุษยทั้งหลายสําคัญวา ไมแกนจันทนนี้มีคามาก
พวกเราจักพักไวทางประตูวิมาน แตก็ไมถือเอา.
ในคําวา เอวเมวโข นี้ พึงทราบการเทียบเคียงขออุปมา พรอมกับ
ทั้งโทษภายนอก ๘ ประการอยางนี้. จริงอยู บุคคลผูประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ มีอาทิวาทานที่บุคคลใหแลวยอมไมมีผล พึงทราบเหมือนทอนไม
เกิดที่พื้นภูเขา ไกลแมน้ําคงคา ถูกปลวกเปนตนกัดกิน ถึงความหา
บัญญัติมิไดในที่นั้นนั่นแล. จริงอยู บุคคลนี้ ลงสูอริยมรรค นั่งบนทุน
คือสมาธิ ก็ไมอาจไปถึงสาครคือพระนิพพาน เพราะไกลพระศาสนา.
บุคคลผูเปนสมณกุฎมพี ยังตัดความผูกพันทางคฤหัสถไมขาด
พึงเห็นเหมือนตนไม ทีม่ ีรากอยูภายนอก มีกิ่งอยูภายใน เกิดที่ริมฝง
แมน้ําคงคา. จริงอยู บุคคลนี้ คิดวา ธรรมดาจิตนี้ไมตอเนื่องกัน เมื่อ
กลาววา เราเปนสมณะ แตก็เปนคฤหัสถ เมื่อกลาววา เราเปนคฤหัสถ
แตก็เปนสมณะ ใครจักรูวา เราจะเปนอยางไร แมเมื่อบวชในเวลาแก
ก็ไมสละความเกี่ยวพันทางคฤหัสถ. และชื่อวา สมบัติของผูบวชในเวลาแก
ยอมไมมี. ถาจีวรมาถึงเธอไซร ก็ถึงแตจีวรขาด ๆ จีวรเกา ๆ หรือจีวรซีด ๆ
แมเสนาสนะเลา ไมวา บรรณศาลา หรือมณฑป ก็มาถึงแตที่อยูชายวิหาร.
แมเมื่อเที่ยวไปบิณฑบาต ก็เที่ยวไปขางหลังเด็ก ๆ ผูเปนลูกและหลาน
นั่งในที่ทาย ๆ ดวยเหตุนั้น เธอจึงเปนทุกข เสียใจ หลังน้ําตา คิดวา
ทรัพยอันเปนของตระกูลของเรามีอยู ควรไหมหนอ ที่เราใชทรัพยนั้น
เลี้ยงชีวิต จึงถามพระวินัยธรรูปหนึ่งวา ทานอาจารย การพิจารณาสิ่งของ
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อันเปนของตนแลวกิน จะสมควรหรือไมสมควร. พระวินัยธรตอบวา
ในขอนี้ไมมีโทษ ขอนั้นสมควรแท. เธอจึงพาพวกภิกษุวายาก ประพฤติ
เลวทราม ผูคบกับตน ๒-๓ รูป ในเวลาเย็นไปภายในบาน ยืนอยู
กลางบาน ใหเรียกชาวบานมากลาววา ทานจะใหทรัพยที่เกิดจากการ
ประกอบ ของพวกเราแกใคร. ชาวบานพูดวา ทานขอรับ พวกทานเปน
บรรพชิต พวกทานจะใหใครเลา. ภิกษุนั้นกลาววา ทรัพยของตนไมควร
แกบรรพชิตหรือ. ดังนี้แลว ใหคนถือจอบและตะกรา กระทํากิจมีการ
กอคันนาเปนตน รวบรวมปุพพัณณชาต อปรัณณชาต และผลไมนอยใหญ
มีอยางตาง ๆ ใหหุงตนเคี้ยวกินสิ่งปรารถนา ในเหมันตฤดู คิมหันตฤดู
และวัสสันตฤดู เปนสมณกุฎมพี เลีย้ งชีวิต. หญิงบําเรอบาทบริจาริกา
พรอมกับเด็กไวผม ๕ แหยม ของสมณกุฎมพีนั้น คนเดียวก็ไมมี. บุคคลนี้
ใหกายสามัคคี แกภิกษุทงั้ หลาย ที่ลานพระเจดีย และลานตนโพธิ์ เปนตน
เหมือนตนไม ถึงแมมีกงิ่ อยูในฝง แตก็มีกิ่งหอยยอยลงมาถูกน้ํา เธอลงสู
อริยมรรค นั่งบนทุน คือสมาธิ ไมอาจไปถึงสาคร คือพระนิพพานได
เพราะมีรากภายนอกตน เหตุที่ตัดความเกี่ยวพันทางคฤหัสถ ยังไมขาด.
บุคคลผูขาดอาชีวะ อาศัยของสงฆเลี้ยงชีพ พึงเห็นเหมือนกิ่งคด
เกิดกลางแมน้ําคงคา ถูกเถาวัลยเกี่ยวพันไวภายนอก. คนบางคนแมละความ
เกี่ยวพันทางคฤหัสถ ออกบวช ก็ไมไดบรรพชา ในสถานอันสมควร.
จริงอยู ขึ้นชื่อวา การบรรพชานี้ เปนเหมือนการถือปฏิสนธิ. มนุษย
ทั้งหลายถือปฏิสนธิ ในตระกูลเหลาใด ยอมศึกษาอาจาระ ( มารยาท
และธรรมเนียม ) ของตระกูลเหลานั้นนั่นแลฉันใด แมภิกษุ ก็ฉันนั้น
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ถือเอาอาจาระเฉพาะมนสํานักของเหลาภิกษุที่ตนบวช เพราะฉะนั้น บุคคล
บางคน บวชในสถานอันไมสมควร ก็เปนผูเหินหางจากคุณธรรม มี
โอวาทานุสาสนี อุทเทศ ( การเรียน ) และปริปุจฉา ( การสอบถาม )
เปนตน ถือเอาหมอเปลาแตเชาตรู ไปยังทาน้ํา วางบาตรไวที่คอไปสู
โรงฉัน เพื่อตองการภัต สําหรับอาจารยและอุปชฌายทั้งหลาย. เลน
การเลนตาง ๆ กับภิกษุหนุมและสามเณร ผูวายาก คลุกคลีกบั คนวัดและ
เด็กอยู.
ในเวลาเปนหนุม เธอก็กินอยูรวมกับภิกษุหนุมสามเณร และคนวัด
อันเหมาะแกตน กลาววาผูนี้เปนผูกินอยูของสงฆ อันพระขีณาสพทั้งหลาย
รับมาจากสํานักของพระราชาชื่อโนน พวกทานไมใหสิ่งนั้นสิ่งนี้แกสงฆ
พระราชาหรืออํามาตยของพระราชา ทราบเรื่องของพวกทานแลว ก็จัก
ไมพอพระทัย บัดนี้พวกทานจงกระทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ในที่นี้ ดังนี้แลวใหคน
ถือเอาจอบและตะกรา กระทํากิจที่ควรทําในสระน้ําและเหมืองทั้งหลาย ใน
หนหลัง ใหสงปุพพัณณชาตและอปรัณณชาตเปนอันมาก เขาไวในวิหาร
ใหคนวัดบอกแกสงฆ ถึงความที่ตนเปนผูอุปการ สงฆสั่งใหใหวา ภิกษุ
หนุมนี้เปนผูมีอุปการมาก พวกทานจงให ๑๐๐ บาง ๒๐๐ บาง แกภิกษุ
หนุมนี้ ดังนั้น ทานจึงเพิ่มพูนดวยสมบัติของสงฆ ขางโนนบาง ขางนี้บาง
ถูกอเนสนา ๒๑ อยางผูกพันไวภายนอก ถึงจะหยั่งลงอริยมรรคนั่งบนทุน
คือสมาธิ ก็ไมสามารถบรรลุถึงสาครคือพระนิพพาน.
บุคคลผูเกียจครานและกินจุ พึงทราบเหมือนตนไม ทีถ่ ูกทราย
คลุมทับในที่ ๆ ลมลงนั่นแล แลวกลายเปนไมผุฉะนั้น. จริงอยู ภิกษุ
ทั้งหลาย หมายเอาบุคคลเห็นปานนี้ ผูเห็นแกอามิสและละโมบในปจจัย
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ผู ละทิ้งอาจารวัตร และอุปชฌายวัตรเสียแลว ยังละเวนจากอุทเทศ
ปริปุจฉา และโยนิโสมนสิการ ( การใสใจ ) จึงกลาวนิวรณ ๕ โดยอรรถ
อยางนี้วา ทานผูเจริญ พวกเราจะไปสํานักของใคร. ลําดับนั้น ถีนมิทธ
นิวรณ ลุกขึน้ กลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลายไมเห็นหรือ บุคคลผูเกียจคราน
อยูในวิหารโนน นั่น ไปบานชื่อโนน ซอนขาวตมไวบนขาวตม ขนม
ไวบนขนม ซอนขาวสวยไวบนขาวสวย มาวิหาร เปนผูสละวัตรปฏิบัติหมด
ละเวนจากอุทเทศเปนตน ขึ้นเตียงนอน จงใหโอกาสแกเรา.
ลําดับนั้น กามฉันทนิวรณ ลุกขึ้นกลาววา เมื่อเราใหโอกาส
แกทาน ทานก็ตองใหโอกาสแกเราบาง บัดนี้แลเขานอนหลับ ถูกกิเลส
รบกวน ตื่นขึ้นก็จักตรึกแตกามวิตก.
ลําดับนั้น พยาปาทนิวรณ ลุกขึ้นกลาววา เมื่อเราใหโอกาส
แกทาน ทานก็ตองใหโอกาสแกเราบาล บัดนีแ้ ลเราหลับไป ลุกขึ้นแลว
ถูกตอวา ทานจงทําวัตรปฏิบัติ ก็กลาวคําหยาบ มีประการตาง ๆ วา ทาน
คนพวกนี้ ไมทําการงานของตน ขวนขวายแตในเรา จําจักควักนัยนตา
ออก เที่ยวไป.
ลําดับนั้น อุทธัจจนิวรณ ลุกขึ้นกลาววา เมื่อเราใหโอกาสแกทาน
ทานก็ตองใหโอกาสเราบาง ขึ้นชื่อวา ผูเกียจคราน ยอมลุกขึ้นเหมือน
กองเพลิงที่ถูกลมพัด.
ลําดับนั้น กุกกุจจนิวรณ ลุกขึ้นกลาววา เมื่อเราใหโอกาสแกทาน
ทานก็ตองใหโอกาสแกเราบาง ขึ้นชื่อวา ผูเกียจคราน ยอมเปนผูมีความ
รําคาญเปนปกติ ทําใหเกิดความสําคัญ ในสิ่งที่ไมควรวาควร และความ
สําคัญในสี ที่ควรวาไมควร.
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ลําดับนั้น วิจิกิจฉานิวรณ ลุกขึ้นกลาววา เมื่อเราใหโอกาสแกทาน
ทานก็ตองใหโอกาสแกเราบาง. จริงอยู บุคคลเห็นปานนี้ ชื่อวายอมให
เกิดความสงสัยอยางใหญในฐานะทั้ง.
นิวรณ ๕ ยอมครอบงํายึดเอาผูที่เกียจครานกินจุ
ดวยอาการ
อยางนี้ เหมือนสุนัขดุเปนตน ขมเหงโคแกตัวเขาขาดฉะนั้น. แมผูนั้น
ถึงหยั่งลงสูกระแสอริยมรรค นั่งบนทุนคือสมาธิ ก็ไมสามารถจะบรรลุถึง
สาครคือพระนิพพานได.
บุคคลผูมีทิฏฐิเปนคติ ทําทิฏฐิใหเกิดแลวตั้งอยู พึงทราบเหมือน
ตนไม ตั้งอยูโดยอาการดุจรากที่ฝงอยูในระหวางแผนหิน ๒ แผน. จริงอยู
ผูนั้นเปนเหมือนอริฏฐภิกษุ และกัณฐกสามเณร เที่ยวกลาวอยูวา ใน
อรูปภพ ก็มรี ูป ในอสัญญีภพ จิตก็ยอ มเปนไป โลกุตตรมรรค อันเปน
ไปหลายขณะจิต อนุสยั เปนจิตตวิปยุต และเหลาสัตวเหลานั้นแหละ
ยอมเรรอน ทองเที่ยวไป ก็หรือวา เปนผูมีวาทะวา สอเสียด เปนผูเที่ยว
ทําลาย พระอุปชฌายเปนตน กับสัทธิวิหาริกเปนตน. แมผนู ั้น ถึง
หยั่งลงสูกระแสพระอริยมรรค นั่งบนทุนคือสมาธิ ก็ไมสามารถจะบรรลุ
ถึงสาครคือพระนิพพานได.
บุคคลที่บวชในเวลาแก อยูในชนบทปลายแดน และผูเห็นธรรม
ไดโดยยาก พึงทราบเหมือนตนไมที่ระทองฟากลางแจง ถูกเถาวัลยพันยืน
ตน แชน้ําอยู ๒ - ๓ ครัง้ ในเมื่อหวงน้ําหลากมา ทวมเกิน ๑ - ๒ ป
จริงอยูบุคคลบางคน บวชในเวลาเปนคนแก ไดอุปสมบท ในชนบท
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ปลายแดน โดย ๒- ๓ วัน ในเวลามีพรรษา ๕ ทองปาฏิโมกขไดคลอง
แคลว ในเวลาได ๑๐ พรรษา ในเวลากลาววินัยในสํานักพระเถระผูทรง
วินัย วางพริกไทย หรือชิ้นสมอไวในปาก ปดหนาดวยพัด นั่งหลับ เปน
ผูชื่อวา มีวินัยอันเธอกระทําแลวดวยอากัปกิริยาเปนเลศ ถือบาตรและ
จีวรไปยังชนบทปลายแดน.
มนุษยทั้งหลายในที่นั้น พากันสักการะภิกษุนั้น กลาววา ทาน
ผูเจริญ ขอทานจงอยูในที่นี้แล เพราะการเห็นภิกษุหาไดยาก จึงพากัน
สรางวิหาร ปลูกตนไมมีดอกและออกผลแลว ใหอยูในวิหารนั้น.
ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลาย ผูพ หูสูต จากวิหาร เชนกับดวยมหาวิหาร ไปในที่นั้นดวยตั้งใจวา จักมาบําเพ็ญวิปสสนาเปนตน ในชนบท.
ภิกษุนั้นเห็นภิกษุเหลานั้น ยินดีราเริง บําเพ็ญวัตรปฏิบัติ วันรุงขึ้นจึงพา
กันเขาไปบานเพื่อภิกขาจารกลาววา พระเถระชื่อโนนเปนผูทรงพระสูตร
พระเถระชื่อโนนเปนผูทรงอภิธรรม พระเถระชือ่ โนนเปนผูทรงพระวินัย
พระเถระชื่อโนนเปนผูทรงพระไตรปฎก เมื่อไรพวกทานจักไดพระเถระ
เห็นปานนี้ จักสรางที่ฟงธรรม. อุบาสกทั้งหลายคิดวา พวกเราจักสรางที่
ฟงธรรม ดังนี้แลว ชําระทางไปวิหาร แลวถือเอาเนยใสและน้ํามันเปนตน
เขาไปหาพระมหาเถระ กลาววา ทานขอรับ พวกกระผมจะสรางที่ฟงธรรม
ทานจงบอกกลาวตอพระธรรมกถึก วันรุงขึ้นจึงมาฟงธรรม.
พระเถระผูเปนเจาถิ่น เก็บงําบาตรและจีวร ของภิกษุผูอาคันตุกะ.
ใหสวนแหงวันลวงเลยไป ภายในหองนั้นแล. พระธรรมกถึกผูกลาวตอน
กลางวัน ลุกขึ้นกลาวบทสรภัญญะเหมือนเทน้ําจากหมอ ทานไมรูบท
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พระภัญญะแมนั้น. ผูกลาวกลางคืน กลาวตอนกลางคืนแลวลุกขึ้น เหมือน
ทําสาครใหกะเพื่อม ทานไมรูจักแมบทสรภัญญะนั้น. ทานผูกลาวตอน
ใกลรุงกลาวแลวลุกขึ้น. ทานก็ไมรูบทสรภัญญะแมนั้น. ลุกขึ้นแตเชาตรู
ลางหนา นอมบาตรและจีวรเขาไปถวายพระเถระ เขาไปภิกษาจารกลาวกะ
พระมหาเถระวา ขาแตทานผูเจริญ ผูกลาวตอนกลางวัน กลาวชาดก
ชื่ออะไร. ทานผูกลาวบทสรภัญญะ กลาวสูตรอะไร. ผูกลาวกลางคืนกลาว
ธรรมกถา ชื่ออะไร. ผูกลาววาตอนใกลรุง กลาวชื่อชาดกอะไร. ชื่อวา
ขันธทั้งหลาย มีเทาไร ชื่อวาธาตุทั้งหลาย มีเทาไร ชื่อวาอายตนะมี
เทาไร พระเถระเห็นปานนี้ ลวงไป ๑ - ๒ ป จึงไดเห็นภิกษุและได
ฟงธรรม เชนกับชุมดวยน้ํา ในเมื่อหวงน้ําหลากมา. บุคคลนั้นกลับจาก
เยี่ยมพระสงฆ และการฟงธรรมอยางนี้ อยูในทีไ่ กลถึงหยั่งลงสูอริยมรรค
นั่งบนทุนคือสมาธิก็ไมสามารถจะบรรลุถึงสาคร คือพระนิพพานได.
บุคคลผูกลาวดวยเสียงอันไพเราะ พึงทราบเหมือนตนไมออนอัน
เกิดที่เกาะนอย กลางแมน้ําคงคา. จริงอยูบุคคลนั้น เรียนชาดก มี
เวสสันดรชาดกเปนตน ที่รูจักกันแลว ไปปจจันตชนบท อันเปนที่เห็น
ภิกษุไดยาก อันชนผูมีใจเลื่อมใสดวยธรรมกถาในที่นั้นบํารุงอยู อยูใ น
วิหาร อันเปนที่รื่นรมยดจุ นันทนวัน มีตนไมดอกผลสมบูรณ ที่เขาทําอุทิศ
เฉพาะตน.
ลําดับนั้น เหลาภิกษุผูกลาวภาณวาร ไดฟงเรื่องนั้นของภิกษุนั้น
แลว จึงไปในที่นั้นดวยคิดวา ไดยินวา ภิกษุชื่อโนน มีจิตผูกพันใน
อุปฏฐากอยางนี้อยู ภิกษุผูเปนบัณฑิต สามารถเพื่อเรียนพุทธพจน หรือ
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เพื่อมนสิการพระกรรมฐาน พวกเราพรอมดวยทานจะนํามาเรียนธรรม
เรียนกรรมฐานในสํานักพระเถระชื่อโนน .
ทานทําวัตรตอภิกษุเหลานั้น ในเวลาเย็นถูกภิกษุทั้งหลาย ผูออก
จาริกไปในวิหารถามวา อาวุโส ทานสรางเจดียนี้หรือ จงตอบวา ขอรับ
ทานผูเจริญ. ภิกษุทั้งหลายกลาววา นี้ตนโพธิ์ นี้มณฑป นี้โรงอุโปสถ.
นี้โรงไฟ นี้ที่จงกรม ทานใหเขาสรางหรือ ทานใหปลูกตนไมเหลานี้
สรางวิหารนารื่นรมยดุจนันทนวันหรือ ภิกษุนั้นตอบวา ขอรับทานผูเจริญ.
ในเวลาเย็นทานไปสูที่บํารุงพระเถระไหวแลวถามวา เพราะเหตุไร
ทานจึงมาขอรับ. พระเถระกลาววา อาวุโส พวกเราจะพาทานไปเรียน
กรรมฐานในสํานักพระเถระชื่อโนน จักพรอมเพรียงกัน ทําสมณธรรม ในปาชื่อโนน เพราะฉะนั้นพวกเราจึงพากันมาดวยเหตุนี้. ภิกษุนั้น
กลาววา ดีละขอรับ ธรรมดาวา ทานมาเพื่อประโยชนแกกระผม แม
กระผมก็เปนผูเบื่อหนายในที่นี้ ดวยการอยูมานานจึงจะไป กระผมขอรับ
บาตรจีวรขอรับ. พระเถระกลาววา อาวุโส พวกเราเปนสามเณรและภิกษุ
หนุม เหน็ดเหนื่อยมาในหนทาง วันนี้พักอยูกอน พรุงนี้ เวลาหลังอาหาร
จักไป. เธอกลาววา ดีละ ทานขอรับ วันรุงขึ้นก็ไปบิณฑบาตกับสามเณร.
และภิกษุหนุมเหลานั้น.
ชาวบานคิดวา พระผูเปนเจาของพวกเรา พาภิกษุอาคันตุกะมา
มากดังนี้แลว จึงพากันตกแตงอาสนะ ใหดื่มขาวยาคู นั่งอยางสบาย
ฟงกถา นําภัตตาหารมา. พระเถระทั้งหลายกลาววา. อาวุโส ทานจงทํา
อนุโมทนาแลวออกไป พวกเราจักกระทําภัตกิจ ในที่สําราญดวยน้ํา ดังนี้
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แลวออกไป. ชาวบานฟงอนุโมทนาแลวถามวา ทานขอรับ พระเถระ
ทั้งหลายมาแตไหน พระเถระทั้งหลายกลาววา พระเถระเหลานั้นเปน
อาจารยและพระอุปชฌายของพวกเรา เปนผูรวมอุปชฌาย เปนผูเคยเห็น
เคยคบกันมา. ชาวบานถามวา พระเถระเหลานั้นมาทําไมกัน. เธอตอบวา
มาเพราะตองการจะพาอาตมาไป. พวกชาวบานถามวา ก็ทานเลาประสงค
จะไปหรือ. เธอตอบอยางนั้นสิผูมีอายุ พวกชาวบานพูดวาทานขอรับ ทาน
พูดอะไร พวกผมสรางโรงอุโบสถเพื่อใคร สรางโรงฉันเพื่อใคร สรางโรงไฟ
เพื่อใคร พวกเราจักไปสํานักของใคร ในกาลอันเปนมงคลและอวมงคล.
ฝายอุบาสิกาทั้งหลาย นีใ้ นที่นั้นนั่นแลก็หลั่งน้ําตา. ภิกษุหนุมกลาววา
เมื่อทานทั้งหลายไดรับทุกขอยางนี้ อาตมาจะไปทําอะไร ดังนี้ แลวสง
พระเถระไปแลวกลับไปวิหาร.
แมพระเถระทั้งหลาย เสร็จภัตกิจแลว นัง่ ถือบาตรและจีวรรออยู
พอเห็นภิกษุหนุม จึงกลาววา อาวุโส ทําไมจึงชาอยู ยังวันอยูหรือ เรา
จะไปละ. ภิกษุกลาววาอยางนั้นขอรับ ทานไดรบั สุข มูลของอิฐ สําหรับ
บานโนนยังคางอยูคงอยูตามสัณฐานที่ตั้งไวนั่นแหละ มูลของจิตรกรรม
เปนตน. สําหรับบานโนนเปนตน ก็ยังคางอยู แมเมื่อกระผมไปเสียจิตก็
จักฟุงซาน พวกทานจงลวงหนาไปกระทําการซักและการยอมจีวรเปนตน
ในวิหารโนน กระผมจักถึงในที่นั้น. พระเถระเหลานั้น รูวาภิกษุหนุมนั้น
ประสงคถวงเวลาจึงกลาววา ทานพึงมาในภายหลัง ดังนี้แลวก็หลีกไป
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ภิกษุหนุมนั้น ตามไปสงพระเถระแลวกลับมาวิหารนั่นแหละ
จึงตรวจดูโรงฉันเปนตน เห็นวิหาร นารื่นรมย จึงคิดวาดีแลวหนอ เรา
ไมไปละ ถาไป พระธรรมกถึกบางรูป นั่นแหละ มาทําลายจิตใจของตน
ทุกคน ทําวิหารใหเปนของนิกายตน เมื่อเปนเชนนี้ เราไปภายหลัง
ฉันขาวของชนที่เราไดภายหลัง จักพึงเที่ยวไป.
สมัยตอมา ภิกษุหนุมนั้น ฟงวา เลากันมาวาภิกษุเหลานั้น เรียน
พุทธพจน ได ๑ นิกาย ๒ นิกาย ๑ ปฎกและ ๒ ปฎกเปนตน ก็เปน
พระอรรถกถาจารย เปนพระวินัยธรรมบริวารเปนรอยเปนพัน เที่ยวไป.
สวนภิกษุเหลาใดไปเพื่อจะทําสมณธรรมในที่นั้น ภิกษุเหลานั้น เพียร
พยายามก็เปนพระโสดาบัน เปนพระสกทาคามี เปนพระอนาคตมี เปน
พระอรหันต ปรินิพพานดวยสักการะอยางใหญ เธอคิดวาถาเราจักไปแลว
ไซร สมบัตินี้ก็จักเปนของเรา แตเราเมื่อไมสามารถจะเปลืองฐานะนี้ได
จึงตองเปนผูเสื่อมอยางยิ่ง. บุคคลนี้เมื่อเปลืองฐานะนั้น หยั่งลงสูอริยมรรค
นั่งบนทุนคือสมาธิ ไมสามารถบรรลุถงึ สาครคือพระนิพพานไดเพราะตน
เปนผูออนโยน.
บุคคลผูประพฤติยอหยอน เรียนบรรดาปฏิปทา มีรถวินีตสูตร
มหาอริยวังสสูตร และจันโทปมสูตรเปนตน ปฏิปทาอยางใดอยางหนึ่ง
พึงทราบเหมือนตนไมเกิดเอง เปนดังสะพานขามในระหวาง แลวเกิดเปน
ปจจัยที่อาศัยของชนเปนอันมาก เพราะมันลมลงขวางแมน้ําคงคาแลวถูก
ทรายกลับทับไว. จริงอยูบุคคลนั้น เรียนธรรมอันอาศัยขอปฏิบัตินั้น ตาม
ปกติเปนผูมีเสีย ไพเราะ ก็บรรลุฐานะอันยิ่งใหญ เชนกับเขาจิตตลบรรพต
เปนตน กระทําวัตรมีเจติยังคณวัตรเปนตน.
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ลําดับนั้น ภิกษุหนุมพวกอาคันตุกะ กลาวกะทานภิกษุหนุม ผูมา
ถึงโรงฟงธรรมวา ทานจงกลาวธรรม. ภิกษุหนุมนั้น กลาวแสดงธรรม
ปฏิปทา ที่ตนเรียนมาโดยชอบ.
ลําดับนั้น เหลาภิกษุผูเถระ ผูใหม และมัชฌิมะทั้งหมด มีภิกษุ
ผูทรงบังสกุลิกธุดงค และภิกษุทรงบิณฑบาตลิกธุดงคเปนตน มีความดีใจ
ตอภิกษุหนุมนั้นวาดีจริง ทานสัตบุรุษ.
ภิกษุหนุมนั้น เริ่มตั้งเพียงนิทานของบางสูตร กึ่งคาถาบางสูตร
คาถาหนึ่งบางสูตร สงเคราะหภิกษุหนุมและสามเณร ประหนึ่งผูกติดกัน
ดวยแผนเหล็ก แลวเขาไปหาพระมหาเถระ. ถามวา ทานผูเจริญ ก็วิหาร
เกานี้มีอยู ปจจัยลาภไร ๆ เกิดในวิหารนั้น ก็ตองเปนของภิกษุในวิหารนั้น.
พระเถระทั้งหลายกลาววา อาวุโส ทานพูดอะไร ปจจัยลาภ เกิดในวิหาร
นั้น ไดเนื้อที่ถึง ๒๔๐๐๐ กรีส. ภิกษุหนุมกลาววา ขาแตทําผูเจริญ
พวกทานกลาวอยางนี้ แตแมไฟก็ไมติดลุกที่เตาไฟ. พระเถระกลาววา
อาวุโส ขึ้นชื่อวา ปจจัยลาภที่ภิกษุผูอยูในวิหารไดแลวไมมีอยางนี้เลย
ใครเลาไมปรารถนา. ภิกษุหนุมกลาววา ทานวัตถุที่พระราชาเกา ๆ พระราชทาน พระขีณาสพรับไวแลว เพราะเหตุไร พระขีณาสพเหลานั้น
จึงจะทําปจจัยลาภใหเสียหาย. พระเถระกลาววา อาวุโส อันพระธรรมกถึก
เชนทาน ก็พึงสามารถที่จะได. ภิกษุหนุมกลาววา ทานขอรับ ทานอยาพูด
อยานั้น ขึ้นชื่อวา พระธรรมกถึกผูแสดงขอปฏิบัติ สําคัญกระผมวาเปน
สังฆกุฎมพี เปนผูบํารุงวิหาร จึงปรารถนาจะกระทําตอกระผม. พระเถระ
กลาววา อาวุโส ขอนั้น เปนอกัปปยะ ขอนี้ไมควรหรือ แตเมื่อผูเชนทาน
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กลาวแลว ขอนั้นจะพึงเกิดแกพวกผม. ภิกษุหนุมกลาววา ขาแตทานผูเจริญ
ถาอยางนั้น เมื่อคนวัดมา ทานจงไวหนาที่พวกกระผม พวกกระผมจักบอก
ประตูกัปปยะ ขอสมควรอยางยิ่ง.
ภิกษุหนุม ไปแตเชาตรู ยืนอยูในเวลาประชุม เมือ่ คนวัดมา
จึงกลาวคํามีอาทิวา อุบาสกทั้งหลาย ภาระในเขตโนน. อยูที่ไหน กหาปณะ.
ในเขตโนนอยูที่ไหน จึงจับมือคนหนึ่ง ใหแกอีกคนหนึ่ง. เมื่อเขาปฏิเสธ
ขอนั้น ๆ ตามลําดับอยานี้ ใหแกผคู นนั้น ๆ กระทําโดยอาการที่อุบาสก
ทั้งหลาย ถือขาวยาคู ถือขนม ถือภัต และถือขวดใสน้ํามัน น้ําผึ้ง และ
น้ําออยเปนตน มายังสํานักของตน. วิหารทุกวิหาร ก็ไกลาหลเปนอยาง
เดียวกัน. พวกภิกษุผูนารักตางแยกยายกันไป.
แมภกิ ษุหนุมนั้น ก็ทําหนาที่เปนอุปชฌายยังวิหารใหเต็มดวยภิกษุ
ผูวายากเปนอันมาก ผูถกู อาจารยและอุปชฌายประณามแลว. ภิกษุพวก
อาคันตุกะ ยืนที่ประตูวิหาร ถามวา ใครอยูในวิหาร ไดพูดวา พวกภิกษุ
ชื่อเห็นปานนี้ ตางก็หลีกไปเสียทางดานนอก. บุคคลนี้ยึดถือมหาชนเปน
ปจจัย หยั่งลงสูอริยมรรค นั่งบนทุนคือสมาธิ ไมสามารถจะบรรลุถึง
สาครคือพระนิพพานได เพราะนอนขวางในพระศาสนา.
บทวา ภควนฺต เอตทโวจ ความวา ภิกษุรูปโดรูปหนึ่งรูพระธรรมเทศนา ที่พระผูมีพระภาคเจาใหจบลง ดวยบทวา นิพฺพานปพฺภารา
แลวไดกลาวคํานี้ คือ คํามีอาทิวา กึ นุ โข ภนฺเต ( อะไรหนอพระเจาขา)
ดังนี้ เพราะตนเปนผูฉลาดในอนุสนธิ. จริงอยู แมพระตถาคตประทับนั่ง
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ในบริษัทนี้ ทรงพระดําริวา ภิกษุผูฉลาดในอนุสนธิมีอยู ภิกษุนั้นจักถาม
เรา จึงกระทําเทศนาใหจบลง ในทีต่ รงนี้ เพื่อทรงใหโอกาสแกภิกษุนั้น
นั้นแล.
บัดนี้ พึงทราบความเขาไปยึด และไมเขาไปยึดเปนตน ในอายตนะ
ภายในเปนตน ที่กลาวแลวโดยนัย มีอาทิวา โอริม ตีร อยางนี้. ภิกษุ
ผูคิดวาจักษุของเราแจมใส เราสามารถรูแจงรูปารมณ แมมปี ระมาณนอย
ไดดังนี้แลว รูปารมณนั้น ทําจักษุใหเพลิดเพลินอยูก็ดี ผูมีจักษุประสาทเสีย
เพราะความมืดและลมเปนตน ถึงโทมนัส ( ความเสียใจ ) วา จักษุของเรา
ไมนาชอบใจ เราไมสามารถจะทํารูปารมณ แมใหญ ใหแจมแจงไดก็ดี
ชื่อวา เขาไปยึดจักขวายตนะ แตเมือ่ เห็นแจงดวยอํานาจลักษณะ ๓ วา
ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ชื่อวา ไมเขาไปยึด (จักขวายตนะ)
แมในโสตายตนะ เปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน
สวนในมนายตนะ ภิกษุชอบใจอยางนี้วา ใจของเรานาชอบใจหนอ
ไมถืออะไรๆ ทางขางซาย ถือเอาทุกสิ่งทางขางขวาเทานั้น หรือยินดีอยางนี้
วา เมื่อเราคิดแลวคิดเลาดวยจิต ชื่อวา ไมมีลาภ ไมมีก็ดี เกิดโทมนัส
ความเสียใจ ) ขึ้นอยางนี้วา เมื่อเราคิดแลวคิดเลาแตสิ่งชั่ว ใจก็ไมยอม
รับเอา ดังนี้ก็ดี ชื่อวา เขาไปยึดมนายตนะ แตเมื่อใหเกิดความยินดี
ในรูปที่นาปรารถนา ใหเกิดความยินรายในรูปที่ไมนาปรารถนา ชื่อวา เขา
ไปยึดรูปายตนะ แมในสัททายตนะ เปนตน ก็นยั นี้เหมือนกัน
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บทวา นนฺทิราคสฺเสต อธิวจน ความวา เหมือนอยางวา ทราย
ละเอียดและหยาบ ปดทอนไมที่จมตรงกลาง ( นอกนั้น ) อยูบนบก
ทอนไมนั้นไมสามารถจะยกปลายขึ้นไดอีก ฉันใด บุคคลผูอันนันทิราคะ
ติดพันแลวก็ฉันนั้น ตกไปในอบาย ๔ ถูกทุกขใหญบีบคั้น เขาไมสามารถ
เงยศีรษะขึ้นไดอีก ตั้งหลายพันป ดวยเหตุนั้นจึงตรัสวา นนฺทิราคสฺเสต
อธิวจน ดังนี้.
บทวา อสฺมมิ านสฺเสต อธิวจน ความวา เหมือนอยางวา ทอนไม
ที่งอกขึ้นบนบก ทอนลางแชน้ําในแมน้ําคงคา ทอนบนเปยกน้ําฝน ถูก
สาหรายหุมรัดไวโดยลําดับ ก็จะถูกเขาตอวาวาตอนั้นเปนแผนหินหรือ
ฉันใด บุคคลผูถือตัวดวยอัสมิมานะก็ฉันนั้น ถือวาเปนผูถือบังสุกุลเปนวัตร
ในฐานะของผูถือบังสุกูลิกังคธุดงค เปนพระธรรมกถึก ในฐานะพระธรรมกถึก เปนผูรักษาเรือนคลัง ในฐานะภัณฑาคาริก เปนแพทย ในฐานะ
เปนแพทย เปนผูสอเสียด ในฐานะเปนผูสอเสียด. บุคคลนัน้ ถึงการ
แสวงหาที่ไมสมควร มีประการตาง ๆ ถูกอาบัตินั้น ๆ ผูกพันไว ก็จะถูกเขา
ตอวา ศีลอะไร ๆ ภายในของเขา มีหรือไมมีหนอ. ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวา
อสฺมิมานสฺเสต อธิวจน ดังนี้.
บทวา ปฺจนฺเนต กามคุณาน อธิวจน ความวา เหมือนอยางวา
ทอนไมที่ตกไปในน้ําวน ถูกกระแทกที่แผนหินเปนตน แหลกละเอียด
ภายในนั้นนั่นแล ฉันใด บุคคลผูตกไปในวังวน คือ กามคุณ ๕ ก็ฉันนั้น
ถูกทุกขอันเกิดแตความหิวกระหายเปนตน กระทบกระทั่งบีบคั้น เพราะ
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กรรมกรณ ( การลงโทษ ) ในอบาย ๔ ถึงความแหลกละเอียดตลอด
กาลนาน ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวา ปฺจนฺเนต กามคุณาน อธิวจน
ดังนี้.
บทวา ทุสฺสีโล ไดแก ผูไมมีศีล. บทวา ปาปธมฺโม แปลวา
ผูมีธรรมอันลามก. บทวา อสุจิ แปลวา ไมสะอาด. บทวา สงฺกสฺสรสมาจาโร ความวา ผูมีความประพฤติที่ผูอื่นพึงระลึกโดยความรังเกียจอยาง
นี้วา กรรมนี้ เห็นจะเปนของผูนี้ เห็นจะเปนของผูนี้. อีกอยางหนึ่ง ชื่อ
วา ผูมีความประพฤตินารังเกียจ เพราะประพฤติสมาจารตอบุคคลอื่น
ความรังเกียจดังนี้ก็มี. จริงอยู ผูนั้นชื่อวา มีสมาจารนารังเกียจ เพราะ
เห็นคน ๒ - ๓ คนพูดกัน ก็รังเกียจคือแลนไปสูความประพฤติของคน
เหลานั้นวา ผูคนเหลานี้ ชะรอยจะกลาวโทษเรา ดังนี้ก็มี.
บทวา สมณปฏิฺโ ความวา ในการจับสลากเปนตน เมื่อเขา
เริ่มนับวา สมณะในวิหารมีเทาไร ภิกษุนั้นก็ปฏิญญาวา แมเราก็เปนสมณะ
แมเราก็เปนสมณะ กระทําการจับสลากเปนตน. บทวา พฺรหฺมจารีปฏิฺโ
ความวา ในอุโบสถกรรมและปวารณากรรมเปนตน ภิกษุนั้นยอมเขาสังฆกรรมเหลานัน้ โดยปฏิญญาวา แมเราก็เปนพรหมจารี. บทวา อนฺโตปูติ
ความวา ชือ่ วา ความเปนผูเนาใน เพราะเปนความเนาของคุณความดี
แมของบุคคลผูไมเนา ในอาการ ๓๒ มีไตและหัวใจเปนตน. บทวา
อวสฺสุโต แปลวา ผูอันราคะชุมแลว. บทวา กสมฺพุกชาโต ไดแก
เกิดเปนหยากเยื่อ เพราะกิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน.
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บทวา เอตทโวจ ความวา นายนันทะคนเลี้ยงโค ตอนฝูงโค
ใหบายหนาสูฝงแมน้ําคงคา แลวยืนอยูทายบริษัท ฟงธรรมเทศนาของ
พระศาสดา ตั้งแตตนจนจบ แลวคิดวา พระศาสดาตรัสวา เธออาจ
บําเพ็ญขอปฏิบัติ ดวยอํานาจเปนผูไมเขาถึงฝงในเปนตน ถาเราอาจบําเพ็ญ
อยางนั้นไดไซร เราบวชแลวจักบําเพ็ญได ดังนี้แลวจึงไดกราบทูลคํานี้
คือคําวา อห ภนฺเต ดังนี้เปนตน.
บทวา วจฺฉคิทฺธนิ ิโย ความวา แมโคทั้งหลาย มีความรักใน
ลูกโคทั้งหลาย ดวยทั้งนมที่กําลังหลั่งน้ํานมอยู ก็จักไปหาเอง เพราะ
ความรักในลูกโค. บทวา นิยฺยาเตเหว แปลวา จงมอบให. จริงอยู
เมื่อแมโคยังไมถูกมอบให เจาของโคทั้งหลาย ก็จักเที่ยวตามหลังทานดวย
คิดวา แมโคตัวหนึ่งไมเห็น โคตัวหนึ่ง ลูกโคตัวหนึ่งก็ไมเห็น เพื่อแสดงวา
ความผาสุกจักมีดวยประการฉะนี้ และขึ้นชื่อวาบรรพชานี้ ไมงอกงาม
สําหรับผูยังมีหนี้ และการบรรพชาทีไ่ มมีหนี้ บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจา
เปนตนสรรเสริญแลว จึงตรัสอยางนั้น. บทวา นิยฺยาติตา แปลวา
ถูกมอบใหแลว. ในสูตรนี้ ตรัสถึงวัฏฏะ และวิวัฏฏะ.
จบ อรรถกถาปฐมทารุขันธสูตรที่ ๔
๕. ทุติยทารุขันธสูตร

วาดวยอุปมาการทองเที่ยวในสังสารวัฏกับทอนไมลอยน้ํา
[๓๒๕] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ฝงแมน้ําคงคา
ใกลเมืองกิมมิละ พระผูม ีพระภาคเจาไดทรงเห็นทอนซุงใหญทอนหนึ่ง
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ถูกกระแสน้าํ พัดไปในแมน้ําคงคา ครั้นแลวตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเห็นหรือไม ซุงทอนใหญ
โนน ถูกกระแสน้ําพัดไปในแมน้ําคงคา ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา เห็น
พระเจาขา ฯลฯ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ทานพระกิมมิละ
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ฝงนี้ไดแกอะไร.
ฯลฯ ดูกอนกิมมิละ ความเปนผูเนาในภายในเปนไฉน. ภิกษุในศาสนานี้
เปนผูตองอาบัติที่เศราหมองอยางใดอยางหนึ่ง การออกจากอาบัติเชนนั้น
ยังไมปรากฏ นี้เราเรียกวาความเปนเนาในภายใน.
จบ ทุติยทารุขันธสูตร ๕
อรรถกถาทุติยทารุขันธสูตรที่ ๕
ในทุติยทารุขันธสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา กิมฺมิลาย ไดแก ในพระนคร มีชอื่ วา กิมมิละ บทวา
สกิลิฏ ความวา จําเดิมแตเวลาที่ปดไว อาบัติที่ชื่อวาไมเศราหมอง
ยอมไมมี. อาบัติที่เศราหมองเห็นปานนั้น.
บทวา วุฏ าน ทิสฺสติ ไดแกการออกจากอาบัติ ดวยปริวาส
มานัต และ อัพภาน ยอมปรากฏแล.
จบ อรรถกถาทุติยทารุขันธสูตรที่ ๕
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๖. อวัสสุตสูตร

วาดวยอวัสสุตปริยายและอนวัสสุตปริยาย
[ ๓๒๖ ] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม
กรุงกบิลพัสดุ แควนสักกชนบท ก็โดยสมัยนั้นแล เจาศากยราชทั้งหลาย
อยูครองกรุงกบิลพัสดุ ไดรับสั่งใหสรางสัณฐาคารใหมในกาลไมนาน เปน
สถานที่อันสมณพราหมณหรือมนุษยใด ๆ ยังไมไดอยูครอง ครั้งนั้นแล
เจาศากยราชทั้งหลายผูครองกรุงกบิลพัสดุ เสด็จไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคขอประทานพระวโรกาส เจาศากยราชทั้งหลายผูครอง
กรุงกบิลพัสดุ รับสั่งใหสรางสัณฐาคารใหมในกาลไมนาน เปนสถานที่อัน
สมณพราหมณ หรือมนุษยใด ๆ ยังไมไดอยูครอง ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงใชสัณฐาคารนั้นกอน สัณฐาคารนั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงใชกอนแลว เจาศากยราชทั้งหลายผูครองกรุงกบิลพัสดุ
จักทรงใชในภายหลัง การทรงใชของพระผูมีพระภาคเจานั้น พึงมีเพื่อ
ประโยชน เพื่อความสุข แกเจาศากยราชทั้งหลายผูครองกรุงกบิลพัสดุ
สิ้นกาลนาน พระผูมีพระภาคเจาทรงรับดวยดุษณีภาพ ครั้งนั้นแล เจาศากยราชทั้งหลายผูครองกรุงกบิลพัสดุ ทรงทราบการรับของพระผูมีพระภาคเจาแลว เสด็จลุกขึ้นจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทรง
ทําประทักษิณแลว เสด็จเขาไปยังสัณฐาคารใหม รับสั่งใหลาดสัณฐาคาร
ที่บุคคลลาดแลวดวยเครื่องลาดทั้งปวง ปูอาสนะแลว รับสั่งใหตั้งแกวน้ําไว
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ประจํา แลวรับสั่งใหตามประทีปน้ํามันขึ้น แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ สัณฐาคารอันบุคคลปูลาดแลวดวยเครื่องลาดทั้งปวง ปูอาสนะแลว
ตั้งแกวน้ําประจําไวแลว ตามประทีปน้ํามันแลว ขาแตพระองคผูเจริญ
บัดนี้พระผูมีพระภาคเจายอมทรงสําคัญกาลที่จะเสด็จเขาไป.
[๓๒๗] ครั้นนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสกแลว
ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปยังสัณฐาคารใหมพรอมดวยภิกษุสงฆ
ครั้นแลวทรงลางพระบาท แลวเสด็จเขาไปสูสัณฐาคาร ประทับนั่งพิงเสา
กลาง ทรงผินพระพักตรไปทางทิศบูรพา ฝายภิกษุสงฆลางเทาแลวเขาไปสู
สัณฐาคาร แลวนั่งพิงฝาดานหลัง ผินหนาไปทางทิศบูรพา ใหพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูเบื้องหนา แมเจาศากยราชทั้งหลายผูครองกรุงกบิลพัสดุ
หลังพระบาทแลว เสด็จเขาไปสูสัณฐาคาร แลวประทับนั่งพิงฝาดานหนา
ทรงผินพระพักตรไปทางทิศตะวันตก ใหพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู
เบื้องหนาอยางเดียวกัน ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงยังเจาศากยราชทั้งหลายผูครองกรุงกบิลพัสดุใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ
ใหราเริง ดวยธรรมีกถาหลายราตรี แลวทรงสงไปดวยพระดํารัสวา ดูกอน
ทานผูโคตมโคตรทั้งหลาย ราตรีลวงไปแลว บัดนี้ทานทั้งหลายจงสําคัญ
กาลที่จะเสด็จไปเถิด เจาศากยราชทั้งหลายผูครองกรุงกบิลพัสดุทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา อยางนั้น พระเจาขา แลวเสด็จลุกขึ้นจากอาสนะ ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคเจา ทรงทําประทักษิณแลวเสด็จไป.
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[๓๒๘] ลําดับนั้นแล เมือ่ เจาศากยราชทั้งหลายผูครองกรุงกบิลพัสดุ เสด็จไปแลวไมนาน พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกพระมหาโมคคัลลานะมาตรัสวา พูดกอนโมคคัลลานะ ภิกษุสงฆปราศจากถีนมิทธะ
แลวแล ธรรมีกถาของเธอจงแจมแจงแกภิกษุทั้งหลาย เราเมื่อยหลัง จัก
เหยียดหลัง ทานพระมหาโมคคัลลานะ ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงปูลาดผาสังฆาฏิ ๔ ชั้น แลวทรงสําเร็จ
สีหไสยาสนโดยพระปรัสเบื้องขวา ทรงซอนเหลื่อมพระบาทดวยพระบาท
มีพระสติสัมปชัญญะ ทรงทําไวในพระทัยซึ่งอุฏฐานสัญญา ในลําดับนั้นแล
ทานพระมหาโมคคัลลานะ เรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นรับตอพระมหาโมคคัลลานะแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะ
ไดกลาววา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย เราจักแสดงอวัสสุตริยายและอนวัสสุตปริยายแกทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงฟงอวัสสุตปริยายและอนวัสสุตปริยายนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นรับตอทานพระมหาโมคคัลลานะแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาววา ดูกอนอาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุยอมเปนผูมีใจชุมดวยกามอยางไร. ภิกษุในศาสนานี้ เห็น
รูปดวยจักษุแลว ยอมนอมใจไปในรูปอันนารัก ยอมขัดเคืองในรูปอันไม
นารัก เปนผูไมตั้งกายคตาสติไว มีใจมีประมาณนอยอยู และยอมไมรูชัด
ซึ่งเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ อันเปนทีด่ ับไปไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามก
ที่บังเกิดขึ้นแลวแกเธอ ตามความเปนจริง ฯลฯ ภิกษุในศาสนานี้ รูแจง
ธรรมารมณดวยใจแลว ยอมนอมใจไปในธรรมารมณอันนารัก ยอมขัด
เคืองในธรรมารมณอันไมนารัก เปนผูไมเขาไปตั้งกายคตาสติไว มีใจ

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 435

มีประมาณนอยอยู และยอมไมรูชัดซึง่ เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติอันเปนที่ดับ
ไปไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแลวแกเธอ ตามความเปน
จริง ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุนี้เรียกวา เปนผูมีใจชุมแลวในรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ อันจะพึงรูแจงดวยตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ.
[๓๒๙] ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ถาแมวา มารเขาไปหาภิกษุนั้น
ผูมีปรกติอยูอยางนั้นทางจักษุ มารยอมไดชองไดเหตุ ฯ ล ฯ ถาแมวามาร
เขาไปหาภิกษุนั้นมีปรกติอยูอยางนั้นทางใจ มารยอมไดชองไดเหตุ ดูกอน
อาวุโส เรือนไมออก็ดี เรือนหญาก็ดี ที่แหงเกราะ เขาทําไวภายนอก
กาลฝน ถาแมบุรุษมีคบหญาลุกโชนพึงเขาไปใกลเรือนไมออหรือเรือนหญา
นั้นทางทิศบูรพา ไฟพึงไดชองไดเหตุ ถาแมบุรษุ มีคบหญาลุกโชนพึงเขา
ไปใกลเรือนไมออหรือเรือนหญานั้นทางทิศปจจิม ในทิศอุดร ในทิศทักษิณ
ทิศเบื้องต่ํา ทิศเบื้องบน ไฟพึงไดชองไดเหตุ ถาแมวาบุรุษนั้นมีคบหญา
ลุกโชนพึงเขาไปใกลเรือนไมออหรือเรือนหญานั้น แตทิศใดทิศหนึ่ง ไฟ
พึงไดชองไดเหตุ แมฉันใด ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ถาแมวามารเขาไปหา
ภิกษุนั้น ผูม ีปรกติอยูอยางนั้น ทางจักษุ ทางหู ทางจมูก ทางกาย ทางใจ
มารพึงไดชองไดเหตุฉันนั้น.
[๓๓๐] ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ก็รูปครอบงําภิกษุผูมีปรกติอยูอยาง
นั้น ภิกษุไมครอบงํารูป เสียงครอบงําภิกษุ ภิกษุไมครอบงําเสียง กลิ่น
ครอบงําภิกษุ ภิกษุไมครอบงํากลิ่น รสครอบงําภิกษุ ภิกษุไมครอบงํารส
โผฏฐัพพะครอบงําภิกษุ ภิกษุไมครอบงําโผฏฐัพพะ ธรรมารมณครอบงํา
ภิกษุ ภิกษุไมครอบงําธรรมารมณ ภิกษุนี้เรียกวาเปนผูถูกรูป เสียง กลิ่น
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รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณครอบงํา ไมครอบงํารูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ธรรมทั้งหลายที่เปนบาป เปนอกุศล มีความ
เศราหมอง ใหเกิดในภพใหม มีความกระวนกระวาย มีทุกขเปนวิบาก
เปนที่ตั้งแหงชาติ ชราและมรณะตอไป ครอบงําแลว ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย
ภิกษุเปนผูมีใจชุมแลวดวยกามอยางนี้แล.
[๓๓๑] ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูมีใจไมชุมดวยกาม
อยางไร. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมไมนอมใจไปใน
รูปอันนารัก ไมขัดเคืองในรูปอันไมนารัก เปนผูเขาไปตั้งกายคตาสติไว
มีใจหาประมาณมิไดอยู และยอมรูชดั ซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันเปนที่
ดับไปไมเหลือแหงอกุลธรรมอันลามก ที่บังเกิดขึ้นแลวแกเธอ ตามความ
เปนจริง ฯลฯ ลิ้มรสดวยลิ้น ฯลฯ รูแ จงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมไม
นอมใจไปในธรรมารมณอันนารัก ไมขัดเคืองในธรรมารมณอันไมนารัก
เปนผูเขาไปตั้งกายคตาสติไวแลว มีใจหาประมาณมิไดอยู และยอมรูชดั
ซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติอันเปนที่ดับไปไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามก
ที่บังเกิดขึ้นแลวแกเธอ ตามความเปนจริง ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุนี้
เรียกวาเปนผูมีใจไมชุมแลวในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ
อันจะพึงรูแจงดวยตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย
ถาแมมารเขาไปหาภิกษุนั้นผูมีปกติอยูอยางนั้นทางจักษุ มารยอมไมไดชอง
ไมไดเหตุ ฯลฯ ถาแมมารเขาไปหาภิกษุนั้นทางใจ มารยอมไมไดชองไม
ไดเหตุ ดูกอ นอาวุโสทั้งหลาย ถาแมบุรุษมีคบหญาลุกโชนพึงเขาไปใกล
กุฏาคารศาลาในทิศบูรพา ไฟไมพึงไดชองไมพึงไดเหตุ เพราะการขยําดิน
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ทาอยางแนนหนา ถาแมบุรุษมีคบหญาลุกโชนพึงเขาไปใกลกุฏาคารศาลา
นั้นในทิศปจจิม ในทิศอุดร ในทัศทักษิณ ทิศเบื้องต่ํา ทิศเบื้องบน ไฟ
ไมพึงไดชอง ไมพึงไดเหตุ เพราะการขยําดินทาอยางแนนหนา ถาแมบุรุษ
มีคบหญาลุกโชนพึงเขาไปใกลกฏุ าคารนั้นแตที่ใดที่หนึ่ง ไฟไมพึงไดชอง
ไมพึงไดเหตุ แมฉันใด ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ถาแมมารเขาไปหาภิกษุนั้น
ผูมีปกติอยูอยางนั้นทางจักษุ มากก็ไมไดชองไมไดเหตุ ถาแมมารเขาไป
หาภิกษุนั้นผูมีปกติอยูอยางนั้นทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ
มารยอมไมไดชองไมไดเหตุ ฉันนั้น ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ก็ภิกษุผูมี
ปรกติอยูอยางนั้น ครอบงํารูป รูปไมครอบงําภิกษุ ภิกษุครอบงําเสียง
เสียงไมครอบงําภิกษุ ภิกษุครอบงํากลิ่น กลิ่นไมครอบงําภิกษุ ภิกษุครอบ
งํารส รสไมครอบงําภิกษุ ภิกษุครอบลําโผฐัพพะ โผฏฐัพพะไมครอบงํา
ภิกษุ ภิกษุครอบงําธรรมารมณ ธรรมารมณไมครอบงําภิกษุ ดูกอนอาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุนี้เรียกวา ผูครอบงํารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ เธอครอบงําอกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น อันมีความ
เศราหมอง ใหเกิดในภพใหม มีความกระวนกระวาย มีทกุ ขเปนวิบาก
เปนที่ตั้งแหงชาติ ชราและมรณะตอไป ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเปน
ผูมีใจไมชุมแลวดวยกามอยางนี้. ครัง้ นั้น พระผูม ีพระภาคเจา เสด็จลุก
ขึ้นแลว ตรัสเรียกทานพระมหาโมคคัลลานะมาวา ดีละ ดีละ โมคคัลลานะ ดูกอนโมคคัลลานะ เธอไดภาษิตอวัสสุตปริยายแกภิกษุทั้งหลาย
ดีแลว ๆ. ทานพระมหาโมคคัลลานะ ไดกลาวไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว
พระศาสดาไดทรงพอพระทัย ภิกษุเหลานั้นมีใจชื่นชม เพลิดเพลินภาษิต
ของทานพระมหาโมคคัลลานะ ฉะนั้นแล.
จบ อวัสสุตสูตรที่ ๖
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อรรถกถาอวัสสุตปริยายสูตรที่ ๖
ในอวัสสุตปริยายสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา นว สณฺาคาร ความวา สัณฐาคารที่เขาสรางขึ้นไมนาน
เสร็จใหม ๆ. อธิบายวา ศาลาใหญหลังหนึ่ง. ในเวลาจัดกระบวนเสด็จ
เปนตน เจาทั้งหลาย ประทับยืนอยู ในที่นั้น กระทําทุกอยาง จัดแถว
กระบวนอยางนี้วา พวกเจาเทานี้ ไปขางหนา ไปขางหลัง เทานี้ไปทั้ง
สองขาง เทานี้ขึ้นขาง เทานี้ขึ้นมา เทานี้ยืนอยูในรถ. เพราะฉะนั้น
ที่นั้น ทานจึงเรียกวา สัณฐาคาร. ก็เจาเหลานั้นมาจากกระบวนเสด็จ
ยอมพักอาศัยในที่นั้น สิน้ ๒ - ๓ วัน ตลอดเวลาที่ชนทั้งหลายพากันกระทําการโบก ( คือฉาบทา ) โคมัยสดเปนตน ในเรือนทั้งหลายเพราะเหตุนั้น
จึงชื่อวา สัณฐาคารดังนี้ก็มี. อาคารพรอมทั้งเปนที่วาราชการ ของพวก
เจาเหลานั้น แมเพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกวา สัณฐาคาร. แตเจาเหลานั้น
เปนคณะเจา เพราะฉะนั้น กิจที่เกิดขึ้นยอมเด็ดขาด ดวยอํานาจเจาบาง
พระองค ไดแมฉันทะ ( จากที่ประชุม ) ของเจาทุกพระองคก็ควร. เพราะ
ฉะนั้น เจาทุกพระองค จึงประชุมกันวาราชการในที่นั้น. ดวยเหตุนั้น
จึงกลาววา สห อตฺถานุสาสน อคารนฺติป สณฺาคาร ดังนี้ . ก็เพราะ
เหตุที่เจาเหลานั้น ประชุมกันในที่นั้น แลวปรึกษากิจในการอยูครองเรือน
โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา ควรจะไถในเวลานี้ ควรจะหวานในเวลานี้ เพราะ
ฉะนั้น เจาเหลานั้น ยอมปดกั้นการครองเรือนอันมีขอบกพรอง ในที่นั้น
เพราะเหตุแมนั้น ที่นั้นจึงชื่อวาสัณฐาคาร.
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บทวา อจิรการิต โหติ ความวา ใหสําเร็จโดยไมนานเหมือน
เทพพิมาน ที่จัดตระเตรียมไวดวยดี ดวยอํานาจงานมีการกออิฐ งาน
ฉาบทาปูนขาว และงานวิจิตรกรรมเปนตน. ในบทวา สมเณน วา นี้ เพราะ
เหตุที่ในเวลากําหนดเอาพื้นที่สรางเรือนนั้นแล เทวดาทั้งหลายถือเอาเปน
สถานที่อยูของตน ฉะนั้น ทานจึงไมกลาววา เทเวน วา แลวกลาววา
สมเณน วา พฺราหฺมเณน วา เกนจิ วา มนุสฺสภูเตน ดังนี้.
บทวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ ความวา เจาศากยทั้งหลาย
สดับวา สัณฐาคาร สําเร็จแลว ดําริวา จะไปดูสัณฐาคารนั้น จึงไป
ตรวจดูทั้งหมด ตั้งแตซุมประตู คิดวาสัณฐาคารนี้ นารื่นรมยอยางยิ่ง
มีสิริมิ่งขวัญ ใครใชสอยกอน พึงมีประโยชนเกือ้ กูล เพื่อสุขแกพวกเรา
ตลอดกาลนาน จึงตกลงกันวา แมเมื่อเราถวายครั้งแรก แกญาติผูประเสริฐ
ของพวกเรา ก็ควรแกพระศาสดา แมเมื่อถวายดวยอํานาจเปนทักขิเณยยบุคคล ก็สมแกพระศาสดาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราจักให
พระศาสดา ทรงใชสอยกอน จักนิมนตภิกษุสงฆมา เมื่อภิกษุสงฆมา
แลว พระพุทธพจน คือปฎก ๓ ก็จักเปนอันมาดวย จักใหพระศาสดา
แสดงธรรมกถาแกพวกเรา ตลอดยาม ๓ แหงราตรี ดังนั้น สัณฐาคารนี้
พระรัตนตรัยก็ใชสอยแลว พวกเราจักใชสอยในภายหลัง อยางนี้ ก็จักเปน
ประโยชนเกือ้ กูล และความสุขแกพวกเราตลอดกาลนาน ดังนี้ แลวจึง
เขาไปเฝา. บทวา เยน นว สณฺาคาร เตนุปสงฺกมึสุ ความวา
ไดยินวา วันนั้น สัณฐานคาร เปนอันจัดดวยดี ทะนุถนอมดวยดี เหมือน
เทพพิมาน เพื่อเปนที่ทอดทัศนาสําหรับของราชตระกูลก็จริง ถึงอยางนั้น
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ก็ชื่อวาไมตกแตงใหสมควรแกพระพุทธเจาทั้งหลาย. จริงอยูธรรมดาวา
พระพุทธเจาทั้งหลาย เปนผูมีอัธยาศัยชอบปา มีปา เปนที่รื่นรมย พึงอยู
ในบาน หรือไมอยูก็ตาม เพราะฉะนั้น พวกเจาศากยะจึงดําริวา พวกเรา
พอรูพระหฤทัยของพระผูมีพระภาคเจา จึงจักตกแตงดังนี้ จึงเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาดวยเหตุนั้น. ก็บดั นี้ เจาทั้งหลายประสงคจะเอาใจแลว
ตกแตง จึงเขาไปยังสัณฐานคาร.
บทวา สพฺพสนฺถร สณฺาคาร สณฺริตฺวา ความวา เจาศากยะ
ทั้งหลาย สั่งใหลาด โดยประการที่ลาดสัณฐาคารทั้งหมด กอนเขาทั้งหมด
ใหเอาโคมัยสดขัดพื้น แมที่เขาโบกดวยปูนขาวดวยคิดวา ธรรมดาวาโคมัย
ยอมควรในพรานมงคลทั้งปวง ครั้นรูวาแหงดีแลว จึงฉาบทาดวยของหอม ๔
ชนิด โดยทีร่ อยเทาจะปรากฏทรงที่เหยียบ จึงลาดเสื่อรําแพนมีสีตาง ๆ ไว
ขางบนแลวใหลาดโอกาสทั้งหมด ที่ควรจะตองลาด ดวยเครื่องลาดมีสีตาง ๆ
มีลายชาง ลายมา ลายสีหะ ลายเสือโครง ลายอันประกอบดวยสิริ
และลายอนวิจิตรเปนตน ตั้งตนแตผาโกเชาวมีหลังใหญ ไวขางบนเสื่อ
ลําแพนเหลานั้น. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา สพฺพสนฺถร สณฺาคาร
สนฺถริตวา ดังนี้.
บทวา อาสนานิ ปฺาเปตฺวา ความวา ปูพุทธอาสนที่สมควร
อยางใหญ พิงเสามงคล ที่ตรงกลางลาดปจจถรณที่นอน ทีอ่ อนนุม และ
ที่รื่นรมยไว ในที่นั้น ๆ วางหมอนแดงทั้ง ๒ ขาง เห็นเปนที่ฟูใจ ดาด
เพดานอันวิจิตรดวยดาวทองและดาวเงินไวขางบน ประดับดวยพวงของ
หอม พวงดอกไมและพวงผาเปนตน โดยรอบใหทําขายดอกไมประมาณ ๑๒.
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ศอก ใหลอมที่ประมาณ ๓๐ ศอก ดวยมานดอกไม แลวตกแตงตั่งแทน
ตั่งพนักอิง และตั่งโลนสําหรับภิกษุสงฆพิงฝาดานหลัง ใหลาดดวยเครื่อง
ลาดขาวไวขางบน ใหปูผาโกเชาวมีหลังใหญสําหรับตน พิงฝาดานทิศ.
ตะวันออก ใหวางหมอนยาดวยขนหงษเปนตน อาสนานิ ปฺาเปตฺวา
ทานกลาวหมายเอาความดํารินี้วาพวกเราไมลําบากอยูอยางนี้ จึงจักฟงธรรม
ไดตลอดคืนยังรุง.
บทวา อุทกมณิก ไดแก ใหตั้งตุมน้ําขนาดใหญไว เจาศากยทั้ง
หลายคิดวา เมื่อเปนเชนนี้ พระผูมพี ระภาคเจาและภิกษุสงฆ จักลางมือ
หรือเทา หรือจักบวนปาก ไดตามชอบใจ จึงบรรจุนาสีแกวมณี ใหเต็ม
ใสดอกไมตาง ๆ เพื่ออบและจุณอบ ใหปดไวดวยใบกลวยตั้งไวในที่นั้น ๆ
ทานหมายเอาขอนี้ จึงกลาววา ปติฏาเปตฺวา
บทวา เตลปฺปทีป อาโรเปตฺวา ความวาตามประทีปน้ํามันใน
ดามที่ทําดวยเงินและทองเปนตน และในภาชนะที่ทําดวยทองและเงิน
เปนตน ที่วางไวในมือของรูปชาวโยนกและรูปคนปา เปนตน.
ก็ในคําวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :เจาศากยะเหลานั้น จะใหตกแตงสัณฐาคารอยางเดียวเทานั้นก็หาไม โดย
ที่แทใหปดกวาด แมถนนของนครกรุงกบิลพัสดุ ในทางโยชนหนึ่งใหยกธง
ใหตั้งตนกลวยและหมอเต็มน้ํา ไวที่ประตูเรือน กระทานครทั้งสิ้นใหเปน
ราวกะวามีดวงดาวเกลื่อนกลนดวยประทีปและมาลาเปนตน ใหคนตีกลอง
รองประกาศวา พวกทานจงใหเด็กเล็ก ๆ ที่ยังดืม่ นม ใหดื่มนมเสีย
ใหพวกเด็กรุน ๆ รีบกินขาวแลวใหนอนเสีย อยาทําเสียงเอ็ดอึง วันนี้
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พระศาสดาจักประทับในบานราตรีหนึ่ง ธรรมดาวา พระพุทธเจาทั้งหลาย
ทรงประสงคแตเงียบเสียง แลวพากันถือเอาประทีปดามดวยตนเอง เขา
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
บทวา อถโข ภควา นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย สทฺธึ
ภิกฺขุสงฺเฆน เยน นว สณฺาคาร เตนุปสงฺกมิ ความวา นัยวา
เมื่อเขากราบทูลเวลาอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ไดเวลาอันสมควร
แลวขอเชิญเสด็จพระผูมีพระภาคเจาเถิด พระผูมพี ระภาคเจาทรงจัดแจงผา
๒ ชั้น ที่ทรงยอมแลวดวยน้ําครั่งสด มีสีดังดอกทองหลางแดง เหมือนตัด
อกปทุมดวยกรรไกร ทรงนุงปดมณฑล ๓ เหมือนวงกําดอกปทุม ดวย
สังวาลยทอง ทรงคาดประคดเอวมีรัศมีดังสายฟา เหมือนเอาผากัมพลแดง
หุมยอดเงิน เหมือนใสขายแกวประพาฬ บนแตงทอง อันสูงไดรอยศอก
เหมือนสรวมเสื้อผากัมพลแดง ที่เจดียทองเหมือนเอาเมฆแดงปดพระจันทร
เพ็ญ ซึ่งกําลังโคจรอยู เหมือนรดน้ําครั่งแกจัดลงเหนือยอดภูเขาทอง
เหมือนวงยอดเขาจิตตกูฏดวยสายฟา ทรงหมผาบังสุกุลอันประเสริฐมีสีแดง
เหมือนใบออนของตนไทรที่จับเขยาแผนดินใหญ พรอมทั้งเขาจักรวาฬ
เขาสิเนรุและเขายุคันธร แลวเสด็จออกจากประตูพระคันธกฎี ดุจสีหะ
ออกจากถ้ําทอง และเหมือนพระจันทร ออกจากยอดเขาดานบูรพาทิศ
ก็แลครั้นเสด็จออกแลว ก็ประทับยืนที่มุขแหงพระคันธกฎี
ลําดับนั้น รัศมีสรานออกจากพระวรกายของพระองค เหมือนกลุม
สายฟาแลบออกจากกลีบเมฆ แลวกระทําตนไมในอารามใหเปนราวกะวา
ใบ ดอก ผล และคาคบมีสีเหลืองแกที่รดดวยสายน้ําทองฉะนั้น. ทันใด
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นั่นเอง ภิกษุสงฆหมูใหญ ถือบาตรและจีวรของตน แวดลอมพระผูมีพระภาคเจา. ก็เหลาภิกษุผูยืนแวดลอมเหลานั้น ตางเปนผูมีคุณธรรม
เห็นปานนี้คือ มักนอย สันโดษ ชอบสงัด ไมคลุกคลีดวยหมู ปรารภ
ความเพียร มีวัตร อดทนตอถอยคํา ผูเตือนตนมีปกติติเตียนบาป ถึงพรอม
ดวยศีล ถึงพรอมดวยสมาธิ ถึงพรอมดวยวิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะ
พระผูมีพระภาคเจาอันภิกษุเหลานั้น แวดลอมแลวทรงรุงเรื่องยิ่ง ดั่งแทงทองที่ใสในผากัมพลแดง เหมือนเรือทองที่อยูกลางทามกลางกลุมปทุมแดง
และเหมือนปราสาททองที่วงดวยไพรที่แกวประพาฬ. ฝายพระมหาเถระ
ทั้งหลาย มีพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานเถระเปนตน หมผา
บังสุกุลมีสีดังเมฆ ราวกะวา งูใหญมีหนังดังแกวมณี มีราคะอันคายเสียแลว
มีกิเลสทําลายเสียแลว มีตัณหาดังชัฏอันสางเสียแลว มีกิเลสเครื่องผูก
อันตัดเสียแลว ไมติดอยูใ นตระกูลหรือคณะแวดลอมแลว.
ดังนัน้ พระผูมีพระภาคเจา ทรงปราศจากราคะเองแลว มีสาวก
ผูปราศจากราคะแลว หอมลอม ทรงปราศจากโทสะ มีสาวกผูปราศจาก
โทสะหอมลอม ทรงปราศจากโมหะ มีสาวกผูปราศจากโมหะหอมลอมแลว
ทรงปราศจากตัณหา มีสาวกผูปราศจากตัณหาหอมลอมแลว ทรงปราศจาก
กิเลส มีสาวกผูปราศจากกิเลสหอมลอมแลว เปนพระพุทธะเอง มีพระ
พหูสูตพุทธะหอมลอมแลว เสด็จพระดําเนินไปสูทางที่จะนําไปยังกรุงกบิลพัสดุ ดวยเพศของพระพุทธะอันหาผูเสมอเหมือนมิได และดวยความ
สงางามของพระพุทธะอันหาประมาณมิได เหมือนเกษรดอกไมที่ใบลอมไว
เหมือนดอกกรรณิการที่เกษรลอมไว. เหมือนพระยาชางฉัททันต อันชาง
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๘,๐๐๐ ลอม เหมือนพระยาหงสธตรัฏฐ มีหงส ๙๐๐,๐๐๐ หอมลอม
เหมือนพระเจาจักรพรรดิ ที่มีกองทัพหอมลอม เหมือนทาวสักกเทวราช
อันทวยเทพหอมลอม เหมือนหาวิตมหาพรหม อันหมูพรหมหอมลอม
เหมือนพระจันทรเพ็ญ อันหมูดาวแวดลอมแลว. ลําดับนั้น รัศมีมีวรรณะ
ดังทองคํา พวยพุงออกจากพระวรกายสวนเบื้องหนาของพระพุทธองค จด
เนื้อที่ประมาณ ๖๐ ศอก. พระรัศมีดังทองคําพวยพุงออกจากพระวรกาย
เบื้องหลัง จากพระหัตถขวา จากพระหัตถซาย จดเนื้อที่ ๘๐ ศอก.
รัศมีมีสีดังคอนกยูง พวยพุงออกจากเกลียวพระเกษาทั้งหมด จําเดิมแต
ปลายผมเบื้องบนไปจดที่ประมาณ ๘๐ ศอก ในทองฟา. รัศมีมีวรรณะ
ดังแกวประพาฬ พวยพุงออกจากพื้นพระบาทเบื้องลาง จดแผนดินทึบ
เนื้อที่ประมาณ ๘๐ ศอก. พระพุทธรัศมี มีวรรณะ ๖ โชติชวง ไหว
ไปมาอยูตลอดเนื้อที่ ๘๐ ศอก โดยรอบดวยอาการอยางนี้ แลนแปลบปลาบ
ไปเหมือนเปลวไฟที่แลบออกจากประทีปดามที่ทําดวยทองคําพุงไปสูอากาศ
และเหมือนสายฟาที่แลบออกจากมหาเมฆที่ตั้งขึ้นทั้ง ๔ ทวีป พุทธรัศมี
นั้นแล. สวางไสวไปทั่วทิศาภาค ประหนึ่งวาโปรยดวยดอกจําปาทอง
ราวกะวารดดวยสายน้ําทองที่ไหลออกจากหมอทองคํา ราวกะวาวงไวดวย
แผนผาทองคําที่คลี่แลว ราวกะวาเกลื่อนกลาดไปดวยละอองดอกทองกวาว
และดอกกรรณิการ ทีล่ มเวรัมภาพัดขึ้น.
พระสรีระที่มีพระรัศมีแหงพระอนุพยัญชนะ ๘๐ และรุงเรืองดวย
พระวรลักษณะ ๓๒ ประการ แมของพระผูมีพระภาคเจา ก็รงุ โรจน เหมือน
ทองฟามีหมูดาวระยิบระยับ เหมือนปาดอกปทุมที่บานแลว เหมือนตน
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ปาริฉัตตกะ สูงรอยโยชน มีดอกบานสะพรั่งทั่วตน ราวกะวา เอาพระสิริ
ครอบรําสิริของพระจันทร ๓๒ ดวง ของพระอาทิตย ๓๒ ดวง ของพระเจาจักรพรรดิ ๓๒ พระองค ทาวเทวราช ๓๒ พระองค ของทาวมหาพรหม ๓๒
พระองค ที่ถูกตั้งไวตามลําดับ. โดยอาการที่พระสรีระนั้น ประดับดวย
บารมี ๓๐ ถวน คือบารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐ ที่ทรงบําเพ็ญ
มาแลวโดยชอบ ทานที่ทรงใหแลว ศีลที่ทรงรักษาแลว กัลยาณกรรมที่ทรง
กระทําแลวสิ้น ๔ อสงไขยกําไรแสนกัป เมื่อไมไดฐานะที่จะใหวิชาหยั่งลง
ในอัตภาพหนึ่ง ก็กลายเปนเหมือนถึงที่คับแคบ. ไดเปนเหมือนเวลาที่ยก
สิ่งของจากเรือพันลําลงบรรทุกเรือลําเดียว เหมือนเวลาที่ยกสิ่งของจาก
เกวียนพันเลมเอาบรรทุกเกวียนเลมเดียว เหมือนเวลาหวงน้ําของแมน้ํา
คงคาแยกออก ๒๕ สาย แลวรวมเปนสายเดียวกัน ที่ประตูปากทาง.
ประทีปดามหลายพันดวง ชูขึ้นเบื้องพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจา แม
ผูสองสวางอยูดวยพระพุทธสิรินี้ ขางหลัง ขางซาย ขางขวาก็เหมือนกัน.
ดอกมลิซอน ดอกจําปา มลิวัน อุบลแดง อุบลเขียว ดอกพิกุล และ
ดอกไมยางทราย จุณเครื่องหอมมีสีเขียวและสีเหลืองเปนตน เรี่ยรายไป.
เหมือนสายน้ําที่เมฆทั้ง ๔ ทิศ โปรยปรายลงมา เสียงกองกังวานแหง
ดนตรีมีองค ๕ และเสียงแซซรองที่เกี่ยวดวยพุทธคุณ ธรรมคุณ และ
สังฆคุณเต็มไปทุกทิศ. ดวงตาของเหลาเทวดา มนุษย นาค ครุฑ คนธรรพ
และยักษเปนตน ก็ไดเห็นเหมือนไดน้ําอมฤต. ก็การตั้งอยูในที่นี้แลวกลาว
สรรเสริญการเสด็จดําเนินไปพันบทก็ควร. คําดังจะกลาวตอไปนี้ เปน
เพียงมุขคือหัวในเรื่องนั้น.
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"พระผูเปนนายกพิเศษของโลก ทรงสมบูรณ
ดวยพระอังคาพยพทุกสวน สําเร็จความงดงามอยาง
นั้น ไมทรงเบียดเบียนสัตวมีชีวิตทั้งหลาย ยอมเสด็จ
ดําเนินไป. พระนราสภผูสูงสุดกวาสัตวสองเทา
เมื่อทรงยกพระบาทเบื้องขวา พระบาทแรก เสด็จ
ดําเนินไปสมบูรณดวยพระสิริ ยอมงดงาม. พื้น
พระบาทเบื้องลาง ของพระพุทธเจาผูประเสริฐ ซึ่ง
เสด็จดําเนินไปก็ออนนุม สัมผัสภาคพื้นที่เรียบ
ละอองธุลีก็ไมจับติด. พระผูเปนนายกของโลภ
กําลังเสด็จดําเนินไป ที่ลมุ ก็ดอนขึ้น และที่ดอนก็
เรียบ ทั้งที่แผนดิน หาจิตใจมิได แผนหิน กอนกรวด กระเบื้องถวย ตอ และหนามทั้งหมด ก็
เวนมรรค (ไมมใี นทาง ) เมื่อพระผูเปนนายกของ
โลกกําลังเสด็จดําเนินไป. พระมุนีผูมีจรณะ
สมบูรณ ไมกาวพระบาทยาวในที่ไกลมาก ไมกาว
พระบาทถี่ในที่ใกลมาก เสด็จดําเนินไมเสียดสี
พระชานุและขอพระบาททั้งสอง เสด็จดําเนินไม
เร็วนักไมชานัก ขณะเสด็จดําเนิน ก็มีสมาธิพระหฤทัยตัง้ มั่น ไมทอดพระเนตรขึ้นเบื้องบนลงเบื้อง
ต่ํา เบือ้ งขวาง และทิศใหญนอยอยางนั้น เสด็จ
ดําเนินไปทอดพระเนตรเพียงชั่วแอก. พระชินเจา
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พระองคนั้น มีพระอาการเยื้องกรายคลายพระยาชาง
ในการเสด็จดําเนินไป จึงงดงาม. พระผูเปนยอด
โลก เสด็จดําเนินงดงาม ทําโลกพรอมทั้งเทวโลก
ใหรา เริง ทรงงดงามดุจราชาแหงดวงดาวคือพระจันทร ดุจไกรสรราชสีห ออกลาเหยื่อในทิศทั้งสี่
ทรงทําพระผูเปนพหูสูตใหยนิ ดี เสด็จถึงบุรีอัน
ประเสริฐแล.
นัยวา นีช้ ื่อวา เวลาพรรณนาพระคุณ กําลังของพระธรรมกถึก
เทานั้นถือเอาเปนประมาณ ในการพรรณนาพระสริระอันประเสริฐ หรือ
ในการพรรณนาพระคุณของพระพุทธเจา ในกาลทั้งหลาย อยางวิธีอยางนี้.
คํามีประมาณเทาใด สามารถกลาวไดดวยบทรอยแกว หรือดวยบทผูกเปน
รอยกรองได คํามีประมาณเทานั้น ก็ควรกลาว ไมควรกลาวคําที่เลว ๆ.
ดวยวาพระพุทธเจาทั้งหลาย มีพระคุณหาประมาณมิได. แมแตพระพุทธเจา
ทั้งหลายดวยกันเอง ก็ยังไมสามารถกลาวพระคุณของพระพุทธเจาเหลานั้น
โดยไมใหหลงเหลือได. จะปวยกลาวไปไยถึงหมูสัตวนอกนี้เลาแล. พระผูมีพระภาคเจา เสด็จเขาไปยังศากยราชบุรี อันประดับตกแตง ดวยสิริวิลาส
แมอยางนี้ อันชนผูมีจิตเลื่อมใสแลวบูชาอยูดวยของหอม ธูป ผงอบเปนตน
เสด็จเขาสูสัณฐาคาร. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อถ โข ภควา
นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย สทฺธี ภิกฺขุสงฺเฆน เยน วน สณฺาคาร เตนุปสงฺกมิ ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงนุง ( อันตรวาสก )
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แลว ทรงถือบาตรแลจีวร พรอมดวยภิกษุสงฆ เสด็จเขาไปทางวนสัณฐาคาร. บทวา ภควนฺตเยว ปุรกฺขิตวา ไดแก กระทําพระผูมีพระภาคเจา
ไวขางหนา. ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งกลางเหลาภิกษุและ
เหลาอุบาสก ทรงใหสรงดวยน้ําหอม ใหน้ําไหลลงต่ํา ดวยเครื่องรองรับคือ
ผา เช็ดดวยชาติหิงคุ (มหาหิงคุ) สงางาม ประดุจรูปปฏิมาทองคําแทงแดง
ที่เขาประจงวางไวบนตั่ง ที่ผูกดวยผากัมพลแดง.
ก็นี้เปนทางพรรณนาพระคุณ. ของทานโปราณาจารยทั้งหลายใน
ขอนั้น.
พระผูเปนยอดโลก มีพระอาการเยื้องกราย
คลายพระยาชาง เสด็จดําเนินไปยังโรงมณฑล
ทรงเปลงพระรัศมี ประทับนั่งเหนืออาสนอันประเสริฐ. ณ ที่นั้น พระผูเปนสารถีฝกคนที่ควรฝก เปน
เทพลวงเทพ มีพระบุณยลักษณ ๑๐๐ ประทับนั่ง
อยูกลางพุทธอาสน รุงโรจนประดุจแทงทองชมพู
นุทบนผากัมพลเหลือง. พระผูปราศจากมลทินดุจ
แตงทองชมพูนุท ที่วางไวเหนือผากัมพลเหลือง
รุงโรจนเหมือนรุงแกวมณี ทรงเบงบานดั่งตนสาละ
ใหญ อันพระคุณประดับแลวดังขึ้นเขาสิเนรุ เปลง
รัศมีดังประสาททอง เบิกบานดังปทุมโกกนุท. ทรง
รุงเรืองดังประทีปมีดาม เหมือนดวงไฟบนยอดเขา
บานสะพรั่งรุงโรจนดังตนปาริฉัตตกะ ของทวยเทพ
ฉะนัน้ .
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พึงทราบวินิจฉัย ในคําวา กาปลวตฺถเว สกฺเย พหุเทว รตฺตึ
ธมฺมิยา กถาย ดังตอไป. ชื่อวา ธรรมกถาที่เกี่ยวดวยอนุโมทนาสัณฐาคาร
พึงทราบวา เปนปกิณณกกถา. ก็ในเวลานั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรง
แสดงปกิณณกกถานํามาซึ่งประโยชนเกื้อกูล และความสุข แกเหลาเจา
ศากยชาวกรุงกบิลพัสดุ. เหมือนหยั่งลงสูอากาศคงคา เหมือนควักเอางวน
ดินมา เหมือนจับยอดหวาใหญสั่นอยู เหมือนคั้นผึ้งขนาดโยชนหนึ่งดวย
เครื่องจักรยนต แลวใหดื่มน้ําผึ้งวา ดูกอนมหาบพิตร ขึ้นชื่อวาอาวาสทาน
นี้เปนของใหญ อาวาสของพระองค เราก็ไดใชสอยแลว และภิกษุ
สงฆก็ใชแลว ทั้งเรา ทั้งภิกษุสงฆก็ใชแลว ก็เปนอันพระธรรมรตนะ
ก็ใชสอยแลวเหมือนกัน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาเปนอันพระรัตนตรัย
ใชสอยแลว. จริงอยู เมื่อใหอาวาสทาน ก็เปนอันชื่อวาใหสิ่งทั้งปวง ขึ้น
ชื่อวาอานิสงสแหงบรรณศาลา และสาขามณฑป ใคร ๆ ก็ไมอาจกําหนดได.
จริงอยู ดวยอานุภาพแหงอาวาสทาน การเกิดในครรภที่คับแคบ ยอมไมมี
แกสัตวผูเกิดในภพ ทองของมารดา ยอมเหมือนหองนอย ๑๒ ศอกไม
คับแคบ ครัน้ ตรัสธรรมีกถาเปนอันมาก วิจิตรดวยนัยตาง ๆ อยางนี้แลว
( ตรัสคาถาวิหารทาน ) ดังนี้วา.
เสนาสนะ ยอมปองกันเย็นรอน สัตวราย งู
ยุง ความหนาวในฤดูหนาวและฝน ทั้งลมแดดอัน
กลาที่เกิด เสนาสนะก็ปองกันได การถวายวิหาร
แกสงฆ เพื่อเรนอยู เพื่อความสุข เพื่อเพงฌาน
และเพื่อเจริญวิปสสนา พระพุทธเจาทั้งหลาย ทรง
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สรรเสริญวาเปนทานอันเลิศ เพราะเหตุนั้นแล คน
ผูเปนบัณฑิต เมื่อเล็งเห็นประโยชนตน พึงสราง
วิหารอันรื่นรมย ใหภกิ ษุเหลาพหูสูตอยูในวิหารนั้น
เถิด พึงถวายขาวน้ํา ผา และเสนาสนะแกทาน
เหลานัน้
ดวยน้ําใจอันผองใสในทานผูปฏิบัติตรง
เขารูธ รรมอันใดในพระศาสนานี้แลว จะเปนผูไมมี
อาสวะ ยอมดับสนิท ทานภิกษุพหูสูตเหลานั้น
ยอมแสดงธรรมนัน้ อันเปนเครื่องบรรเทาทุกข
ทั้งปวงแกเขาแล.
ดังนี้แลว จึงทรงแสดงอานิสงสกถาแหงการถวายที่อยูอาศัย เกินยามครึ่ง
ตลอดราตรีเปนอันมาก วา อยมฺป อาวาเส อานิสโส แมนี้ก็เปนอานิสงส
ในการถวายอาวาส ดังกลาวมาฉะนี้. ในขอนั้น วิหารทานคาถาเหลานี้ ทาน
พระธรรมสังคหกาจารยยกขึ้นสูการสังคายนา สวนปกิณณธรรมเทศนามิได
ยกขึ้นสูการสังคายนา.
บทวา สนฺทสฺเสตฺวา เปนตนมีฐานะที่กลาวไวแลว. บทวา
อติกฺกนฺตา แปลวา กาวลวงแลว คือลวงไป ๒ ยาม. บทวา ยสฺส ทานิ
กาล มฺถ ความวา ทานทั้งหลายยอมสําคัญเวลาแหงการไปใด เวลา
แหงการไปนั้นเปนของทาน ทานอธิบายไววา ทานจงไปกันเถิด. ถามวา
ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงสงเจาศากยะเหลานั้นไป. แกวา
เพราะเพื่อทรงอนุเคราะห. จึงอยู เจาศากยะเหลานั้น เปนสุขุมาลชาติ
ผูละเอียดออน เมื่อเจาศากยะเหลานั้นประทับนั่ง ลวงราตรี ๓ ยามไป
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พึงเกิดอาพาธขึ้นในพระสรีระ. แมภิกษุสงฆก็มาก ภิกษุสงฆนั้น ควร
จะไดโอกาสยืนและนั่ง เพราะฉะนั้นพระองคจึงทรงสงไปเพื่ออนุเคราะห
ทั้ง ๒ อยาง. บทวา วิคตถีนมิทฺโธ ความวา ไดยินวา ภิกษุทั้งหลาย
ไดยืนโงก นัง่ โงกตลอด ๒ ยาม ในที่นั้น แตยามสุดทายอาหารยอย คําวา
ภิกษุสงฆปราศจากถีนะและมิทธะ (ไมงวงนอน ) นั้น มิใชเหตุ เพราะ
อาหารนั้นยอยแลว. ความจริง ภิกษุสงฆฟงพระดํารัสของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ยอมไมมีความกระวนกระวายทางกายและทางจิต. วิการรูปมี
ความเบากายและเบาจิตเปนตน ยอมเกิดขึ้น เพราะเหตุนั้น ภิกษุเหลานั้น
ยืนก็ดี นั่งก็ดี ตลอด ๒ ยาม ฟงธรรมอยู ก็ปราศจากถีนะมิทธะ แมถึง
ปจฉิมยาม ก็ปราศจากถีนะ มิทธะ เหมือนกัน. ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวา
วิคตถีนมิทฺโธ ดังนี้.
บทวา ปฏิ อาคิลายติ ถามวา เพราะเหตุไร จึงเจ็บหลัง. แกวา
เพราะวาพระผูมีพระภาคเจา เริ่มตัง้ ความเพียรใหญ ตลอด ๖ ป ทรงมี
ทุกขทางกายแลว. ครั้นตอมา เมื่อเวลาทรงพระชรา จึงเกิดโรคเจ็บหลังขึ้น
ขอนี้มิใชเหตุสําหรับพระองค. แทจริงพระผูมีพระภาคเจาทรงสามารถขม
เวทนาที่เกิดขึ้นแลว ดวยการนั่งขัดสมาธิรวดเดียว ตลอด ๑ สัปดาหบาง
๒ สัปดาหบาง. แตมีพระประสงค จะทรงใชสอยสัณฐาคารศาลา ดวย
อิริยาบถทั้ง ๔. ไดเสด็จดําเนินไปจากที่ชําระพระหัตถและพระบาท จนถึง
ธรรมาสน. การเสด็จดําเนินไปในที่เทานี้สําเร็จแลว. เสด็จถึงธรรมาสน
( อาสนะนั่งแสดงธรรม ) แลว ประทับยืนหนอยหนึ่งแลวประทับนั่ง. การ
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เสด็จไปในที่เทานี้สําเร็จแลว. ประทับนั่งบนธรรมาสน ๒ ยาม. การ
ประทับนั่งในที่เทานี้สําเร็จแลว. บัดนี้เมื่อพระองคบรรทมตะแคงขวาหนอย
หนึ่ง ก็จักสําเร็จการบรรทมดังกลาวมานี้ พระองคมีพระประสงค จะทรง
ใชสอยดวยอิริยาบถทั้ง ๔ ฉะนี้. จริงอยู ขึ้นชื่อวา สรีระที่มีใจครองไมควร
กลาววา จะไมเจ็บไข เพราะฉะนั้น ทรงถือเอาการเจ็บไขแมเล็กนอย
ที่เกิดขึ้นเพราะนั่งนาน จึงตรัสวายางนั้น.
บทวา สงฺฆาฏึ ปฺเปตฺวา ความวา พวกเจาเหลานั้น สั่งให
วงมาน ๗ ชั้น ณ ขาง ๆ หนึ่งแหงสัณฐาคาร แลวใหจัดตั้งเตียงอันสมควร
ใหลาดที่นอนอันสมควร ใหดาดเพดานประดับดวยดาวทองและพวงดอกไม
หอม ใหตามประทีปดวยน้ํามันหอม ดวยทรงพระดําริวา ไฉนหนอ
พระศาสดาจะพึงเสด็จลงจากธรรมาสน พักหนอยหนึ่ง พึงบรรทมในที่นี้
เมื่อเปนเชนนี้ สัณฐาคารของเรา ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงใชสอยดวย
อิริยาบถ ๔ จักมีประโยชนและความสุขแกเราตลอดกาลนาน. ฝายพระศาสดาทรงหมายเอาขอนั้นนั่นเอง จึงทรงปูสังฆาฏิและบรรทมในที่นั้น.
บทวา อุฏ านสฺ มนสิกริตฺวา ความวา พระองคตั้งสัญญาในกาล
เสด็จลุกขึ้นไวในพระทัยวา ลวงเวลาเทานี้แลวจักลุกขึ้น ไมบรรทมหลับ
ทรงฟงธรรมกถาของพระเถระนั้นแลอยู.
บทวา อวสฺสุตปริยาย ไดแก ปริยายแหงภิกษุผูชุมแลว อธิบายวา
เหตุแหงภิกษุผูชุมแลว บทวา อธิมจุ ฺจติ ไดแก นอมจิตไป คือยินดี
ดวยการนอมไปในกิเลส. บทวา พฺยาปชฺชติ ไดแก เปนผูมีจิตเสีย
ดวยอํานาจพยาบาท.
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บทวา จกฺขุโต แปลวา โดยภาวะแหงจักษุ. บทวา มาโร ได แก
กิเลสมารบาง เทวปุตตมารบาง. บทวา โอตาร แปลวา ชอง. บทวา
อารมฺมณ ไดแก ปจจัย. บทวา นฬคาร ความวา อายตนะ ที่เปนไป
ดวยการเสพผิด เหมือนเรือนหญา อารมณที่ควรแกการเกิดขึ้นแหงกิเลส
เหมือนคบหญา, การเกิดขึ้นแหงกิเลส ในเมื่ออารมณมาปรากฏ เหมือน
การลุกโพลงแหงถานเพลิง ในที่ ๆ คบหญา อันเขาตั้งไว. ดวยเหตุนั้น
ทานพระโมคคัลลานะ จึงกลาววา ลเภถ มาโร โอตาร.
ในสุกกปกขฝายขางดี พึงทราบวินิจฉัยดังนี้. อายตนะ ที่หมดพยศ
เหมือนกุฏาคารที่ฉาบดวยกอนดินหนา. อารมณมีประการดังกลาวแลว
เหมือนคบหญา, การไมเกิดขึ้นแหงความเรารอนคือกิเลส เมื่ออารมณ
ของอายตนะที่หมดพยศแลวมาปรากฏ เหมือนการทําใหเพลิงดับ ในที่ ๆ
คบหญาอันเขาตั้งไว. ดวยเหตุนั้น พระเถระจึงกลาววา เนว ลเภถ มาโร
โอตาร ดังนี.้
จบ อรรถกถาอวัสสุตปริยายสูตรที่ ๖
๗. ทุกขธรรมสูตร

วาดวยเหตุเกิดและความดับแหงทุกขธรรม
[๓๓๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในกาลใด ภิกษุยอมรูท ั่วถึงเหตุ
เกิดและความดับสูญแหงทุกขธรรมทัง้ ปวง ตามความเปนจริง ก็ในกาลนั้น
แล ภิกษุนนั้ เปนผูเห็นกาม เมื่อเธอเห็นกามแลว ความพอใจ ความ
เสนหา ความหมกมุน ความเรารอนเพราะกามในกามทั้งหลาย ไมนอน

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 454

เนื่องอยูดวยอาการใด ก็ธรรมเปนเครื่องประพฤติ และธรรมเปนเครื่องอยู
เปนอันติดตามเธออยูดวยอาการนั้น อกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌา
และโทมนัส ไมครอบงํา ภิกษุผูประพฤติอยูดวยอาการใด ธรรมเปนเครื่อง
ประพฤติและธรรมเปนเครื่องอยู เปนอันติดตามเธออยูดวยอาการนั้น
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมรูทั่วถึงเหตุเกิดขึ้นและความดับสูญแหง
ทุกขธรรมทัง้ ปวงตามความเปนจริงอยางไร. ภิกษุยอมรูทั่วถึงเหตุเกิดขึ้น
และความดับสูญแหงทุกขธรรมทั้งปวงตามความเปนจริงอยางนี้วา รูปดังนี้
ความเกิดขึ้นแหงรูปดังนี้ ความดับสูญแหงรูปดังนี้ เวทนาดังนี้ .. . สัญญา
ดังนี้ สังขารทั้งหลายดังนี้ . . . วิญญาณดังนี้ ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณ
ดังนี้ ความดับสูญแหงวิญญาณดังนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมรูทั่วถึง
เหตุเกิดขึ้นและความดับสูญแหงทุกขธรรมทั้งปวง ตามความเปนจริง อยาง
นี้แล.
[๓๓๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูเห็นกามแลวอยางไรเลา
เมื่อเธอเห็นกามทั้งหลายอยู ความพอใจ ความเสนหา ความหมกมุน
ความเรารอน เพราะกามในกามทั้งหลาย ไมนอนเนื่องดวยอาการใด.
ธรรมเปนเครื่องประพฤติ และธรรมเปนเครื่องอยู เปนอันติดตามเธออยู
ดวยอาการนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หลุมถานเพลิงลึกกวาชัว่ บุรุษ เต็ม
ดวยถานเพลิงที่ปราศจากเปลว ปราศจากควัน ครั้งนั้นแล บุรษุ ผูปรารถนา
เปนอยูไมอยากตาย รักสุข เกลียดทุกข ผานมา บุรุษผูมีกําลัง ๒ คน
จับบุรุษคนนั้นขางละแขน แลวฉุดเขาไปหาหลุมถานเพลิงนั้น บุรุษนั้น
พึงนอมกายนี้แหละเขาไปดวยประการดังนี้ ขอนัน้ เพราะเหตุอะไร. เพราะ
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วาบุรุษนั้นไมมีควานรูวาเราจักตกหลุมถานเพลิงนี้และจะถึงความตายหรือ
ความทุกขแทบตาย เพราะหลุมถานเพลิงนั้นเปนเหตุ แมฉันใด ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูเห็นกามอันเปรียบดวยหลุมถานเพลิง ก็ฉันนั้นแล
เมื่อเธอเห็นกามทั้งหลายอยู ความพอใจ ความเสนหา ความหมกมุน
ความเรารอนเพราะกามในกามทั้งหลาย ไมนอนเนื่องอยูดวยอาการใด
ธรรมเปนเครื่องประพฤติและธรรมเปนเครื่องอยู เปนอันติดตามเธออยู
ดวยอาการนั้น.
[๓๓๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนเครื่องประพฤติและธรรม
เปนเครื่องอยู เปนอันติดตามภิกษุอยางไรเลา. อกุศลธรรมอันลามก คือ
อภิชฌาและโทมนัส ยอมไมครอบงําภิกษุผูประพฤติอยูดวยอาการใด ธรรม
เปนเครื่องประพฤติและธรรมเปนเครื่องอยู เปนอันติดตามภิกษุดวยอาการ
นั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุรุษพึงเขาไปสูปาที่มีหนามมาก ขางหนาบุรุษ
นั้นก็มีหนาม ขางหลังก็มีหนาม ขางซายก็มีหนาม ขางขวาก็มีหนาม
ขางลางก็มีหนาม ขางบนก็มีหนาม บุรุษนั้นมีสติกาวเขาไปขางหนา ถอย
กลับขางหลัง ดวยคิดวา หนามอยาแทงเรา แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธรรมคือปยรูปและสาตรูปในโลก นี้เรากลาววาเปนหนามในวินัยของ
พระอริยเจา ฉันนั้นเหมือนกันแล.

วาดวยอสังวรและสังวร
[๓๓๕] ภิกษุรูแจงอยางนี้แลว พึงทราบอสังวรและสังวร. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย อสังวรยอมมีอยางไร. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวย
จักษุแลว ยอมนอมใจไปในรูปอันนารัก ยอมขัดเคืองในรูปอันไมนารัก

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 456

เปนผูไมเขาไปตั้งกายคตาสติไว มีใจมีประมาณนอยอยู และยอมไมรูชัด
ซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับไปไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามก
ที่บังเกิดขึ้นแลวแกเธอ ตามความเปนจริง ฯลฯ ภิกษุรูแจงธรรมารมณ
ดวยใจแลว ยอมนอมใจไปในธรรมารมณอันนารัก ยอมขาเคืองใน
ธรรมารมณอันไมนารัก เปนผูไมเขาไปตั้งกายคตาสติไวแลว มีใจมี
ประมาณนอยอยู และยอมไมรูชัดซึง่ เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับ
ไปไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามก ที่บังเกิดขึ้นแลวแกเธอ ตามความ
เปนจริง ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย อสังวรยอมมีอยางนี้แล.
[๓๓๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังวรยอมมีอยางไร. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมไมนอมใจไป
ในรูปอันนารัก ยอมไมขัดเคืองในรูปอันไมนารัก เปนผูเขาไปตั้งกายคตา
สติไว มีใจหาประมาณมิไดอยู ยอมรูชัดซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันเปน
ที่ดับไปไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามก ที่บังเกิดขึ้นแลวแกเธอ ตามความ
เปนจริง ฯลฯ ภิกษุรูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมไมนอมใจไปใน
ธรรมารมณอันนารู ไมขัดเคืองในธรรมารมณอันไมนารัก เปนผูเขาไป
ตั้งกายคตาสติไว มีใจหาประมาณมิไดอยู และยอมรูชัดซึ่งเจโตวิมุตติปญญา
วิมุตติ อันเปนที่ดับไปไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามก ที่บงั เกิดขึ้นแลว
แกเธอ ตามความเปนจริง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังวรยอมมีอยางนี้แล.
[๓๓๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อภิกษุนั้นประพฤติอยางนี้
อยูอยางนี้ อกุศลธรรมอันลามก คือ ความดําริอันซานไป เปนที่ตั้งแหง
สังโยชน ยอมบังเกิดขึ้นเพราะความหลงลืมแหงสติบางครั้งบางคราว การ
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บังเกิดขึ้นแหงสติชา ที่นั้นแลภิกษุนั้นยอมละ ยอมบรรเทาอกุศลธรรม
อันลามกนั้น ยอมกระทําใหพินาศ ยอมใหถึงความไมมีไดเร็วพลัน ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย บุรุษพึงใหหยาดน้ําสองหรือสามหยาดตกลงในกะทะเหล็ก
อันรอนจัดตลอดวัน หยาดน้ําตกลงชา ที่นั้นแล น้ํานั้นพึงถึงความสิ้นไป
เหือดแหงไปเร็วพลัน แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อภิกษุนั้น
ประพฤติอยางนี้ อยูอยางนี้ อกุศลธรรมอันลามก คือ ความดําริอันซานไป
เปนที่ตั้งแหงสังโยชน ยอมบังเกิดขึ้นเพราะความหลงลืมแหงสติบางครั้ง
บางคราว การบังเกิดขึ้นแหงสติชา ที่นั้นแล ภิกษุนั้นยอมละ ยอมบรรเทา
อกุศลธรรมอันลามกนั้น ยอมกระทําใหพินาศ ยอมใหถึงความไมมีไดเร็ว
พลัน ฉันนั้นเหมือนกันแล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อกุศลธรรมอันลามก คือ
อภิชฌาและโทมนัส ยอมไมครอบงําภิกษุผูประพฤติอยูดวยอาการใด ธรรม
เปนเครื่องประพฤติและธรรมเปนเครื่องอยู เปนอันติดตามภิกษุดวยอาการ
อยางนี้แล.
[๓๓๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาวาพระราชา ราชมหาอํามาตย
มิตร อํามาตย ญาติ หรือสาโลหิต พึงปวารณาภิกษุนั้นผูประพฤติอยางนี้
อยูอยางนี้ เพื่อใหยินดียิ่ง ดวยโภคะทั้งหลายวา ทานจงมาเถิดบุรุษผู
เจริญ ผากาสาวะ เหลานี้ยังความเรารอนใหเกิดขึ้นแกทานมิใชหรือ. ทาน
จะเปนคนโลนเที่ยวถือกระเบื้องอยูทําไม. ทานจงสึกมาบริโภคโภคะและ
จงทําบุญเถิด. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุนั้นประพฤติอยางนี้ อยูอยางนี้
จักบอกคืนสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ ขอนั้นไมใชฐานะที่จะมีได ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลหลั่งถึงเทไปในทิศปราจีน ถาวามหาชนพึง
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เอาจอบและตะกรามาดวยคิดวา พวกเราจักชวยกันทําแมน้ําคงคานี้ใหไหล
หลั่งถั่งเทกลับหลังไป เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน. หมู
มหาชนนั้นพึงกระทําแมน็าคงคานี้ใหไหลหลั่งถั่งเทกลับหลังไปไดบางหรือ
หนอแล. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา หามิได พระเจาขา.
สา. ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะแมน้ําคงคาไหลหลั่งถั่งเทไปใน
ทิศปราจีน แมน้ําคงคานั้นอันบุคคลจะทําใหไหลหลั่งถั่งกลับหลังไปไมใช
กระทําไดงาย ก็หมูมหาชนนั้นพึงเปนผูมีสวนแหงความลําบากยากแคน
เพียงไรแมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาวาพระราชา ราชมหาอํามาตย
มิตร อํามาตย ญาติหรือสาโลหิต พึงปวารณาภิกษุนั้นผูประพฤติอยางนี้
อยูอยางนี้ เพื่อจะใหยินดียิ่งดวยโภคะทั้งหลายวา ทานจงมาเถิดบุรุษผู
เจริญ ผากาสาวะเหลานี้ ยังความเรารอนใหเกิดขึ้นแกทานมิใชหรือ.
ทานจะเปนคนโลนเที่ยวถือกระเบื้องอยูทําไม. ทานจงสึกมาบริโภคโภคะ
และจงทําบุญเถิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้น ประพฤติอยางนี้ อยู
อยางนี้ จักบอกคืนสิกขาสึกออกมาเปนคฤหัสถ ขอนั้นไมใชฐานะที่จะมีได
ฉันนั้นเหมือนกันแล ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาจิตของเธอนอมไป
โนมไป เอนไปในวิเวกสิ้นกาลนาน ก็จิตนั้นจักเวียนมาเพื่อเปนคฤหัสถ
ขอนั้นไมใชฐานะที่จะมีได.
จบ ทุกขธรรมสูตรที่ ๗
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อรรถกถาทุกขธรรมสูตรที่ ๗
ในสูตรที่ ๗ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ทุกฺขธมฺมาน ไดแก ธรรมเปนเหตุเกิดทุกข เมื่อขันธทั้ง ๕
มีอยู ทุกขแยกประเภทออกเปนการตัด. ( ตีนสิบมือ ) การฆา และการ
จองจําเปนตน ก็เกิดขึ้น. เพราะฉะนั้นขันธเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสเรียกวา ทุกขธรรม เพราะเปนธรรมเปนเหตุใหเกิดทุกข.*
บทวา ตถา โข ปนสฺสา ความวา กามทั้งหลาย เปนอันภิกษุ
นั้นเห็นแลว ดวยอาการนั้น.
บทวา ยถาสฺส กาเม ปสฺสโต ความวา เมื่อเธอเห็นกามทั้งหลาย
ดวยอาการใด.
บทวา ยถา จรนฺต ความวา ผูเที่ยวติดตาม การเที่ยวไป และ
การอยู โดยอาการใด.
บทวา องฺคารกาสูปมา กามา ทิฏา โหนฺติ ความวา กาม
ทั้งหลาย เปนอันภิกษุนั้นเห็นแลววา มีความเรารอนมาก เหมือนความ
เรารอนในหลุมถานเพลิง ดวยอํานาจทุกขที่มีการแสวงหาเปนมูล และมี
ปฏิสนธิเปนมูล.
อธิบายวา การแลนเรือออกมหาสมุทร การเดินไปตามทางที่ยาก
ลําบาก และตามทางที่โคง ยอมมีแกบุคคลแสวงหากาม.
จริงอยูสําหรับผูแสวงหากาม จะเกิดทุกขมีการเสวงหา และมี
มรดกเปนมูล โดยการออกเรือ ( หากิน ) ทางทะเล การเดินทางวิบาก
๑. ปาฐะวา ทุกขสมฺภวธมฺมตา ฉบับพมาเปน ทุกขสมฺภวธมฺมตฺตา แปลตามฉบับพมา
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และทางที่คดโคง และการเขาสูสงความประชิดกันทั้งสองฝายเปนตนบาง
สําหรับผูบริโภคกาม จะเกิดทุกขมีความเรารอนมาก มีเจตนาที่บริโภคกาม
ใหเกิดปฏิสนธิในอบายทั้ง ๔ เปนมูลบาง. กามทั้งหลายเปนอันภิกษุเห็นวา
มีความเรารอน อุปมาดวยหลุมถานเพลิง ดวยอํานาจทุกขทั้งสองอยาง
ดังพรรณนามาน.
บทวา ทาย แปลวา ดง.
บทวา ปุรโต กณฺฏโก ความวา หนามอยูในที่ใกลนั่นเอง
ประหนึ่งวา อยากจะตําที่ดานหนา.
แมในบทวา ปจฺฉโต เปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน แตขางลาง
คือ ในที่ใกลซึ่งเทาเหยียบ ไดแกตรงที่ที่เทาเหยียบนั่นแล บุรษุ นั้น พึงเปน
เหมือนเขาไปสูดงหนามดวยอาการอยางนี้.
บทวา มา ม กณฺฏโก ความวา ระวังหนามจะตํา ดวยคิดวา
"หนามอยาตําเราเลย".
บทวา ทนฺโธ ภิกฺขเว สตุปฺปาโท ความวา การเกิดขึ้นแหงสติ
นั้นแล ชา แตเมื่อสตินั้นพอเกิดขึ้นแลว ชวนจิตก็จะแลนไป กิเลสทั้งหลาย
ก็จะถูกขมไว ไมสามารถดํารงอยูได. อธิบายวา ในจักษุทวาร เมื่อกิเลส

๑

๒

๑. ปาฐะวา นาวาย มหาสมุทโทคหณ อกุชฺชุปถสงฺกุปถปฏิปชฺชน อุภโต พฺยูฬฺ
หาสงฺคามปกฺขนฺทนาทิวเสน. ฉบับพมาเปน นาวาย มหาสมุทฺโทคาหณ อชปถ
สงฺกุปถปฏิปชฺชนอุกโตพฺยฬุ หฺ สงครามปกฺขนฺทนาทิวเสน. แปลตามฉบับพมา.
๒. ปาฐะวา มา ม กณฺฏโก วิชฺฌติ กณฺฏกเวธ รกฺขมาโน ฉบับพมาเปน มา ม
กณฺฏโกติ มา ม กณฺฏโก วิชฺฌีติ กณฺฏกเวธ รกฺขมาโน แปลตามฉบับพมา.
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ทั้งหลายมีราคะเปนตนเกิดขึ้นแลว เพราะทราบโดยวาระแหงชวนจิต
ที่สองวา กิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นแลวแกเรา ชวนจิตสหรคตดวยสังวรก็จะ
แลนไปในวาระแหงชวนจิตที่สาม ก็ขอที่ภิกษุผูเจริญวิปสสนา พึงขมกิเลส
ทั้งหลายไดในวาระแหงชวนจิตที่สามไมใชเรื่อง นาอัศจรรยเลย.
อนึ่งในจักษุทวาร เมื่ออิฏฐารมณ ( อารมณที่นาปรารถนา ) มา
สูครอง ภวังคจิตก็จะระลึก ครั้นเมือ่ อาวัชชนจิตเปนตนเกิดขึ้น ก็จะหาม
วาระแหงชวนจิตที่มีกิเลสคละเคลาเสีย ตอจากโวฏฐัพพนจิตแลวใหวาระ
แหงชวนจิตที่เปนกุศลเกิดขึ้นแทนทันที. ก็นี้เปนอานิสงสของการที่ภิกษุ
ผูเจริญวิปสสนา ดํารงมั่นอยูในการพิจารณาภาวนา.
บทวา อภิหฏุ ปวาเรยฺยุ ความวา ( พระราชาหรือราชอํามาตย
ก็ดี มิตรหรืออํามาตย ญาติหรือสาโลหิตก็ดี ) พึงนํารตนะ ๗ ประการมา
มอบใหตามกาล เหมือนที่นํามามอบ ใหแกพระสุทินเถระ และพระรัฐบาล
กุลบุตร หรือกลาวปวารณา ดวยวาจาวา ทานปรารถนาทรัพยของเรา
จํานวนเทาใด จนเอาไปเทานั้น.
บทวา อนุทหนฺติ ความวา ผากาสาวะทั้งหลาย ชื่อวาเผาไหมให
เกิดความเรารอน เพราะปกคลุมรางกาย. อีกอยางหนึ่ง หมายความวา
คลองติดแนบสนิทอยูที่รางกายซึ่งเกิดเหงื่อไคลไหลยอย.
๑

๑. ปาฐะวา ... กาเล สตฺตรตนานิ อภิหริตวฺ า ตฺยา วา... แตฉบับพมาเปน
กาเยน วา สตฺตรตนานิ อภิหริตฺวา วาจาย วา... แปลตามฉบับพมา.
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บทนีว้ า ย หิ ต ภิกฺขเว จิตตฺ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว
เพราะเมื่อจิตไมหวนกลับ ชื่อวาความเปนไป ( หวนกลับ ) ของบุคคลไมมี
และจิตเห็นปานนี้ ก็ไมเปนรูป ( ไมหวนกลับ ).
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพลังของวิปสสนา ไวในสูตรนี้ดวย
ประการดังพรรณนามาฉะนี้.
จบ อรรถกถาธัมมสูตรที่ ๗
๘. กิงสุกสูตร

วาดวยเหตุเกิดและความดับแหงผัสสายตนะ ๖
[๓๓๙] ครั้งนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่งถึงที่อยู
ครั้นแลวไดถามภิกษุรูปนั้นวา ดูกอนทานผูมีอายุ ทัศนะของภิกษุเปนอัน
หมดจดดีดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล. ภิกษุรูปนัน้ กลาววา ดูกอนทานผู
มีอายุ ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุที่ภิกษุรูชัดเหตุเกิด และ
ความดับแหงผัสสายตนะ ๖ ตามความเปนจริง ที่นั้นแล ภิกษุนั้นไมพอใจ
ดวยการพยากรณปญหาของภิกษุนั้น จึงเขาไปหาภิกษุอีกรูปหนึ่ง ครั้นแลว
ไดถามวา ดูกอนทานผูมีอายุ ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุเพียง
เทาไรหนอแล. ภิกษุรูปนั้นกลาววา ดูกอนทานผูมีอายุ ทัศนะของภิกษุ
เปนอันหมดจดดวยเหตุที่ภิกษุรูชัดเหตุเกิด และความดับแหงอุปาพานขันธ
๕ ตามความเปนจริง ที่นั้นแล ภิกษุนั้นไมพอใจดวยการพยากรณปญหา
ของภิกษุนั้น จึงเขาไปหาภิกษุอีกรูปหนึ่งแลวไดถามวา ดูกอ นทานผูมีอายุ
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ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล. ภิกษุนั้น
กลาววา ดูกอ นทานผูมีอายุ ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดี ดวยเหตุที่
ภิกษุรูชัดเหตุเกิด และความดับแหงมหาภูตรูป ๔ ตามความเปนจริง ที่
นั้นแล ภิกษุนั้นไมพอใจดวยการพยากรณปญหาของภิกษุนั้น จึงเขาไปหา
ภิกษุอีกรูปหนึ่งแลวไดถามวา ดูกอนทานผูมีอายุทัศนะของภิกษุเปนอัน
หมดจดดีดวยเหตุเพียงไรหนอแล. ภิกษุรูปนั้นกลาววา ดูกอนทานผูมี
อายุ ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดวยเหตุที่ภิกษุรูชัด ตามความเปนจริง
วา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับ
เปนธรรมดา.
[๓๔๐] ทีนั้นแล ภิกษุไมพอใจดวยการพยากรณปญหาของภิกษุ
นั้น จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้งแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคเขา
ไปหาภิกษุรูปหนึ่งถึงที่อยู แลวไดถามวา ดูกอนทานผูมีอายุ ทัศนะของ
ภิกษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล ขาแตพระองคผูเจริญ
เมื่อขาพระองคถามอยางนี้แลว ภิกษุนั้นไดกลาวกะขาพระองควา ดูกอน
ทานผูมีอายุ ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุที่ภิกษุรูชัดเหตุเกิด
และความดับแหงผัสสายตนะ ๖ ตามความเปนจริง ทีนั้นแล ขาพระองค
ไมพอใจดวยการพยากรณปญหาของภิกษุนั้น จึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่งถึงที่
อยู แลวไดถามวา ดูกอนทานผูมีอายุ ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดีดวย
เหตุเพียงไร. เมื่อขาพระองคถามอยางนี้แลว ภิกษุนั้นไดกลาวกะ
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ขาพระองควา ดูกอนทานผูมีอายุ ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุที่
ภิกษุรูชัดเหตุเกิด และความดับแหงอุปาทานขันธ ๕ ตามความเปนจริง.
ทีนั้นแล ขาพระองคไมพอใจดวยการพยากรณปญหาของภิกษุนั้น จึงเขา
ไปหาภิกษุรูปหนึ่งถึงที่อยู แลวไดถามวา ดูกอนทานผูมีอายุ ทัศนะของ
ภิกษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุเพียงเทาไร. เมื่อขาพระองคถามอยางนี้แลว
ภิกษุนั้นไดกลาวกะขาพระองควา ดูกอ นทานผูมีอายุ ทัศนะของภิกษุเปน
อันหมดจดดีดวยเหตุที่ภิกษุรูชัดเหตุเกิด และความดับแหงมหาภูตรูป ๔
ตามความเปนจริง. ทีนั้นแล ขาพระองคไมพอใจดวยการพยากรณปญหา
ของภิกษุนั้น จึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่งถึงที่อยู แลวไดถามวา ดูกอนทาน
ผูมีอายุ ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุเพียงเทาไร. เมื่อขา
พระองคถามอยางนี้แลว ภิกษุนั้นไดกลาวกะขาพระองควา ดูกอนทาน
ผูมีอายุ ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุที่ภิกษุรูชัด ตามความ
เปนจริงวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมี
ความดับไปเปนธรรมดา ทีนั้นแล ขาพระองคไมพอใจดวยการพยากรณ
ปญหาของภิกษุนั้น จึงเขามาเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ขอทูล
ถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทัศนาของภิกษุเปนอัน
หมดจดดีดวยเหตุเพียงไรหนอแล.
[๓๔๑] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ บุรุษยังไมเคย
เห็นตนทองกวาว บุรุษนั้นพึงเขาไปหาบุรุษคนใดคนหนึ่งผูเคยเห็นตน
ทองกวาวถึงที่อยู แลวถามอยางนี้วา ดูกอนบุรุษผูเจริญ ตนทองกวาว
เปนเชนไร. บุรุษนั้นพึงตอบวา ดูกอนบุรุษผูเจริญ ตนทองกวาวดําเหมือน
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ตอไฟไหม ก็สมัยนั้นแล ตนทองกวาวเปนดังที่บุรุษนั้นเห็น ทีนั้นแล
บุรุษนั้นไมพอใจดวยการพยากรณปญหาของบุรุษนั้น พึงเขาไปหาบุรุษ
คนหนึ่งผูเคยเห็นตนทองกวาวถึงที่อยู แลวถามวา ดูกอนบุรุษผูเจริญ
ตนทองกวาวเปนเชนไร. บุรุษนั้นพึงตอบวา ตนทองกวาวแดงเหมือน
ชิ้นเนื้อ ก็สมัยนั้น ตนทองกวาวเปนดังที่บุรุษนั้นเห็น ทีนั้นแล บุรุษนั้น
ไมยินดีดวยการพยากรณปญหาของบุรุษนั้น พึงเขาไปหาบุรุษคนหนึ่งผู
เคยเห็นตนทองกวาวถึงที่อยู แลวถามอยางนี้วา ดูกอนบุรษุ ผูเจริญ
ตนทองกวาวเปนเชนไร. บุรุษนั้นพึงตอบอยางนี้วา ดูกอนบุรุษผูเจริญ
ตนทองกวาวที่เกิดนานมีฝกเหมือนตนซึก ก็สมัยนั้นแล ตนทองกวาว
เปนดังที่บุรุษนั้นเห็น ทีนั้นแล บุรษุ นั้นไมพอใจดวยการพยากรณปญหา
ของบุรุษนั้น พึงเขาไปหาบุรุษคนหนึ่งผูเคยเห็นตนทองกวาวถึงที่อยู แลว
ถามอยางนี้วา ดูกอนบุรุษผูเจริญ ตนทองกวาวเปนเชนไร. บุรุษนั้น
พึงตอบวา ดูกอนบุรุษผูเจริญ ตนทองกวาวมีใบแกและใบออนหนาแนน
มีรมทึบเหมือนตนไทร ก็สมัยนั้น ตนทองกวาวเปนดังที่บุรุษนั้นเห็น
แมฉันใด ดูกอนภิกษุ ทัศนะของสัตบุรุษเหลานั้น ผูนอมไปแลว เปนอัน
หมดจดดีดวยประการใด ๆ เปนอันสัตบุรุษทั้งหลายผูฉลาด พยากรณแลว
ดวยประการนั้น ๆ ฉันนั้นแล.
[๓๔๒] ดูกอนภิกษุ เหมือนอยางวา เมืองชายแดนของพระราชา
เปนเมืองที่มั่นคง มีกําแพงและเชิงเทิน มีประตู ๖ ประตู นายประตู
เมืองนั้นเปนคนฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา คอยหามคนที่ตนไมรูจัก
อนุญาตใหคนที่ตนรูจักเขาไปในเมืองนั้น ราชทูตคูหนึ่งมีราชการดวน
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มาแตทิศบูรพา พึงถามนายประตูนั้นวา แนะบุรุษผูเจริญ เจาเมืองนี้อยู
ที่ไหน. นายประตูนั้นตอบวา แนะทานผูเจริญ นั่นเจาเมืองนั่งอยู
ณ ทางสามแพรงกลางเมือง ทีนั้นแล ราชทูตคูนั้นมอบถอยคําตามความ
เปนจริงแกเจาเมืองแลว พึงดําเนินกลับไปตามทางที่มาแลว ราชทูตคูหนึ่ง
มีราชการดวนมาแตทิศปจจิม ราชทูตคูหนึ่งมีราชการดวนมาแตทิศอุดร
ราชทูตคูหนึ่งมีราชการดวนมาแตทิศทักษิณ แลวถามนายประตูนั้นอยางนี้
วา แนะบุรษุ ผูเจริญ เจาเมืองนี้อยูที่ไหน. นายประตูนั้นพึงตอบวา แนะ
ทานผูเจริญ นั่นเจาเมืองนั่งอยู ณ ทางสามแพรงกลางเมือง ทีนั้นแล
ราชทูตคูหนึ่งนั้นมอบถอยคําตามความเปนจริงแกเจาเมืองแลว พึงดําเนิน
กลับไปทางตามที่มาแลว ดูกอนภิกษุ อุปมานี้แล เรากระทําแลวเพื่อจะให
เนื้อความแจมแจง ก็ในอุปมานั้นมีเนื้อความดังตอไปนี้ คําวาเมือง เปนชื่อ
ของกายนี้ที่ประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ ซึ่งมีมารดาและบิดาเปนแดนเกิด
เจริญขึ้นดวยขาวสุกและขนมสด มีอันตองอบ ตองนวดฟนเปนนิตย มีอัน
ทําลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดา คําวาประตู ๖ ประตู เปนชื่อของ
อายตนะภายใน ๖ คําวานายประตูเปนชื่อของสติ คําวาราชทูตคูหนึ่งมี
ราชการดวน เปนชื่อของสมถะและวิปสสนา คําวาเจาเมือง เปนชื่อของ
วิญญาณ คําวาทางสามแพรงกลางเมือง เปนชื่อของมหาภูตรูป ๔ คือ
ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ คําวาถอยคําตามความเปนจริง
เปนชื่อของนิพพาน คําวาทางตามที่มาแลว เปนชื่อของอริยมรรคมีองค ๘
คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ.
จบ กิงสุกสูตรที่ ๘

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 467

อรรถกถากิงสุกสูตรที่ ๘
ในกิงสุกสูตรที่ ๘ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ .
บทวา ทสฺสน นัน่ เปนชื่อเรียก ปฐมมรรค (โสดาปตติมรรค)
เพราะวา ปฐมมรรค ( นั้น ) ทําหนาที่คือการละกิเลสไดสําเร็จ เห็น
พระนิพพานเปนครั้งแรก ฉะนั้นจึงเรียกวา ทัสสนะ.
ถึงแมวา โคตรภูญาณ จะเห็นพระนิพพานกอนกวามรรคก็จริง
ถึงกระนั้น ก็ไมเรียกวา ทัสสนะ เพราะไดแตเห็น แตไมมกี ารละกิเลส
อันเปนกิจที่จะตองทํา.
อีกอยางหนึ่ง มรรคทั้ง ๔ ก็ชอื่ วาทัสสนะเหมือนกัน เพราะฉะนั้น
ภิกษุนั้นไดฟงภิกษุทั้งหลายกลาวอยูอยางนี้วา ในขณะแหงโสดาปตติมรรค
ทัสสนะกําลังบริสุทธิ์ ในขณะแหงผล ( โสดาปตติผล ) บริสุทธิ์แลว ใน
ขณะแหงสกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรค ทัสสนะ
กําลังบริสุทธิ์ สวนในขณะแหงผล บริสุทธิ์แลว จึงคิดวา ถึงเราก็จัก
ชําระทัสสนะใหบริสุทธิ์ แลวดํารงอยูในอรหัตตผล คือจักทําใหแจงซึ่ง
พระนิพพานที่มีทัสสนะอันบริสุทธิ์อยู ดังนี้แลว เขาไปหาภิกษุนั้น แลว
เริ่มถามอยางนี้.
ภิกษุนั้น บําเพ็ญกัมมัฏฐาน มีผัสสายตนะเปนอารมณ กําหนดรูปธรรมและอรูปธรรม ดวยอํานาจผัสสายตนะ ๖ แลวสําเร็จเปนพระอรหันต.
ก็ในอายตนะ ๖ นี้ อายตนะ ๕ ประการแรกจัดเปนรูป มนายตนะ
จัดเปนรูป เพราะเหตุนั้น ภิกษุนั้นจึงพูดถึงเฉพาะมรรคที่ตนบรรลุแลว.
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บทวา อสนฺตุฏโ ความวา ภิกษุนั้น ไมพอใจ เพราะทานกลาว
ยืนยันสังขารบางสวน ไดยินวาภิกษุที่ถามนั้น ไดมีความคิดอยางนี้ วา ทาน
รูปนี้ไดกลาวยืนยันสังขารบางสวน ใคร ๆ จะสามารถยืนหยัดอยู ใน
สังขารบางสวน แลวบรรลุนิพพาน ที่เปนทัสสนวิสุทธิไดหรือหนอ.
แตนนั้ ทานจึงถามทานรูปนั้นวา ผูมีอายุ ทานองคเดียวเทานั้นหรือ
ที่รูจักพระนิพพาน ซึ่งเปนทัสสนะอันบริสุทธิ์นี้ หรือวา แมผูอื่นที่รูจัก
ก็มีอยู.
ครั้งนั้น ภิกษุที่ถูกถามนั้นไดกลาววา ผูม ีอายุ ในวิหารแหงโนน
มีพระเถระชื่อโนนอยู.
ภิกษุรูปที่ถามนั้น จึงเขาไปถามพระเถระแมนั้น. ทานเขาไปถาม
พระเถระรูปอื่น ๆ โดยอุบายนี้แล.
อนึ่งในสูตรนี้ ภิกษุรูปที่ ๒ เจริญกัมมัฏฐาน มีเบญจขันธเปน
อารมณ ไดกําหนดนามรูป คือ กําหนดรูปดวยอํานาจรูปขันธ กําหนดนาม
ดวยอํานาจขันธที่เหลือแลวไดบรรลุเปนพระอรหันตตามลําดับ เพราะฉะนั้น
ภิกษุรูปที่ ๒ แมนั้น จึงพูดถึงเฉพาะมรรคที่ตนบรรลุแลว.
ฝายภิกษุรูปที่ถามนี้ ไมพอใจดวยคิดวา คําพูดของภิกษุเหลานี้
เขากันไมได (เพราะ) ภิกษุรูปที่ ๑ กลาวยืนยันสังขารที่เปนไปกับดวย
บางสวน ( สวน ) ภิกษุรูปที่ ๒ นี้ กลาวยืนยันสังขารที่ไมมีสวนเหลือ
( ทั้งหมด ) จึงถามภิกษุนั้นอยางนั้น แลวหลีกไป.
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ภิกษุรูปที่ ๓ เจริญกัมมัฏฐานมีมหาภูตรูปเปนอารมณ กําหนด
มหาภูตรูป ๔ ทั้งโดยยอและโดยพิสดารแลวสําเร็จอรหัตตผล. เพราะฉะนั้น
ภิกษุรูปที่ ๓ แมนี้ จึงพูดถึงเฉพาะมรรคที่ตนบรรลุแลวเทานั้น. แตภิกษุ
รูปที่ถามนี้ ก็ยังไมพอใจดวยคิดวา คําพูดของภิกษุเหลานี้เขากันไมได
(เพราะ) ภิกษุรูปที่ ๑ กลาวยืนยันสังขารที่เปนไปกับดวยบางสวน ภิกษุ
รูปที่ ๒ กลาวยืนยันสังขารที่ไมมีสวนเหลือ (ทัง้ หมด) ภิกษุรูปที่ ๓
กลาวยืนยันสังขารที่มีสวนยิ่งใหญ (มหาภูตรูป) จึงถามภิกษุรูปที่ ๓ นั้น
อยางนั้นแลวหลีกไป.
ภิกษุรูปที่ ๔ เจริญกัมมัฏฐานที่เปนไปในภูมิ ๓. ไดยินวา ธาตุ
ของทานเปนไปอยางสม่ําเสมอ เรือนรางสวยงามแข็งแรง แมกัมมัฏฐาน
ทุกขอก็เปนสัปปายะสําหรับทาน สังขารไมวาจะเปนอดีต อนาคต ปจจุบัน
เปนกามาวจร รูปาวจร หรืออรูปาวจร ทั้งหมด ลวนเปนสัปปายะ
(สําหรับทาน ) ทั้งนั้น ชือ่ วา กัมมัฏฐานที่ไมเปนสัปปายะไมมี.
แมในกาลทั้งหลาย จะเปนเวลากอนอาหาร หลังอาหาร หรือ
ปฐมยามเปนตน ก็ตาม ( เปนสัปปายะทั้งนั้น ) กาลที่ไมเปนสัปปายะ ไม
มีเลย.
เปรียบเหมือนชางใหญ กาวลงสูภูมิภาคอันเปนที่เที่ยวหากิน ตนไม
ที่ตองใชงวงจับ ก็ใชงวงนั่นเองถอนมาจับไว ตนไมที่ตองใชเทากระชุน
ก็ใชเทานั้นเองกระชุน แลวจับไวฉันใด ภิกษุรูปที่ ๔ นั้น ก็ฉันนั้นเหมือน
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กัน คือ กําหนดธรรมทีเ่ ปนไปในภูมิ ๓ ทั้งหมด ดวยการกําหนดกลาปะ
แลวพิจารณา จนสําเร็จเปนพระอรหันต เพราะฉะนั้น ภิกษุรูปที่ ๔ แม
นั้น จึงบอกเฉพาะมรรคที่ตนบรรลุแลว.
ฝายภิกษุรูปที่ถามนี้ ก็ยิ่งไมพอใจดวยคิดวา คําพูดของภิกษุเหลานี้
เขากันไมได (เพราะ) ภิกษุรูปที่ ๑ ดํารงอยูในสปเทสสังขารกลาว
ภิกษุรูปที่ ๒ ดํารงอยูในนิปปเทสังขารกลาว ภิกษุรูปที่ ๓ ก็เหมือนเดิม
คือดํารงอยูในสปเทสสังขารกลาว ( ฝาย ) ภิกษุรูปที่ ๔ ก็ดํารงอยูใน
นิปปเทสสังขารเชนกันกลาว จึงไดเรียนถามภิกษุนั้นวา ผูมีอายุ นิพพาน
ซึ่งมีทัสสนะอันบริสุทธิ์นี้ ทานรูไดตามธรรมดาของตน หรือวาใครบอก
ทาน. ภิกษุนนั้ ก็ตอบวา ผูมีอายุ พวกผมจะรูอะไร แตพระสัมมาสัมพุทธเจา
มีอยูในโลก กับทั้งเทวโลก พวกผมอาศัยพระองคจึงรูพระนิพพานนั้น.
ภิกษุรูปที่ถามนั้น คิดวา ภิกษุเหลานี้ ไมสามารถบอกใหถูกอัธยาศัย
ของเราได เราเองจะไปทูลถามพระสัพพัญูพุทธเจาเทานั้น จึงจะหมดความ
สงสัย ดังนีแ้ ลว เขาไปเฝา พระผูมีพระภาคเจาจนถึงที่ประทับ.
๑

๑. ปาฐะวา ยถา นาม ปาริภูมิโอติณฺโณ มหาหตฺถี หตฺเถน คเหตพฺพ หตฺเถเนว
มฺุจิตวา คณฺหาติ ปาเทหิ ปหริตฺวา คเหตพฺพ ปหริตฺวา คณฺหาติ เอวเมว
สกลเตภูมิกธมเม กลาปคหเณ...ฉบับพมาเปน ยถานาม จาริภูมึ โอติณโฺ ณ
มหาหตฺถี หตฺเถน คเหตพฺพ หตฺเถเนว ลฺุจิตฺวา คณฺหาติ ปาเทหิ ปหริตฺวา
คเหตพฺพ ปาเทหิ ปหริตฺวา คณฺหาติ เอวเมว สกเล เตภูมิกธมฺเม กลาปคฺคาเหน...แปลตามฉบับพมา.
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พระผูมีพระภาคเจา ทรงสดับคําของภิกษุนั้นแลว ก็หาไดทําให
เธอลําบากใจอยางนี้ไมวา ภิกษุที่กลาวแกปญหาแกเธอทั้ง ๔ รูปนั้น เปน
พระขีณาสพ ภิกษุเหลานั้น กลาวแกดีแลว แตเธอเองตางหาก กําหนด
ปญหานั้นไมได เพราะตนเองเปนคนโงทึบ.
แตเพราะทรงทราบวา ภิกษุรูปที่ถามปญหานั้นเปนการกรบุคคล
พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงพระดําริวา ภิกษุนี้เปนผูแสวงหาประโยชน
( คือพระนิพพาน ) เราจักสอนเธอใหตรัสรูดวยพระธรรมเทศนา นั้นแล
ดังนี้แลว จึงทรงนํา กิงสุโกปมสูตร มา ( แสดง ) ควรหยิบยกเอาเรื่อง
ที่ปรากฏอยู ในกิงสุโกปมสูตรนั้นมาอธิบายขยายความ ใหแจมแจงดัง
ตอไปนี้ :มีเรื่องเลาวา แพทยพราหมณคนหนึ่ง เปนผูเชี่ยวชาญในการรักษา
โรคทุกชนิด เปนบัณฑิต อาศัยอยูในนครใหญแหงหนึ่ง. ตอมาคนเปน
วัณโรคคนหนึ่ง อาศัยอยูในหมูบาน. ซึ่งตั้งอยูทางประตูเมือง ดานทิศ
ปราจีน ไดไปหาแพทยนั้น ไหวเขาแลวยืนอยู. แพทยผูเปนบัณฑิต
สนทนาปราศรัยกับเขา แลวไดถามวา พอมหาจําเริญ พอมาดวยประสงค
อะไร.
เขาตอบวา พอหมอ ขาพเจาถูกโรคคุกคาม ขอพอหมอชวยบอก
ยาใหขาพเจาดวยเถิด. หมอแนะนําวา พอมหาจําเริญ ถาอยางนั้นเชิญ
๑

๒

๑.ปาฐะวา สุกถิตา เต... ฉบับพมาเปน สุกถิต เตหิแปลตามฉบับพมา
๒.ปาฐะวา อตถคเวสโก เอส ธมฺมเทสนาย เอส ธมฺมเทสนาย เอว น พุชฺฌาเปสฺสามิ. ฉบับพมาเปน อตฺตคเวสดก เอส, ธมฺมเทสนาย เอว น พุชฺฌาเปสฺสามีติ
แปลตามฉบับพมา.
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พอไปตัดตนทองกวาว เอามาตากแดดใหแหง เผาแลว เอาน้ําดางของตน
ทองกวาวนั้น มาปรุงเขากับยาชนิดนี้ ๆ ทําใหเปนยาดอง แลวดื่มเถิด
ทานจักสบาย.
คนทีเ่ ปนโรคนั้น ทําตามหมอบอกแลวก็หายโรค กลับเปนคน
แข็งแรง ผิวพรรณผองใส.
ตอมา คนอีกคนหนึ่ง อาศัยอยูในหมูบานซึ่งตั้งอยูทางประตูเมือง
ดานทิศใต กระสับกระสายดวยโรคเดียวกันนั้น ไดสดับวา ขาววาคนโนน
ทํายา ( ดื่ม ) แลวกลับทายโรค จึงเขาไปหาคนนั้นแลว. ถามวา สหาย
ทานหายปวยเพราะอะไร. คนที่ถูกถามนั้นก็ตอบวา เพราะยาดองทองกวาว
เชิญทานไปทําดูบางเถิด ฝายคนที่เปนโรคนั้น ก็ไปทําตามนั้น แลวกลับ
หายโรคเหมือนอยางนั้น.
อยูมา คนอีกคนหนึ่ง อาศัยอยูในหมูซึ่งตั้งอยูทางประตูเมืองดาน
ทิศตะวันตก ฯลฯ คนอีกคนหนึ่ง อาศัยอยูในหมูบานซึ่งตั้งอยูทางประตู
เมืองดานทิศเหนือ กระสับกระสายดวยโรคชนิดเดียวกันนั้น ไดสดับวา
ไดยินวา คนโนนทํายา ( ดื่ม ) แลวกลับทายโรค จึงเขาไปหาแลวถามวา
หาย ทานหายปวย เพราะอะไร. คนที่ถูกถามก็ตอบวา เพราะยาดอง
ทองกวาว เชิญทานไปทําดูบางเถิด. ฝายคนที่ถามนั้น ก็ไปทําตามนั้น
แลวกลับทายโรคเหมือนอยางนั้น.
ตอมา ชายอีกคนหนึ่งเปนคนบานนอก ไมเคยเห็นตนทองกวาว
ทุรนทุรายดวยโรคเดียวกันนั้น ทํายา ( แกโรค ) เหลานั้น ( รักษาตัว )
อยูนาน เมื่อโรคยังไมหาย ไดฟงวา ขาววา คนที่อยูในหมูบาน ซึ่งตั้ง
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อยูทางประตูเมืองดานทิศปราจีน ทํายา ( ดื่ม ) แลวหายโรค จึงคิดวา
เราจะถามดูบาง จักไดทํายาอยางที่เขาทํา ดังนี้แลว เอาไมเทายันเดินทาง
ไปหาเขา ตามลําดับ ( ถึงแลว ) ไดถามวา สหาย ทานหายปวยเพราะ
อะไร. คนที่ถูกถามก็ตอบวา เพราะยาดองทองกวาวนะเพื่อน.
เขาถามตอไปวา พอมหาจําเริญ ก็ไมทองกวาวเปนเชนไร คน
ที่ถูกถามก็ตอบวา เปนเหมือนเสาไฟไหม ตั้งตระหงานอยูในบานที่ถูกไฟ
ไหม.
ดวยประการดังพรรณนามาฉะนี้ เปนอันบุรุษนั้น บอก (ลักษณะ)
ตันทองกวาวตามอาการที่ตนไดเห็นมาอยางเดียว. เพราะวาในเวลาที่เขา
เห็นตนทองกวาว สลัดใบแลว จึงไดเปนเชนนั้น เพราะเขามาเห็นใน
เวลาเปนตอ. ก็ชายคนที่พูดวา ตนทองกวาวนี้เปนเหมือนเสาที่ถูกไฟไหม
ในบานที่ถูกไฟไหม เพราะเขาเปนบุคคลประเภท สุตมังคลิกะ ( เชื่อใน
สิ่งที่ไดยินแลววาเปนมงคล ) (แต) เรื่องนี้ไมเปนมงคล. เขาไมพอใจ
คําบอกเลาของคนคนนั้น ดวยคิดวา ความจริงเมื่อเราไดปรุงยาขนานหนึ่ง
แลว โรคก็ไมหาย จึงถามชายคนนั้นตอไปวา พอคุณ. พอคนเดียวเทานั้น
ที่รูจักตนทองกวาว หรือวาคนอื่น (ที่รู) ก็ยังมี.
ยังมีอยู พอคุณ คนชื่อโนน อยูที่บานใกลประตูทิศทักษิณ.
เขาไดเขาไปถามชายคนนั้น. ชายคนนั้นบอกวา ตนทองกวาวมีสีแดง
โดยอนุรูปแกตนทองกวาวที่ตนเห็น เพราะตนเห็น ในเวลาทีต่ นทองกวาว
๑

๑. ปาฐะวา ปติตมตฺโต ขารกชเลน ทิฏตฺตา ฉบับพมาเปน ปติตปตฺโต ขาณุกกเล
ทิฏตฺตา แปลตามฉบับพมา.
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บาน. เขาไมพอใจคําบอกเลา แมของชายคนนั้น ดวยคิดวา ชายผูนี้
บอกวา ตนทองกวาวแดง ผิดจากคนกอนที่บอกวาดํา เพราะเห็นใกลมาก
และเห็นใกลมาก ( ตางกัน ) จึงถามวา พอคุณ ยังมีอยูไหม ใครคนอื่น
ที่เคยเห็นดอกทองกวาว. เมื่อเขาตอบวา มีคนชื่อโนน อยูที่บานใกลประตู
พระนครดานทิศตะวันตก จึงเขาไปถามชายผูนั้น. ชายคนนั้นตอบวา
ทองกวาวมีดอกทนทาน เหมือนฝกดาบที่ยังดี ๆ ( ยังไมชํารุด) ตามแนวที่
ตนเห็น เพราะเขาเห็นในเวลาทองกวาวมีดอก. จริงอยูทองกวาวในเวลา
มีดอกบาน เหมือนจะหอยอยูนาน และเหมือนฝกดาบที่ถือหอยลงมา จะมี
ฝกหอยลงมาเหมือนตนซึก. เขา (ไดฟงแลว ) ไมพอใจคําบอกของคน
นั้น ดวยคิดวา คนผูนี้ พูดผิดจากคนกอน เราไมอาจเชื่อถือถอยคําของ
คนผูนี้ได จึงถามวา พอคุณ ยังมีไหมใครคนอื่น ที่เคยเห็นดอกทองกวาว เมื่อเขาตอบวา มีคนชื่อโนน อยูในบานใกลประตูพระนครทิศอุดร
จึงเขาไปถามคน ๆ นั้น. คน ๆ นัน้ บอกวาตนทองกวาว มีใบดกหนา
มีรมเงาทึบ. รมเงาที่ชิดติดกัน ชื่อวารมเงาทึบ. เขาไมพอใจคําตอบของ
คน ๆ นั้น ดวยคิดวาคนผูนี้ พูดผิดจากคนกอน เราไมอาจเชื่อถือถอยคํา
ของคนนี้ได จึงถามเขาวา พอคุณ พวกทานรูจักทองกวาว ตามธรรมดา
ของตน หรือวาใครบอกทาน. พวกเขาตอบวา พอคุณ พวกเราจะรูได
อยางไร แตเราทั้งหลาย มีอาจารยที่เปนแพทยบัณฑิต อยูทามกลางมหานคร
พวกเราอาศัยทานแลวจึงรูได. ชายคนนั้น คิดวา ถึงเราก็จะเขาไปหา
อาจารยนั้น จะไดสิ้นขอกังขา แลวเขาไปยังสํานักอาจารย ไหวแลว นั่งอยู.
แพทยบัณฑิตทักทายกับเขา พอเกิดความบันเทิงแลว ถามวา พอมหา
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จําเริญ เธอมาโดยมีประสงคอันใด เขาตอบวา ผมนี้ถูกโรคคุกคาม ขอ
อาจารยจงบอกยาสักขนานหนึ่ง. แพทยบัณฑิต จึงบอกวา พอคุณ ถา
กระนั้น เธอจงไปตัดเอาตนทองกวาวมาตากใหแหง เผาแลว เอาน้ําดาง
ของมันมาปรุงกับยาอยางนี้ อยางนี้ ดองแลวดื่ม เธอจะถึงความสบาย
ดวยยาขนานนี้ เขาทําอยางนั้นแลว หายโรค กลับเปนผูมีกําลังวังชา
ผุดผอง.
ในขออุปมานั้น พระนครคือพระนิพพาน พึงเห็นวา เหมือน
มหานคร. พระสัมมาสัมพุทธเจา เหมือนแพทยบัณฑิต
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนสุนักขัตตะ คําวา
ภิสโภ (อายุรแพทย) สลฺลถตฺโต (ศัลยแพทย) นี้เปนชื่อของตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. พระขีณาสพผูบรรลุทสั สนวิสุทธิ ๔ ประเภท
เหมือนลูกมือของแพทย ๔ คน ผูอ ยูในบานใกลประตูพระนครทั้ง ๔.
ภิกษุผูทูลถามปญหา เหมือนบุรุษชาวปจจันตชนบทคนแรก. เวลาเขาไป
เฝาพระศาสดาแลวทูลถามปญหาของภิกษุนี้ ผูไมพอใจดวยถอยคํา ของ
พระขีณาสพ ๔ ประเภท ผูบรรลุทัสสนวิสุทธิ เหมือนการเขาไปหาอาจารย
แลวถาม ของชาวปจจันตชนบทผูไมพอใจดวยถอยคํา ของลูกมือแพทย
ทั้ง ๔ คน ฉะนั้น.
บทวา ยถา ยถา อธิมุตฺตาน ความวา นอมไปแลว โดย
อาการใด.
บทวา ทสฺสน สุวิสุทฺธ ความวา การเห็นพระนิพพานเปน
ทัสสนะที่บริสุทธิ์ดวยดี.
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บทวา ตถา ตถา เฉเกหิ สปฺปุริเสหิ พฺยากต ความวา
สัตบุรุษ (ผูฉ ลาดทูลหลาย) เหลานั้น ไดบอกแลวแกเธอ โดยอาการนั้น ๆ
แล .
อุปมาเหมือนหนึ่งวา บุคคลเมื่อบอกวา ทองกวาวดํา ก็จะไมบอก
อยางอื่น คงบอกทองกวาวนั่นแหละ ตามนัยที่ตนไดเห็นฉันใด แม
พระขีณาสพผูไดบรรลุทสั สนวิสุทธิ ดวยอํานาจแหงผัสสายตนะ ๖ ก็ฉัน
นั้นเหมือนกัน เมื่อจะตอนปญหานี้ ก็ไมบอกอยางอื่น บอกนิพพาน
นั่นแหละ ที่เปนทัสสนวิสุทธิ ตามมรรคที่ตนไดบรรลุ.
และบุคคลแมเมื่อจะบอกวา ทองกวาวแดง เกิดมานานแลว
ใบดกหนา จะไมบอกอยางอื่น. คงบอกดอกทองกวาวนั่นแหละ ตามนัยที่
ตนไดเห็นแลว ฉันใด พระขีณาสพผูไดบรรลุทสั สนวิสุทธิ ดวยสามารถ
แหงอุปาทานขันธทั้ง ๕ ดวยสามารถแหงมหาภูตรูป ๔ หรือดวยสามารถ
แหงธรรมเปนไปในภูมิ ๓ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน. เมื่อจะตอบปญหานี้ ก็จะ
ไมตอบอยางอื่น คงตอบนิพพานนั่นเอง ที่เปนทัสสนวิสุทธิ์ ตามมรรค
ที่ตนไดบรรลุแลว.
บรรดาคนเหลานั้น ผูเห็นทองกวาว ในเวลาทองกวาวดํา การเห็น
นั้น เปนเรื่องจริง เปนของแท ไมใชเขาเห็นอยางอื่น เห็นทองกวาว
นั่นแหละฉันใด พระขีณาสพแมผูไดบรรลุทัสสนวิสุทธิ ดวยอํานาจแหงผัสสายตนะ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทัสสนะเปนของจริง เปนของแท ไมใช
๑

๑. ปาฐะวา เตน เตน อากาเรน วา ฉบับพมาเปน เตน เตเนวากาเรน แปลตาม
ฉบับพมา.

.
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ทานบอกอยางอื่น บอกพระนิพพานนั่นแหละ ที่เปนทัสสนวิสุทธิ ตาม
มรรคที่ตนไดบรรลุแลว. อนึ่งแมผูเห็นทองกวาว ในเวลามันมีสีแดงเกิด
มานาน มีใบดกหนา การเห็นนั้น ก็เปนของจริง เปนของแทไมใชเห็น
อยางอื่น เห็นทองกวาวนั่นแหละฉันใด พระขีณาสพแมผูไดบรรลุทัสสนวิสุทธิ ดวยอํานาจอุปาทานขันธทั้ง ๕ ดวยอํานาจมหาภูตรูป ๔ ( หรือ )
ดวยอํานาจธรรมที่เปนไปในภูมิ ๓ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทัสสนะเปนของจริง
เปนของแท ทานไมไดบอกสิ่งอื่น บอกนิพพานนั่นแหละ ที่เปนทัสสนวิสุทธิ ตามมรรคที่ตนไดบรรลุ.
ถามวา เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจา จึงเริ่มคํานี้ไววา
เสยฺยถาป ภิกฺขุ รฺโ ปจฺจนฺติม นคร.
ตอบวา เพราะถาภิกษุนั้น เขาใจคํานั้นไดแลว ตอนนั้น พระผูม-ี
พระภาคเจา จะไดเริ่มพระธรรมเทศนา ถาไมเขาใจ พระผูมีพระภาคเจา
จึงไดทรงเริ่มเพื่อตองการจะแสดง คือเพื่อตองการขยายความนั้นแล แก
ภิกษุนั้น ดวยขออุปมา ดวยนครนี้.
ในขออุปมานั้น เพราะเหตุที่นครในมัชฌิมประเทศ สิ่งลอมรอบ
ทั้งหลายมีกําแพงเปนตน มั่นคงบาง ไมมั่นคงบาง หรือวาไมมั่นคงโดย
ประการทั้งปวง ความหวาดระแวงโจรยอมไมมี. ฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา ปจฺจนฺติม นคร ดังนี้ โดยมิไดมุงหมายเอานครในมัชฌิมประเทศนั้น.
๑

๒

๓

๔

๑. ปาฐะวา อตฺถสฺส ฉบับพมาเปน อถลฺส แปลตามฉบับพมา
๒. ปาฐะวา ตสฺเสว วตฺถุสฺส ฉบับพมาเปน ตสฺเสวตฺถสฺส แปลตามฉบับพมา.
๓. ปาฐะวา มชิฌิมปเทเสน ฉบับพมาเปน มชฺฌิมปเทเส แปลตามฉบับพมา.
๔. ปาฐะวา โหนฺติ ฉบับพมาเปนโหนฺตุ แปลตามฉบับพมา.
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บทวา ทฬฺห แปลวา มั่นคง.
บทวา ปาการโตรณ ไดแกกาํ แพงที่มั่นคง และเสาคายที่มั่นคง.
อันธรรมดาวา เสาคายสูง ๑ ชวงคน เขาสรางไวเพื่อเปนเครื่อง
ประดับนคร ทั้งเปนสถานที่สําหรับปองกันโจรไดเหมือนกัน.
อีกอยางหนึ่ง บทวา โตรณ นั่น เปนชือ่ ของบานประตู หมาย
ความวา มีบานประตูแข็งแรง.
บทวา. ฉทฺวาร ความวา ธรรมดาวาประตูเมือง ยอมมีประตูเดียว
บาง ๒ ประตูบาง ๑๐๐ ประตูบาง ๑๐๐๐ ประตูบาง. แตในที่นี้พระศาสดา
เมื่อจะทรงแสดงนครมี ๖ ประตู จึงตรัสอยางนี้.
บทวา ปเณฺฑิโต ไดแก ผูประกอบดวยความเปนผูฉลาด.
บทวา พฺยตฺโต ไดแก ผูประกอบดวยความเปนผูเฉียบแหลม คือ
มีญาณอันผองใส.
บทวา เมธาวี ไดแก ผูประกอบดวยปญญา กลาวคือ ปญญาสําหรับ
วินิจฉัยเหตุที่เกิดขึ้น.
พึงทําเนื้อความในคําวา ปุรตฺถิมาย ทิสาย เปนตน ใหแจมแจง
แลวทราบความหมายอยางนี้ ( ดังตอไปนี้ ) เถิด.
ไดยนิ วา ในมหานครอันมั่งคั่ง พระราชาผูประกอบดวยรตนะทั้ง
๗ ประการ ทรงครองจักรพรรดิราชสมบัติ ( แตวา ) ปจจันตนครนั่นของ
พระองค กลับขาดผูปฏิบัติราชการแทนพระองค ครานั้นราชบุรุษทั้งหลาย
๑

๒

๑.ปาฐะวา ปสงฺฆาตสฺเสต ฉบับพมาเปน ปฏสงฺฆาตสฺเสต แปลตามฉบับพมา
๒. ปาฐะวา ตสฺเสต น ปจจนฺตนคร ราชายุตฺตวิรหิต ฉบับพมาเปน ตสฺเสต
ปจฺจนฺตนคร ราชายุตฺตวิรหิต แปลตามฉบับพมา.
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จึงพากันกราบทูลวา ขาแตเทวะ ในนครของพวกขาพระองค ไมมีผูปฏิบัติ
ราชการแทนพระองค ขอพระองคไดโปรดประทานผูปฏิบัติราชการแทน
พระองค ใหพวกขาพระองค สักคนหนึ่งเถิด.
พระราชาพระราชทาน พระราชโอรสพระองคหนึ่ง แลวตรัสวา
ไปเถิด จงพาเอาราชบุตรนั่นไปอภิเษกไวในเมืองนั้น ใหรับตําแหนงมี
ตําแหนง วินิจฉัยเปนตน แลวอยูเถิด. ราชบุรุษเหลานั้น ไดทําตาม
กระแสพระราชดํารัส.
เพราะคลุกคลีอยูกับมิตรที่เลว ลวงไปได ๒ - ๓ วัน ราชโอรสก็
กลายเปนนักเลงสุรา ละเลยตําแหนงทุกอยางมีตําแหนงวินิจฉัยเปนตน
อันเหลานักเลงแวดลอม ดื่มสุรา ปลอยวันและคืนใหลวงไป ดวยความ
สนุกสนานเพลิดเพลินกับการฟอนรําขับรองเปนตน อยูทามกลางนคร.
ตอมา ราชบุรุษทั้งหลาย ไดกราบทูลใหพระราชาทรงทราบ.
พระราชาทรงสั่งบังคับ อํามาตยผูเปนบัณฑิตคนหนึ่งวา เจาจงไปตักเตือน
พระกุมารใหรับผิดชอบตอตําแหนงมีการวินิจฉัยคดีเปนตน อภิเษกใหม
แลวคอยกลับมา.
อํามาตยกราบทูลวา ขาแตเทวะ ขาพระองคไมสามารถจะตักเตือน
พระกุมารไดหรอก พระกุมารเปนคนดุราย ( บางที ) จะพึงฆาขาพระองค
ก็ได.
๑. ปาฐะวา อมฺหาก เทวนคเร อายุตฺตโก เทหิ ฉบับพมาเปน อมฺหาก เทว นคเร
อายุตฺตโก นตฺถิ แปลตามฉบับพมา.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 480

ครานั้น พระราชาจึงสั่งบังคับนายทหารผูสมบูรณดวยพลังคนหนึ่ง
วา เจาจงไปกับอํามาตยนี้ ถาพระกุมารนั้นไมยอมอยูในโอวาท ก็จงตัด
ศีรษะเขาเสีย.
ดวยพระบรมราชโองการนี้ ราชทูตดวนทั้งคู คือ อํามาตยและ
นายทหารผูนั้น ก็พากันไปในเมืองนั้น แลวถามนายทวารบาลวา พอมหา
จําเริญ พระกุมารผูวาการพระนครอยูที่ไหน. นายทวารบาลตอบวา
( ขณะนี้ ) พระองคอันเหลานักเลงหอมลอม ประทับนั่งเสวยน้ําจัณฑ
ทรงเกษมสําราญอยูกับการขับรองเปนตน อยูทที่ างสามแยกกลางนคร.
ทันใดนั้น ราชทูตทั้งคูนั้น จึงเขาไปเฝาแลวทูลวา มีพระบรมราชโองการใหอมาตยยังเปนใหญ ( รักษาการ ) ในเมืองนี้ไปกอน ขอพระองคจงรับสั่งใหเขารับผิดชอบตําแหนงวินิจฉัยเปนตน แลวจงปกครอง
บานเมืองใหดี.
พระกุมารประทับนั่ง เปนเหมือนไมทรงไดยิน. เมื่อเหตุการณ
เปนเชนนี้ ทูตฝายทหาร ก็จับพระเศียรของพระกุมารนั้น แลวชักพระขรรคออกพรอมทั้งทูลวา ถาพระองคจะทําตามพระราชอาญาก็จงทํา
เสียเถิด หากไมทํา หมอมฉันจักบั่นพระเศียร ( ของพระองค) ใหหลุด
หลนลงเสียในที่นี้แหละ. เหลานักเลงผูคอยบํารุงบําเรอก็หนีกระจัดกระจาย
ไปคนละทิศละทางในทันใดนั้นเอง. พระกุมารตกพระทัยกลัว ยอมรับ
พระราชสาสน.
๑

๑. ปาฐะวา โยโธ วา ฉบับพมาเปนโยโธ จ (แปลตามฉบับพมา)
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ครั้นแลว ราชทูตทั้งคูนั้น ก็ทําการอภิเษก แกพระกุมารนั้น
ในที่นั้นนั่นแล แลวใหยกเศวตฉัตรขึ้น มอบพระบรมราชโองการที่มี
พระดํารัสเหนือเกลาเหนือกระหมอมไววา เจาจงปกครองบานเมืองโดย
ชอบเถิด ดังนี้แลว เดินทางกลับไปตามทางที่มาแลวนั่นแล.
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงทําเนื้อความนี้ใหแจมแจง จึงตรัส
คําวา ปุรตฺถิมาย ทิสาย เปนตน.
ในสูตรนั้น มีขออุปมาเปรียบเทียบ ดังตอไปนี้:ก็พระนครคือนิพพาน พึงเห็นเหมือนมหานครที่มั่งคั่ง. พระธรรม
ราชาสัมมาสัมพุทธเจา ผูประกอบดวยโพชฌงครตนะ ๗ ประการ พึงเห็น
เหมือนพระเจาจักรพรรดิ ผูประกอบดวยรตนะ ๗ ประการ. นครคือ
กายของตน พึงเห็นเหมือนนครชายแดน. จิตตุปบาทที่โกงของภิกษุนี้
พึงเห็นเหมือนราชบุตรโกง ( ทรราช ) ในนครนั้น เวลาที่ภิกษุนี้พรั่ง
พรอมดวยนิวรณ ๕ พึงเห็นเหมือนเวลาที่ราชบุตร ( ทรราช ) อันเหลา
นักเลงแวดลอม. สมถกัมมัฏฐาน และวิปสสนากัมมัฏฐาน พึงเห็นเหมือน
ราชทูตเร็วทั้งคู. เวลาที่จิตถูกสมาธิในปฐมฌานเกิดขึ้น ตรึงไวมิให
หวั่นไหว พึงเห็นเหมือนเวลาที่ราชบุตรทรราชถูกทหารใหญจับพระเศียร.
ภาวะที่เมื่อปฐมฌาน พอเกิดขึ้นแลว นิวรณ ๕ ก็อยูหางไกล พึงเห็น
เหมือนภาวะที่เมื่อราชบุตรทรราช พอถูกทหารใหญจับพระเศียร เหลา
นักเลงทั้งหลายก็หนีกระจัดกระจายไปไกลคนละทิศละทาง. เวลาที่ภิกษุนั้น
ออกจากฌาน พึงเห็นเหมือนเวลาที่ทหารใหญ พอราชบุตรทรราชรับรองวา
จักทําตามพระบรมราชโองการ ก็ปลอยพระราชกุมาร.
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เวลาที่ภิกษุนั้นทําจิตใหควรแกการงาน ดวยสมาธิแลว เจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน พึงเห็นเหมือนเวลาที่อํามาตยทูลใหทราบกระแส
พระบรมราชโองการ ( แกราชบุตร )
การที่ภิกษุผูอาศัยสมถกัมมัฏฐาน และวิปสสนากัมมัฏฐาน แลว
สําเร็จเปนพระอรหันต ยกเศวตฉัตรคือวิมุตติขึ้น พึงทราบเหมือนการที่
ราชบุตรนั้น อันราชทูตทั้งคูนั้นทําการอภิเษก แลวยกเศวตฉัตรขึ้นถวาย
ในเมืองนั้นนั่นแล.
สวนเนื้อความของบททั้งหลาย มีอาทิวา จาตุมฺมหาภูติกสฺส ใน
คํามีอาทิวา นครนฺติ โข ภิกฺขุ อิมสฺเสต จาตุมฺมหาภูติกสฺส กายสฺส
อธิวจน ไดอธิบายไวอยางพิสดารแลวในตอนตน.
ก็ในสูตรนี้ กายพระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา นคร เพราะเปน
ที่ประทับอยูของราชบุตร คือวิญญาณอยางเดียว.
อายตนะ ๖ ตรัสเรียกวา ทวาร เพราะเปนประตู ( ทางออก )
ของราชบุตร คือ วิญญาณนั้น นั่นแล.
สติ ตรัสเรียกวา นายทวารบาล ( คนเฝาประตู ) เพราะเฝา
ประจําอยู ในทวารทั้ง ๖ นั้น.
ในบทนี้วา สมถะ และ วิปสสนา เปน ราชทูตดวน สมถะพึง
ทราบวา เหมือนทหารใหญ วิปสสนา พึงทราบวาเหมือนอํามาตย ผู
ประกอบดวยความเปนบัณฑิต เพราะถูกพระธรรมราชา ผูตรัสบอก
กัมมัฏฐาน ทรงสงไปแลว.
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บทวา มชฺเฌ สึฆาฏโก ความวา ทางสามแยกกลางนคร.
บทวา มหาภูตาน ไดแก มหาภูตรูปอันเปนที่อาศัยของหทยวัตถุ
อธิบายวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสศัพทวา มหาภูตรูป ๔ ไวก็เพื่อแสดง
( นิสสย ) ปจจัยของวัตถุรูปนั่นเอง.
พระราชบุตร คือ วิปสสนาจิต ประทับนั่งอยูที่ทางสามแยกคือหทย
รูป ในทามกลาง ( นครคือ ) กาย อันเหลาราชทูต คือสมถะและวิปสสนา
พึงอภิเษกตองการอภิเษกเปนพระอรหันต พึงเห็นเหมือนพระราชกุมารนั้น
( ประทับนั่ง ) อยูกลางนคร.
สวนพระนิพพานตรัสเรียกวา ยถาภูตพจน เพราะขยายสภาพ
ตามเปนจริง มิไดหวั่นไหว.
ก็อริยมรรค ตรัสเรียกวา ยถาคตมรรค เพราะอธิบายวาวิปสสนา
มรรคแมนี้ ก็เปนเชนกับวิปสสนามรรค อันเปนสวนเบื้องตนนั่นเอง
เพราะประกอบดีแลว ดวยองค ๘.
ขอเปรียบเทียบ ( ดังจะกลาวตอไปนี้ ) เปนขอเปรียบเทียบ ในฝาย
ที่นํามา เพื่อทําความนั้นเองใหปรากฏชัด.
อธิบายวา ในสูตรนี้ อุปมาดวยทวาร ๖ ( พระผูมีพระภาคเจาทรง
ยก ) มาเพื่อแสดงถึงพระขีณาสพ ผูบรรลุทัสสนวิสุทธิ ดวยอํานาจผัสสายตนะ ๖.
อุปมาดวยเจานคร ( พระผูมีพระภาคเจาทรงยก ) มาเพื่อแสดงถึง
พระขีณาสพ ผูบรรลุทัสสนวิสุทธิ ดวยอํานาจเบญจขันธ
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อุปมาดวยทางสามแยก ( พระผูมีพระภาคเจาทรงยก ) มาเพื่อแสดง
ถึงพระขีณาสพ ผูบรรลุทัสสนวิสุทธิ ดวยอํานาจเตภูมิกธรรม.
แตในสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสสัจจะทั้ง ๔ นั่นแหละไว
โดยยอ.
แทจริง ทุกขสัจนั่นแล พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไวแลวดวยองค
ประกอบของเมืองทั้งหมด. นิโรธสัจ ตรัสไวแลวดวยยถาภูตวจนะ มัคคสัจ
ตรัสไวแลวดวยถาคตมรรค. สวนตัณหาที่เปนเหตุใหทุกขเกิด คือ
สมุทยสัจ.
ในเวลาจบพระธรรมเทศนา ภิกษุผูถามปญหา ไดดาํ รงอยูใน
โสดาปตติผลแล.
จบ อรรถกถากิงสุกลสูตรที่ ๘
๙. วีณาสูตร

วาดวยทรงแสดงธรรมเปรียบดวยพิณ
[๓๔๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความพอใจ ความกําหนัด ความ
ขัดเคือง ความหลง หรือแมความคับแคนใจในรูปอันบุคคลพึงรูแจงดวย
จักษุ พึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุหรือแกภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง ภิกษุหรือภิกษุณี
พึงหามจิตเสียจากรูปอันบุคคลพึงรูแจงดวยจักษุนั้น ดวยมนสิการวา หนทางนั้นมีภัย มีภัยตั้งอยูเฉพาะหนา มีหนาม มีรกชัฏ เปนทางผิด เปน
ทางอันบัณฑิตเกลียด และเปนทางที่ไปลําบาก เปนทางอันอสัตบุรุษ
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ดําเนินไป ไมใชทางที่สัตบุรุษดําเนินไป ทานไมควรดําเนินทางนั้น ภิกษุ
หรือภิกษุณีพึงหามจิตเสียจากรูปอันบุคุคลพึงรูแจงดวยจักษุนั้น ฯลฯ ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจ ความกําหนัด ความขัดเคือง ความหลง หรือ
แมความคับแคนใจในธรรมารมณอันบุคคลพึงรูแจงดวยใจ พึงบังเกิดขึ้น
แกภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง ภิกษุหรือภิกษุณีพึงหามจิตเสียจาก
ธรรมารมณนั้น ดวยมนสิการวา หนทางนั้นมีภัย มีภัยตั้งอยูเฉพาะหนา
มีหนาม มีรกชัฏ เปนทางผิด เปนทางอันบัณฑิตเกลียด และเปนทางที่ไป
ลําบาก เปนทางอันอสัตบุรุษดําเนินไป ไมใชทางที่สัตบุรุษดําเนินไป เธอ
ยอมไมควรดําเนินทางนั้น ภิกษุหรือภิกษุณีพึงหามจิตเสียจากธรรมารมณ
อันบุคคลพึงรูแจงดวยใจนั้น.
[๓๔๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาวกลาถึงสมบูรณ แตเจาของ
ผูรักษาขาวกลาเปนผูประมาท และโคกินขาวกลาลงสูขาวกลาโนน พึงถึง
ความเมา ความประมาทตามตองการ แมฉันใด ปุถุชนผูไมสดับแลว
ไมทําความสํารวมในผัสสายตนะ ๖ ยอมถึงความเมา ความประมาท
ในกามคุณ ๕ ตามความตองการฉันนั้น. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาวกลา
สมบูรณแลว เจาของผูรักษาขาวกลาเปนผูไมประมาท และโคกินขาวกลา
พึงลงสูขาวกลาโนน เจาของผูรักษาขาวกลา พึงจับโคนั้นสนพาย แลว
ผูกรวมไวที่ระหวางเขาทั้งสอง ครัน้ แลวพึงตีกระหน่ําดวยตะพดแลวจึง
ปลอยไป โคตัวกินขาวกลาพึงลงสูขาวกลาโนน แมครั้งที่ ๒ ... แมครั้งที่ ๓
เจาของผูรักษาขาวกลาพึงจับโคสนสะพายแลวผูกรวมไวที่ระหวางเขาทั้ง ๒
ครั้นแลวจึงตีกระหน่ําดวยตะพด แลวจึงปลอยไป โคกินขาวกลานั้น
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อยูในบานก็ดี อยูในปาก็ดี พึงเปนสัตวยืนมากหรือนอนมาก ไมพึงลงสู
ขาวกลานั้นอีก พลางระลึกถึงการถูกตีดวยไมครั้งกอนนั้นนั่นแหละ ฉันใด
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คราใด จิตอันภิกษุขมขูแลว ขมไวดีแลว ในผัสสายตนะ ๖ คราวนั้น จิตยอมดํารงอยู สงบนิ่งในภายใน มีธรรมเอกผุดขึ้น
ยอมตั้งมั่น ฉันนั้นเหมือนกันแล.
[๓๔๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระราชาหรือราชมหาอํามาตย
ยังไมเคยไดฟงเสียงพิณ พระราชาหรือราชมหาอํามาตย ฟงเสียงพิณแลว
พึงกลาวอยางนี้วา แนะทานผูเจริญ นั่นเสียงอะไรหนอ นาชอบใจ นาใคร
นามัวเมา นาหมกมุน นาพัวพันอยางนี้ บุรุษนั้นกราบทูลวา ขอเดชะ
เสียงนั้นเปนเสียงพิณ พระราชาหรือราชมหาอํามาตยพึงกลาววา แนะทาน
ผูเจริญ ทานทั้งหลายจงไปนําพิณนั้นมาใหเรา ราชบุรุษทั้งหลายพึงนําพิณ
มาถวาย พึงกราบทูลวา นี่คือพิณนั้น พระราชาหรือราชมหาอํามาตย
นั้นพึงกลาววา แนะทานผูเจริญ ฉันไมตองการพิณนั้น ทานทั้งหลาย
จงนําเสียงพิณนั้นมาใหแกเราเถิด ราชบุรุษกราบทูลวา ขอเดชะ ขึ้นชื่อวา
พิณนี้มีเครื่องประกอบหลายอยาง มีเครื่องประกอบมาก นายชางประกอบดี
แลวดวยเครื่องประกอบหลายอยาง คือธรรมดาวาพิณนี้ อาศัยกระพอง
อาศัยราง อาศัยลูกบิด อาศัยนม อาศัยสาย อาศัยคันชัก และอาศัย
ความพยายามของบุรุษซึ่งสมควรแกพิณนั้น มีเครื่องประกอบหลายอยาง
มีเครื่องประกอบมาก นายชางประกอบดีแลวดวยเครื่องประกอบหลายอยาง
จึงจะสงเสียงได พระราชาหรือราชมหาอํามาตยทรงผาพิณนั้น ๑๐ เสี่ยง
หรือ ๑๐๐ เสี่ยง แลวกระทําใหเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย แลวพึงเผาไฟแลว
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พึงกระทําใหเปนเขมา โปรยไปดวยลมแรง หรือพึงลอยไปเสียในแมน้ํา
มีกระแสอันเชี่ยว ทาวเธอตรัสอยางนี้วา ทานผูเจริญ ไดยินวา ชื่อวาพิณนี้
ไมไดสติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเลวทรามกวาพิณนี้ไมมี เพราะพิณนี้ คนตอง
มัวเมา ประมาทหลงใหลจนเกินขอบเขต ฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุก็ฉันนั้นนั่นแล ยอมแสวงหาคติแหงรูป คติแหงเวทนา...สัญญา ...
สังขารทั้งหลาย... วิญญาณเทาที่มีอยู เมื่อเธอแสวงหาคติแหงรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณเทาที่มีอยู ความยึดถือโดยคติของภิกษุนั้นวาเรา
หรือวาของเรา หรือวาเปนเรา แมนั้นก็ไมมีแกเธอ
จบ วีณาสูตรที่ ๙
อรรถกถาวีณาสูตรที่ ๙
ในวีโณปมสูตรที่ ๘ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
พระศาสดาทรงเริ่มคําวา ยสฺส กสฺสจิ ภิกขฺ เว ภิกฺขุสฺส วา
ภิกฺขุนิยา วา ดังนี้ไว เพือ่ แสดงวา เปรียบเหมือนวา มหากุฏมพี
ทํากสิกรรมมาก เสร็จนาไดขาวกลาแลว สรางปะรําไวที่ประตูเรือน เริม่
ถวายทานแดสงฆทั้งหลาย. ถึงแมเขาจะตั้งใจถวายแดพระสงฆทั้งสองฝาย
( เทานั้น ) ก็จริง ถึงกระนั้น เมื่อบริษัททั้งสองฝาย อิ่มหนําสําราญแลว
แมชนที่เหลือก็พลอยอิ่มหนําสําราญไปดวยฉันใด พระผูมีพระภาคเจา ก็
ฉันนั้นเหมือนกัน ทรงบําเพ็ญบารมีมา ๔ อสงไขยเศษ ทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ ที่ควงโพธิพฤกษ ทรงแสดงธรรมจักรอันประเสริฐ
๑. ปาฐะวา ปติฏาปต ฉบับพมาเปน ปฏิต แปลตามฉบับพมา
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ประทับนั่งที่พระเชตวันมหาวิหาร เมื่อประทานธรรมบูชา แกภิกษุบริษัท
และภิกษุณีบริษัท จึงทรงปรารภวีโณปมสูตร. ก็วโี ณปมสูตรนี้นั้น ถึงจะ
ทรงปรารภหมายเอาบริษัททั้งสอง ( เทานั้น ) ก็จริง ถึงกระนั้น ก็มิได
ทรงหามบริษัทที่ ๔. เพราะฉะนั้น แมบริษัททัง้ มวล ก็ควรฟงได ทั้งมี
ศรัทธาไดดวย ทั้งบําเพ็ญใหบริบูรณแลว ก็จะไดดื่มอรรถ แหพระธรรมเทศนานั้น.
บรรดาบทเหลานั้น ในบทวา ฉนฺโท เปนตน พึงทราบวินิจฉัย
ดังตอไปนี้ .
ตัณหาที่มีกําลังออนแรกเกิด ชือ่ วา ฉันทะ ฉันทะนั้นไมสามารถ
เพื่อใหกําหนัดได. แตตัณหาที่มีกําลัง เมื่อเกิดขึ้นบอย ๆ จึงชื่อวา ราคะ
ราคะนั้นสามารถทําใหกําหนัดยินดีได. ความโกรธที่มีกําลังนอย แรกเกิด
ไมสามารถ เพื่อจะถือทอนไมเปนตนได ชื่อวาโทสะ. สวนความโกรธที่มี
กําลังมาก เกิดขึ้นติดตอกันมา สามารถจะทําการเหลานั้นได ชือ่ วา ปฏิฆะ.
สวนความไมรูที่เกิดขึ้นดวยอํานาจแหงความหลงและความงมงาย ชื่อวา
โมหะ. เมื่อเปนเชนนั้น ในสูตรนี้ เปนอันทานสงเคราะหอกุศลมูล ๓
ไวดวยบทที่ ๕. เมื่อถือเอาอกุศลมูลเหลานั้นแลว กิเลสที่มอี กุศลธรรม
เหลานั้นเปนมูล ก็เปนอันทรงหมายเอาแลวแล.
อีกอยางหนึ่ง ดวยบททั้ง ๒ วา ฉนฺโท ราโค นี้ เปนอันทรง
หมายเอา จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภจิต ๘ ดวง.
๑

๒

๑. ปาฐะวา ปริโยคาหิตฺวา ปสฺส ฉบับพมาเปน ปริโยคาหิตฺวา จสฺส แปลตาม
ฉบับพมา.
๒. ปาฐะวา สมตฺโถ ฉบับพมาเปน อสมตฺโถ แปลตามฉบับพมา.
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ดวยบททั้ง ๒ วา โทโส ปฏิฆ เปนอันทรงหมายเอาจิตตุปบาท
ที่สหรคตดวยโทมนัส ๒ ดวง.
ดวยบทวา โมหะ เปนอันทรงหมายเอาจิตตุปบาทที่สหรคตดวย
อุทธัจจะและวิจิกิจฉา สองดวง ปราศจาก โลภะ และโทสะ. สรุปแลวเปน
อันทรงแสดงจิตตุปบาท ( ฝายอกุศล ) ๑๒ ดวง ทั้งหมดไวแลว.
บทวา สภโย ความวา มีภัย เพราะเปนสถานที่อยูอาศัยของ
พวกโจรคือกิเลส.
บทวา สปฺปฏิกโย ความวา มีภัยเฉพาะหนา เพราะเปนเหตุ
แหงการฆา และการจองจําเปนตน.
บทวา สกณฺฏโก ความวา มีหนาม เพราะมีหนามมีราคะ เปนตน
บทวา อุมฺมคฺโค ความวา ไมใชทางสําหรับผูจะดําเนินไปสูเทวโลก
มนุสสโลก หรือพระนิพพาน.
บทวา กุมฺมคฺโค ความวา ชื่อวาทางชั่ว เพราะเปนทางใหถึงอบาย
เหมือนทางเทาที่ทอดไปสูสถานที่ซึ่งนารังเกียจ สะอิดสะเอียน.
บทวา ทุหิติโก มีอรรถวิเคราะหวา ชื่อวา อิริยนา เพราะเปน
ที่ดําเนินไป. ทางชื่อวา ทุหิติโก เพราะเปนที่ไปลําบาก.
เพราะวาทางใด ไมมีของขบเคี้ยว มีมลู ผลาหารเปนตน หรือของ
ลิ้ม ทางนั้นมีการไปลําบาก. คนเดินไปทางนั้นแลว ไมสามารถจะถึงที่
มุงหมายได (ฉันใด) คนดําเนินไปแมสูทางคือกิเลส ก็ไมอาจถึงสัมปตติภพ
๑

๒

๑. โมหมานโทสรหิตา ฉบับพมา โมหปเทน โลภโทสรหิตา แปลตามฉบับพมา
๒. ปาฐะวา ราคาทีหิ กณฺฏโก ฉบับพมาเปฯ ราคาทีหิ กณฺฏเกหิ แปลตามฉบับพมา.
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ได ( ฉันนั้น ) เพราะฉะนั้น ทางคือกิเลสพระองคจึงตรัสวา ทุหิติโก
(เปนทางที่ไปลําบาก). ปาฐะวา ทฺวีหิติโก ก็ม.ี ความหมายก็แนวเดียว
กันนั่นแหละ.
บทวา อสปฺปุริสเสวิโต ความวา เปนทางที่อสัตบุรุษ มีพระโกกาลิกะเปนตน เดินไปแลว.
บทวา ตโต จิตตฺ  นิวารเย ความวา พึงหามจิตนั้นที่เปนไป
แลวดวยอํานาจแหงฉันทะเปนตน จากรูปเหลานั้น ที่จะพึงรูแจงไดทาง
จักษุ ดวยอุบาย มีการระลึกถึงอสุภารมณเปนตน อธิบายวา เมื่อความ
กําหนัดในเพราะอิฏฐารมณ เกิดขึ้นในจักษุทวาร จิตของผูระลึกถึง (มัน)
โดยความเปนอสุภะ จะหมุนกลับ. เมื่อความขัดเคืองในเพราะอนิฏฐารมณ
เกิดขึ้น จิตของผูระลึกถึงมัน โดยเมตตา จะหมุนกลับ. เมื่อความหลง
ในเพราะมัชฌัตตารมณเกิดขึ้น จิตของผูระลึกถึงการสอบถามอุทเทส
การอยูกับครู จะหมุนกลับ. แตบุคคลเมื่อไมสามารถทําอยางนี้ได ควร
ระลึกถึง ความที่พระศาสดาเปนผูยิ่งใหญ ความที่พระธรรมเปนสวากขาตธรรม และความปฏิบัติชอบของพระสงฆ. เพราะวาเมื่อภิกษุพิจารณา
ความที่พระศาสดาเปนผูยิ่งใหญก็ดี ความที่พระธรรมเปนสวากขาตธรรม
ก็ดี พิจารณาการูปฏิบัติชอบของพระสงฆก็ดี จิตจะหมุนกลับ. ดวยเหตุนั้น
จึงไดกลาวไววา อสุภาวชฺชนาทีหิ อุปาเยหิ นิวารเย.
บทวา กิฏ  ไดแกหัวคลาที่เกิดขึ้นในที่ ๆ แออัด. บทวา สมฺปนฺน
ไดแกบริบูรณแลว คืองอกงามดีแลว. บทวา กิฏาโต ไดแกเคี้ยวกิน
ขาวกลา.
๑. ปาฐะวา สุปฏิปตฺติ ฉบับพมาเปน สุปฏิปตฺติ แปลตามฉบับพมา.
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ในบทวา เอวเมว โข นี้ พึงเห็นเบญจกามคุณเหมือนขาวกลา
ที่สมบูรณแลว. จิตโกง พึงเห็นเหมือนโคที่กินขาวกลาในที่แออัด เวลา
ที่ภิกษุละทั้งสติ ( ปลอยใจ ) เที่ยวไปในทวารทั้ง ๖ เหมือนกับในเวลาที่
ผูเฝาขาวกลาประมาทฉะนั้น. ภาวะที่ภิกษุไมไดบรรลุสามัญญผล เพราะ
ธรรมฝายกุศลเสื่อมไป ในเมื่อจิตอาศัยการอยูปราศจากสติ มีหนาที่รักษา
ทวาร ๖ ชอบใจเบญจกามคุณ พึงทราบวาเหมือนเจาของขาวกลาไมได
รับผลแหงขาวกลา เพราะขาวกลาที่กําลังทอง ถูกโคกิน โดยอาศัยความ
ประมาทของผูรักษาขาวกลา ฉะนั้น.
บทวา อุปริฆฏาย ไดแกในระหวางเขาทั้งสอง. บทวา สุนิคฺคหิต
นิคฺคณฺเหยฺย ความวา จับใหมั่นที่เชือกสนสะพายที่พาดอยูเหนือเขา
บทวา ทณฺเฑน ความวา ดวยตะพด มีลักษณะคลายคอน
บทวา เอว หิ โส ภิกขฺ เว โคโณ ความวา โคนั้นอาศัย.
ความเผลอของคนเฝาขาวกลาอยางนี้แลว ในขณะที่อยากจะกินขาวกลา
จะถูกเจาของปราบใหหมดพยศ โดยการกําหราบ ตี แลวปลอยไปอยางนี้.
บทวา เอวเมว โข ความวา แมในพระสูตร นี้ กามคุณทั้ง ๕
พึงเห็นเปนเหมือนขาวกลาที่สมบูรณ. จิตโกง พึ่งเห็นเปนเหมือนโคที่
ชอบกินขาวกลา. การไมปลอยสติไปในทวารทั้ง ๖ ของภิกษุนี้ พึงเห็น
เปนเหมือนความไมเผลอ ของผูเฝาขาวกลา. พระสูตร เปรียบเหมือนไม
๑

๒

๓

๑. ปาฐะวา ฆาตาน ฉบับพมาเปน ฆฏาย แปลตามฉบับพมา.
๒. ปาฐะวา อิทานิป ฉบับพมาเปน อิธาป แปลตามฉบับพมา.
๓. ปาฐะวา สุตฺตโต ฉบับพมาเปน สุตฺตนฺโต แปลตามฉบับพมา.
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ตะพด. การระลึกถึงพระสูตรนั้น ๆ ในบรรดาพระสูตรทั้งหลายมี อนมตคฺคิยสูตร เทวทูตสูตร อาทิตตสูตร อาสีวิสูปมสูตร อนาคตภยสูตร เปนตน
ในเวลาที่จิตมุงหนาสูอารมณหยาบในภายนอก แลวหักหามจิตตุปบาทไว
จากอารมณที่หยาบ แลวหยั่งลงในมูลกัมมัฏฐาน พึงทราบวา เปนเหมือน
การตีโคดวยไมตะพด ในเวลาที่มันบายหนาลงสูขาวกลา.
ดวยเหตุนั้น พระโบราณาจารยจึงไดกลาวไววา :เพราะไดฟงพระสูตรที่ตรัสดีแลว ใจจึงผอง
สงบ และจิตนั้นจะประสบปติและสุข ในเวลานั้น
ใจของเธอจะดํารงอยูในอารมณ (แหงกัมมัฏฐาน)
เหมือนโคที่กินขาวกลา ถูกหวดดวยตะพดฉะนั้น.
บทวา อุทุชิต แปลวา จิตอันภิกษุขมแลว. บทวา สุทุชิต
แปลวา กายเปนจิตอันภิกษุขมไวดีแลว. อธิบายวา อันเธอชนะแลวดวย
ดีบาง. บทวา อุทุ สุทุ นี้เปนเพียงนิบาตทานนั้น. บทวา อชฺฌตฺต
แปลวา มีอารมณเปนภายใน. ในบทวา สนฺติฏติ เปนตน มีอธิบายวา
สงบอยูดวยอํานาจแหงปฐมฌาน สงบนิง ดวยอํานาจแหงทุติยฌาน เปนจิต
มีธรรมอยางเอกผุดขึ้น ดวยอํานาจแหงตติยฌาน ตั้งมั่นดวยอํานาจแหง
๑

๒

๓

๑. ปาฐะวา ปุถุตฺตารมมณาภิมุขกาโล. อมนตคฆิย...ฉบับพมาเปน ปุถุตารมฺมณา
ภิมุขกาเล อนมตคฺคิย...แปลตามฉบับพมา.
๒. ปาฐะวา กิฏาภิมุขกาโล. ทณฺเฑน ฉบับพมาเปน กิฏาภิมุขกาเล ทณฺเฑน
แปลตามฉบับพมา
๓. ปาฐะวา อุรุ สุรุติ ฉบับพมาเปน อุทุ สุทุ และตรงตามฉบับพมา.
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จตุตถฌาน อีกอยางหนึ่งคําทั้งหมดนี้ พึงทราบดวยอํานาจปฐมฌาน. จริง
อยู ธรรมดาอินทริยสังวรสีล พระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสไววา เปนการ
อนุรักษสมถะ ดวยคํามีประมาณเทานี้.
บทวา รฺโ วา หมายถึงเจาเมืองชายแดนลางองคนั้นเอง.
บทวา สทฺท สุเณยฺย ความวา ตื่นบรรทมในเวลาเชา พึงได
สดับเสียงพิณอันไพเราะ ที่นักพิณผูช ํานาญดีดอยู.
ในบทวา รชนีโย เปนตน มีอธิบายวา ชือ่ วา รชนีโย เพราะ
ใหจิตยินดี. ชื่อวา กมนีโย เพราะชอบใหใคร. ชือ่ วา มทนีโย เพราะ
( ทําให ) จิตมัวเมา ชื่อวา มุจฺฉนีโย เพราะหลงโดยเปนเหมือนทําจิตให
ลุมหลง. ชือ่ วา พนฺธนีโย เพราะผูกพันไวโดยยืดถือเหมือนผูกมัดไว.
บทวา อล เม โภ ความวา เมื่อเห็นสัณฐานของพิณแลวไม
ปรารถนา จึงกลาวอยางนี้.
บทวา อุปธารเณ ไดแก ลูกบิด ( สําหรับขึ้นสาย ).
บทวา โกณ ไดแก ไมแกน ๔ เหลี่ยม.
บทวา โส ต วีณ ความวา พระราชานั้น รับสั่งวา ทานทั้งหลาย
จงนําพิณนั้นมา เราจะดูเสียงของมัน แลวทรงจับพิณนั้น.
ในบทวา ทสธา วา เปนตน มีอธิบายวา พึงผาออกเปน ๑๐ เสี่ยง
กอน. ครัน้ พระองคไมเห็นเสียงของมัน จึงทรงผาออกเปน ๑๐๐ เสี่ยง
เมื่อไมทรงเห็นอยางนั้น จึงทรงสับเปนชิ้น ๆ เมื่อไมทรงเห็นอยางนั้น
๑

๑. ปาฐะ สตฺตธา แตในบาลี และฉบับพมาเปน สตธา จึงแปลตามนั้น.
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จึงทรงพระดําริวา จักเผาชิ้นเล็กชิ้นนอย สวนเสียงจะหนีออกไป คราวนัน้
เราจักเห็นมัน ดังนี้แลว จึงใชไฟเผา เมื่อไมทรงเห็นอยางนั้น จึงทรง
พระดําริวา ละอองเขมาที่เบา ๆ จักปลิวไปตามลม สวนเสียงจักออกไป
ตกลงใกลเทาเหมือนขาวสารขาวเปลือก. เมื่อนั้น เราจักเห็นมัน แลวทรง
โปรยไปที่ลมแรง ๆ. แมอยางนั้นก็ไมทรงเห็น จึงทรงพระดําริวา ละออง
เขมาจักลอยไปตามน้ํา สวนเสียงจักขามออกไป เหมือนคน (ขาม) ไปสูฝง
เมื่อนั้นเราจักเห็นมัน จึงทรงลอยมันไป ตามแมน้ําที่มีกระแสเชี่ยว.
บทวา เอว วเทยฺย ความวา พระราชาเมื่อไมทรงเห็นดวยอุบายวิธี
เหลานี้ แมทุกอยาง จึงตรัสกับคนเหลานั้นอยางนี้.
บทวา อสติ กิราย ความวา ไดยิน พิณนีไ้ มไดสติ. อธิบายวา
เปนพิณชั้นเลว. บทวา อสติ นี้ เปนคําเรียกถึงสิ่งที่ลามก.
สมดังที่ทานกลาวไววา
อสา โลกิตฺถิโย นาม
เวลา ตาส น วิชชฺ ติ
สารตฺตา จ ปคพฺภา จ สิขี สพฺพฆโส ยถา
ขึ้นชือ่ วาหญิงประโลมโลก ลามก ทั้งราน ทั้งคะนอง ไมมีขอบเขต
เหมือนไฟที่กินไมเลือก ฉะนั้น.
บทวา ยเถว ยงฺกิฺจิ วีณา นาม มีอธิบายวา ไมใชพิณ
อยางเดียวเทานั้นที่เลว ถึงสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับดนตรีทุกชนิดก็เลวเหมือน
พิณนั่นแหละ .
๑

๒

๓

๔

๑. ปาฐะวา จาร คจฺฉนฺโต ปุริโส วิย นิกขฺ มิตฺวา ปติสฺสติ ฉบับพมาเปน ปาร
คจฺฉนฺโต ปุริโส วิย นิกฺขมิตฺวา ตริสฺสติ แปลตามฉบับพมา
๒. ปาฐะวา อสฺสา ฉบับพมาเปน อสา แปลตามฉบับพมา
๓. ปาฐะวา สพฺพโส ฉบับพมาเปน สพฺพฆโส แปลตามฉบับพมา
๔. ปาฐะวา ยเถว ปน อย วีณาเยว ลามิกา ยเถวสฺส อย วีณา นาม. เอว
ยงฺกิฺจิ อฺมป ตนฺติพทฺธ สพพ ลามกเมวาติ อตฺโถ. ฉบับพมาเปน
ยเถ ปน อย วีณา นาม. เอว ยงฺกิฺจิ อฺมฺป ตนฺตพิ ทฺธ สพฺพ ต

ลามกเมวาติ อตฺโถ แปลตามฉบับพมา.
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พึงทราบวินิจฉัย ในบทวา เอวเมว โข นี้ ดังตอไปนี้ :เบญจขันธ พึงทราบวา เหมือนพิณ. พระโยคาวจรพึงทราบวา เหมือน
พระราชา พระราชานั้น จําเดิมแตทรงผาพิณนั้นออก เปน ๑๐ เสี่ยง
แลวทรงใครครวญดู ก็ไมทรงเห็นเสียง จึงไมมีประสงคพิณฉันใด พระโยคาวจร ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อพิจารณาเบญจขันธ ไมเห็นอะไรที่จะ
พึงถือเอาวาเรา หรือของเรา ก็ไมมคี วามประสงคดวยขันธ. ดวยเหตุนั้น
เมื่อจะทรงแสดงการพิจารณาขันธนั้นแกภิกษุนั้น จึงตรัสคํามีอาทิวา รูป
สมนฺเนสติ ยาวตา รูปสฺส คติ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมนฺเนสติ ไดแก ปริเยสติ ( แปลวา
แสวงหา ).
บทวา ยาวตา รูปสฺส คติ ความวา คติของรูปมีประมาณเทาใด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา คติ ไดแกคติ ๕ อยาง คือ คติคติ ๑
สัญชาติคติ ๑ สลักขณคติ ๑ วิภวคติ ๑ เภทคติ๑.
บรรดาคติทั้ง ๕ นั้น ขึ้นชื่อวา รูปนี้ จะทองเที่ยวหมุนเวียนไป
ในระหวางนี้ เบื้องต่ํา จดอเวจีนรก เบื้องบน จดพรหมโลกชั้นอกนิษฐ
การทองเที่ยวหมุนเวียนไปนี้ ชื่อวา คติคติ ของรูปนั้น.
อนึ่งกายนี้ ไมใชเกิดที่กลีบบัวหลวงเลย ไมใชเกิดที่กลีบบัวเขียว
และดอกบัวขาบเปนตน แตเกิดที่ระหวางทออาหารใหม และทออาหารเกา
คือในโอกาสที่มืดมนเหลือหลาย ที่เปนที่ทองเที่ยวไปในปาที่มีกลิ่นเหม็น
นาเกลียดอยางยิ่ง เหมือนหนอนที่เกิดในปลาเนา เปนตน นี้ชื่อวา
สฺชาติคติ ของรูป.
๑

๑. ปาฐะวา พหุวิธา ฉบับพมาเปน ปฺจวิธา แปลตามฉบับพมา.
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ก็ลักษณะของรูป มีสองอยาง คือ ปจจัตตลักษณะ กลาวคือ การ
ยอยยับที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชื่อวารูป
เพราะอรรถวา ยอยยับไป ๑ สามัญญลักษณะ คือความไมเทียงเปนตน ๑
นี้ชื่อวา สลักขณคติ ของรูปนั้น.
ความไมมีแหงรูป ทานกลาวไวอยางนั้น :ปาใหญ เปนคติของเนื้อทั้งหลาย
อากาศเปนคติ ของปกษีทั้งหลาย
วิภพ ( สภาวะที่ปราศจากภพ ) เปนคติของธรรมทั้งหลาย.
พระนิพพาน เปนคติของพระอรหันต
ชื่อวา วิภวคติ. ก็ความแตกตางแหงรูปนั้น นีช้ อื่ วา เภทคติ. แมใน
เวทนาเปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน. แทจริง ในทีน่ ี้ พึงทราบคติวาเปนที่
เกิดแหงรูปเหลานั้น ( วาเกิดใน ) เบือ้ งบน จนถึงภวัคคพรหมอยางเดียว.
แตในสลักขณคติ พึงทราบลักษณะเฉพาะอยาง ดวยสามารถ แหงการ
เสวย การจําได การปรุงแตง และการรูแจง.
บทวา ตมฺป ตสฺส น โหติ ความวา แมการยึดถือ ๓ อยาง
ในรูปารมณเปนตน ดวยอํานาจ ทิฏฐิ ตัณหา และ มานะ ที่ทาน
แสดงไวอยางนี้วา เรา วา ของเรา หรือวา เราเปนนั้น ก็ไมมีแก
พระขีณาสพนั้น รวมความวา พระสูตรชื่อวาเปนไปตามลําดับ. ดวย
เหตุนั้น ทานจึงกลาวไว ในมหาอัฏฐกถาวา
๑

๒

๓

๑. ปาฐะวา โสมมนสฺส ฉบับพมาเปน โส ปนสฺส แปลตามฉบับพมา
๒. ปาฐะวา สลกฺขณคติ อยฺจ ฉบับพมาเปน สลกฺขณคติย จ แปลตามฉบับพมา
๓. ปาฐะวา ทิฏิตณฺหามาน คาหตฺตยต ขีณาสวสฺส ฉบับพมาเปน ทิฏิตณฺหามานคฺคาหตฺตย ตมฺป ตสฺส แปลตามฉบับพมา.
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ศีลทานกลาวไวในเบื้องตน สมาธิ และภาวนา
ทานกลาวไวแลว ในทามกลาง และนิพพาน
กลาวไวในที่สุด ขออุปมาดวยพิณนี้ พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงไวแลว ดังนี้.
จบ อรรถกถาวีณาสูตรที่ ๙
๑๐. ฉัปปาณสูตร

วาดวยภิกษุผูเปนเสี้ยนหนามของชาวบาน
[๓๐๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุรุษผูมีตัวเปนแผล มีตวั เปนพุพอง
พึงเขาไปสูปาหญาคา ถาแมหนอหญาคาพึงตําเทาของบุรุษนั้น ใบหญาคา
พึงบาดตัวที่พุพอง บุรุษนั้นพึงเสวยทุกขโทมนัส ซึ่งมีการตําและการบาดนั้น
เปนเหตุ โดยยิ่งกวาประมาณ แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูป
ในธรรมวินัยนี้ อยูในบานก็ดี อยูในปาก็ดี ยอมไดบุคคลผูกลาวทวงวา
ทานผูนี้แล กระทําอยางนี้ มีสมาจารอยางนี้ เปนผูไมสะอาด และเปน
หนามของชาวบาน. ครัน้ ทราบ ภิกษุนั้นวา เปนผูไมสะอาด และเปน
เสี้ยนหนามแหงชาวบานอยางนี้แลว พึงทราบอสังวรและสังวร ตอไป.

วาดวยอสังวรและสังวรเปรียบดวยคนจับสัตว ๖ ชนิด
[๓๔๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อสังวรเปนอยางไร. ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมนอมใจไปในรูปอันนารัก ยอม
ขัดเคืองในรูปอันไมนารัก ยอมไมเปนผูเขาไปตั้งกายสติไว มีใจมีประมาณ
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นอยอยู และยอมไมรูชัดชึ่งเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติอันเปนที่ดับไปไมเหลือ
แหง อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น อันบังเกิดขึ้นแลวแกเธอ ตามความ
เปนจริง ภิกษุฟงเสียงดวยหู . . . ดมกลิ่นดวยจมูก . . . ลิ้มรสดวยลิ้น . . .
ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย . . . รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมนอมใจ
ไปในธรรมารมณอันนารัก ยอมขัดเคืองในธรรมารมณอันไมนารัก ยอม
ไมเปนผูเขาไปตั้งกายสติไว มีใจมีประมาณนอยอยู และยอมไมรูชัดซึง่
เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับไปไมเหลือ แหงอกุศลธรรมอันลามก
เหลานั้น อันบังเกิดขึ้นแลวแกเธอ ตามความเปนจริง.
[๓๔๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว ๖ ชนิด
ซึ่งมีอารมณตางกัน มีโคจร (ที่หากิน) ตางกัน แลวผูกดวยเชือกที่เหนียว
คือ จับงู จระเข นก สุนขั บาน สุนัขจิ้งจอก ลิง แลวผูกดวยเชือกที่เหนียว
ครั้นแลวพึงขมวดปมรวมกันไวตรงกลางปลอยไป. ภิกษุทั้งหลาย ทีนั้นแล
สัตว ๖ ชนิดซึ่งมีอารมณตางกัน มีโคจรตางกันเหลานั้น พึงดึงกันและกัน
เขาหาเหยื่อและอารมณของตน ๆ งูพึงดึงมาดวยคิดวา เราจักเขาไปสูจอม
ปลวก จระเขพึงดึงมาดวยคิดวา เราจักลงน้ํา นกพึงดึงมาดวยคิดวา เราจัก
บินขึ้นสูอากาศ สุนัขบานพึงดึงมาดวยคิดวา เราจักเขาบาน สุนัขจิ้งจอก
พึงดึงมาดวยคิดวา เราจักไปสูปาชา ลิงพึงดึงมาดวยคิดวา เราจักเขาไป
สูปา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล สัตว ๖ ชนิดเหลานั้น ตางก็จะไป
ตามวิสัยของตน ๆ พึงลําบาก เมื่อนัน้ บรรดาสัตวเหลานั้น สัตวใดมี
กําลังมากกวาสัตวทั้งหลาย สัตวเหลานั้นพึงอนุวัตรคลอยตามไปสูอํานาจ
แหงสัตวนั้น แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปใดรูปหนึง่ ไมไดอบรม
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ไมกระทําใหมากซึ่งกายคตาสติ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จักษุจะฉุดภิกษุนั้นไป
ในรูปอันเปนที่พอใจ รูปอันไมเปนที่พอใจ จะเปนของปฏิกูล ฯลฯ ใจ
จะฉุดไปในธรรมารมณอันเปนที่พอใจ ธรรมารมณอันไมเปนที่พอใจ จะ
เปนของปฏิกูล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อสังวรเปนอยางนี้แล.
[๓๔๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังวรเปนอยางไร. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมไมนอมใจไปใน
รูปอันนารัก ยอมไมขัดเคืองในรูปอันไมนารัก เปนผูเขาไปตั้งกายสติไว มี
ใจหาประมาณมิไดอยู และยอมรูชัดซึ่งเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติอันเปนที่ดับ
ไปไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น อันบังเกิดขึ้นแลวแกเธอ
ตามความเปนจริง ฯลฯ ภิกษุรูแจงธรรมารมณดว ยใจแลว ยอมไมนอมใจ
ไปในธรรมารมณอันนารัก ยอมไมขัดเคืองในธรรมารมณอันไมนารัก เปน
ผูเขาไปตั้งกายสติไว มีใจหาประมาณมิไดอยู และยอมรูชดั ซึ่งเจโตวิมุตติ
ปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับไปไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น อัน
บังเกิดขึ้นแลวแกเธอ ตามความเปนจริง.
[๓๕๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว ๖ ชนิด
ซึ่งมีอารมณตางกัน มีอาหารตางกัน คือ พึงจับงู จระเข นก สุนัขบาน
สุนัขจิ้งจอก ลิง แลวผูกดวยเชือกอันเหนียวแนน ครั้นแลวพึงผูกติดไว
ที่หลักหรือทีเ่ สาอันมั่นคง. ภิกษุทั้งหลาย ที่นั้นแล สัตว ๖ ชนิดเหลานั้น
ซึ่งมีอารมณตางกัน มีอาหารตางกัน พึงดึงกันและกันเขาหาอาหารและ
อารมณของตน ๆ คือ งูพิษดึงมาดวยคิดวา เราจักเขาไปสูจอมปลวก จระเข
พึงดึงมาดวยคิดวา เราจักลงน้ํา นกพึงดึงมาดวยคิดวา. เราจักบินขึ้นสู
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อากาศ สุนขั บานพึงดึงมาดวยคิดวา เราจักเขาบาน สุนัขจิ้งจอกพึงดึงมา
ดวยคิดวา เราจักไปเขาปาชา ลิงพึงดึงมาดวยคิดวา เราจักเขาไปสูปา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล สัตว ๖ ชนิดเหลานั้น ตางก็จะไปตามวิสัยของตนๆ
พึงลําบาก เมื่อนั้นสัตวเหลานั้นพึงยืนพิง นั่งพิง นอนพิงหลักหรือเสา
นั้นเอง แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งอบรม กระทํา
ใหมากซึ่งกายดวยสติ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จักษุยอมไมฉุดภิกษุนั้นไปใน
รูปอันเปนที่พอใจ รูปอันไมเปนที่พอใจ ยอมไมเปนของปฏิกูล ฯลฯ ใจ
ยอมไมฉุดไปในธรรมารมณอันเปนที่พอใจ ธรรมารมณอันไมเปนที่พอใจ
ยอมไมเปนของปฏิกูล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังวรเปนอยางนี้แล ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย คําวา หลักหรือเสาอันมั่นคงนั้น เปนชื่อของกายคตาสติ
เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา กายคตาสติ เราทั้งหลาย
จักอบรม กระทําใหมาก กระทําใหเปนดังยาน กระทําใหเปนที่ตั้ง ให
มั่นคง สั่งสมแลว ปรารภดีแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึง
ศึกษาอยางนี้แลว.
จบ ฉัปปาณสูตรที่ ๑๐
อรรถกถาฉัปปาณสูตรที่ ๑๐
ในฉัปปาณสูตรที่ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อุรูคตฺโต แปลวา ตัวมีแผล. ชื่อวา ปกฺกคตฺโต เพราะ
แผลเหลานั้นนั่นแล เนาฟอน. บทวา สรวน แปลวา ปามีหนาม. บทวา
เอวเมว โข ความวา บุคคลผูทุศีล พึงทราบวา เหมือนคนมีตัวเต็มไป
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ดวยแผล. ทุกขที่เกิดภิกษุผูถูกเพื่อนสพรหมจารีในที่นั้น กลาวอยาง
ผูนั้นเปนผูกระทํากรรมเหลานี้ ๆ พึงทราบเหมือนทุกขโทมนัสที่เกิดขึ้น
แกบุรุษนั้น ผูถูกหนอหญาคาแทง และมีตัวถูกใบไมที่มีหนาม ซึ่งเปรียบ
ดวยคมดาบบาดเอา.
บทวา ลภติ วตฺตาร ความวา ไดทักทวง. บทวา เอวการี
ความวา เปนผูกระทําเวชกรรม และทูตกรรมเปนตน เห็นปานนี้.
บทวา เอว สมาจาโร ความวา ผูมีโคจรเห็นปานนี้ ดวยสามารถ
แหงโดจร ๓ อยางเปนตน.
บทวา อสุจิคามกณฺฏโก ความวา ชื่อวาเปนผูไมสะอาด เพราะ
อรรถวาไมหมดจด. ชื่อวาเปนเสี้ยนหนาม เพราะอรรถวาทิ่มแทงชาวบาน
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา คามกณฺฏโก (หนามแทงชาวบาน )
บทวา ปกฺขึ ไดแก นกหัสสดีลิงค. บทวา โอสชฺเชยฺย แปลวา
พึงปลอยไป. บทวา อาวิฺเฉยฺยุ แปลวาพึงฉุดมา. บทวา ปเวกฺขามิ
แปลวา จักเขาไป. บทวา อากาส เทสฺสามิ แปลวา เราจักบินไปสูอากาศ
ในบรรดาสัตวเหลานั้น มีความประสงคจะเขาไปจอมปลวก
ดวยคิดวา เราจะเอาขนดขดใหกลม แลวนอนหลับ.
๑

๒

๓

๑. ปาฐะวา ขนฺเธหิ ฉบับพมาเปน วิทฺธสฺส แปลตามฉบับพมา.
๒. ปาฐะวา อสุทฺธฏเน อสุจิคามวาสีน ฉบับพมาเปน อสุทฺธฏเน อสุจิ, คามวาสิน
แปลตามฉบับพมา.
๓. ปาฐะวา ปวิสิสฺสามีติ ฉบับพมาเปน ปวิสิสฺสามิ แปลตามฉบับพมา.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 502

จระเข มีความประสงคจะลงสูน้ํา ดวยคิดวา เราจะเขาไปสูโพรง
ในที่ไกล แลวนอน.
นกมีความประสงคจะบินไปสูอากาศ ดวยคิดวา จักเที่ยวไปให
สบายในทองฟา.
ลูกสุนัข มีความประสงคจะเขาไปสูบาน ดวยคิดวา เราจักคุยขี้เถา
ในเตาไฟ นอนรับความอบอุน.
สุนัขจิ้งจอก มีความประสงคจะเขาไปสูปาชาผีดิบ ดวยคิดวา เราจะ
เคี้ยวกินเนื้อมนุษย และจักนอนเหยียดหลัง.
ลิงมีความประสงคจะเขาไปสูปาใหญ ดวยคิดวา เราจะขึ้นตนไมสูง
วิ่งเลนไปตามทิศตาง ๆ.
บทวา อนุวิธาเธยฺยุ แปลวา พึงตามไป. บาลีวา อนุวิธิเยยฺยุ
ดังนี้ ก็ม.ี ความวา พึงคลอยตาม. ทานกลาวอธิบายไววา สัตวทั้ง ๖ นัน้
พึงไป ในที่ ( ที่เขาประสงคจะไป ) นั้นนั่นแล.
ในบทวา เอวเมว มีอธิบายดังตอไปนี้.
อายตนะ พึงเห็นเหมือนสัตว ๖ ชนิด ตัณหาพึงเห็นเหมือน
เชือกที่เหนียว อวิชชา พึงเห็นเหมือปมในทามกลาง ( ทีข่ มวดไว )
ในทวารใด ๆ อารมณมีกําลังมาก อายตนะนั้น ๆ ยอมเหนี่ยวอารมณนั้น
เขามา.
๑. ปาฐะวา ตนฺติ แตฉบับพมาเปน คณฺิ แปลตามฉบับพมา.
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แตพระผูมีพระภาคเจา ทรงนําอุปมานี้เปรียบเทียบดวยสิ่งที่จะ
พึงเห็นสมกัน หรือดวยสามารถแสดงใหเห็นความตางกันแหงอายตนะ
ทั้งหลาย. ในสองอยางนั้น เมื่อวาดวยสิ่งที่เห็นสมกันกอน กิจแหงอัปปนา
จะไมมีอีก แผนกหนึ่งตางหาก สวนในบาลีเทานั้น จึงจัดเปนอัปปนา.
แตเมื่อวา โดยการแสดงใหเห็นความตางกันแหงอายตนะ จึงเปนอัปปนา
ดังนี้. ธรรมดาวางูนี้ ไมชอบอยูในที่เย็นและที่เตียน ในภายนอก. แต
ในเวลาขาเขาไปสูที่กองหยากเยื่อ ที่รกรุงรังไปดวยหญาและใบไม และ
จอมปลวกเปนตน เทานั้นแลวนอน จึงยินดี ถึงความเปนสัตวมีอารมณ
เปนหนึ่งฉันใด แมจักษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน มีอารมณไมเสมอกัน ยอมไม
ยินดีที่ราบเรียบ มีฝาเรือนที่ทําดวยทองคําเปนตน ไมปรารถนาจะดู
แตชอบในสิ่งที่วิจิตรดวยรูป และวิจิตรดวยดอกไม. และเครือเถาเปนตน
เทานั้น เพราะวาเมื่อตาไมพอ (ไมอยากดู) ในที่เชนนั้น ก็ยังอยาก
เปดหนาดู.
แมจระเข ออกไปขางนอก มองไมเห็นพึงตนจะจับกินได ยอม
หลับตาคลานไป. แตเวลาใดลงไปในน้ําชั่ว ๑๐๐ วา เขาไปสูโพลงแลวนอน
ในเวลานั้น จิตของมันก็มีอารมณเปนหนึ่ง หลับสบายฉันใด แมโสต
ประสาทนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน มีชองเปนที่อาศัย อาศัยอากาศกระทําความ
ชอบใจเฉพาะในชองหูเทานั้น การอยูในชองหูนั่นแล ยอมเปนปจจัยใน
การฟงเสียงของโสตประสาทนั้น แมอากาศที่โปรงก็ควรเหมือนกัน. ก็เมื่อ
๑

๑. ปาฐะวา ยาทิเสสุป ฉบับพมาเปน ตาทิเสสุหิ แปลตามฉบับพมา.
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บุคคลทําการทองบนภายในถ้ํา เสียงจะไมทะลุ ผนังถ้ําออกมาขางนอกไดเลย
แตจะออกมาตามชองของประตูและหนาตาง ธาตุกระทบตอ ๆ กันมา
( คลื่นอากาศ ) กระทบโสตประสาท. จึงในเวลานั้น คนที่นั่งในหลังถ้ํา
ก็รูไดวา เขาทองบนสูตรชื่อโนน.
ถามวา เมื่อเปนเชนนั้น อารมณที่ประจวบเขายอมมี นี้หรือคือ
อารมณที่ประจวบเขา.
ตอบวา ใชแลว เปนอารมณที่มาประจวบ.
ถามวา ถาเมื่อเปนเชนนั้น เมื่อเขาตีกลองเปนตนในที่ไกล การ
จะรูวา เสียงที่อยูในที่ไกล ไมพึงมีหรือ.
ตอบวา ไมพึงมีหามิได เพราะเมื่ออารมณมากระทบโสตประสาท
อาการที่จะรูวา เสียงอยูในที่ไกล เสียงอยูในที่ใกล อยูที่ฝงโนน หรือ
อยูที่ฝงนี้ ยอมมี. ขอนั้นเปนธรรมดา.
ถามวา ธรรมดานี้จะมีประโยชนอะไร.
ตอบวา ( มีคือ ) การไดยินจะมีในที่มีชองหู เหมือนการเห็น
พระจันทร และพระอาทิตยเปนตนฉะนั้น เพราะฉะนั้น โสตประสาทนั้น
จะไมมีอารมณที่มาประจวบเลย - ( ถาไมมีชองหู ).
๑

๒

๑. ปาฐะวา เลณจฺฉทน ฉิทฺทิตฺวา ฉบับพมาเปน น เลณจฺฉทน ภินฑ
ฺ ิตฺวา แปลตาม
ฉบับพมา.
๒. ปาฐะวา อสมฺปตตโคจรเมว เจต ฉบับพมาเปน อสมฺปตฺตโคจรเมเวต แปลตาม
ฉบับพมา.
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แมปก ษีก็ยอมไมยินดี ที่ตนไม หรือที่พื้นดิน. ก็เมื่อใดมันบินไป
สูอากาศที่โลง เลยไป ๑ หรือ ๒ ชั่วเลฑฑุบาต ( ชั่วกอนดินตก )
เมื่อนั้นมันก็ถึงความสงบนิ่ง ฉันใด แมฆานประสาท ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
มีอากาศเปนที่อาศัย มีกลิ่นที่อาศัยลม*เปนอารมณ. จริงอยางนั้น ใด
ทั้งหลาย เมื่อฝนตกหมู ๆ จะสูดดมแผนดินแลวแหงนหนาสูอากาศสูดดม.
อีกอยางหนึ่ง เมื่อมันยังไมสูดดม ในเวลาเอาเทาตะกุยดินที่มีกลิ่น จะไม
รูกลิ่นของกอนดินนั้นเลย.
ฝายลูกสุนัข เที่ยวไปภายนอก ไมเห็นที่ปลอดภัย ถูกขวางดวย
กอนดินและทอนไมเปนตน. แตเมื่อมันเขาไปภายในบานแลวคุยเถาที่เตา
ไฟนอก จะมีความสบายฉันใด แมลนิ้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน มีอาหารที่ได
มาจากบานเปนที่อาศัย มีรสอันอาศัยอาโปธาตุเปนอารมณ. จริงอยางนั้น
ภิกษุแมบําเพ็ญสมณธรรม ตลอด ๓ ยามแหงราตรี ถือเอาบาตรและจีวร
เขาไปสูบาน. เธอไมอาจรูรสแมแหงของเคี้ยวที่แหงที่ไมชุมดวยน้ําลายได.
แมสนุ ัขจิ้งจอก เที่ยวไปขางนอก ก็ไมประสบความชอบใจ แต
เมื่อมันเกากินเนื้อมนุษยแลวนอนนั่นแหละ จึงจะมีความสบาย ฉันใด
แมกายก็ฉันนั้นเหมือนกัน มีอุปาทินนกสังขารเปนที่อาศัย มีโผฏฐัพพะ
อาศัยปฐวีธาตุเปนอารมณ. จริงอยางนั้น สัตวทงั้ หลาย เมื่อไมไดอุปาทินนกสังขารอื่น จะนอนเอาฝามือหมุนศีรษะของตนเอง และปฐวีธาตุ
๒

๑. ปาฐะวา ธาตุปนิสฺสยคนฺธโคจร ฉบับพมาเปน ธาตูปนิสฺสยคนฺธโคจร แปลตาม
ฉบับพมา.
๒. ปาฐะวา อาโปสนฺนิสิตา รสารมฺมณา ฉบับพมาเปน อาโปนิสฺสิตรสารมฺมณา
แปลตามฉบับพมา.
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ทั้งที่เปนภายในและภายนอก ยอมเปนปจจัยของกายนั้น ในการยึดเอา
อารมณ. จริงอยู ผูไมไดนั่ง หรือไมไดนอน ไมสามารถจะรูภาวะที่แข็ง
หรือหนาแหงที่นอน ที่เขาลาดไวดีแลวหรือแผนกระดานแมที่วางอยูภายใต
ได เพราะฉะนั้น ปฐวีธาตุ ทั้งที่เปนภายในและภายนอก จึงเปนปจจัย
แหงกายนั้น ในการรูโผฏฐัพพะได.
แมลงิ เมื่อเที่ยวไปบนภาคพื้น ก็ยอมไมรื่นรมยใจ แตเมื่อมันขึ้น
ตนไมสูง ประมาณ ๗ ศอก แลวนั่งอยูที่คาคบ มองดูทิศนอยใหญ จะมี
ความสบายฉันใด แมใจก็ฉันนั้นเหมือนกัน ชอบสิ่งตาง ๆ มีภวังคจิต
เปนปจจัย ยอมกระทําความชอบใจในอารมณนานาชนิด แมที่เคยเห็นแลว
แตภวังคเดิมยอมเปนปจจัยของใจนั้น เปนอันวาในเรื่องนี้ มีความสังเขป
เพียงเทานี้ . แตเมื่อวาโดยพิสดาร ความตางกันแหงอายตนะทั้งหลายได
กลาวไวแลวในอายตนนิเทส ในคัมภีรวิมุทธิมรรคนั้นแลว.
บทวา ต จกฺขุ นาวิฺฉติ ความวา ในสูตรนี้ทานกลาวเฉพาะ.
ปุพพภาควิปสสนาวา จักษุ จะไมฉุด ( เขา ) มา เพราะสัตว ๖ ตัว
กลาวคือ อายตนะ ผูกําหนัดดวยอํานาจตัณหา ที่ถูกผูกไวทหี่ ลัก คือ
กายคตาสติ ถึงภาวะหมดพยศแลว.
จบ อรรถกถาฉัปปาณสูตรที่ ๑๐
๑

๒

๑. ปาฐะวา อิสีทนฺเตน วา ถทฺธปุถุภาโว ฉบับพมาเปน อนิสีทนฺเตน วา
อนุปฺปฏนฺเตน วา ถทฺธมุทุภาโว แปลตามฉบับพมา.
๒. ในที่อนื่ เทียบกายเหมือนหลัก เทียบสติเหมือนเชือกผูก.
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๑๑. ยวกลาปสูตร

วาดวยอายตนะเปรียบดวยฟอนขาวเหนียว
[๓๕๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฟอนขาวเหนียวบุคคลกองไวที่หน
ทางใหญ ๔ แพรง ครั้นแลวผูชาย ๖ คนถือไมคานมา ผูชายเหลานั้นพึง
ฟาดฟอนขาวเหนียวดวยไมคาน ๖ อัน ฟอนขาวเหนียวนั้นผูชายเหลานั้น
ฟาดกระหน่ําอยูดวยไมคาน ๖ อันอยางนี้แล จึงผูชายคนที่ ๗ ถือไมคานมา.
เขาฟาดฟอนขาวเหนียวนั้นดวยไมคานอันที่ ๗. ภิกษุทั้งหลาย ฟอนขาว
เหนียวนั้นถูกผูชายฟาดกระหน่ําอยูดวยไมคานอันที่ ๗ อยางนี้จะตองแหลก
เหลว แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุถชุ นผูไมไดสดับแลว ก็ฉันนั้นแล
ถูกรูปอันเปนที่พอใจและไมเปนที่พอใจกระทบจักษุ ฯลฯ ถูกธรรมารมณ
อันเปนที่พอใจและไมเปนที่พอใจกระทบใจ ถาวาปุถุชนผูไมไดสดับแลว
นั้นยอมคิดเพื่อเกิดตอไปอีก. ภิกษุทั้งหลาย ปุถชุ นนั้นเปนโมฆบุรุษ เปน
ถูกกระทบกระทั้งหนักกวา เหมือนฟอนขาวเหนียวถูกบุรุษฟาดกระหน่ํา
ดวยไมคานอันที่ ๗ ฉะนั้นแล.
จบ ยวกลาปสูตรที่ ๑๑
อรรถกถายวกลาปสูตรที่ ๑๑
ในยวกลาปสูตรที่ ๑๑ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ยวกลาป ไดแก ฟอนขาวเหนียว ที่เขาเกี่ยววางไว.
บทวา พฺยภงฺคิหตฺถา ความวา มีไมคานหาบในมือ.
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บทวา พฺยาภงฺคีหิ หเนยฺยุ ความวา ฟาดดวยไมคานหาบที่
หนา ๖ คาน.
บทวา สตฺตโม ความวา เมื่อคนทั้ง ๖ คนเหลานั้น นวดขาวเหนียว
บรรจุเต็มกระสอบแลวไป คนที่ ๗ อีกคนก็มา.
บทวา สุหตตรา อสฺส ความวา เขาฟาดใหแหลกเพื่อถือเอาสิ่ง
ที่เหลืออยูในฟอนขาวนั้น แมเพียงแกลบและฟาง.
ในบทวา เอวเมว โข นี้ มีอธิบายวา อายตนะ ๖ พึงเห็นเหมือน
ทางใหญ ๔ แพรง สัตว (ผูที่เปนเจาของอายตนะ) พึงเห็นเหมือน
ฟอนขาวเหนียวที่เขาเก็บไวที่ทางใหญ ๔ แพรง.
อารมณ ๘ คือ อิฏฐารมณ ๖ อนิฏฐารมณ ๖ มัชฌัตตารมณ ๖
พึงเห็นเหมือนไมคานหาบ ทั้ง ๖ คาน กิเลสที่ปรารถนาภพ พึงเห็นเหมือน
ไมคานหาบที่ ๗. ฟอนขาวเหนียวที่เขาวางไวทางใหญ ๔ แพรง ยอม
ถูกไมคานหาบ ๖ คาน ฟาดฉันใด สัตวทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถูก
ทอนไมคืออารมณทั้ง ๑๘ กระทบกระทําที่อายตนะทั้ง ๖. สัตวทั้งหลาย
ถูกกิเลสที่ปรารถนาภพ กระทบกระทั่งจนอานแลวเสวยทุกขมีภพเปนมูล
เหมือนสัตวที่ถูกไมคานหาบคานที่ ๗ ฟาดกระหน่ําใหแหลกฉะนั้น.
จบ อรรถกถายวกลาปสูตรที่ ๑๑
๑

๒

๑. ปาฐะวา ลายิตฺวา ฉบับพมาเปน โปเถตฺวา แปลตามฉบับพมา.
๒. ปาฐะวา อารมฺมณกณฺฏเกหิ ฉบับพมาเปน อารมฺมณฑณฺฑเกหิ แปลตามฉบับพมา.
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๑๒. เทวาสุรสังคามสูตร

วาดวยสงครามเทวดากับอสูร
[๓๕๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว สงครามระหวาง
เทวดากับอสูรไดประชิดกันแลว ครัง้ นั้นแล ทาวเวปจิตติจอมอสูรตรัส
เรียกอสูรทั้งหลายวา ดูกอนทานผูนิรทุกขทั้งหลาย ถาวาเมื่อสงความ
เทวดากับอสูรประชิดกันแลว พวกอสูรพึงชนะ พวกเทวดาพึงปราชัยไซร
ทานทั้งหลายพึงจองจําทาวสักกะผูเปนจอมเทพนั้นดวยเครื่องจองจํามีชื่อ
เปนที่ ๕ แลวนํามายังอสูรบุรี ในสํานักของเรา. ภิกษุทั้งหลาย ฝายทาวสักกะผูเปนจอมเทพ ก็ไดตรัสเรียกเทวดาทั้งหลายผูอยูในชั้นดาวดึงสมาวา
ดูกอนทานผูนิรทุกขทั้งหลาย ถาเมื่อสงความเทวดากับอสูรประชิดกันแลว
พวกเทวดาพึงชนะ พวกอสูรพึงปราชัยไซร ทานทั้งหลายพึงจองจําทาวเวปจิตติจอมอสูรนั่นดวยเครื่องจองจํามีชื่อเปนที่ ๕ แลวพึงนํามายังเทวสภา
ชื่อสุธรรมา ในสํานักของเรา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ในสงครามนั้นพวก
เทวดาชนะ ทีนั้นแล เทวดาทั้งหลายผูอยูในชั้นดาวดึงส จองจําทาว
เวปจิตติจอมอสูรดวยเครื่องจองจํามีชื่อเปนที่ ๕ แลวนํามายังเทวสภาชื่อ
สุธรรมา ในสํานักของทาวสักกะผูเปนจอมเทพ.
[๓๕๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา ทาวเวปจิตติจอมอสูรถูก
จองจําดวยเครื่องจองจํามีคอเปนที่ ๕ อยูใกลประตูเทวสภาชื่อสุธรรมานั้น
ก็ในกาลใดแล ทาวเวปจิตติจอมอสูรดําริอยางนี้วา เทวดาทั้งหลายเปนผูตั้ง
อยูในธรรมแล สวนอสูรทั้งหลายไมตั้งอยูในธรรม บัดนี้เราจะไปเทพนคร
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ในกาลนั้น ทาวเวปจิตติจอมอสูรจะพิจารณา เห็นตนพนจากเครื่องจองจํา
มีคอเปนที่ ๕ และก็ยอมเปนผูอิ่มเอิบพรั่งพรอม บําเรออยูดวยกามคุณ ๕
อันเปนทิพย เมื่อใดแล ทาวเวปจิตติจอมอสูรดําริอยางนี้วา อสูรทั้งหลาย
เปนผูตั้งอยูในธรรมแล สวนเทวดาทั้งหลายไมตองอยูในธรรม บัดนี้เราจัก
ไปอสูรบุรี ในที่นั้นแล เมื่อนั้น ทาวเวปจิตติจอมอสูรพิจารณาเห็นตนถูก
จองจําดวยเครื่องจองจํามีคอเปนที่ ๕ และยอมเสื่อมจากกามคุณ ๕ อันเปน
ทิพย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เครื่องจองจําของทาวเวปจิตติจอมอสูรละเอียด
อยางนี้แล เครื่องจองจําของมาร ละเอียดยิ่งกวาเครื่องจองจําของทาว
เวปจิตติจอมอสูรนั้น. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ เมื่อสําคัญ ( ขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ ) ชือ่ วาถูกมารจองจําแลว ( แต ) เมื่อไม
สําคัญ ชื่อวาพนแลว จากมารผูมีบาป.

วาดวยความสําคัญดวยตัณหาเปนตน
[๓๕๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความสําคัญดวยตัณหา ทานกลาว
ดวยบทวา อสฺมิ ( เราเปน ) ความสําคัญดวยทิฏฐิ ทานกลาวดวยบทวา
อยนหมสฺมิ ( เราเปนนี้ ) ความสําคัญดวยสัสสตทิฏฐิ ทานกลาวดวยบทวา
ภวิสฺส ( เราจักเปน ) ความสําคัญดวยอุจเฉททิฏฐิ ทานกลาวดวยบทวานี้
ภวิสฺส (เราจักไมเปน ) ความสําคัญดวยสัสสตทิฏฐิ ทานกลาวดวยบทวา
รูป ภวิสฺส ( เราจักมีรูป ) ความสําคัญดวยอุจเฉททิฏฐิ ทานกลาวดวย
บทวา อรูป ภวิสฺส ( เราจักไมมีรูป ) ความสําคัญดวยสัสสตทิฏฐิ ทาน
กลาวดวยบทวา สฺี ภวิสฺส ( เราจักมีสัญญา ) ความสําคัญดวย
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อุจเฉททิฏฐิ ทานกลาวดวยบทวา อสฺี ภวิสฺส ( เราจักไมมีสัญญา )
ความสําคัญ. ดวยทิฏฐิ ทานกลาวดวย บทวา เนวสฺินาสฺี ภวิสฺส
(เราจักมีสัญญาก็หามิได ไมมีสัญญาก็หามิได ) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความ
สําคัญเปนโรค เปนดังหัวผี เปนดังลูกศร เพราะเหลานั้นแล เธอทั้งหลาย
ไดศึกษาวา เราจักมีใจไมสําคัญอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
พึงศึกษาอยางนี้แล.
[๓๕๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความหวั่นไหวดวยตัณหา ทาน
กลาวดวยบทวา อสฺมิ ( เราเปน ) ความหวั่นไหวดวยทิฏฐิ ทานกลาว
ดวยบทวา อยมหมสฺมิ ( เราเปนนี้ ) ความหวั่นไหวดวยสัสสตทิฏฐิ
ทานกลาวดวยบทวา ภวิสฺส ( เราจักเปน ) ความหวั่นไหวดวยอุจเฉททิฏฐิ
ทานกลาวดวยบทวา น ภวิสฺส ( เราจักไมเปน ) ความหวั่นไหวดวย
สัสสตทิฏฐิ ทานกลาวดวยบทวา รูป ภวิสฺส ( เราจักมีรูป ) ความ
หวั่นไหวดวยอุจเฉททิฏฐิ ทานกลาวดวยบทวา อรูป ภวิสฺส ( เราจักไมมี
รูป) ความหวั่นไหวดวยสัสสตทิฏฐิ ทานกลาวดวยบทวา สฺี ภวิสฺส
( เราจักมีสัญญา ) ความหวั่นไหวดวยอุจเฉททิฏฐิ ทานกลาวดวยบทวา
อสฺี ภวิสฺส (เราจักไมมีสัญญา ) ความหวั่นไหวดวยทิฏฐิ ทานกลาว
ดวยพูดวา เนวสัญญินาสัญญี ภวิสฺส ( เราจักมีสัญญาก็หามิได ไมมี
สัญญาก็หามิได ) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความหวั่นไหวเปนโรค เปนดังหัวฝ
เปนดังลูกศร เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึงศึกษาวา เราจักมีใจไมถูก
กิเลสใหหวั่นไหวอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล.
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[๓๕๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความดิ้นรนดวยตัณหา ทานกลาว
ดวยบทวา อสฺมิ (เราเปน ) ความดิ้นรนดวยทิฏฐิ ทานกลาวดวยบทวา
อยมหมสฺมิ (เราเปนนี้ ) ฯลฯ ความดิ้นรนดวยอุจเฉททิฏฐิ ทานกลาว
ดวยบทวา อสฺี ภวิสฺส (เราจักไมมีสัญญา) ความดิ้นรนดวยทิฏฐิ
ทานกลาวดวยบทวา เนวสฺินาสฺี ภวิสส (เราจักมีสัญญาก็หา
มิไดไมมีสัญญาก็หามิได) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความดิ้นรนเปนโรค เปน
ดังหัวฝ เปนดังลูกศร เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึงศึกษาวา เราจัก
มีใจไมถูกกิเลส ใหดิ้นรนอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษา
อยางนี้แล.
[๓๕๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเนิ่นชาดวยตัณหา ทานกลาว
ดวยบทวา อสฺมิ ( เราเปน ) ความเนิ่นชาดวยทิฏฐิ ทานกลาวดวยบทวา
อยมหมสฺมิ (เราเปนนี้ ) ฯลฯ ความเนิ่นชาดวยอุจเฉททิฏฐิ ทานกลาว
ดวยบทวา อสฺี ภวิสสฺ  (เราจักไมมีสัญญา) ความเนิ่นชาดวยทิฏฐิ
ทานกลาวดวยบทวา เนวสฺินาสฺี ภิสฺส (เราจักมีสัญญาก็หามิได
ไมมีสัญญาก็หามิได) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเนิ่นชาเปนโรค เปน
ดังหัวฝ เปนดังลูกศร เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึงศึกษาวา เรา
จักมีใจไมเนิ่นชาอยู ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล
[๓๕๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความถือตัวดวยตัณหา ทานกลาว
ดวยบทวา อสฺมิ (เราเปน) ความถือตัวดวยทิฏฐิ ทานกลาวดวยบทวา
อยมหมสฺมิ (เราเปนนี้) ความถือตัวดวยสัสสตทิฏฐิ ทานกลาวดวยบทวา
ภวิสฺส (เราจักเปน) ความถือตัวดวยอุจเฉททิฏฐิ ทานกลาวดวยบทวา
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น ภวิสฺส (เราจักไมเปน) ความถือตัวดวยสัสสตทิฏฐิ ทานกลาวดวย
บทวา รูป ภวิสฺส ( เราจักมีรูป ) ความถือตัว ดวยอุจเฉททิฏฐิ ทาน
กลาวดวยบุคคลวา อรูป ภวิสฺส ( เราจักไมมีรูป ) ความถือตัวดวยสัสสตทิฏฐิ ทานกลาวดวยบทวา สฺี ภวิสฺส (เราจักมีสัญญา) ความถือ
ตัวดวยอุจเฉททิฏฐิ ทานกลาวดวยบทวา อสฺญี ภวิสฺส (เราจักไม
มีสัญญา ) ความถือตัวดวยทิฏฐิ ทานกลาวดวยบทวา เนวสฺญินาสฺี
ภวิสฺส (เราจักมีสัญญาก็หามิได ไมมีสัญญาก็หามิได) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ความถือตัวเปนโรค เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร. เพราะเหตุนั้นแล เธอ
ทั้งหลายจึงศึกษาอยางนี้วา เราจักมีใจกําจัดมานะออกไดอยู ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล.
จบ เทวาสุรสังคามสูตรที่ ๑๒
อาสีวิสวรรคที่ ๔
อรรถกถาเทวาสุรสังคามสูตรที่ ๑๒
บัดนีเ้ พื่อจะแสดงกิเลสที่ปรารถนาภพนั้น ของสัตวเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา ภุตปุพฺพ ภิกฺขเว ดังนี้เปนตน.
บทวา ตตฺร โยค เทวสภาย เปนสัตวมีวิภัตติ ( แปลวา ใน
เทวสภา นั้น ). อธิบายวา ใกลประตูเทวสภา ชือ่ วาสุธรรมา.
๑

๑. สูตรที่ ๑๒ อรรถกถาแกรวมไวในสูตรที่ ๑๑ ในทีน่ แี้ ยกไวตางหาก
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ดวยบทวา ธมฺมิกา โข เทวา นี้ ทาวเวปจิตติ ผูเปนอสุราธิบดี
กลาวหมายเอาความเหลานี้ ผูทรงธรรม ชื่อจับอสุราธิบดีผูเชนเรา ดวย
เครื่องจองจํามีคอเปนที่ ๕ แลว แตไมทําแมเพียงการทําลายเรา.
ดวยบทวา อธมฺมิกา เทวา ทาวเวปจิตติ กลาวหมายเอาดวยเทพ
เหลานี้ ผูไมทรงธรรม ซึง่ จับอสุราธิบดี ผูเชนเราแลว จองจําดวยเครื่อง
จองจํา มีคอเปนที่ ๕ แลวใหนอนอยู เหมือนผูกหมูไวกับคูถใหมฉะนั้น.
บทวา เอว สุขมุ  โข ภิกขฺ เว เวปจิตฺติพนฺธน ความวา
ดูเหมือนวา เครื่องผูกนั้น เปนเครื่องผูกที่ละเอียด เหมือนกันใยกานปทุม
และเหมือนใยตาขายแมลงมุม แตใคร ๆ ไมอาจตัดไดดวยมีดและขวานได
แตเพราะเหตุนี้มีการกอกําเนิดขึ้นดวยจิตนั่นเอง และจะหลุดพนก็ดวยจิต
ฉะนั้นพระองคจึงตรัสวา เครื่องผูกของอสูรชื่อเวปจิตติ.
บทวา ตโต สุขมุ ตร มารพนฺธน ความวา แตเครื่องผูกคือกิเลสนี้
ละเอียดกวาเครื่องผูกของทาวเวปจิตติ นั้น คือ ไมไปสูคลองแหงจักษุ
(ไมผานเตา) ไดแกไมปด กั้นอิริยาบถไว เนื่องดวยสัตวทั้งหลายถูกเครื่อง
ผูกคือกิเลส ผูกมัดไว จะไปก็ได มาก็ได ในพืน้ ปฐพีบาง บนอากาศบาง
ไกล ๑๐๐ โยชนก็มี ๑๐๐๐ โยชนกม็ ี เพราะเครื่องผูกนี้เมื่อจะขาด ก็ขาด
ดวยญาณ ไมใชดวยอยางอื่น เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา เปนเครื่อง
ผูกที่จะหลุดพนไปไดดวยญาณบาง.
บทวา มฺมาโน ความวา สําคัญ (ยึดถือ) อยูซึ่งขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจ ตัณหา ทิฏฐิ และมานะ.
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บทวา พนฺโธ มารสฺส ความวา ดวยเครื่องผูกของมาร.
อีกอยางหนึ่ง บทวา มารสฺส นี้ เปนฉัฏฐิวิภัตติ ใชในอรรถของตติยาวิภัตติ หมายความวา ถูกผูกมัดไวดวยกิเลสมาร.
บทวา มุตฺโต ปาปมโต ความวา พนแลวจากเครื่องผูกของมาร.
อีกอยางหนึ่งดวยวา ปาปมโต นี้ เปนฉัฏฐีวิภัตติใชในอรรถ ของตติยาวิภัตติ
เหมือนกัน หมายความวา หลุดพนแลวจากมากผูลามก คือจากเครื่องผูก
คือกิเลสนั่นเอง.
ดวยบทวา อสฺมิ พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงความสําคัญดวยอํานาจ
ตัณหา.
ดวยบทวา อยหมสฺมิ ตรัสความสําคัญ. ทิฏฐิดวยอํานาจ สัสสตทิฏฐิเหมือนกัน.
ดวยบทวา น ภวิสฺสนฺติ ตรัสไวดวยอํานาจเฉททิฏฐิ.
บทวา รูป เปนตน บงถึงประเภทของสัสสตทิฏฐินั่นเอง .
บทวา ตสฺมา ความวา เพราะเหตุที่ความสําคัญที่เปนความเจ็บปวย
ชื่อวาเปนโรค เปนทั้งฝ เปนทั้งลูกศร เพราะอํานาจความใครที่มีโทษะ
อยูภายใน
๑

๒

๑. ปาฐะวา กรเณเยว ฉบับพมาเปน กรณตฺเตเยว แปลตามฉบับพมา
๒. ปาฐะวา สสฺสตวเสน ฉบับพมาเปน สสฺสตสฺเสว แปลตามฉบับพมา.
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คําวา อิฺชิต เปนตน พระผูม ีพระภาคเจาตรัสไวเพื่อทรงแสดง
ถึงอาการของตัณหาและสัสสตทิฏฐิ อุจเฉททิฏฐิเหลานั้น เพราะสัตว
ทั้งหลายหวั่นไหว ดิ้นรน ชักชา และถึงอาการประมาทแลว ดวยกิเลส
เหลานี้.
แตในมานคตวาระ มีอรรถาธิบายวา การไปของมานะ ชื่อวา
มานคตะ ไดแกเปนไป ดวยมานะ . มานคตะ ก็คือมานะนั่นเอง เหมือน
( คําวา ) คูถคตะ มุตฺตคตะ ( ก็เทากับคูถะมุตะ ).
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสฺมิ นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว
ดวยอํานาจมานะที่สัมปยุตดวยตัณหา ( หมายถึงมานะ ประกอบกับตัณหา. )
บทวา อหมสฺมิ ตรัสไวดวยอํานาจทิฏฐิ (ทรงหมายถึงทิฏฐิ
อยางเดียว ).
ถาจะมีคําถามวา มานะ ชื่อวาสัมปยุตดวยทิฏฐิ ไมมี ไมใชหรือ.
ตอบวา เออ ไมมี แตเพราะยังละมานะไมได ขึน้ ชื่อวาทิฏฐิ
จึงยังมีอยู. คํานี้พระผูมีพระภาคเจา ตรัสหมายเอาทิฏฐิที่มีมานะเปนมูล.
คําที่เหลือในบททั้งปวงงายทั้งนั้นดังนี้แล.
จบ อรรถกถาเทวาสุรสังคามสูตรที่ ๑๒
จบ อาสีวิสวรรคที่ ๔
จบ อรรถกถาสฬายตนสังยุตต
๑

๒

๓

๑. ปาฐะวา สมคฺคาการปตฺตา ฉบับพมาเปน ปมตฺตาการปตฺตา แปลตามฉบับพมา.
๒. ปาฐะวา มาน ปวตฺตติ ฉบับพมาเปน มานปวตฺตติ แปลตามฉบับพมา.
๓. ปาฐะวา คต ฉบับพมาเปน มานคต แปลตามฉบับพมา.
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อาสีวิสสูตร ๒. รถสูตร ๓. กุมมสูตร ๔. ปฐมทารุขันธสูตร
๕. ทททุติยทารุขันธสูตร ๖. อวัสสุตสูตร ๗. ทุกขธรรมสูตร ๘. กึสุกสูตร
๙. วีณาสูตร ๑๐. ฉัปปาณสูตร ๑๑. ยวกลาปสูตร ๑๒. เทวาสุรสังคามสูตร.

รวมวรรคที่มีในจตุตถปณณาสก คือ
๑. นันทิขยวรรค ๒. สัฏฐินยวรรค ๓. สมุททวรรค ๔. อาสีวีสวรรค.
จบ จตุตถปณณาสก
จบ สฬายตนสังยุต

