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พระสุตตันตปฎก
สังยุตตนิกาย มหาวาราวรรค

เลมที่ ๕ ภาคที่ ๑
ขอนอบนอมแดพระผูม ีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

มัคคสังยุต
อวิชชาวรรคที่ ๑
๑. อวิชชาสูตร

วาดวยอวิชชา และวิชชาเปนหัวหนาแหงอกุศลและกุศล
[๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมี
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุเหลานั้นทูล
รับพระดํารัสพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาได
ตรัสพระพุทธพจนนี้วา
[๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อวิชชาเปนหัวหนาในการยังอกุศลธรรม
ใหถึงพรอม เกิดรวมกับความไมละอายบาป ความไมสะดุงกลัวบาป ความ
เห็นผิด ยอมเกิดมีแกผูไมรูแจง ประกอบดวยอวิชชา ความดําริผิดยอมเกิด
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มีแกผูมีความเห็นผิด เจรจาผิดยอมเกิดมีแกผูมีความดําริผิด การงานผิด
ยอมเกิดมีแกผูเจรจาผิด การเลี้ยงชีพผิดยอมเกิดมีแกผูทําการงานผิด พยายาม
ผิดยอมเกิดมีแกผูเลี้ยงชีพผิด ระลึกผิดยอมเกิดมีแกผูพยายามผิด ตั้งใจผิด
ยอมเกิดมีแกผูระลึกผิด.
[๓] ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สวนวิชชา เปนหัวหนาในการยังกุศลธรรมใหถึงพรอม เกิดรวมกับความละอายบาป ความสะดุงกลัวบาป ความ
เห็นชอบ ยอมเกิดมีแกผูรูแจง ประกอบดวยวิชชา ความดําริชอบยอมเกิด
มีแกผูมีความเห็นชอบ เจรจาชอบยอมเกิดมีแกผูมีความดําริชอบ การงาน
ชอบยอมเกิดมีแกผูเจรจาชอบ การเลีย้ งชีพชอบยอมเกิดมีแกผูทําการงานชอบ
พยายามชอบยอมเกิดมีแกผูเลี้ยงชีพชอบ ระลึกชอบยอมเกิดมีแกผูพยายามชอบ
ตั้งใจชอบยอมบังเกิดมีแกผูมีระลึกชอบ.
จบอวิชชาสูตรที่ ๑
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อรรถกถามัคคสังยุต ในมหาวารวรรค
อวิชชาวรรคที่ ๑
อรรถกถาอวิชชาสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอวิชชาสูตรที่ ๑ แหงมหาวรรค.*
บทวา ปุพฺพงฺคมา ไดแก เปนหัวหนาดวยอาการ ๒ อยาง คือ
ดวยอํานาจสหชาตปจจัย ๑ ดวยอํานาจอุปนิสสยปจจัย ๑. บทวา สมาปตฺติยา
ความวา เพื่อการเขาถึง เพื่อการไดสภาพ เพื่อความเกิดขึ้น. บทวา
อนฺวเทว อหิริก อโนตฺตปฺป ความวา ก็อหิรกิ ะ ตั้งอยูดวยอาการ
แหงความไมละอาย และอโนตตัปปะ ตั้งอยูดวยอาการแหงความไมกลัวนั่นใด
อวิชชานี้นั้น ยอมเกิดขึ้นรวมกับอหิริกะและอโนตตัปปะนั้น เวนอหิริกะ
และอโนตตัปปะนั้นเสียหาเกิดขึ้นไดไม. บทวา อวิชฺชาคตสฺส ความวา
มิจฉาทิฏฐิยอมเกิดมีแกผูเขาถึง คือประกอบดวยอวิชชา. บทวา มิจฉฺ าทิฏิ
ไดแกความไมเห็นตามเปนจริง คือความไมเห็นธรรมเครื่องนําสัตวใหพนทุกข.
บทวา ปโหติ คือยอมมี ไดแกยอมเกิดขึ้น. แมในมิจฉาสังกัปปะเปนตน พึง
ทราบความเปนมิจฉาดวยสามารถความไมจริง และไมนําสัตวใหพนทุกขนั่นแล.
ชื่อวา องคแหงความเปนมิจฉาเหลานี้ ยอมมี เพื่อความเกิดขึ้นแหงอกุศล
ธรรม ๘ ดวยประการฉะนี้. สวนองคแหงมิจฉัตตะทั้งหลายเหลานั้นทั้งหมด
ยอมไมเกิดในขณะเดียวกัน ยอมเกิดในขณะตาง ๆ กัน. ถามวา อยางไร.
ตอบวา เมื่อใด จิตประกอบดวยทิฏฐิ เมื่อยังกายวิญญัติใหตั้งขึ้นยอมเกิด
เมื่อนั้น ก็ยอมมีองค ๖ คือ มิจฉาทิฏฐิ (ความเห็นผิด) มิจฉาสังกัปปะ
* บาลีเปน มหาวารวรรค
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(ความดําริผิด) มิจฉาวายามะ (ความพยายามผิด) มิจฉาสติ (ความระลึกผิด)
มิจฉาสมาธิ (ความตั้งใจผิด) มิจฉากัมมันตะ (การงานผิด). เมื่อใด จิต
ไมประกอบดวยทิฏฐิ เมื่อนั้นมีองค ๕ เวนมิจฉาทิฏฐิ. เมื่อใดสององค
เหลานั้นแล ยอมยังวจีวิญญัติใหตั้งขึ้น เมื่อนั้น ยอมมีองค ๖ หรือองค ๕
ตั้งอยูในมิจฉาวาจา ในฐานะมิจฉากัมมันตะ ชื่อวา อาชีวะนี้ เมื่อกําเริบ
ยอมกําเริบในกายทวารและวจีทวารในทวารใดทวารหนึ่งเทานั้น หากําเริบใน
มโนทวารไม. เพราะฉะนั้น องค ๖ หรือองค ๕ เหลานั้นแล ยอมมีดวย
อํานาจ มิจฉาชีวะวา เมื่อใด จิตเหลานั้นแล ยอมยังกายวิญญัติและวจีวิญญัติ
ใหตั้งขึ้น โดยมุงถึงอาชีวะ เมื่อนั้น กายกรรม จึงชื่อวา มิจฉาชีวะ วจีกรรม
ก็อยางนั้น. ก็เมื่อใดจิตเหลานั้น ยอมเกิดขึ้น เพราะไมยังวิญญติใหตั้งขึ้น
เมื่อนั้นยอมมีองค ๕ ดวยสามารถแหงมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ และมิจฉาสมาธิ หรือองค ๔ ดวยสามารถแหงมิจฉา
สังกัปปะเปนตน ดังนั้น องคทั้งหลายเหลานั้น ยอมไมเกิดในขณะเดียวกัน
ทั้งหมด ยอมเกิดในขณะตาง ๆ กันอยางนี้ ดวยประการฉะนี้แล.
ในสุกกปกข บทวา วิชฺชา ไดแก รูความที่สัตวมีกรรมเปนของ ๆ
ตน. แมในวิชชานี้ พึงทราบความที่วิชชาเปนหัวหนา โดยอาการ ๒ คือ
ดวยอํานาจสหชาตปจจัย ๑ ดวยอํานาจอุปนิสสยปจจัย ๑. บทวา หิโรตฺตปฺป
ไดแก ความละอายบาป และความกลัวบาป. ในธรรม ๒ อยางนั้น หิริ
ตั้งอยูดวยอาการแหงความละอาย โอตตัปปะ ตั้งอยูดวยอาการแหงความกลัว.
นี้เปนความสังเขปในขอนี้. สวนความพิสดาร ทานกลาวในวิสุทธิมรรคแลว
แล. บทวา วิชฺชาคตสฺส ไดแก สัมมาทิฏฐิ ยอมเกิดมีแกผูเขาถึงคือ
ประกอบดวยวิชชา. บทวา วิทฺทสุโน ไดแก ผูรูแจงคือบัณฑิต. บทวา
สมฺมาทิฏิ ไดแกความเห็นตามเปนจริง คือความเห็นนําสัตวใหพนทุกข.
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แมในสัมมากัมมันตะเปนตน ก็มีนยั นี้เหมือนกัน. องค ๘ เหลานี้ยอมมีเพื่อ
ความเกิดแหงกุศลธรรมดวยประการฉะนี้. องคแม ๘ เหลานั้น ยอมไมเกิด
พรอมกันในขณะแหงโลกิยมรรค แตยอมเกิดพรอมกันในขณะแหงโลกุตรมรรค. ก็แลองค ๘ เหลานั้น ยอมมีในมรรคอันประกอบดวยปฐมฌาน สวน
ในมรรคอันประกอบดวยทุติยฌานเปนตน ยอมมีองค ๗ เทานั้น เวนสัมมา
สังกัปปะ.
ในองค ๗ เหลานั้น ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา เพราะในมหาสฬายตน
สูตร ในมัชฌิมนิกาย ทานกลาววา ความเห็นของผูเปนอยางนั้น อันใด
ความเห็นอันนั้น ยอมเปนสัมมาทิฏฐิของผูนั้น ความดําริของผูเปนอยางนั้น
อันใด ความเห็นอันนั้น ยอมเปนสัมมาสังกัปปะของผูนั้น ความพยายาม
ของผูเปนอยางนั้นอันใด ความเห็นอันนั้น ยอมเปนสัมมาวายามะของผูนั้น
ความระลึกของผูเปนอยางนั้น อันใด ความเห็นอันนั้น ยอมเปนสัมมาสติ
ของผูนั้น. ความตั้งใจมั่นของผูเปนอยางนั้นอันใด ความเห็นอันนั้น ยอมเปน
สัมมาสมาธิของผูนั้น. ก็แล ในเบื้องตนกายกรรม วจีกรรม และอาชีวะของ
ผูนั้น ก็ยอมบริสุทธิ์ดวยดี ดังนี้. ฉะนั้น โลกุตรมรรค ก็ยอ มประกอบ
ดวยองค ๕ เทานั้นดังนี้. ผูนั้นพึงถูกเขาตอวา ในสูตรนั้นแลวา เพราะเหตุไร
ทานจึงไมเห็นคํานี้วา อริยมรรค อันประกอบดวยองค ๘ นี้ ยอมถึงความ
เจริญเต็มที่แกภิกษุนั้นอยางนี้ ดังนี้. สวนขอที่ทานกลาววา ปุพฺเพว โข
ปนสฺส นั้น ทานกลาวแลวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ จําเดิมแตวันที่บวชแลว
ในขอนี้ทานแสดงความหมายไวดังนี้วา ก็จําเดิมแตวันที่บวชแลว กายกรรม
เปนตนอันบริสุทธิ์ ยอมบริสุทธิ์ ยิ่งนัก ในขณะแหงโลกุตรมรรคดังนี้.
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แมคําใด อันทานกลาวในอภิธรรมวา ก็ในสมัยนั้นแล มรรคยอม
ประกอบดวยองค ๕ คํานั้นทานกลาวเพื่อแสดงในระหวางกิจอยางหนึ่ง. ก็ใน
กาลใด บุคคลละการงานผิดแลว ยอมยังการงานที่ชอบใหบริบรู ณในกาลนัน้ .
มิจฉาวาจา หรือมิจฉาชีวะ ยอมไมมี สัมมากัมมันตะ ยอมให
บริบูรณในองคที่เปนตัวการทั้งหลาย ๕ เหลานี้คือ ทิฏฐิ ๑ สังกัปปะ ๑
วายามะ ๑ สติ ๑ สมาธิ ๑. ก็สัมมากัมมันตะ ชือ่ วา ยอมใหบริบูรณได
ดวยสามารถแหงวิรัติ แมในสัมมาวาจาและสัมมาอาชีวะ ก็มนี ัยนี้แล. คําอัน
ทานกลาวแลวอยางนี้ เพื่อแสดงในระหวางกิจนี้. สวนในขณะแหงโลกิยมรรค
ยอมมีองค ๕ แน. แตวิรัติไมแน เพราะฉะนั้น ทานไมกลาววาองค ๖
แตกลาววา มีองค ๕ เทานั้น ดวยประการฉะนี้. ก็บัณฑิตพึงทราบวา
โลกุตรมรรค ยอมมีองค ๘ เพราะความสําเร็จแหงสัมมากัมมันตะเปนตน
เปนองคแหงโลกุตรมรรค ในสูตรหลายสูตรมีมหาจัตตทาฬีสกสูตรเปนตน
อยางนี้วา ก็ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมีจิตเปนอริยะ หาอาสวะมิได
พรั่งพรอมดวยอริยมรรค เจริญอริยมรรคอยู การงด การเวน การเวนขาด
จากกายทุจริต ๓ คือเจตนาเครื่องงดเวนไมกระทํา การไมทําอันใด ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย สัมมากัมมันตะนี้ ยอมเปนโลกุตรมรรค เปนอริยะหาอาสวะ
มิได ดังนี้. ในพระสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสมรรคมีองค ๘ นี้ เจือ
ดวยโลกิยและโลกุตระ.
จบอรรคกถาอวิชชาสูตรที่ ๑
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๒. อุปฑฒสูตร

ความเปนผูมีมติ รดี เปนพรหมจรรย
[๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ นิคมของชาวสักยะ ชือ่
สักกระ ในแควนสักกะของชาวศากยะทั้งหลาย ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขา
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้เปนกึ่งหนึ่งแหง
พรหมจรรยเทียวนะ พระเจาขา.
[๕] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท เธออยาไดกลาว
อยางนั้น เธออยาไดกลาวอยางนั้น ก็ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี
นี้เปนพรหมจรรยทั้งสิ้นทีเดียว ดูกอนอานนท อันภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี
มีเพื่อนดี พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ จักกระ
ทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘.
[๖] ดูกอ นอานนท ก็ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ยอม
เจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบ
ดวยองค ๘ อยางไรเลา ดูกอนอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ยอมเจริญ
สัมมาสังกัปปะ. . . สัมมาวาจา. . . สัมมากัมมันตะ. . . สัมมาอาชีวะ. . .
สัมมาวายามะ . . . สัมมาสติ. . . สัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอ นอานนท ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี
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มีเพื่อนดี ยอมเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําไดมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
[๗] ดูกอนอานนท ขอวา ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อน
ดี เปนพรหมจรรยทั้งสิ้นทีเดียวนั้น พึงทราบโดยปริยายแมนี้ ดวยวาเหลา
สัตวผูมีชาติเปนธรรมดา ยอมพนไปจากชาติ ผูมชี ราเปนธรรมดา ยอมพน
ไปจากชรา ผูมีมรณะเปนธรรมดา ยอมพนไปจากมรณะ ผูมีโสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัสและอุปายาส เปนธรรมดา ยอมพนไปจากโสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัสและอุปายาส เพราะอาศัยเราผูเปนกัลยาณมิตร ดูกอนอานนท
ขอวา ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี เปนพรหมจรรยทั้งสิ้นทีเดียว
นั้น พึงทราบโดยปริยายนี้แล.
จบอุปฑฒสูตรที่ ๒

อรรถกถาอุปฑฒสูตร
อุปฑฒสูตรที่ ๒ กลาวไวแลวในโกสลสังยุตนั่นแล.
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๓. สารีปุตตสูตร

ความเปนผูมีมิตรดี
[๘] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ทีค่ วร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้เปนพรหมจรรยทั้งสิ้นเทียวนะ
พระเจาขา.
[๙] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ถูกละ ถูกละ สารีบุตร ความเปน
ผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้เปนพรหมจรรยทั้งสิ้น ดูกอนสารีบุตร
ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรค
ประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘.
[๑๐] ดูกอนสารีบุตร ก็ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ยอม
เจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบ
ดวยองค ๘ อยางไรเลา ดูกอนสารีบุตร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญ
สัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ
ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไป
ในการสละ ดูกอนสารีบุตร ภิกษุผูมมี ิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ยอมเจริญ
อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวย
องค ๘ อยางนี้แล.
[๑๑] ดูกอนสารีบุตร ขอวา ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อน
ดี นี้เปนพรหมจรรยทั้งสิ้น นั้นพึงทราบโดยปริยายแมนี้ ดวยวาเหลาสัตวผู
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มีชาติเปนธรรมดา ยอมพนไปจากชาติ ผูมีชราเปนธรรมดา ยอมพนไปจาก
ชรา ผูมีมรณะเปนธรรมดา ยอมพนไปจากมรณะ ผูมีโสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัส อุปายาสเปนธรรมดา ยอมพนไปจากโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
อุปายาส เพราะอาศัยเราผูเปนกัลยาณมิตร ดูกอนสารีบุตร ขอวา ความเปน
ผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี เปนพรหมจรรยทั้งสิ้นนั้น พึงทราบโดย
ปริยายนี้แล.
จบสารีปุตตสูตรที่ ๓
อรรถกถาสารีปุตตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสารีปุตตสูตรที่ ๓.
บทวา สกลมิท ภนฺเต ความวา พระอานนทเถระ ไมรูวา มรรค
พรหมจรรยแมทั้งสิ้นอันตนไดเพราะอาศัยกัลยาณมิตรดังนี้ เพราะยังไมถึงที่
สุดแหงสาวกบารมีญาณ. สวนพระธรรมเสนาบดีไดรูเเลว เพราะดํารงอยูใน
ที่สุดแหงสาวกบารมีญาณ. เพราะฉะนั้น ทานจึงกราบทูลอยางนี้. เพราะเหตุ
นั้นแล พระผูมีพระภาคเจา จึงไดประทานสาธุการแกพระเถระนั้นวา สาธุ
สาธุ ดังนี้.
จบอรรถกถาสารีปุตตสูตรที่ ๓
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๔. พราหมณสูตร

อริยมรรคเรียกชื่อได ๓ อยาง
[๑๒] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น เวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลว
ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี ไดเห็นชาณุสโสณีพราหมณ
ออกจากกรุงสาวัตถี ดวยรถเทียมมาขาวลวน ไดยินวา มาที่เทียมเปนมาขาว
เครื่องประดับขาว ตัวรถขาว ประทุนรถขาว เชือกขาว ดามปฏักขาว รม
ขาว ผาโพกขาว ผานุงขาว รองเทาขาว พัดวาลวัชนีที่ดามพัดก็ขาว ชน
เห็นทานผูนี้แลว พูดอยางนี้วา ทานผูเจริญทั้งหลาย ยานประเสริฐหนอ
รูปของยานประเสริฐหนอ ดังนี้.
[๑๓] ครั้งนั้น ทานพระอานนทเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีแลว
เวลาปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาต เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส
เวลาเชาขาพระองคนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี
ขาพระองคเห็นชาณุสโสณีพราหมณออกจากกรุงสาวัตถี ดวยรถมาขาวลวน
ไดยินวา มาที่เทียมเปนมาขาว เครื่องประดับขาว ตัวรถขาว ประทุนรถ
ขาว เชือกขาว ดามปฏักขาว รมขาว ผาโพกขาว ผานุงขาว รองเทา
ขาว พัดวาลวัชนีที่ดามก็ขาว ชนเห็นทานผูนี้แลวพูดอยางนี้วา ทานผูเจริญ
ทั้งหลาย ยานประเสริฐหนอ รูปของยานประเสริฐหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ
พระองคอาจทรงบัญญัติยานอันประเสริฐในธรรมวินัยนี้ไดไหมหนอ.
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[๑๔] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท อาจบัญญัติได
คําวายานอันประเสริฐ เปนชื่อของอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้เอง เรียก
กันวา พรหมยานบาง ธรรมยานบาง รถพิชัยสงความอันยอดเยี่ยมบาง.
[๑๕] ดูกอนอานนท สัมมาทิฏฐิที่บุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก
แลว มีการกําจัดราคะเปนที่สุด มีการกําจัดโทสะเปนที่สุด มีการกําจัดโมหะ
เปนที่สุด.
[๑๖] ดูกอนอานนท สัมมาสังกัปปะที่บุคคลเจริญแลว กระทําให
มากแลว มีการกําจัดราคะเปนที่สุด. มีการกําจัดโทสะเปนที่สุด มีการกําจัด
โมหะเปนสุด.
[๑๗] ดูกอนอานนท สัมมาวาจาที่บุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก
แลว มีการกําจัดราคะเปนที่สุด มีการกําจัดโทสะเปนที่สุด มีการกําจัดโมหะ
เปนที่สุด.
[๑๘] ดูกอนอานนท สัมมากัมมันตะที่บุคคลเจริญแลว กระทําให
มากแลว มีการกําจัดราคะเปนที่สุด มีการกําจัดโทสะเปนที่สุด มีการกําจัด
โมหะเปนที่สุด.
[๑๙] ดูกอนอานนท สัมมาอาชีวะที่บุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก
แลว มีการกําจัดราคะเปนที่สุด มีการกําจัดโทสะเปนที่สุด มีการกําจัดโมหะ
เปนที่สุด.
[๒๐] ดูกอนอานนท สัมมาวายามะที่บุคคลเจริญแลว กระทําให
มากแลว มีการกําจัดราคะเปนที่สุด มีการกําจัดโทสะเปนที่สุด มีการกําจัด
โมหะเปนที่สุด.
[๒๑] ดูกอนอานนทสัมมาสติที่บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
มีการกําจัดราคะเปนที่สุด มีการกําจัดโทสะเปนที่สุด มีการกําจัดโมหะเปนที่สุด.
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[๒๒] ดูกอนอานนท สัมมาสมาธิที่บุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก
แลว มีการกําจัดราคะเปนที่สุด มีการกําจัดโทสะเปนที่สุด มีการกําจัดโมหะ
เปนที่สุด.
[๒๓] ดูกอนอานนท ขอวา ยานอันประเสริฐ เปนชื่อของอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้เอง เรียกกันวา พรหมยานบาง ธรรมยานบาง
รถพิชัยสงครามอันยอดเยี่ยมบาง นัน้ พึงทราบโดยปริยายนี้แล.
พระผูมพี ระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลง
แลว จึงตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
[๒๔]
อริยมรรคญาณนั้นมีธรรม คือ ศรัทธา
กับปญญาเปนแอก มีศรัทธาเปนทูบ มีหิริ
เปนงอน มีใจเปนเชือกชัก มีสติเปนสารถี
ผูค วบคุม รถนี้มีศีลเปนเครื่องประดับ มี
ฌานเปนเพลา มีความเพียรเปนลอ มี
อุเบกขากับสมาธิเปนทูบ ความไมอยากได
เปนประทุน กุลบุตรใดมีความไมพยาบาท
ความไมเบียดเบียน และวิเวกเปนอาวุธ มี
ความอดทนเปนเกราะหนัง กุลบุตรนั้น
ยอมเปนไปเพื่อความเกษมจากโยคะ พรหม
ยานอันยอดเยี่ยมนี้ เกิดแลวในตนของ
บุคคลเหลาใด บุคคลเหลานั้นเปนนักปราชญ ยอมออกไปจากโลกโดยความแน
ใจวา มีชัยชนะโดยแท.
จบพราหมณสูตรที่ ๔
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อรรถกถาพราหมณสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในพราหมณสูตรที่ ๔.
บทวา สพฺพเสเตน วฬวาภิรเถน ความวา ดวยรถเทียมดวยมา
๔ ตัวอันขาวลวน. ไดยินวา รถมีลอและซี่กงทั้งหมดไดหุมดวยเงิน.
ก็ชื่อวา รถมี ๒ อยาง คือ รถรบ ๑ รถเครื่องประดับ ๑ ในรถนั้น รถรบ
มีสัณฐานสี่เหลี่ยมไมใหญนัก สามารถบรรทุกคนได ๒ คน หรือ ๓ คน
รถเครื่องประดับเปนรถใหญ คือ โดยยาวก็ยาว โดยกวางก็กวาง. คนถือรม
ถือวาลวัชนี ถือพัดใบตาล ยอมอยูในรถนั้น ดังนัน้ คน ๘ คน หรือ ๑๐ คน
สามารถเพื่อจะยืนก็ได นั่งก็ได นอนก็ได ตามสบายอยางนี้นั่นแล แมรถนี้
จัดเปนรถเครื่องประดับ.
บทวา เสตา สุท อสฺสา ความวา มาขาวคือมีสีขาวตามปกติ.
บทวา เสตาลงฺการา ความวา เครื่องประดับของมาเหลานั้น ไดเปนของ
สําเร็จดวยเงิน. บทวา สโต รโถ ความวา รถชื่อวาขาว เพราะหุมดวยเงิน
และเพราะประดับดวยงาในที่นั้น ๆ โดยนัยอันกลาวแลวแล. บทวา เสตปริวาโร ความวา รถเหลาอื่นหุมดวยหนังราชสีหบาง หุมดวยหนังเสือบาง
หุมดวยผากัมพลเหลืองบาง ฉันใด รถนี้หาเปนฉันนั้นไม. สวนรถนี้ ไดหุม
ดวยผาอยางดี. บทวา เสตา รสฺมิโย ความวา เชือกอันหุมดวยเงินและ
แกวประพาฬ. บทวา เสตา ปโตทลฏิ ความวา แมดามปฏักก็หุม
ดวยเงิน.
บทวา เสต ฉตฺต ความวา แมรมอันเขาใหยกขึ้นในทามกลางรถ
ก็ขาว. บทวา เสต อุณหฺ สี  ความวา ผาโพกทําดวยเงินกวาง ๗ นิ้วก็ขาว.
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บทวา เสตานิ วตฺถานิ ความวา ผานุงขาว คือมีสีดังกอนฟองน้ํา. ในผา
เหลานั้น ผานุงมีราคาหารอย ผาหมมีราคาพันหนึ่ง. บทวา เสตา อุปาหนา
ความวา ธรรมดาวา รองเทายอมมีได สําหรับคนผูเดินทาง หรือสําหรับคน
ผูเขาสูดง. สวนรองเทานี้ สําหรับขึ้นรถ. ดวยเหตุนั้น พึงทราบวา นั่นชื่อวา
เครื่องประดับเทาของเขา ผสมเงิน อันสมควรแกรองเทานั้น ทานกลาวไว
อยางนี้. บทวา เสตาย สุท วาลวีชนิยา ความวา จามรและพัดวาลวัชนี
มีสีขาว มีดา มทําดวยแกวผลึก. ก็เครื่องประดับเฉพาะเทานี้ขาว ไดมีแลว
แกพราหมณนั้นอยางเดียวเทานั้นหามิได. แมเครื่องประดับของพราหมณนั้น
ไดทําดวยเงินมีเปนตนอยางนี้วา ก็พราหมณนั้น ลูบไลดวยเครื่องลูบไลขาว
ประดับดอกไมขาว ที่นวิ้ ทั้ง ๑๐ สวมแหวน ทีห่ ูทั้งสองใสตางหูดังนี้. แม
พวกพราหมณผูเปนบริวารของเขาไดมีประมาณหนึ่งหมื่น ผาเครื่องลูบไล
ดอกไมและเครื่องประดับขาว ไดมแี ลวประมาณเทานั้นเหมือนกัน. สวนขอ
นั้นอันใดอันทานกลาววา สาวตฺถิยา นิยฺยายนฺต ดังนี้ ความแจมแจงแหง
การออกไปในขอนั้นดังตอไปนี้.
วาโดยกิจ พราหมณนั้น ยอมกระทําประทักษิณนคร ๖ เดือนครั้ง
หนึ่ง คนประกาศไปลวงหนาวา แตนี้ไปพราหมณจักกระทําประทักษิณนคร
โดยวันทั้งหลายประมาณเทานี้ ชนเหลาใดฟงการประกาศนั้นแลว กําลังออกไป
จากนคร ชนเหลานั้นจะยังไมหลีกไป. แมชนเหลาใด หลีกไปแลว แมชน
เหลานั้นยอมกลับ ดวยคิดวา พวกเราจักไดเห็นสิริสมบัติของทานผูมีบุญ.
พราหมณยอมเที่ยวไปสูนครตลอดวันใด ชาวเมืองทั้งหลาย กวาดถนนในนคร
ในกาลนั้น แตเชาตรู เกลี่ยทรายลง โปรยดวยดอกไมทั้งหลาย อันมีขาวตอก
เปนที่หา ทัง้ หมอน้ํา ใหชวยกันยกตนกลวยทั้งหลาย และธงทั้งหลายขึ้นแลว
ยอมทํานครทั้งสิ้นใหอบอวลดวยกลิน่ ธูป.
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พราหมณสนานศีรษะแตเชาตรู บริโภคอาหารเชาแลว ก็แตงตัว
ดวยเครื่องอาภรณมีผานุงขาวเปนตน โดยนัยอันกลาวแลวแล ลงจากปราสาท
ขึ้นรถ ลําดับนั้น พราหมณเหลานั้น ก็ตกแตงดวยผาเครื่องลูบไลและดอกไมขาวทั้งหมด ถือรมขาวแวดลอมพราหมณนั้นอยู. แตนั้น ชนทั้งหลายยอม
โปรยผลาผลแกพวกเด็กหนุมกอน เพื่อการประชุมของมหาชน ตอแตนั้น
ยอมโปรยเงินมาสก ตอแตนั้น จึงโปรยกหาปณะทั้งหลาย. มหาชนยอม
ประชุมกัน การโหรองและการโยนผาก็ยอมเปนไป ครั้งนั้น พราหมณยอม
เที่ยวไปสูนครเพื่อมหาสมบัติ เมื่อชนทั้งหลายผูมีความตองการดวยมงคลและ
ตองการสวัสดีเปนตน กระทํามงคลและสวัสดีอยู. มนุษยทั้งหลายผูมีบุญขึ้น
ไปบนปราสาทมีชั้นเดียวเปนตน เปดชองหนาตางเชนกับปกนกแกว แลดูอยู
แมพราหมณยอมมุงตรงไปทางประตูทิศใต คลายจะครอบครองนครดวยยศ
และสิริสมบัติของตน ขอนี้ทานหมายถึงขอนั้นแลว จึงกลาว.
บทวา ตเมน ชโน ทิสฺวา ความวา มหาชนเห็นรถนั้น. บทวา
พฺรหฺม ไดแก เปนชื่อของผูประเสริฐ. บทวา พฺรหฺม วต โภ ยาน
ในขอนี้มีอธิบายดังนี้วา ทานผูเจริญทั้งหลาย ยานเชนยานอันประเสริฐหนอ.
บทวา อิมสฺเสว โข เอต ความวา ดูกอนอานนท ธรรมดาวา มนุษย
ทั้งหลายใหทรัพยแกผูกลาวสรรเสริญแลว ยอมใหขับรองเพลงขับสรรเสริญ
ทาริกาทั้งหลายของตนวา เปนผูนารัก นาดู มีทรัพยมาก มีโภคะมากดังนี้
แตก็หาเปนผูนารัก หรือมีโภคะมาก ดวยเพียงการกลาวสรรเสริญนั้นไม
มหาชนเห็นรถของพราหมณอยางนี้แลว จึงกลาวสรรเสริญอยางนี้วา ทาน
ผูเจริญทั้งหลาย ยานประเสริฐหนอ แมก็จริง ถึงอยางนั้น ยานนั้นจะชื่อวา
เปนยานประเสริฐดวยเพียงการกลาวสรรเสริญก็หามิได ที่จริงยานนั้นจะชื่อวา
ลามกเลว. ดูกอนอานนท แตโดยปรมัตถ ยานนั้นเปนชื่อของอริยมรรคมี
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องค ๘ นี้เทานั้นแล. ก็อริยมรรคนี้ประเสริฐ เพราะปราศจากโทษทั้งปวง
ดวยวา พระอริยะทั้งหลาย ยอมไปสูน ิพพานดวยอริยมรรคนี้ ดังนั้น จึงควร
กลาววา พรหมยานบาง วาธรรมยานบาง เพราะเปนธรรมและเปนยาน
วารถพิชัยสงครามอันยอดเยี่ยมบาง เพราะไมมีสิ่งอันยิ่งกวา และเพราะชนะ
สงครามคือกิเลสแลว.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงความที่อริยมรรคนั้นไมมี
โทษ และเปนพิชัยสงคราม จึงตรัสคําเปนอาทิวา ราควินยปริโยสานา
ดังนี้ . ในบทนั้น สัมมาทิฏฐิ เมื่อกําจัดราคะยอมใหหมด คือยอมถึงไดแกยอม
สําเร็จเปนที่สุด เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา มีการกําจัดราคะเปนที่สุด. ในบท
ทั้งปวงก็นัยนี้แล.
บทวา ยสฺส สทฺธา จ ปฺา จ ความวา สําหรับยานคือ อริยมรรค มีธรรม ๒ เหลานี้คือศรัทธา ดวยสามารถแหงสัทธานุสารี และปญญา
ดวยสามารถแหงธัมมานุสารี เปนแอกมีศรัทธาเปนทูบ อธิบายวา ประกอบ
ในแอกมีตนเปนทามกลางในอริยมรรคนั้น. บทวา หิริ อีสา ความวา หิริ
อันเกิดขึ้นภายในพรอมดวยโอตตัปปะอันเกิดขึ้นในภายนอกประกอบกับดวยตน
เปนงอนของรถคือ มรรค. บทวา มโน โยตฺต ความวา วิปสสนาจิตและ
มรรคจิตเปนเชือกชัก. เหมือนเชือกที่ทําดวยปอเปนตนของรถ ยอมกระทํา
โคทั้งหลายใหเนื่องเปนอันเดียวกัน คือใหรวมกันไดฉันใด วิปสสนาจิตอัน
เปนโลกิยะของรถคือมรรคมี ๕๐ กวา วิปสสนาจิตอันเปนโลกุตระ ยอมทํา
กุศลธรรม ๖๐ กวา ใหเนื่องกันคือใหรวมกันไดฉันนั้นเหมือนกันแล.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา มโน โยตฺต ดังนี้. บทวา
สติ อารกฺขสารถิ ความวา สติสัมปยุตดวยมรรค ชื่อวา สารถีผูควบคุม.
ผูใดยอมประกอบในการจัดทูบ หยอดเพลา สงรถไป ยอมกระทํามาเทียมรถ
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ใหหมดพยศ ผูนั้นชื่อวา สารถีผรู ักษาสามารถฉันใด สติของรถคือมรรค
ก็ฉันนั้น. ทานกลาววา สตินี้มีการรักษาเปนเหตุปรากฏและยอมพิจารณาคติ
แหงธรรมทั้งหลายทั้งกุศลและอกุศล ดังนี้.
บทวา รโถ ไดแก รถคืออริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘. บทวา
สีลปริกฺขาโร ความวา รถมีจาตุปาริสุทธิศีลเปนเครื่องประดับ. บทวา
ฌานกฺโข ความวา มีเพลาทําดวยฌาน ดวยสามารถแหงองคฌาน ๕
สัมปยุตดวยวิปสสนา. บทวา จกฺกวีริโย คือมีความเพียรเปนลอ อธิบายวา
ความเพียร ๒ กลาวคือทางกายและทางจิต เปนลอของความเพียร. บทวา
อุเปกฺขา ธุรสมาธิ ความวา สมาธิของทูบ ชือ่ วา ธุรสมาธิ อธิบายวา
ความที่สวนของแอกแมทั้งสองสม่ําเสมอ เพราะไมมีอาการขึ้น ๆ ลง ๆ. ฝาย
ตัตรมัชฌัตตุเปกขานี้ ยอมนําความที่จิตตุปบาทหดหูและฟุงซานไปเสียแลว
จึงดํารงจิตในทามกลางแหงการประกอบความเพียร เพราะฉะนั้น พระองค
จึงตรัสวา เปนธุรสมาธิของรถคือมรรคนี้. บทวา อนิจฺฉา ปริวารณ
ความวา ความไมอยากได กลาวคืออโลภะของรถคืออริยมรรคแมนี้ ชื่อวา
เปนประทุน เหมือนหนังราชสีหเปนตน เปนเครื่องหุมภายนอกรถฉะนั้น.
บทวา อพฺยาปาโท ไดแก เมตตาและสวนเบื้องตนแหงเมตตา.
บทวา อวิหสึ า ไดแก กรุณาและสวนเบื้องตนแหงกรุณา. บทวา วิเวโก
ไดแก วิเวก ๓ อยางมีกายวิเวกเปนตน. บทวา ยสฺส อาวุธ ความวา
อาวุธ ๕ อยาง อยางนี้ ยอมมีแกกุลบุตรผูดํารงอยูในรถคืออริยมรรค คนยืน
อยูในรถ ยอมแทงสัตวทั้งหลายดวยอาวุธ ๕ ไคฉันใด แมโยคาวจร ยืนอยู
ในรถแหงโลกิยมรรค และโลกุตรมรรคนี้ ยอมแทงซึ่งโทสะดวยเมตตา แทง
ความเบียดเบียนดวยกรุณา แทงความคลุกคลีคณะดวยกายวิเวก แทงคลุกคลี
กิเลสดวยจิตวิเวก และแทงอกุศลทั้งปวงดวยอุปธิวิเวก ฉันนั้น ดวยเหตุนั้น
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ทานจึงกลาวอาวุธ ๕ อยางนั้น ยอมเปนของกุลบุตรนั้น. บทวา ตีติกฺขา
ความวา ความอดทนดวยความอดกลั้นคําของคนพูดชั่วเลวทราม. บทวา
จมฺมสนฺนาโห ไดแก มีหนังเปนเกราะ เหมือนคนรถสวมเกราะหนังยืนอยู
บนรถยอมอดทนตอลูกศรทั้งหลายอันมาแลวและมาแลว ลูกศรทั้งหลายยอม
แทงบุคคลนั้นไมได ฉันใด ภิกษุผูประกอบดวยอธิวาสนขันติ ยอมอดทน
ถอยคําอันมาแลวและมาแลวได ถอยคําเหลานั้น ยอมแทงภิกษุผูประกอบดวย
อธิวาสนขันติไมได ฉันนั้น. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ความอดทนเปน
เกราะหนัง. บทวา โยคกฺเขมาย วตฺตติ ความวา ยอมเปนไปเพื่อความเกษม
จากโยคะ ๔ คือ เพื่อนิพพาน กุลบุตรผูมุงนิพพานยอมดําเนินไปอยางเดียว
อธิบายวา ยอมไมหยุด ยอมไมทําลาย ดังนี้.
บทวา เอตทตฺตนิ สมฺภูต ความวา ยานคือมรรคนั่น ยอมชื่อวา
เกิดในตน เพราะความที่ตนอาศัยการทําเยี่ยงบุรุษจงได. บทวา พฺรหฺมยาน
อนุตฺตร ไดแก ยานอันประเสริฐ ไมมียานอื่นเหมือน. บทวา นิยฺยนฺติ
ธีรา โลกมฺหา ความวา ยานนั่น ยอมมีแกชนเหลาใด ชนเหลานั้นเปน
นักปราชญ คือ คนพวกบัณฑิต ยอมออก คือยอมไปจากโลก. บทวา
อฺทตฺถุ ไดแก โดยสวนเดียว. บทวา ชย ชย ความวา ชัยชนะอยู
ซึ่งขาศึกทั้งหลายมีราคะเปนตน.
จบอรรถกถาพราหมณสูตรที่ ๔
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๕. กิมัตถิยสูตร

ประพฤติพรหมจรรยเพื่อกําหนดรูทุกข
[๒๕] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนัน้ แล ภิกษุมากรูปเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดทลู ถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
ประทานพระวโรกาส พวกอัญญเดียรถียปริพาชก ถามพวกขาพระองคอยางนี้
วา ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย พวกทานอยูประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดม
เพื่อประโยชนอะไร พวกขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว จึงพยากรณแกพวก
อัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นอยางนี้วา ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย พวกเรา
อยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา เพื่อกําหนดรูทุกข พวกขา
พระองคถูกถามอยางนี้แลวพยากรณอยางนี้ ชื่อวากลาวตามพระดํารัสที่พระผู
มีพระภาคเจาตรัสไวแลว ไมกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาดวยคําไมจริง
พยากรณธรรมสมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไร ๆ จะไมพึงถึง
ฐานะอันวิญูชนพึงติเตียนไดละหรือ.
[๒๖] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชางเถิด
พวกเธอถูกถามอยางนั้นแลว พยากรณอยางนั้น ชื่อวากลาวตามคําที่เรากลาว
ไวแลว ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง พยากรณธรรมสมควรแกธรรม ทั้งการ
คลอยตามวาทะที่ถูกไร ๆ จะไมถึงฐานะอันวิญูชนพึงติเตียนได เพราะพวก
เธออยูประพฤติพรหมจรรยในเรา เพื่อกําหนดรูทุกข.
[๒๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก พึงถาม
พวกเธออยางนี้วา ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ก็หนทางมีอยูหรือ ปฏิปทาเพื่อ
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กําหนดรูทุกขนั้นมีอยูหรือ พวกเธอถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณแกพวก
อัญญเดียรถีย ปริพาชกเหลานั้นอยางนี้วา ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย หนทางมีอยู
ปฏิปทาเพื่อกําหนดรูทุกขนั้นมีอยู.
[๒๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็หนทางเปนไฉน ปฏิปทาเพื่อกําหนด
รูทุกขเปนไฉน อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แล คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ
สัมมาสมาธิ นี้เปนหนทาง นี้เปนปฏิปทาเพื่อกําหนดรูทุกขนั้น ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอถูกถามอยางนั้นแลว พึงพยากรณแกพวกอัญญเดียรถีย-
ปริพาชกเหลานั้นอยางนี้.
จบกิมัตถิยสูตรที่ ๕
อรรถกถากิมัตถิยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในกิมัตถิยสูตรที่ ๕.
เอว ศัพทในบทวา อยเมว มีอรรถแนนอน. ยอมหามมรรคอื่น
ดวย เอว ศัพทนั้น. ในพระสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสทุกขในวัฏฏะ
และมรรคเจือปนกัน.
จบอรรถกถากิมัตถิยสูตรที่ ๕
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๖. ปฐมภิกขุสูตร

๑

มรรค ๘ เรียกวาพรหมจรรย
[๒๙] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ที่เรียกวาพรหมจรรย ๆ ดังนี้ ก็พรหมจรรยเปนไฉน ที่สุดแหงพรหมจรรย
เปนไฉน.
[๓๐] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ อริยมรรคประกอบ
ดวยองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้แลเปนพรหมจรรย ความสิ้น
ราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ นี้ เปนที่สุดแหงพรหมจรรย.
จบปฐมภิกขุสูตรที่ ๖
๗. ทุติยภิกขุสตู ร

ความกําจัดราคะ เปนชื่อนิพพานธาตุ
[๓๑] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ที่เรียกวา ความกําจัดราคะ ความกําจัดโทสะ ความกําจัดโมหะ ดังนี้ คําวา
๑. สูตรที่ ๖ ไมมีอรรถกถาแก
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ความกําจัดราคะ ความกําจัดโทสะ ความกําจัดโมหะ นี้เปนชื่อแหงอะไร
หนอ พระผูม ีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนภิกษุ คําวา ความกําจัดราคะ
ความกําจัดโทสะ ความกําจัดโมหะ นี้เปนชื่อแหงนิพพานธาตุ เพราะเหตุ
นั้น จึงเรียกวาธรรมเปนที่สิ้นอาสวะ.

ความสิ้นราคะ ชื่อวาอมตะ
[๓๒] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ภิกษุนั้นไดทูลถาม
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา อมตะ ๆ ดังนี้ อมตะ
เปนไฉน ทางที่จะใหถึงอมตะเปนไฉน.
พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ
ความสิ้นโมหะ นี้เรียกวาอมตะ อริยมรรคอันประกอบดวย องค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้แลเรียกวาทางที่จะใหถึงอมตะ.
จบทุติยภิกขุสูตรที่ ๗
อรรถกถาทุติยภิกขุสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยภิกขุสูตรที่ ๗.
บทวา นิพฺพานธาตุยา โข เอต ภิกฺเข อธิวจน ความวา นั่น
เปนชื่อแหงนิพพานธาตุอันปจจัยปรุงแตงไมได เปนอมตะ. บทวา อาสวาน
ขโย เตน วุจฺจติ ทานแสดงวา อีกอยางหนึ่งเรียกวา ธรรมเปนที่สิ้นอาสวะ
เพราะความกําจัดราคะเปนตนนั้นเสียได. พระอรหัต ชื่อวา ความสิ้นอาสวะ.
บทวา ราควินโย เปนอาทินั่น เปนชื่อแมของพระอรหัตเทานั้น. บทวา
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เอตทโวจ ความวา เพราะภิกษุนั้นเปนผูฉลาดในอนุสนธิ เมื่อทูลถามจึง
ไดกราบทูลอยางนี้วา พระศาสดาเมื่อตรัสวา ธาตุ ก็ตรัสนิพพานแกเราแลว
สวนทางแหงนิพพานนั้นพระองคยังไมตรัส เราจักทูลใหพระองคตรัสทางแหง
นิพพานนั้น จึงทูลถามดังนี้ .
จบอรรถกถาทุติยภิกขุสูตรที่ ๗
๘. วิภังคสูตร

อริยมรรค ๘
[๓๓] สาวัตถีนิทาน. พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง จักจําแนกอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงพึงอริยมรรคนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุพวกนั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน
คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ.
[๓๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาทิฏฐิเปนไฉน ความรูในทุกข ใน
ทุกขสมุทัย ในทุกขนิโรธ ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้เรียกวา สัมมาทิฏฐิ.
[๓๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมั มาสังกัปปะเปนไฉน ความดําริใน
การออกจากกาม ความดําริในอันไมพยาบาท ความดําริในอันไมเบียดเบียน
นี้เรียกวา สัมมาสังกัปปะ.
[๓๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมั มาวาจาเปนไหน เจตนาเครื่องงา.
เวน จากพูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ นี้เรียกวา สัมมาวาจา.
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[๓๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมากัมมันตะเปนไฉน เจตนาเครื่อง
งดเวนจากปาณาติบาต อทินนาทาน จากอพรหมจรรย นี้เรียกวา สัมมากัมมันตะ.
[๓๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมั มาอาชีวะเปนไฉน อริยสาวกใน
ธรรมวินัยนี้ ละการเลี้ยงชีพที่ผิดเสีย สําเร็จชีวิตอยูดวยการเลี้ยงชีพที่ชอบ นี้
เรียกวาสัมมาอาชีวะ.
[๓๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัมมาวายามะเปนไฉน ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้งจิตไว
เพื่อมิใหอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไมเกิดบังเกิดขึ้น เพื่อละอกุศลธรรมอันลามก
ที่บังเกิดขึ้นแลว เพื่อใหกุศลธรรมทีย่ ังไมเกิดบังเกิดขึ้น พยายาม ปรารภความ
เพียร ประคองจิตไว เพื่อความตั้งมั่น ไมฟนเฟอน เพิ่มพูน ไพบูลย เจริญ
บริบูรณ แหงกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแลว นี้เรียกวา สัมมาวายามะ.
[๔๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาสติเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัย
นี้ยอมพิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
เนือง ๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
เนือง ๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย นี้เรียกวา สัมมาสติ.
[๔๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาสมาธิเปนไฉน ภิกษุในธรรม
วินัยนี้สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติ
และสุขเกิดแตวิเวกอยู เธอบรรลุทุตยิ ฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 26

เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปต ิ
และสุขเกิดแตสมาธิอยู เธอมีอุเบกขา มีสติ มีสมั ปชัญญะ เสวยสุขดวยนาม
กาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผู
ไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข เธอบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทกุ ข
ไมมีสุข เพราะละสุข ละทุกข และดับโสมนัสกอน ๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุ
ใหสติบริสุทธิ์อยู นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ.
จบวิภังคสูตรที่ ๘
อรรถกถาวิภังคสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในวิภังคสูตรที่ ๘.
บทวา กตมา จ ภิกขฺ เว สมฺมาทิฏิ ความวา พระผูมีพระภาคเจา ทรงจําแนกมรรคอันประกอบดวยองค ๘ โดยปริยายนั้นแลว ทรง
เริ่มเทศนานี้ เหมือนทรงประสงคจะจําแนกโดยปริยายอื่นอีก.
ในบทเหลานั้น บทวา ทุกฺเข าณ ความวา ญาณอื่นเกิดขึ้น
ดวยอาการ ๔ ดวยสามารถการฟง ๑ การพิจารณารอบคอบ ๑ การแทงตลอด ๑
การพิจารณา ๑. แมในสมุทัยก็มีนัยนี้เหมือนกัน. สวนในสองบทที่เหลือ
(นิโรธและมรรค) ญาณ ๓ อยางเทานั้น ยอมควรเพราะการพิจารณาไมมี
กัมมัฏฐานในสัจจะ ๔ นี้ พระองคทรงแสดงแลวดวยบทวา ทุกฺเข าณ
เปนตนดวยอาการอยางนี้.
ในบทเหลานั้น สัจจะ ๒ ขางตน เปนวัฏฏะ ๒ ขางปลายเปน
วิวัฏฏะ ในวัฏฏะและวิวัฏฏะเหลานั้น ความยึดมั่นในกัมมัฏฐานของภิกษุมีใน
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วัฏฏะ ในวิวัฏฏะความยึดมั่นไมมี. ก็โยคาวจรเมื่อเรียนซึ่งสัจจะ ๒ ขางตน
ในสํานักของอาจารย ทองดวยวาจาบอย ๆ โดยสังเขปอยางนี้ ปฺจกฺขนฺธา
ทุกฺข ตณฺหาสมุทโย และโดยพิสดารมีนัยเปนอาทิวา กตเม ปฺจกฺขนฺธา
รูปกฺขนฺโธ แลวจึงทํากรรม. สวนในสัจจะ ๒ นอกนี้ เธอยอมทํากรรม
ดวยการฟงอยางนี้วา นิโรธสัจจะ นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ มรรคสัจจะ
นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เธอเมื่อทําอยางนี้ ยอมแทงตลอดซึ่งสัจจะ ๔
ดวยปฏิเวธอยางหนึ่ง ยอมตรัสรูดวยการตรัสรูอยางหนึ่ง ยอมแทงตลอด
ทุกขไดดวยการกําหนดรู ซึ่งสมุทัยไดดวยการละ ซึ่งนิโรธไดดวยการทําให
แจง ยอมแทงตลอดมรรคไดดวยการเจริญ. ยอมตรัสรูทุกขได ดวยการ
กําหนดรู ฯลฯ ยอมตรัสรูมรรคไดดวยการเจริญ.
การเรียน การไตถาม การฟง การทรงไว การพิจารณาและ
การแทงตลอด ยอมมีในสัจจะ ๒ (ทุกข สมุทัย) ในสวนเบื้องตนแหง
สัจจะ ๔ ดวยประการอยางนี้. การฟงและการแทงตลอดเทานั้น ยอมมีใน
สัจจะ ๒ (นิโรธ มรรค) ในกาลตอมา วาโดยกิจ ปฏิเวธธรรมยอมมี
ในสัจจะ ๓ (ทุกข สมุทยั มรรค). ในนิโรธ มีปฏิเวธเปนอารมณ. สวน
ปฏิเวธ ยอมมีแกสัจจะ ๔ ดวยการพิจารณา. แตการกําหนดในเบื้องตน
ยอมไมมี. ความหวงใย การรวบรวม การทําไวในใจ และการพิจารณา
ยอมไมมีแกภิกษุนี้ผูกําหนดอยูในเบื้องตนวา เรายอมกําหนดรูทุกข ยอมละ
สมุทัย ยอมทําใหแจงซึ่งนิโรธ เรายอมยังมรรคใหเกิด. ความหวงใยเปนตน
ยอมมีจําเดิมแตการกําหนด. แตในกาลตอมา ทุกข ยอมเปนอันเธอกําหนด
รูแลวแล ฯลฯ มรรค ยอมเปนอันเธอทําใหเกิดแลว.
ในสัจจะ ๔ เหลานัน้ สัจจะ ๒ ชื่อวา เปนธรรมลุมลึก เพราะ
เห็นไดยาก. สัจจะ ๒ ชือ่ วา เห็นไดยาก เพราะเปนธรรมลุมลึก. จริงอยู
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ทุกขสัจจะ ก็ปรากฏได เพราะความเกิดขึ้น ยอมถึงแมซึ่งอันตนพึงกลาววา
ทุกขหนอ ในการกระทบดวยตอและหนามเปนตน. แมสมุทัยก็ปรากฏได
เพราะความเกิดขึ้น ดวยสามารถมีความเปนผูใครเพื่อจะเคี้ยวกินและจะบริโภค
เปนตน. แตวา โดยการแทงตลอดถึงลักษณะ ทุกขและสมุทัยสัจแมทั้งสอง
ก็เปนธรรมลุม ลึก. สัจจะเหลานั้น ชื่อวา เปนธรรมอันลุมลึก. เพราะเห็น
ไดยาก ดวยประการดังนี้. ความพยายามเพื่อตองการเห็นสัจจะทั้งสองนอกนี้
(นิโรธ มรรค) ยอมเปนเหมือนการเหยียดมือไปเพื่อจับภวัคคพรหม
เหมือนการเหยียดเทาไปเพื่อถูกตองอเวจี และเหมือนการยังปลายแหงขนหางสัตวซึ่งแยกแลวโดย ๗ สวน ใหตกสูปลาย. สัจจะเหลานั้น ชื่อวาเปนธรรม
ลุมลึก เพราะเห็นไดยากดวยประการดังนี้. บทเปนอาทิวา ทุกฺเข าณ นี้
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวดวยสามารถการเรียนเปนตน ในสัจจะ ๔ ชือ่ วา
เปนธรรมลุมลึก เพราะเห็นไดยาก และชื่อวา เปนธรรมเห็นไดยาก
เพราะเปนธรรมลุมลึก ดวยประการดังนี้. สวนญาณนั้น ยอมมีอยางนี้แล
ในลักษณะแหงปฏิเวธ.
พึงทราบในบท เนกขัมมสังกัปปะเปนอาทิ ความดําริในการออก
จากกามวา เกิดขึ้นแลวโดยภาวะที่ออกไปจากกาม เพราะอรรถวาเปนขาศึก
ตอกามบาง เกิดขึ้นแลวแกผูพิจารณากามอยูดังนี้บางวา เมื่อทําการกําจัดกาม
ใหกามสงบก็เกิดขึ้นดังนี้บาง วาเมื่อสงัดจากกามก็เกิดขึ้นดังนี้บาง. แมใน
สองบทที่เหลือ ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. สวนธรรมมีเนกขัมมสังกัปปะเปนตน
เหลานั้นแมทั้งหมด ชือ่ วาตางกันในสวนเบื้องตน เพราะความหมายในการ
งดเวนจากกาม จากพยาบาท และจากวิหิงสามีสภาวะตางกัน.
สวนในขณะแหงมรรค ความดําริในกุศลอยางเดียวเทานั้น ยอม
เกิดขึ้น ยังองคแหงมรรคใหบริบูรณอยู ดวยสามารถใหสําเร็จความไมเกิดขึ้น
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เพราะขาดกับบทแหงความดําริในอกุศลอันเกิดนั้นในฐานะทั้ง ๓ เหลานี้
นี้ชื่อวา สัมมาสังกัปปะ.
ธรรมแมมีเจตนาเครื่องงดเวนจากพูดเท็จเปนตน ชื่อวา ตางกันใน
สวนเบื้องตน เพราะความหมายในการงดเวนจากพูดเท็จเปนตน มีภาวะตางกัน.
สวนในขณะแหงมรรค เจตนาเครื่องงดเวนเปนกุศลอยางเดียวเทานั้น ยอม
เกิดขึ้น
ยังองคมรรคใหบริบูรณอยูดวยสามารถใหสําเร็จความไมเกิดขึ้น
เพราะขาดกับบทเจตนาเครื่องทุศีล อันเปนอกุศล ซึ่งเกิดขึ้นในฐานะทั้ง ๔
เหลานี้ นี้ชื่อวา สัมมาวาจา.
ธรรมแมมีเจตนาเครื่องงดเวนจากปาณาติบาตเปนตน ชือ่ วา ตางกัน
ในสวนเบื้องตน เพราะความหมายในการงดเวนจากปาณาติบาตเปนตนมีภาวะ
ตางกัน. สวนในขณะแหงมรรค เจตนาเครื่องงดเวนอันเปนกุศลอยางเดียว
ยอมเกิดขึ้น ยังองคแหงมรรคใหบริบูรณอยู ดวยสามารถใหสําเร็จความไม
เกิดขึ้น เพราะขาดกับบทโดยไมทําเจตนาเครื่องทุศีลอันเปนอกุศลซึ่งเกิดขึ้น
ในฐานะทั้ง ๓ เหลานี้ นีช้ ื่อวา สัมมากัมมันตะ.
บทวา มิจฺฉาอาชีว ไดแก ทุจริตทางกายและทางวาจา อันตน
ใหเปนไปแลว เพื่อตองการของควรเคี้ยวและของควรบริโภคเปนตน. บทวา
ปหาย คือ เวน. บทวา สมฺมาอาชีเวน ไดแก ดวยการเลี้ยงชีพอัน
พระพุทธเจาสรรเสริญแลว. บทวา ชีวิต กปฺเปติ ความวา ยอมยังความ
เปนไปแหงชีวิตใหเปนไป แมสัมมาอาชีวะ ชื่อวา ตางกันในเบื้องตน เพราะ
ความหมายในการงดเวนจากการหลอกลวงเปนตนมีภาวะตางกัน. สวนในขณะ
แหงมรรค เจตนาเครื่องงดเวนเปนกุศลอยางเดียวเทานั้น ยอมเกิดขึ้น
ยังองคแหงมรรคใหบริบรู ณอยูดวยสามารถใหสําเร็จความไมเกิดขึ้น เพราะ
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ขาดกับบทเจตนาเครื่องทุศีลอันเปนมิจฉาชีพ ซึ่งเกิดขึ้นในฐานะทั้ง ๗
เหลานี้แล นี้ชื่อวา สัมมาอาชีวะ.
บทวา อนุปฺปนฺนาน ความวา เห็นอารมณทั้งหลายเห็นปานนั้น
ในเรือนแหงหนึ่ง ยอมยังฉันทะใหเกิด เพื่อความไมเกิดขึ้นแหงอกุศลธรรม
อันเปนบาปซึ่งยังไมเกิดขึ้นแกตน หรือวาเห็นอารมณทั้งหลาย ที่กําลังเกิดขึ้น
แกผูอื่น ยอมยังฉันทะใหเกิด เพื่อความไมเกิดขึ้น แหงอกุศลธรรมอันเปน
บาป ซึ่งยังไมเกิดขึ้น อยางนี้วา โอหนอ ธรรมอันเปนบาปเห็นปานนี้
ไมพึงเกิดขึ้นแกเรา ดังนี้. บทวา ฉนฺท ความวา ยอมยังวิริยฉันทะ
เปนเหตุใหสําเร็จแหงการปฏิบัติมิใหอกุศลธรรมเหลานั้นเกิดขึ้น ใหเกิดขึน้ .
บทวา วายมติ ไดแก ยอมทําความพยายาม. บทวา วิริย อารภติ
ไดแก ยอมยังความเพียรใหเปนไป. บทวา จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ความวา
ยอมทําจิตอันความเพียรประคองไวแลว. บทวา ปทหติ ความวา ยอมยัง
ความเพียรไหเปนไปวา หนัง เอ็น และกระคะจงเหือดแหงไปก็ทามเถิด. บทวา
อุปฺปนฺนาน ความวา เคยเกิดขึ้นแลวแกตน ดวยสามารถความฟุงซาน
ยอมยังฉันทะใหเกิด เพื่อละอกุศลธรรมเหลานั้น ดวยคิดวา บัดนี้ เราจัก
ไมใหอกุศลธรรมทั้งหลายเชนนั้นเกิดขึ้น.
บทวา อนุปฺปนฺนาน กุสลาน ความวา กุศลธรรมมีปฐมฌาน
เปนตน ที่ยังไมได. บทวา อุปฺปนฺนาน ไดแก กุศลธรรมเหลานั้นนั่นแล
ที่ตนไดแลว. บทวา ิติยา ความวา เพื่อความตั้งมั่นดวยสามารถความ
เกิดขึ้นติดกันบอย ๆ. บทวา อสมฺโมสาย ไดแก เพื่อความไมสูญหาย.
บทวา ภิยฺโย ภาวาย ไดแก เพื่อสูงขึ้นไป. บทวา เวปุลฺลาย ไดแก
เพื่อความไพบูลย. บทวา ปาริปูรยิ า ไดแก เพื่อใหภาวนาบริบูรณ.
สัมมาวายามะ แมนี้ชื่อวา ตางกันในสวนเบื้องตน เพราะอกุศลธรรมที่ยัง
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ไมเกิด คิดมิใหเกิดเปนตน มีภาวะตางกัน. สวนในขณะแหงมรรคความเพียร
เปนกุศลอยางเดียวเทานั้น ยอมเกิดขึ้น ยังองคมรรคใหบริบูรณอยู ดวย
สามารถใหสําเร็จกิจ ในฐานะ ๔ เหลานี้แล นีช้ ื่อวา สัมมาวายามะ.
แมสัมมาสติ ชื่อวา ตางกันในสวนเบื้องตน เพราะความตางกัน
แหงจิตกําหนดกายเปนตน. สวนในขณะแหงมรรค สติอยางเดียว ยอมเกิดขึ้น
ยังองคแหงมรรคใหบริบรู ณอยู ดวยสามารถใหสําเร็จกิจ ในฐานะ ๔ เหลานี้
นี้ชื่อวา สัมมาสติ.
พึงทราบในฌานเปนตน ในสวนเบื้องตน สัมมาสมาธิ ตางกัน
ดวยสามารถสมาบัติ ในขณะแหงมรรค ดวยสามารถมรรคทีต่ างกัน. จริงอยู
ปฐมมรรคของฌานอยางหนึ่ง ยอมมีปฐมฌาน แมทุติยมรรคเปนตน มี
ปฐมฌาน หรือมีฌานอยางใด อยางหนึ่ง ในทุตยิ ฌานเปนตน ปฐมมรรค
ของฌานอยางหนึ่ง ยอมมีฌานอยางใด อยางหนึ่ง แหงทุติยฌานเปนตน.
แมทุติยมรรคเปนตน มีฌานอยางใด อยางหนึ่ง แหงทุติยฌานเปนตน
หรือมีปฐมฌาน. มรรคแม ๔ จะเหมือนกัน ไมเหมือนกันหรือเหมือนกัน
บางอยาง ยอมมีดวยสามารถแหงฌาน อยางนี้แล.
สวนความตางกันแหงมรรคนี้ ยอมมีดวยการกําหนดฌานที่เปนบาท.
จริงอยู มรรคที่เกิดขึ้นแกผูไดปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานแลวเห็นแจงอยู
ยอมมีปฐมฌานดวยการกําหนดฌานที่เปนบาท. สวนในฌานนี้ ยอมมีองคแหง
มรรคโพชฌงคและฌานบริบูรณแลวแล. มรรคที่เกิดขึ้นแกผูออกจากทุติยฌาน
แลวเห็นแจงอยู ยอมมีทตุ ิยฌาน. สวนในฌานนี้ องคมรรคมี ๗ มรรคที่เกิด
ขึ้นแกผูออกจากตติยฌานเห็นแจงอยู ยอมมีตติยฌานก็ในฌานนี้มีองคมรรค ๗
โพชฌงคมี ๖. ตั้งแตจตุตถฌานจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะก็มีนัยนี้.
จตุกกฌานและปญจมกฌานในอรูปฌานยอมเกิดขึ้น และฌานนั้น
ทานกลาววา เปนโลกุตระหาเปนโลกิยะไม ดังนี้.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 32

แมในบทวา กถ นี้ในบทนั้น มรรคนั้น เกิดขึ้นแลว ในอรูปฌาน
เพราะออกจากปฐมฌานเปนตน ไดโสดาปตติมรรคเจริญอรูปสมาบัติ.
มรรค ๓ แมมีฌานนั้น ยอมเกิดขึ้นในอรูปฌานนั้นของฌานนั้น.
ฌานที่เปนบาท ยอมกําหนดอยางนี้แล. สวนพระเถระบางพวก
ยอมกลาววา ขันธเปนอารมณของวิปสสนา ยอมกําหนด. บางพวกกลาววา
อัธยาศัยของบุคคลยอมกําหนด. บางพวกยอมกลาววา วุฏฐานคามินีวิปสสนา
ยอมกําหนด. การวินิจฉัยในวาทะของพระเถระเหลานั้น พึงทราบโดยนัย
อันกลาวไวแลว ในอธิการวาดวยวุฏฐานคามินีวิปสสนา ในวิสุทธิมรรค.
บทวา อย วุจฺจติ ภิกขฺ เว สมฺมาสมาธิ ดังนี้ นี้เปนโลกิยะในสวน
เบื้องตน ในสวนเบื้องปลายเปนโลกุตระ ทานเรียกวา สมาธิ.
จบอรรถกถาวิภังคสูตรที่ ๘
๙. สุกสูตร

มรรคภาวนาที่ตั้งไวผดิ
[๔๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเดือยขาว
สาลี หรือเดือยขาวยวะที่บุคคลตั้งไวผิด มือหรือเทาย่ําเหยียบแลว จักทําลาย
มือหรือเทา หรือวาจักใหหอเลือด ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได ขอนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะเดือยบุคคลตั้งไวผิด ฉันใด ภิกษุนนั้ แล ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
จักทําลายอวิชชา จักยังวิชชาใหเกิด จักทํานิพพานใหแจง ดวยความเห็นที่
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ตั้งไวผิด ดวยการเจริญมรรคที่ตั้งไวผิด ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะความเห็นตั้งไวผิด.

มรรคภาวนาที่ตั้งไวถูก
[๔๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเดือยขาวสาลี หรือเดือย
ขาวยวะที่บุคคลตั้งไว ถูกมือหรือเทาย่ําเหยียบแลว จักทําลายมือหรือเทา
หรือวาจักใหหอเลือด ขอนี้เปนฐานะที่มีได ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะเดือย
บุคคลตั้งไวถูก ฉันใด ภิกษุนั้นแล ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จักทําลายอวิชชา
จักยังวิชชาใหเกิด จักทํานิพพานใหแจง ดวยความเห็นที่ตั้งไวถูก ดวยการ
เจริญมรรคที่ตั้งไวถูก ขอนี้เปนฐานะที่มีได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
ความเห็นตั้งไวถูก.
[๔๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุจักทําลายอวิชชา จักยังวิชชา
ใหเกิด จักทํานิพพานใหแจง ดวยความเห็นที่ตั้งไวถูก ดวยการเจริญมรรค
ที่ตั้งไวถูกอยางไรเลา. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุจักทําลายอวิชชา จักยังวิชชาใหเกิด จักทํานิพพานใหแจง
ดวยความเห็นที่ตั้งไวถูก ดวยการเจริญมรรคที่ตั้งไวถูก อยางนี้แล.
จบสุกสูตรที่ ๙
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อรรถกถาสุกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสุกสูตรที่ ๙
บทวา มิจฺฉาปณิหิต ความวา ชือ่ วา เดือยเขาตั้งไวในที่สูง ยอม
ทําลายมือหรือเทา แตไมตั้งไวอยางนั้น ชื่อวา ตั้งไวผิด. บทวา มิจฺฉาปณิหิตาย ทิฏิย ไดแก ดวยกัมมัสสกตปญญาที่ตั้งไวผิด. บทวา อวิชฺช
เฉจฺฉติ ความวา จักทําลายอวิชชาอันปดบังสัจจะ ๔. บทวา วิชฺช
อุปฺปาเทสฺสติ ความวา จักยังวิชชาคืออรหัตมรรคใหเกิดขึ้น. บทวา
มิจฺฉาปณิหิตตฺตา ภิกฺขเว ทิฏิยา ความวา เพราะกัมมัสสกตปญญา
และมรรคภาวนาตั้งไวผิด คือ เพราะไมประพฤติตามกัมมัสสกตญาณให
มรรคภาวนา. ในพระสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงทํากัมมัสสกตญาณให
อาศัยมรรคแลว จึงตรัสมรรคคลุกเคลากัน.
จบอรรถกถาสกุสูตรที่ ๙
๑๐. นันทิยสูตร

ธรรม ๘ เปนเหตุใหถึงพระนิพพาน
[๔๕] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้นแล นันทิยปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการ
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ธรรมเทาไรหนอแล
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ที่บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว เปนเหตุใหถึงนิพพาน มีนิพพานเปน
เบื้องหนา มีนิพพานเปนที่สุด.
พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นนันทิยะ ธรรม ๘ ประการนี้ ที่
บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว เปนเหตุใหถึงนิพพาน มีนิพพานเปน
เบื้องหนา มีนิพพานเปนที่สุด ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ
สัมมาสมาธิ ดูกอนนันทิยะ ธรรม ๘ ประการนี้ ที่บุคคลเจริญแลว กระทํา
ใหมากแลว เปนเหตุใหถึงนิพพาน มีนิพพานเปนเบื้องหนา มีนิพพานเปน
ที่สุด.
[๔๖] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว นันทิยปริพาชกได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองค
แจมแจงนัก ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแต
ทานพระโคดม ทานพระโคดมทรงประกาศธรรมโคยอเนกปริยาย เปรียบ
เหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือ
ตามประทีปไวในที่มืด ดวยหวังวาผูมีจักษุจักเห็นรูป ฉะนั้น ขาพระองคขอ
ถึงทานพระโคดม กับทัง้ พระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอทาน
พระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกถึงสรณะจนตลอดชีวิต จําเดิม
แตวันนี้เปนตนไป.
จบนันทิยสูตรที่ ๑๐
จบอวิชชาวรรคที่ ๑
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อรรถกถานันทิยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในนันทิยสูตรที่ ๑๐.
บทวา ปริพฺพาชโก ไดแก ปริพาชกผูนุงผา. คําที่เหลือใน
นันทิยสูตรนี้งายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถานันทิยสูตรที่ ๑๐
จบอวิชชาวรรคที่ ๑

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อวิชชาสูตร ๒. อุปฑฒสูตร ๓. สารีปุตตสูตร ๔. พราหมณ
สูตร ๕. กิมตั ถิยสูตร ๖. ปฐมภิกขุสูตร ๗. ทุติยภิกขุสูตร ๘. วิภังคสูตร
๙. สุกสูตร ๑๐. นันทิยสูตร พรอมทั้งอรรถกถา.
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วิหารวรรคที่ ๒
๑. ปฐมวิหารสูตร

เวทนามี เพราะความเห็นผิดเปนปจจัย
[๔๗] สาวัตถีนิทาน. พระผูม ีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราปรารถนาจะหลีกเรนอยูตลอดกึ่งเดือน ใคร ๆ ไม
พึงเขาไปหาเรา นอกจากภิกษุผูนําบิณฑบาตไปใหรูปเดียว ภิกษุทั้งหลายรับ
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว ในกึ่งเดือนนี้ไมมีใครเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคเจา นอกจากภิกษุผูนําบิณฑบาตไปถวายรูปเดียว.
[๔๘] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงออกจากที่หลีกเรนโดยลวง
ไปกึ่งเดือนนั้นแลว ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
เราแรกตรัสรู ยอมอยูดวยวิหารธรรมอันใด เราอยูแลวโดยสวนแหงวิหาร
ธรรมอันนั้น เรารูชัดอยางนี้วา เวทนายอมมี เพราะความเห็นผิดเปนปจจัย
บาง เพราะความเห็นชอบเปนปจจัยบาง เพราะความดําริผิดเปนปจจัยบาง
เพราะความดําริชอบเปนปจจัยบาง เพราะเจรจาผิดเปนปจจัยบาง เพราะ
เจรจาชอบเปนปจจัยบาง เพราะการงานผิดเปนปจจัยบาง เพราะการงานชอบ
เปนปจจัยบาง เพราะเลี้ยงชีพผิดเปนปจจัยบาง เพราะเลี้ยงชีพชอบเปน
ปจจัยบาง เพราะพยายามผิดเปนปจจัยบาง เพราะพยายามชอบเปนปจจัยบาง
เพราะความระลึกผิดเปนปจจัยบาง เพราะความระลึกชอบเปนปจจัยบาง
เพราะความตั้งใจผิดเปนปจจัยบาง
เพราะความตั้งใจชอบเปนปจจัยบาง
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เพราะฉันทะเปนปจจัยบาง เพราะวิตกเปนปจจัยบาง เพราะสัญญาเปนปจจัย
บาง เพราะฉันทวิตกและสัญญายังไมสงบเปนปจจัยบาง เพราะฉันทวิตกและ
สัญญาสงบเปนปจจัยบาง เพราะมีความพยายามเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง และ
เมื่อถึงฐานะนั้นแลวเปนปจจัยบาง.
จบปฐมวิหารสูตรที่ ๑

อรรถกถาวิหารวรรคที่ ๒
อรรถกถาวิหารสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในวิหารสูตรที่ ๑ แหงวิหารวรรคที่ ๒.
บทวา อิจฺฉามห ภิกฺขเว อฑฺฒมาส ปฏิสลฺลียิตุ ความวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราปรารถนาจะหลีกเรนนิ่งอยูแตผูเดียวตลอดกึ่งเดือน
หนี่ง. บทวา นมฺหิ เกนจิ อุปสงฺกมิตพฺโพ อฺตร เอเกน
ปณฺฑปาตนีหารเกน ความวา ภิกษุใดไมทําวาจาอันขวนขวายเพื่อคน พึง
นําบิณฑบาตอันตกแตงในตระกูลทั้งหลาย ซึ่งมีศรัทธาไปเพื่อประโยชนแกเรา
พึงนอมเขาไปเพื่อเรา ใคร ๆ คนอื่นจะเปนภิกษุหรือคฤหัสถไมพึงเขาไป
หาเรา นอกจากภิกษุนั้นผูนําบิณฑบาตไปใหรูปเดียว.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระผูมพี ระภาคเจาจึงตรัสอยางนี้. ตอบวา
ไดยินวา ในกึ่งเดือนนั้น สัตวที่พระองคจะพึงแนะนําไมมี. เมื่อความเชนนั้น
พระศาสดาทรงดําริวา เราจักยังกึ่งเดือนนี้ใหลวงไปดวยสุขอันเกิดแตผลสมาบัติ
การอยูเปนสุขจักมีแกเราดวยอาการอยางนี้ และในอนาคต ชนผูเกิดใน
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ภายหลัง จักเอาอยางวา แมพระศาสดาทรงละคณะไปประทับอยู แตพระองค
เดียว จะกลาวอะไรถึงพวกเราเลา ขอนั้น จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข
แกปจฉิมชนนั้น ตลอดกาลนาน ดังนี้ จึงตรัสอยางนี้ ดวยเหตุนี้.
แมภิกษุสงฆทูลรับพระดํารัสของพระศาสดาแลว จึงไดถวายภิกษุรูปหนึ่ง
ภิกษุรูปนั้น ทํากิจทั้งปวงมีการกวาดบริเวณพระคันธกุฎี ถวายน้ําสรงพระพักตร
และไมชําระพระทนตเปนตน แตเชาตรูเสร็จแลว ก็หลีกไปในขณะนั้น.
บทวา เยน สฺวาห ตัดบทเปน เยน สุ อห. บทวา ปมาภิสมฺพุทฺโธ ความวา เราไดตรัสรู ครัง้ แรก อยูดวยวิหารธรรม ในภาย
ใน ๔๙ วัน. บทวา วิหรามิ นี้ เปนคําปจจุบันลงในอรรถของอดีต. บทวา
ตสฺส ปเทเสน ความวา โดยสวนแหงวิหารธรรมแรกตรัสรูนั้น. สวนแหงขันธ
สวนแหงอายตนะ ธาตุ สัจจะ อินทรีย ปจจยาการ สติปฏ ฐาน ฌานและ
นามรูป สวนแหงธรรม มีอยางตาง ๆ กัน ชื่อวา สวนในวิหารธรรมนั้น.
พระองคทรงหมายถึงสวนแหงธรรมนั้นแมทั้งปวง จึงตรัสวา ตสฺส ปเทเสน
วิหาสิ ดังนี้.
ก็ในปฐมโพธิกาล พระผูมีพระภาคเจา ทรงใครครวญพิจารณาขันธ
หา หมดทุกสวนแลวในภายใน ๔๙ วัน เหมือนพระราชาทรงปกครองราชสมบัติแลว รับสั่งใหเปดหองนั้น ๆ เพื่อทอดพระเนตรสมบัติอันเปนแกนสาร
ของพระองค พึงพิจารณาอยู ซึ่งรัตนะทั้งหลายมีทอง เงิน แกวมุกดาและ
มณีเปนตนฉะนั้น. สวนในกึ่งเดือนนี้ ทรงพิจารณาอยูซึ่งเวทนาขันธเทานั้น
อันเปนสวนแหงขันธเหลานั้น. เมื่อพระองคทรงแลดูอยูวา สัตวทั้งหลายเหลา
นี้ ยอมเสวยซึ่งสุขชื่อเห็นปานนี้ เสวยซึ่งทุกข เห็นปานนี้ ดังนี้ สุขเวทนา
เปนไปแลว จนถึงภวัคคพรหม ทุกขเวทนาเปนไปแลว จนถึงอเวจี ทั้ง
หมดปรากฏแลว โดยอาการทั้งปวง. ตอมา ทรงอยูกําหนดเวทนานั้น โดย
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นัยเปนตนวา เวทนายอมมีเพราะความเห็นผิดเปนปจจัยบางดังนี้. ในปฐม
โพธิกาล ทรงอยูทําอายตนะ ๑๒ ใหหมดทุกสวนอยางนั้น. ก็ในกึ่งเดือนนี้
พระองคทรงพิจารณาอยู ซึ่งสวนหนึ่งแหงธัมมายตนะ ดวยสามารถเวทนาซึ่ง
เปนสวนแหงอายตนะเหลานั้น ซึ่งสวนหนื่งแหงธัมมธาตุดวยสามารถเวทนา
ซึ่งเปนสวนแหงธาตุทั้งหลาย ซึ่งสวนหนึ่งแหงทุกขสัจดวยสามารถเวทนาขันธ
เทานั้น ซึ่งเปนสวนแหงสัจจะทั้งหลาย ซึ่งสวนหนึ่งแหงปจจัยดวยสามารถ
เวทนาเทานั้น เพราะมีผัสสะเปนปจจัย ซึ่งเปนสวนแหงปจจัยทั้งหลาย ซึ่ง
สวนหนึ่งแหงองคฌานดวยสามารถเวทนาเทานั้น ซึ่งเปนสวนแหงฌานทั้ง
หลาย ทรงพิจารณาอยูซึ่งสวนอันหนึ่งแหงนามดวยสามารถเวทนาเทานั้น ซึ่ง
สวนอันหนึ่งแหงนามดวยสามารถเวทนาเทานั้น ซึ่งเปนสวนแหงนามและรูป.
สวนในปฐมสมโพธิ์ ทรงทําธรรมมีกุศลเปนตนใหหมดทุกสวนใน
ภายใน ๔๙ วัน เสร็จแลวทรงพิจารณาอยู ซึ่งปกรณ ๗ อันเปนอนันตรนัย.
ก็ในกึ่งเดือนนี้ พระองคทรงพิจารณาอยูซึ่งหมวด ๓ แหงเวทนาอยางเดียว
ซึ่งเปนสวนแหงธรรมทั้งปวง. วิหารสมาบัตินั้น ๆ ในที่นั้น ๆ เกิดแลว ดวย
อานุภาพแหงเวทนา.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา ทรงอยูแลวโดยอาการใด เมื่อจะ
ทรงแสดงอาการนั้น จึงตรัสคําวา มิจฺฉาทิฏิปจฺจยาป เปนอาทิ. ในบท
เหลานั้น บทวา มิจฺฉาทิฏิปจฺจยาป ความวา แมเวทนาสัมปยุตดวย
ทิฏฐิ ยอมควร. เวทนาที่เปนกุศลและอกุศลบาง เวทนาที่เปนวิบาก
บาง เกิดขึ้นเพราะทําทิฏฐิใหเปนอุปนิสัย ยอมควร. ในบทนั้น เวทนา
สัมปยุตดวยมิจฉาทิฏฐิ ยอมเปนอกุศลอยางเดียว. สวนเวทนาเปนกุศลบาง
อกุศลบาง ยอมเกิดขึ้น เพราะอาศัยทิฏฐิ. เพราะพวกมิจฉาทิฏฐิ อาศัยทิฏฐิ
แลว ยอมใหขาวยาคูและภัตเปนตนในวันปกษ ยอมตั้งขอปฏิบัติสําหรับคน
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เดินทางไกลเปนตน ยอมสรางศาลาบนทางใหญ ๔ แพรง ยอมใหชวยกันขุด
สระโบกขรณี ยอมปลูกกอไมดอกในศาลเจาเปนตน ยอมลาดสะพานในแมน้ํา
และทางลําบากเปนตน ยอมทําที่ไมเสมอใหเสมอ เวทนาที่เปนกุศล ยอมเกิดขึ้น
แกคนเหลานั้น ดวยประการดังนี้. สวนคนเหลานั้นอาศัยความเห็นผิด ยอม
ดายอมบริภาษพวกสัมมาทิฏฐิดวยตนเอง ยอมทํากรรมมีการฆาและการจองจํา
เปนตน ฆาสัตวแลวยอมนําเขาไปสังเวยแกเทพดาทั้งหลาย เวทนาที่เปนอกุศล
ยอมเกิดขึ้นแกคนเหลานั้น ดวยประการดังนี้. สวนเวทนาที่เปนวิบาก ยอม
มีแกผูอยูในระหวางภพ.
แมเวทนาสัมปยุตดวยสัมมาทิฏฐิ เวทนาที่เปนกุศลและอกุศลบาง
เวทนาที่เปนวิบากบาง อันเกิดขึ้น เพราะทําสัมมาทิฏฐิใหเปนอุปนิสัย ยอม
ควร แมในบทวา สมฺมาทิฏิปจฺจยา นี้. ในบทนั้นเวทนาอันสัมปยุตดวย
สัมมาทิฏฐิ ยอมเปนกุศลอยางเดียว. สวนคนเหลานั้น อาศัยความเห็นชอบ
แลว จึงพากันทําบุญทั้งหลายเปนอาทิอยางนี้วา การบูชาพระพุทธเจา ประทีป
ดอกไม การฟงธรรมใหญ การใหประดิษฐานพระเจดียในทิสาภาค ซึง่ ยังไม
ประดิษฐาน. เวทนาที่เปนกุศล ยอมเกิดขึ้นแกคนเหลานั้น ดวยประการดัง
นี้. คนเหลานั้น อาศัยความเห็นชอบเทานั้นแลว จึงดาบริภาษพวกมิจฉาทิฏฐิ
ยอมยกตน ขมคนอื่น เวทนาอันเปนอกุศล ยอมเกิดขึ้นแกคนเหลานั้น ดวย
ประการดังนี้. สวนเวทนาอันเปนวิบาก ยอมมีแกคนทั้งหลายผูอยูในระหวาง
ภพเทานั้น. แมในบทเปนอาทิวา มิจฺฉาสงฺกปฺปปจฺจยา ก็มนี ัยนี้แล.
สวนในบทเปนอาทิวา ฉนฺทปจฺจยา พึงทราบเวทนาอันสัมปยุตดวยจิต
ประกอบดวยโลภะ ๘ ดวง เพราะฉันทะเปนปจจัย. เวทนาในปฐมฌานยอม
มี เพราะวิตกเปนปจจัย เวทนาในสัญญาสมาบัติ ๖ ที่เหลือ เวนปฐมฌาน
ยอมมี เพราะสัญญาเปนปจจัย.
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ในบทเปนอาทิวา ฉนฺโท จ อวูปสนฺโต ความวา เวทนาอัน
สัมปยุตดวยจิตประกอบดวยโลภะ ๘ ดวง ยอมมีในเพราะความไมสงบแหง
ฉันทวิตกและสัญญาทั้งสาม แตพอฉันทะสงบ เวทนาในปฐมฌาน ก็ยอมมี
เวทนามีทุติยฌานเปนตน ทานประสงคแลวในเพราะความสงบฉันทะและวิตก.
เวทนาในเนวสัญญานาสัญญายตนะยอมมีในเพราะความสงบฉันทวิตกและ
สัญญาแมสามได. บทวา อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา ไดแก เพื่อบรรลุอรหัตผล.
บทวา อตฺถิ วายาม ไดแก มีความเพียร. บทวา ตสฺมึป าเน
อนุปฺปตฺเต ความวา เมือ่ ถึงเหตุแหงพระอรหัตผล ดวยสามารถแหงการ
ปรารภความเพียรนั้น. บทวา ตปฺปจฺจยาป เวทยิต ความวา เวทนา
ยอมมีเพราะฐานะเปนปจจัยแหงพระอรหัต เวทนาอันเปนโลกุตระซึง่ เกิด
พรอมกับมรรค ๔ ทานถือเอาแลวดวยบทนั้นแล.
จบอรรถกถาปฐมวิหารสูตรที่ ๑
๒. ทุติยวิหารสูตร

เวทนามีเพราะความเห็นผิดเปนปจจัย.
[๔๙] สาวัตถีนิทาน. พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา
เราปรารถนาจะหลีกเรนอยูตลอด ๓ เดือน ใคร ๆ ไมพึงเขาไปหาเรา นอก
จากภิกษุผูนําบิณฑบาตไปใหรูปเดียว ภิกษุทั้งหลายรูปพระดํารัสของพระผูมี
ภาคเจาแลว ใน ๓ เดือนนี้ ไมมีใครเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา นอกจาก
ภิกษุผูนําบิณฑบาตไปถวายรูปเดียว.
[๕๐] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงออกจากที่หลีกเรนโดยลวง
ไป ๓ เดือนนั้นแลว ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้ง
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หลาย เราแรกตรัสรู ยอมอยูดวยวิหารธรรมอันใด เราอยูแลวโดยสวนแหง
วิหารธรรมอันนั้น เรารูชดั อยางนี้วา เวทนายอมมีเพราะความเห็นผิดเปนปจจัย
บาง เพราะความเห็นผิดสงบเปนปจจัยบาง เพราะความเห็นชอบเปนปจจัย
บาง เพราะความเห็นชอบสงบเปนปจจัยบาง ฯลฯ เพราะความตั้งใจผิดเปน
ปจจัยบาง เพราะความตั้งใจผิดสงบเปนปจจัยบาง เพราะความตั้งใจชอบเปน
ปจจัยบาง เพราะความตั้งใจชอบสงบเปนปจจัยบาง เพราะฉันทะเปนปจจัยบาง
เพราะฉันทะสงบเปนปจจัยบาง เพราะวิตกเปนปจจัยบาง เพราะวิตกสงบเปน
ปจจัยบาง เพราะสัญญาเปนปจจัยบาง เพราะสัญญาสงบเปนปจจัยบาง เพราะ
ฉันทวิตกและสัญญายังไมสงบเปนปจจัยบาง เพราะฉันทวิตกและสัญญาสงบ
เปนปจจัยบาง เพราะมีความพยายามเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง และเมื่อถึงฐานะ
นั้นแลวเปนปจจัยบาง.
จบทุติยวิหารสูตรที่ ๒
อรรถกถาวิหารสูตร
พึงทราบวินิจฉัยวิหารสูตรที่ ๒.
เหตุแหงการหลีกเรน พึงทราบโดยนัยอันทานกลาวแลวนั่นแล. บท
วา มิจฉฺ าทิฏิวูปสมปจฺจยา ไดแก ความเห็นชอบ ชื่อวา เขาไปสงบซึ่ง
ความเห็นผิด. เพราะฉะนั้น เวทนาใดทานกลาวแลว เพราะความเห็นชอบ
เปนปจจัย. เวทนานั้นแล ทานพึงทราบ เพราะสงบความเห็นผิดเปนปจจัย.
สวนในสูตรนี้ ทานกลาววา ผูสําคัญซึ่งเวทนาอันเปนวิบาก ยอมไมถอื เอา
ในที่ไกลเกินไป. ในบททุกบท พึงทราบเนื้อความโดยนัยนี้. ก็เวทนาทาน
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เรียกวา เพราะเขาไปสงบธรรมใด ๆ เปนปจจัย. เวทนานั้น ๆ ทานประสงค
แลว เพราะเปนธรรมอันตรงกันขามกับธรรมนั้น ๆ เปนปจจัย. สวนในบท
เปนอาทิวา ฉนฺทวูปสมปจฺจยา พึงทราบเวทนาในปฐมฌานกอน เพราะ
ฉันทะสงบเปนปจจัย. เวทนาในทุติยฌาน เพราะวิตกสงบเปนปจจัย เวทนา
ในสัญญาสมาบัติ ๖ เพราะสัญญาเปนปจจัย เวทนาในเนวสัญญานาสัญญายตนะ
เพราะสัญญาสงบเปนปจจัย. บทเปนอาทิวา ฉนฺโท จ วูปสนฺโต มีเนื้อ
ความอันกลาวแลวแล.
จบอรรถกถาวิหารสูตรที่ ๒
๓. เสขสูตร

องค ๘ ของพระเสขะ
[๕๑] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา พระเสขะ ๆ ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ
จึงจะชื่อวาเปนพระเสขะ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยสัมมาทิฏฐิอันเปนของพระเสขะ ฯลฯ ประกอบ
ดวยสัมมาสมาธิอันเปนของพระเสขะ ดูกอนภิกษุ ดวยเหตุเพียงเทานี้แล
จึงจะชื่อวาเปนพระเสขะ.
จบเสขสูตรที่ ๓
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อรรถกถาเสขสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในเสขสูตรที่ ๓.
บทวา เสโข แปลวา ผูยังตองศึกษา. ถามวา ยอมศึกษาอะไร.
ตอบวา ยอมศึกษาสิกขา ๓. บทวา เสขาย ความวา เกิดขึ้นแลว
พรอมดวยผล ๓ และมรรค ๔. ชื่อวา เสขะ เพราะอรรถวา เขายังตอง
ศึกษากิจของตน เหตุยังมีกิจไมสําเร็จแล.
จบอรรถกถาเสขสูตรที่ ๓
๔. ปฐมอุปปาทสูตร

ธรรม ๘ มีเพราะการปรากฏแหงพระตถาคต
[๕๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๘ ประการนี้
อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น ไมเกิดขึ้น
นอกจากความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ธรรม ๘ ประการ
เปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๘ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ที่ยังไมเกิด
ยอมเกิดขึ้น ไมเกิดขึ้นนอกจากความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.
จบปฐมอุปปาทสูตรที่ ๔
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๕. ทุติยอุปปาทสูตร

ธรรม ๘ มีเพราะพระวินัยของพระสุคต
[๕๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๘ ประการนี้
อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น ไมเกิดขึ้น
นอกจากวินัยของพระสุคต ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ
สัมมาสมาธิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๘ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ทีย่ ังไมเกิดยอมเกิดขึ้น ไมเกิดขึ้นนอกจากวินัยของ
พระสุคต.
จบทุติยอุปปาทสูตรที่ ๕
๖. ปฐมปริสุทธสูตร

ธรรม ๘ ยอมเกิดเพราะความปรากฏแหงพระตถาคต
[๕๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๘ ประการนี้
บริสุทธิ์ผุดผอง ไมมีกิเลสเครื่องยั่วยวน ปราศจากอุปกิเลส ที่ยังไมเกิดยอม
เกิดขึ้น ไมเกิดขึ้นนอกจากความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๘ ประการนี้แล บริสุทธิ์ผุดผอง ไมมีกิเลสเครื่องยั่วยวน
ปราศจากอุปกิเลสที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น ไมเกิดขึ้นนอกจากความปรากฏ
แหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.
จบปฐมปริสุทธสูตรที่ ๖
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๗. ทุติยปริสุทธสูตร

ธรรม ๘ ยอมบริสุทธิ์เพราะวินัยของพระสุคต
[๕๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๘ ประการนี้
บริสุทธิ์ผุดผอง ไมมีกิเลสเครื่องยั่วยวน ปราศจากอุปกิเลส ที่ยังไมเกิด
ยอมเกิดขึ้น ไมเกิดขึ้นนอกจากวินัยของพระสุคต ธรรม ๘ ประการเปนไฉน
คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๘ ประการ
นี้แล บริสุทธิ์ผุดผอง ไมมีกิเลสเครื่องยั่วยวน ปราศจากอุปกิเลส ที่ยัง
ไมเกิดยอมเกิดขึ้น ไมเกิดขึ้นนอกจากวินัยของพระสุคต.
จบทุติยปริสุทธสูตรที่ ๗

อรรถกถา
สูตรที่ ๔ - ๕ - ๖ -๗ มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.
๘. ปฐมกุกกุฏารามสูตร

มิจฉามรรค ชื่อวา อพรหมจรรย
[๕๖] ขาพเจาไดสดับแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทและทานพระภัททะอยู ณ กุกกุฏาราม
ใกลกรุงปาฏลิบุตร ครั้งนั้น ทานพระภัททะออกจากที่เรนในเวลาเย็น เขาไป
หาทานพระอานนท ไดปราศรัยกับทานพระอานนท ครั้นผานการปราศรัย
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พอใหระลึกถึงกันแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลว ไดถาม
ทานพระอานนทวา ทานอานนท ที่เรียกวา อพรหมจรรย ๆ ดังนี้ อพรหมจรรยเปนไฉนหนอ. ทานพระอานนทตอบวา ดีละๆ ทานภัททะ ทานชางคิด
ชางแสวงหาปญหา ชางไตถาม ก็ทานถามอยางนี้หรือวา ทานอานนท ที่เรียก
วา อพรหมจรรย ๆ ดังนี้ อพรหมจรรยเปนไฉนหนอ.
ภ. อยางนั้น ทานผูมีอายุ.
อา. มิจฉามรรคอันประกอบดวยองค ๘ คือ มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ
มิจฉาสมาธิ นี้แลเปนอพรหมจรรย.
จบปฐมกุกกุฏารามสูตรที่ ๘
อรรถกถาปฐมกุกกุฏาราม
พึงทราบวินิจฉัยในกุกกุฏารามสูตรที่ ๘
บทวา อุมฺมงฺโค ไดแก พิจารณาปญหา ดวยปญหา คือ แสวง
หาปญหา. บทวา เอว หิ ตฺว อาวุโส นี้ พระอานนทกลาวแลว เพื่อ
ตองการใหทานภัททะตั้งคําถาม.
จบอรรถกถากุกกุฏารามสูตรที่ ๘
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๙. ทุตยกุกกุฏารามสูตร

อริยมรรค ชื่อวา พรหมจรรย
[๕๗] ปาฏลิปุตตนิทาน. พระภัททะถามวา ทานอานนท ที่เรียกวา
พรหมจรรย ๆ ดังนี้ พรหมจรรยเปนไฉนหนอ ที่สุดของพรหมจรรยเปนไฉน.
พระอานนทเถระตอบวา ดีละ ๆ ทานภัททะ ทานชางคิด ชาง
แสวงหาปญหา ชางไตถาม ก็ทานถามอยางนี้หรือวา ทานอานนท ที่เรียกวา
พรหมจรรย ๆ ดังนี้ พรหมจรรยเปนไฉนหนอ ที่สุดของพรหมจรรยเปนไฉน.
ภ. อยางนั้น ทานผูมีอายุ.
อา. อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้แลเปนพรหมจรรย ความสิ้นราคะ โทสะ โมหะ นี้เปนที่สุดของ
พรหมจรรย.
จบทุติยกุกกุฏารามสูตรที่ ๙
๑๐. ตติยกุกกุฏารามสูตร

วาดวยพรหมจรรย พรหมจารี
[๕๘] ปาฏลิปุตตนิทาน. พระภัททะถามวา ทานอานนท ที่เรียกวา
พรหมจรรย ๆ ดังนี้ พรหมจรรยเปนไฉนหนอ พรหมจารีเปนไฉน ที่สดุ
ของพรหมจรรยเปนไฉน.
พระอานนทเถระตอบวา ดีละ ๆ ทานภัททะ ทานชางคิด ชางแสวง
หาปญหา ชางไตถาม ก็ทานถามอยางนี้หรือวา ทานอานนท ที่เรียกวา
พรหมจรรย ๆ ดังนี้ พรหมจรรยเปนไฉนหนอ พรหมจารีเปนไฉน ที่สุด
ของพรหมจรรยเปนไฉน.
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ภ. อยางนั้น ทานผูมีอายุ.
อา. อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมา
สมาธิ นี้แล เปนพรหมจรรย บุคคลผูประกอบดวยอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ นี้เรียกวาเปนพรหมจารี ความสิ้นราคะ โทสะ โมหะ นี้เปน
ที่สุดของพรหมจรรย.
จบตติยกุกกุฏารามสูตรที่ ๑๐

อรรถกถา
สูตรที่ ๙-๑๐ มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.
จบวิหารวรรคที่ ๒

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมวิหารสูตร ๒. ทุติยวิหารสูตร ๓. เสขสูตร ๔.ปฐมอุปปาทสูตร ๕. ทุติยอุปปาทสูตร ๖. ปฐมปริสุทธสูตร ๗. ทุติยปริสุทธสูตร ๘. ปฐมกุกกุฏารามสูตร ๙. ทุติยกุกกุฏารามสูตร ๑๐. ตติยกุกกุฏารามสูตร
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มิจฉัตตวรรคที่ ๓
๑. มิจฉัตตสูตร*

ความเห็นผิดและความเห็นถูก
[๕๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงมิจฉัตตะ
(ความผิด) และสัมมัตตะ (ความถูก) แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง
เรื่องนั้น.
[๖๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็มิจฉัตตะเปนไฉน ความเห็นผิด ฯลฯ
ความตั้งใจผิด นี้เรียกวา มิจฉัตตะ.
[๖๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมัตตะเปนไฉน ความเห็นชอบ ฯลฯ
ความตั้งใจชอบ นี้เรียกวา สัมมัตตะ.
จบมิจฉัตตสูตรที่ ๑
๒. อกุศลธรรมสูตร

อกุศลธรรมและกุศลธรรม
[๖๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอกุศลธรรม
และกุศลธรรมแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.
* อรรถกถาแกรวมกันไวทายวรรคนี้.
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[๖๓] คูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อกุศลธรรมเปนไฉน ความเห็นผิด ฯลฯ
ความตั้งใจผิด นี้เรียกวา อกุศลธรรม.
[๖๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็กศุ ลธรรมเปนไฉน ความเห็นชอบ
ฯลฯ ความตั้งใจชอบ นี้เรียกวา กุศลธรรม.
จบอกุศลธรรมสูตรที่ ๒
๓. ปฐมปฏิปทาสูตร

มิจฉาปฏิปทาและสัมมาปฏิปทา
[๖๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมิจฉาปฏิปทา
และสัมมาปฏิปทาแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.
[๖๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็มจิ ฉาปฏิปทาเปนไฉน ความเห็นผิด
ฯลฯ ความตั้งใจผิด นี้เรียกวา มิจฉาปฏิปทา.
[๖๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาปฏิปทาเปนไฉน ความเห็นชอบ
ฯลฯ ความตั้งใจชอบ นี้เรียกวา สัมมาปฏิปทา.
จบปฐมปฏิปทาสูตรที่ ๓
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๔. ทุติยปฏิปทาสูตร

วาดวยญายธรรม
[๖๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมสรรเสริญมิจฉาปฏิปทาของคฤหัสถหรือบรรพชิต คฤหัสถหรือบรรพชิตปฏิบตั ิผิดแลว ยอม
ไมยังญายธรรมอันเปนกุศลใหสําเร็จ เพราะความปฏิบัติผิดเปนตัวเหตุ ก็
มิจฉาปฏิปทาเปนไฉน ความเห็นผิด ฯ ลฯ ความตั้งใจผิด นี้เรียกวา
มิจฉาปฏิปทา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมสรรเสริญมิจฉาปฏิปทาของคฤหัสถ
หรือบรรพชิต คฤหัสถหรือบรรพชิตปฏิบัติผิดแลว ยอมไมยังญายธรรมอัน
เปนกุศลใหสําเร็จ เพราะความปฏิบัติผิดเปนตัวเหตุ.
[๖๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราสรรเสริญสัมมาปฏิปทาของคฤหัสถ
หรือบรรพชิต คฤหัสถหรือบรรพชิตปฏิบัติชอบแลว ยอมยังญายธรรมอัน
เปนกุศลใหสําเร็จ เพราะความปฏิบัติชอบเปนตัวเหตุ ก็สัมมาปฏิปทาเปนไฉน
ความเห็นชอบ ฯลฯ ความตั้งใจชอบ นี้เรียกวา สัมมาปฏิปทา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราสรรเสริญสัมมาปฏิปทาของคฤหัสถหรือบรรพชิต คฤหัสถหรือ
บรรพชิตปฏิบัติชอบแลว ยอมยังญายธรรมอันเปนกุศลใหสําเร็จ เพราะความ
ปฏิบัติชอบเปนตัวเหตุ.
จบทุติยปฏิปทาสูตรที่ ๔
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๕. ปฐมอสัปปุรสิ สูตร

วาดวยอสัตบุรุษและสัตบุรุษ
[๗๐] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอสัตบุรุษและ
สัตบุรุษแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.
[๗๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อสัตบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนใน
โลกนี้ เปนผูมีความเห็นผิด ดําริผิด เจรจาผิด ทําการงานผิด เลี้ยงชีพผิด
พยายามผิด ระลึกผิด ตัง้ ใจผิด บุคคลนี้เรียกวา อสัตบุรุษ.
[๗๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สตั บุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนใน
โลกนี้ เปนผูมีความเห็นชอบ ดําริชอบ เจรจาชอบ ทําการงานชอบ เลีย้ งชีพ
ชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ บุคคลนี้เรียกวา สัตบุรุษ.
จบปฐมอสัปปุริสสูตรที่ ๕
๖. ทุติยอสัปปุริสสูตร

วาดวยอสัตบุรุษและสัตบุรุษที่ยิ่งกวา
[๗๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอสัตบุรุษ
และอสัตบุรุษที่ยิ่งกวาอสัตบุรุษแกเธอทั้งหลาย จักแสดงสัตบุรุษและสัตบุรุษ
ผูยิ่งกวาสัตบุรุษแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.
[๓๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อสัตบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนใน
โลกนี้ เปนผูมีความเห็นผิด ฯลฯ ตั้งใจผิด บุคคลนี้เรียกวา อสัตบุรุษ.
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[๗๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อสัตบุรุษผูยิ่งกวาอสัตบุรุษเปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีความเห็นผิด ฯลฯ ตั้งใจผิด รูผิด พนผิด
บุคคลนี้เรียกวา อสัตบุรุษผูยิ่งกวา อสัตบุรุษ.
[๗๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สตั บุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนใน
โลกนี้ เปนผูมีความเห็นชอบ ฯลฯ ตั้งใจชอบ บุคคลนี้เรียกวา สัตบุรุษ.
[๗๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สัตบุรุษผูยิ่งกวาสัตบุรุษเปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีความเห็นชอบ ฯลฯ ตั้งใจชอบ รูชอบ
พนชอบ บุคคลนี้เรียกวา สัตบุรุษผูยิ่งกวาสัตบุรุษ.
จบทุติยอสัปปุริสสูตรที่ ๖
๗. กุมภสูตร

วาดวยธรรมเครื่องรองรับจิต
[๗๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนหมอที่
ไมมีเครื่องรองรับ ยอมกลิ้งไปไดงาย ที่มีเครื่องรองรับ ยอมกลิ้งไปไดยาก
ฉันใด จิตก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไมมีเครื่องรองรับ ยอมกลิ้งไปไดงาย ที่มี
เครื่องรองรับ ยอมกลิ้งไปไดยาก.
[๗๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเปนเครื่องรองรับจิต อริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ นี้แล คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้เปนเครื่อง
รองรับจิต.
[๘๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนหมอที่ไมมีเครื่องรองรับ
ยอมกลิ้งไปไดงาย ที่มีเครื่องรองรับ ยอมตกลงไปไดยาก ฉันใด จิตก็ฉันนั้น
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เหมือนกัน ไมมีเครื่องรองรับ ยอมกลิ้งไปไดงาย ที่มีเครื่องรองรับ ยอม
กลิ้งไปไดยาก.
จบกุมภสูตรที่ ๗
๘. สมาธิ

วาดวยสัมมาสมาธิอันประเสริฐ
[๘๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสัมมาสมาธิ
อันประเสริฐ พรอมทั้งเหตุ พรอมทั้งเครื่องประกอบแกเธอทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.
[๘๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาสมาธิอันประเสริฐ พรอมทั้งเหตุ
พรอมทั้งเครื่องประกอบเปนไฉน คือความเห็นชอบ ฯลฯ ความตั้งใจชอบ.
[๘๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความที่จิตมีอารมณเปนอันเดียว ความ
ที่จิตมีเครื่องประกอบดวยองค ๗ ประการเหลานี้นั้น เรียกวาสัมมาสมาธิอัน
ประเสริฐ พรอมทั้งเหตุบาง พรอมทั้งเครื่องประกอบบาง.
จบสมาธิสูตรที่ ๘

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 57

๙. เวทนาสูตร

เจริญอริยมรรคเพื่อกําหนดรูเวทนา
[๘๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ ประการนี้
๓ ประการเปนไฉน คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ อทุกขมสุขเวทนา ๑
เวทนา ๓ ประการนี้แล.
[๘๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ บุคคล
พึงเจริญ เพือ่ กําหนดรูเวทนา ๓ ประการนี้ อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
เปนไฉน คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ความตั้งใจชอบ อริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ บุคคลพึงเจริญ เพื่อกําหนดรูเวทนา ๓ ประการนี้แล.
จบเวทนาสูตรที่ ๙
๑๐. อุตติยสูตร

เจริญอริยมรรคเพื่อละกามคุณ ๕
[๘๖] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น ทานพระอุตติยะเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคเจาถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคหลีกออกเรนอยูในที่ลับ
ไดเกิดความปริวิตกแหงใจอยางนี้วา กามคุณ ๕ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว
แลว กามคุณ ๕ ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวเปนไฉนหนอ.
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[๘๗] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดีละ ๆ อุตติยะ กามคุณ ๕ เหลานี้
เรากลาวไวแลว กามคุณ ๕ เปนไฉน คือ รูปที่จะพึงรูแจงไดดวยจักษุ
นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่นารัก ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด
เสียงที่พึงรูแจงดวยหู . . . กลิ่นที่พึงรูแจงดวยจมูก . . . รสที่พึงรูแ จงดวยลิ้น. . .
โผฏฐัพพะที่พึ่งรูแจงดวยกาย นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่นารัก
ยั่วยวนชวนใหกําหนัด ดูกอนอุตติยะ กามคุณ ๕ เหลานี้แล เรากลาวไวแลว.
[๘๘] ดูกอนอุตติยะ อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ บุคคล
พึงเจริญ เพื่อละกามคุณ ๕ เหลานี้แล อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
เปนไฉน คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ความตั้งใจชอบ อริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ บุคคลพึงเจริญเพื่อละกามคุณ ๕ เหลานี้แล.
จบอุตติยสูตรที่ ๑๐
จบมิจฉัตตวรรคที่ ๓

มิจฉัตตวรรควรรณนาที่ ๓
อรรถกถามิจฉัตตสูตรเปนตน
พึงทราบวินิจฉัยในมิจฉัตตสูตรที่ ๑ แหงมิจฉัตตวรรคที่ ๓.
บทวา มิจฺฉตฺต แปลวา มีความผิดสภาวะ. บทวา สมฺมตฺติ
แปลวา มีความถูกเปนสภาวะ. บทวา มิจฺฉาปฏิปตฺตฺาธิกรณเหตุ แปลวา
เพราะเหตุแหงการปฏิบัติผิด. อธิบายวา เพราะเหตุทําการปฏิบัติผิด. บทวา
นาราธโก ไดแก ไมถึงพรอม. บทวา าย ธมฺม ไดแก อริยมรรคธรรม.
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บทวา มิจฉฺ าาณี ความวา รูผิด คือพิจารณาผิด. บทวา มิจฺฉาวิมุตฺติ
ความวา ไมพนตามความจริง คือไมใหพนไปจากทุกข. วัฏฏะและวิวัฏฏะ
ในมรรค ๔ พระองคตรัสแลว ในพระสูตรที่ ๓ เปนตนเหลานี้. สวนบุคคล
ที่ทรงถามธรรมที่ทรงจําแนก มีอยูในพระสูตรทั้ง ๒ สุดทายในที่นั้น. ทรง
แสดงบุคคลโดยธรรมแลวอยางนี้. บทวา สุปฺปวตฺติโย แปลวา เปนที่ตั้ง
แหงความเปนไปไดงาย. อธิบายวา บุคคลยอมยังจิตใหแลนไปยังทิศอัน
ปรารถนา และตองการแลวได ฉันใด บุคคลก็ยอมสามารถใหหมอกลิง้ ไป
ไดฉันนั้น. บทวา สอุปนิส สปริกขฺ าร ไดแก พรอมทั้งปจจัย พรอม
ทั้งบริวาร คําที่เหลือในบททั้งปวง งายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถามิจฉัตตวรรคที่ ๓

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มิจฉัตตสูตร ๒. อกุศลธรรมสูตร
๓. ปฐมปฏิปทาสูตร
๔. ทุคิยปฏิปทาสูตร ๑๘. ปฐมอสัปปุริสสูตร ๖. ทุตยิ อสัปปุริสสูตร
๗. กุมภสูตร ๘. สมาธิสูตร ๙. เวทนาสูตร ๑๐. อุตติยสูตร พรอมทั้ง
อรรถกถา
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ปฏิปตติวรรคที่ ๔
๑. ปฏิปตติสูตร

วาดวยมิจฉาปฏิบัติและสัมมาปฏิบตั ิ
[๘๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมิจฉาปฏิบัติ
และสัมมาปฏิบัติแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.
[๙๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็มิจฉาปฏิบัติเปนไฉน คือ ความเห็น
ผิด ฯลฯ ความตั้งใจผิด นี้เรียกวามิจฉาปฏิบัติ.
[๙๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมั มาปฏิบัติเปนไฉน คือ ความเห็น
ชอบ ฯลฯ ความตั้งใจชอบ นี้เรียกวาสัมมาปฏิบัติ.
จบปฏิปตติสูตรที่ ๑
๒. ปฏิปนนสูตร

วาดวยบุคคลผูป ฏิบัติและปฏิบัติชอบ
[๙๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงบุคคลผู
ปฏิบัติผิด และบุคคลผูปฏิบัติชอบแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.
[๙๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บคุ คลผูปฏิบัติผิดเปนไฉน บุคคลบาง
คนในโลกนี้ เปนผูมีความตั้งใจผิด บุคคลนี้เรียกวา ผูมีปฏิบตั ิผิด.
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[๙๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูปฏิบัติชอบเปนไฉน บุคคล
บางคนในโลกนี้ เปนผูมีความเห็นชอบ ฯลฯ มีความตั้งใจชอบ บุคคลนี้เรียก
วาผูปฏิบัติชอบ.
จบปฏิปนนสูตรที่ ๒
๓. วิรัทธสูตร

ผลของผูพลาดและผูปรารภอริยมรรค
[๙๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งพลาดแลว อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
แหงบุคคลเหลานั้น ยอมไมใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ อริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งปรารภแลว อริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ แหงบุคคลเหลานั้น ยอมใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ.
[๙๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปน
ไฉน คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ความตั้งใจชอบ อริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งพลาดแลว อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
แหงบุคคลเหลานั้น ยอมไมใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ อริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งปรารภแลว อริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ แหงบุคคลเหลานั้น ยอมใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ.
จบวิรัทธสูตรที่ ๓
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๔. ปารสูตร

ธรรมเปนเครื่องใหถึงฝง (นิพพาน)
[๙๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๘ ประการนี้
ที่บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพี่อถึงฝง (นิพพาน) จาก
ที่มิใชฝง (วัฏฏะ) ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ
ความตั้งใจชอบ ธรรม ๘ ประการนีแ้ ล ที่บุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก
แลว ยอมเปนไปเพื่อถึงฝงจากที่มิใชฝง.
พระผูมพี ระภาคเจาสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึง
ไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
[๙๘]
ในพวกมนุษย ชนทีถ่ ึงฝงมีจํานวน
นอย แตหมูสัตวนอกนี้ ยอมวิ่งไปตามฝง
นั่นเอง สวนชนเหลาใดประพฤติตามใน
ธรรมทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว ชน
เหลานัน้ ขามบวงมฤตยูซึ่งแสนยากที่จะ
ขามไปถึงฝงได บัณฑิตพึงละธรรมฝายดํา
เสีย เจริญธรรมฝายขาว ออกจากความ
อาลัย อาศัยธรรมอันไมมีความอาลัยแลว
พึงละกามเสีย เปนผูไมมีกิเลสเปนเครื่อง
กังวลปรารถนาความยินดีในวิเวก ที่สัตว
ยินดีไดยาก บัณฑิตพึงยังตนใหผองแผว
จากเครือ่ งเศราหมองจิต ชนเหลาใด
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อบรมจิตดีแลวโดยชอบในองคเปนเหตุให
ตรัสรู ไมถือมัน่ ยินดีแลวในความสละคืน
ความถือมั่น ชนเหลานั้นเปนผูสิ้นอาสวะ
มีความรุงเรือง ปรินิพพานแลวในโลกนี้.
จบปารสูตรที่ ๔
๕. ปฐมสามัญญสูตร

วาดวยสามัญญะและสามัญญผล
[๙๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสามัญญะ
(ความเปนสมณะ) และสามัญญผล (ผลแหงความเปนสมณะ) แกเธอทั้ง
หลาย เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.
[๑๐๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สามัญญะเปนไฉน อริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ นี้แล คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ความตั้งใจชอบ นี้เรียก
วาสามัญญะ.
[๑๐๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สามัญญผลเปนไฉน คือ โสดาปตติผล
สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตผล นี้เรียกวาสามัญญผล.
จบปฐมสามัญญสูตรที่ ๕
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๖. ทุติยสามัญญสูตร

วาดวยสามัญญะและสามัญญผล
[๑๐๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสามัญญะ
และประโยชนแหงสามัญญะแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.
[๑๐๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สามัญญะเปนไฉน อริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ นี้แล คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ความตั้งใจชอบ นี้เรียก
วาสามัญญะ.
[๑๐๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ประโยชนแหงสามัญญะเปนไฉน
ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ นี้เรียกวา ประโยชนแหง
สามัญญะ.
จบทุติยสามัญญสูตรที่ ๖
๗. ปฐมพรหมัญญสูตร

ความเปนพรหมและเปนพรหมัญญผล
[๑๐๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงพรหมัญญะ
(ความเปนพรหม) และพรหมัญญผล (ผลแหงความเปนพรหม) แกเธอทั้ง
หลาย เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.
[๑๐๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็พรหมัญญะเปนไฉน อริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ นี้แล คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ความตั้งใจชอบ นี้เรียก
วาพรหมัญญะ.
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[๑๐๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็พรหมัญญผลเปนไฉน คือ โสดา
ปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตผล นี้เรียกวา พรหมัญญผล.
จบปฐมพรหมัญญสูตรที่ ๗
๘. ทุติยพรหมัญญสูตร

ความเปนพรหมและประโยชนแหงความเปนพรหม
[๑๐๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงพรหมัญญะ
และประโยชนแหงพรหมัญญะแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.
[๑๐๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็พรหมัญญะเปนไฉน อริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ นี้แล คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ความตั้งใจชอบ นี้เรียก
วา พรหมัญญะ.
[๑๑๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ประโยชนแหงพรหมัญญะเปนไฉน
ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ นี้เรียกวา ประโยชนแหง
พรหมัญญะ.
จบทุติยพรหมัญญสูตรที่ ๘
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๙. ปฐมพรหมจริยสูตร

พรหมจรรยและผลแหงพรหมจรรย
[๑๑๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงพรหมจรรย
และผลแหงพรหมจรรย แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.
[๑๑๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็พรหมจรรยเปนไฉน อริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ นี้แล คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ความตั้งใจชอบ นี้เรียก
วาพรหมจรรย.
[๑๑๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ผลแหงพรหมจรรยเปนไฉน คือ
โสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตผล นี้เรียกวา ผลแหง
พรหมจรรย.
จบปฐมพรหมจริยสูตรที่ ๙
๑๐. ทุติยพรหมจริยสูตร

พรหมจรรยและประโยชนแหงพรหมจรรย
[๑๑๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงพรหมจรรย
และประโยชนแหงพรหมจรรย แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.
[๑๑๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็พรหมจรรยเปนไฉน อริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ นี้แล คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ความตั้งใจชอบ นี้เรียก
วา พรหมจรรย.
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[๑๑๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ประโยชนแหงพรหมจรรยเปนไฉน
ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ นี้เรียกวา ประโยชนแหง
พรหมจรรย.
จบทุติยพรหมจริยสูตรที่ ๑๐
จบปฏิปตติวรรคที่ ๔

ปฏิปต ติวรรควรรณนาที่ ๔
อรรถกถาปฏิปตติสูตรเปนตน
พึงทราบวินิจฉัยในปฏิปตติสูตรที่ ๑ แหงปฏิปตติวรรคที่ ๔.
บทวา มิจฺฉาปฏิปตฺตึ คือซึ่งไมปฏิบัติตามเปนจริง. บทวา มิจ-ฺ
ฉาปฏิปนฺน คือผูไมปฏิบัติตามเปนจริง. สูตรหนึ่ง ทานกลาวดวยสามารถ
ธรรม สูตรหนึ่งดวยสามารถบุคคล. บทวา อปาราปาร ไดแก ซึ่งนิพพาน
จากวัฏฏะ ชนเหลาใด ถึงซึ่งฝงแลวก็ดี กําลังถึงก็ดี จักถึงก็ดี ชนเหลานั้น
ทั้งหมดพึงทราบวา เปนผูถึงฝง ในบทวา ปารคามิโน ดังนี้.
บทวา ตีรเมวานุธาวติ ความวา ยอมวิ่งไปสูวัฏฏะนั่นเอง คือ
ยอมเที่ยวไปในวัฏฏะ. บทวา กณฺห คือ อกุศลธรรม. บทวา โอกา อโนก
ไดแก จากวัฏฏะอาศัยนิพพาน. บทวา อาคมฺม ไดแก ปรารภ หมายถึง
อาศัย.
บทวา ปริโยทเปยฺย ไดแก พึงทําใหบริสุทธิ์. บทวา จิตฺตกฺเลเสหิ
ไดแก ดวยนิวรณอันทําจิตใหเศราหมอง. บทวา สมฺโพธิยงฺเคสุ ไดแก
ในโพชฌงค ๗.
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บทวา สามฺตฺถ ไดแก นิพพาน. จริงอยู นิพพานนั้นทาน
กลาววา ประโยชนของความเปนสมณะ เพราะควรเขาถึงโดยความเปนสมณะ.
บทวา พฺรหฺมฺ คือความเปนผูประเสริฐสุด. บทวา พฺรหฺมฺตฺถ ไดแก พระนิพพาน เพราะควรเขาถึงโดยความเปนผูประเสริฐสุด.
เกจิอาจารยกลาววา นิพพานอันมาแลววา เปนที่สิ้นไปแหงราคะในหนหลัง
และใน ๓ สูตรนี้ในที่ใด ๆ แมอรหัตก็ควรในที่นั้น ๆ เชนกัน.
จบอรรถกถาปฏิปตติสูตรเปนตน
จบปฏิปตติวรรควรรณนาที่ ๔

รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฏิปตตสูตร ๒. ปฏิปนนสูตร ๓. วิรทั ธสูตร ๔. ปารสูตร
๕. ปฐมสามัญญสูตร ๖. ทุติยสามัญญสูตร ๗. ปฐมพรหมัญญสูตร
๘. ทุติยพรหมัญญสูตร ๙. ปฐมพรหมจริยสูตร ๑๐. ทุติยพรหมจริยสูตร
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อัญญติตถิยวรรคที่ ๕
๑. วิราคสูตร

ขอปฏิบัติเพื่อสํารอกราคะ
[๑๑๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาพวกอัญญเดียรถีย-
ปริพาชก พึงถามเธอทั้งหลายอยางนี้วา ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลาย
อยูประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดมเพื่อประโยชนอะไร เธอทั้งหลาย
ถูกถามอยางนี้แลว พึงชี้แจงแกพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นอยางนี้วา
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย เราทั้งหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจาเพื่อสํารอกราคะ.
[๑๑๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ถา พวกอัญญเดียรถียปริพาชก พึง
ถามเธอทั้งหลายอยางนี้วา ดูกอนผูมอี ายุทั้งหลาย ก็ทางมีอยูหรือ ขอปฏิบัติ
เพื่อสํารอกราคะมีอยูหรือ เธอทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงชี้แจงแกพวก
อัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นอยางนี้วา ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ทางมีอยู
ขอปฏิบัติเพื่อสํารอกราคะมีอยู.
[๑๑๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ทางเปนไฉน ขอปฏิบัติเพื่อสํารอกราคะเปนไฉน อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้แล คือความเห็นชอบ ฯลฯ
ความตั้งใจชอบ นี้เปนทาง นี้เปนขอปฏิบัติเพื่อสํารอกราคะ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงชี้แจงแกพวกอัญญเดียรถีย-
ปริพาชกเหลานั้นอยางนี้.
จบวิราคสูตรที่ ๑
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๒. สังโยชนสูตร

ประพฤติพรหมจรรยเพื่อละสังโยชน
[๑๒๐] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาพวกอัญญเดียรถีย-
ปริพาชก พึงถามเธอทั้งหลายอยางนี้วา ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลาย
อยูประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดมเพื่อประโยชนอะไร เธอทั้งหลาย
ถูกถามอยางนี้แลว พึงชี้แจงแกพวกอัญญเดียรถียปริพาซกเหลานั้นอยางนี้วา
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย เราทั้งหลายอยูประพฤติพรหมจรรย ในพระผูมีพระภาคเจา เพื่อละสังโยชน ฯลฯ
จบสังโยชนสูตรที่ ๒
๓. อนุสยสูตร

ประพฤติพรหมจรรยเพื่อถอนอนุสัย
[๑๒๑] . . .ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย เราทั้งหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา เพื่อถอนอนุสัย ฯลฯ
จบอนุสยสูตรที่ ๓
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๔. อัทธานสูตร

ประพฤติพรหมจรรยเพื่อกําหนดรูสังสารวัฏ
[๑๒๒] . . . ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย เราทั้งหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา เพื่อกําหนดรูสังสารวัฏอันยืดยาว ฯลฯ
จบอัทธานสูตรที่ ๓
๕. อาสวสูตร

ประพฤติพรหมจรรยเพื่อสิ้นอาสวะ
[๑๒๓] . . .ดูกอนผูม ีอายุทั้งหลาย เราทั้งหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา เพื่อความสิ้นอาสวะ ฯลฯ
จบอาสวสูตรที่ ๕
๖. วิชชาวิมุตติสูตร

ประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําใหแจงซึ่งวิชชาและวิมุตติ
[๑๒๔] . . . ดูกอนผูม ีอายุทั้งหลาย เราทั้งหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา เพื่อกระทําใหแจงซึ่งผลแหงวิชชา และวิมุตติ ฯลฯ
จบวิชชาวิมุตติสูตรที่ ๖
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๗. ญาณทัสสนสูตร

ประพฤติพรหมจรรยเพื่อญาณทัสสนะ
[๑๒๕] . . .ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย เราทั้งหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา เพื่อญาณทัสสนะ ฯลฯ
จบญาณทัสสนสูตรที่ ๗
๘. อนุปาทาปรินิพพานสูตร

ขอปฏิบัติเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน
[๑๒๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก พึง
ถามเธอทั้งหลายอยางนี้วา ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลายอยูประพฤติ
พรหมจรรยในพระสมณโคดม เพื่อประโยชนอะไร เธอทั้งหลายถูกถาม
อยางนี้แลว พึงชี้แจงแกพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นอยางนี้วา ดูกอน
ผูมีอายุทั้งหลาย เราทั้งหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา
เพื่ออนุปาทาปรินิพพาน.
[๑๒๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชกพึง
ถามเธอทั้งหลายอยางนี้วา ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ก็ทางมีอยูหรือ ขอปฏิบัติ
เพื่ออนุปาทาปรินิพพานมีอยูหรือ เธอทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงชี้แจง
แกพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นอยางนี้วา
ดูกอนผูม ีอายุทั้งหลาย
ทางมีอยู ขอปฏิบัติเพื่ออนุปาทาปรินิพพานมีอยู.
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[๑๒๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ทางเปนไฉน ขอปฏิบัติเพื่ออนุปาทาปรินิพพานเปนไฉน อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้แล คือ ความ
เห็นชอบ ฯลฯ ความตั้งใจชอบ นี้เปนขอปฏิบัติเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงชี้แจงแกพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นอยางนี้.
จบอนุปาทาปรินิพพานสูตรที่ ๘
จบอัญญติตถิยวรรคที่ ๕
อรรถกถาอัญญติตถิยเปยยาล
พึงทราบวินิจฉัยใน อัญญติตถิยเปยยาล.
บทวา อทฺธานปริฺตฺถ ไดแก กําหนดรูส ังสารวัฏอันยืดยาว
เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา นิพพานเพื่อกําหนดรูสังสารวัฏอันยืดยาว.
อธิบายวา เพื่อประโยชนแกพระนิพพานนั้น. บทวา อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถ
ไดแก ไมใชประโยชนทางปจจัย เพื่ออนุปาทาปรินิพพาน. อนึ่ง ในเปยยาลนี้
ทานกลาวถึงพระอรหัต ดวยผลคือวิชชาวิมุตติ ทานกลาวการพิจารณาดวย
ญาณทัสสนะวาเปนนิพพาน โดยบทที่เหลือ ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาอัญญติตถิยเปยยาล

รวมพระสูตรในอัญญติตถิยวรรค คือ
๑. วิราคสูตร ๒. สังโยชนสูตร ๓. อนุสยสูตร ๔. อัทธานสูตร
๕. อาสวสูตร ๖. วิชชาวิมุตติสูตร ๓ . ญาณทัสสนสูตร ๘. อนุปาทาปรินิพพานสูตร พรอมทัง้ อรรถกถา.
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*สุริยเปยยาลที่ ๖
๑. ปฐมกัลยาณมิตตสูตร

มิตรดีเปนนิมิตแหงอริยมรรค
[๑๒๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตยจะขึ้น
สิ่งที่ขึ้นกอน สิ่งที่เปนนิมิตมากอน คือ แสงเงินแสงทอง สิ่งที่เปนเบื้องตน
เปนนิมิตมากอน เพื่อความบังเกิดแหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ของ
ภิกษุ คือ ความเปนผูมีมิตรดี ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อันภิกษุผูมีมิตรดี พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค
๘ จักทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.
[๑๓๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
อยางไรเลา. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญ
สัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค
๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบปฐมกัลยาณมิตตสูตรที่ ๑
*อรรถกถา แกรวมไวทายวรรคนี้.
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๒. ปฐมสีลสัมปทาสูตร

สีลสัมปทา เปนนิมิต แหงอริยมรรค
[๑๓๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตยจะขึ้น
สิ่งที่ขึ้นกอน สิ่งที่เปนนิมิตมากอน คือ แสงเงินแสงทอง สิ่งที่เปนเบื้องตน
เปนนิมิตมากอน เพื่อความบังเกิดแหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ของ
ภิกษุ คือ ความถึงพรอมแหงศีล ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อันภิกษุผูถึงพรอมดวยศีล พึงหวังขอนี้ได ฯลฯ
จบปฐมสีลสัมปทาสูตรที่ ๒
๓. ปฐมฉันทสัมปทาสูตร

ฉันทสัมปทาเปนนิมิตแหงอริยมรรค
[๑๓๒] . . . คือ ความถึงพรอมแหงฉันทะ ฯลฯ
จบปฐมฉันทสัมปทาสูตรที่ ๓
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๔. ปฐมอัตตสัมปทาสูตร

อัตตสัมปทาเปนนิมิตแหงอริยมรรค
[๑๓๓] . . . คือ ความถึงพรอมแหงตน [ความถึงพรอมแหงจิต] ฯลฯ
จบปฐมอัตตสัมปทาสูตรที่ ๔
๕. ปฐมทิฏฐิสัมปทาสูตร

ทิฏฐิสัมปทาเปนนิมิตแหงอริยมรรค
[๑๓๔] . . . คือ ความถึงพรอมแหงทิฏฐิ ฯลฯ
จบปฐมทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๕
๖. ปฐมอัปปมาทสัมปทาสูตร

ความไมประมาทเปนนิมิตแหงอริยมรรค
[๑๓๕] . . . คือ ความถึงพรอมแหงความไมประมาท ฯลฯ
จบปฐมอัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๖
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๗. ปฐมโยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร

โยนิโสมนสิการเปนนิมิตแหงอริยมรรค
[๑๓๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตยจะขึ้น
สิ่งที่ขึ้นกอน สิ่งที่เปนมิมิตมากอน คือ แสงเงินแสงทอง สิ่งที่เปนเบื้องตน
เปนนิมิตมากอน เพื่อความบังเกิดแหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ของ
ภิกษุ คือ ความถึงพรอมแหงการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ฉันนั้น
เหมือนกัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจ
โดยแยบคาย พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.
[๑๓๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวใน
ใจโดยแยบคาย ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําให
มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
เจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการ
สละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
นอมไปในการสละ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผถู ึงพรอมดวยการกระทําไว
ในใจโดยแยบคาย ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําให
มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบปฐมโยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๗
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๘. ทุติยกัลยาณมิตตสูตร

มิตรดีเปนนิมิตแหงอริยมรรค
[๑๓๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตยจะขึ้น
สิ่งที่ขึ้นกอน สิ่งที่เปนนิมิตมากอน คือ แสงเงินแสงทอง สิ่งที่เปนเบื้องตน
เปนนิมิตมากอน เพื่อความบังเกิดแหงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ของ
ภิกษุ คือ ความเปนผูมีมิตรดี ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อัน
ภิกษุผูมีมิตรดี พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘
จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘.
[๑๓๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรค
ประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘
อยางไรเลา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ มีอันกําจัดราคะเปน
ที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญ
สัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัด
โมหะเปนที่สุด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมมี ิตรดี ยอมเจริญอริยมรรค
ประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘
อยางนี้แล.
จบทุติยกัลยาณมิตตสูตรที่ ๘
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๙. ทุติยสีลสัมปทาสูตร

สีลสัมปทาเปนนิมิตแหงอริยมรรค
[๑๔๐] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตยจะขึ้น
สิ่งที่ขึ้นกอน สิ่งที่เปนนิมิตมากอน คือ แสงเงินแสงทอง สิ่งที่เปนเบื้องตน
เปนนิมิตมากอน เพื่อความเกิดแหงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ของภิกษุ
คือ ความถึงพรอมดวยศีล ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบทุติยสีลสัมปทาสูตรที่ ๙
๑๐. ทุติยฉันทสัมปทาสูตร

ฉันทสัมปทาเปนนิมิตแหงอริยมรรค
[๑๔๑] . . . คือ ความถึงพรอมแหงฉันทะ ฯลฯ
จบทุติยฉันทสัมปทาสูตรที่ ๑๐
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๑๑. ทุติยอัตตสัมปทาสูตร

อัตตสัมปทาเปนนิมิตแหงอริยมรรค
[๑๔๒] . . . คือ ความถึงพรอมแหงตน ฯลฯ
จบทุติยอัตตสัมปทาสูตรที่ ๑๑
๑๒. ทุติยทิฏฐิสัมปทาสูตร

ทิฏฐิสัมปทาเปนนิมิตแหงอริยมรรค
[๑๔๓] . . . คือ ความถึงพรอมแหงทิฏฐิ ฯลฯ
จบทุติยทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๑๒
๑๓. ทุติยอัปปมาทสัมปทาสูตร

ความไมประมาทเปนนิมิตแหงอริยมรรค
[๑๔๔] . . . คือ ความถึงพรอมแหงความไมประมาท ฯลฯ
จบทุติยอัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๑๓
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๑๔. ทุติยโยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร

โยนิโสมนสิการเปนนิมิตแหงอริยมรรค
[๑๔๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตยจะขึ้น
สิ่งที่ขึ้นกอน สิ่งที่เปนนิมิตมากอน คือ แสงเงินแสงทอง สิ่งที่เปนเบื้องตน
เปนนิมิตมากอน เพื่อความเกิดแหงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ของภิกษุ
คือ ความถึงพรอมแหงการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ฉันนั้นเหมือนกัน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูถึงพรอมแหงความกระทําไวในใจโดยแยบคาย
พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมาก
ซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘.
[๑๔๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวใน
ใจโดยแยบคาย ยอมเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
เจริญสัมมาทิฏฐิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอัน
กําจัดโมหะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด
มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ยอมเจริญอริยมรรค
ประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘
อยางนี้แล.
จบทุติยโยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๑๔
จบสุริยเปยยาลที่ ๖
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อรรถกถาสุริยเปยยาล
พึงทราบวินิจฉัยใน สุริยเปยยาล.
พึงทราบเนื้อความในที่ทั้งปวงอยางนี้วา ความเปนผูมีมิตรดี ดุจการ
ขึ้นไปแหงอรุณ อริยมรรคพรอมกับวิปสสนาอันดํารงอยู เพราะความเปนผูมี
มิตรดีแลวทําใหเกิดขึ้น ดุจความปรากฏแหงพระอาทิตย. บทวา สีลสมฺปทา
ไดแก จตุปาริสุทธศีล. บทวา ฉนฺทสมฺปทา ไดแก กัตตุกามยตาฉันทะ
อันเปนกุศล. บทวา อตฺตสมฺปทา คือความเปนผูมีจิตสมบูรณแลว. บทวา
ทิฏิสมฺปทา ไดแก ความถึงพรอมแหงญาณ. บทวา อปฺปมาทสมฺปทา
ไดเเก ความถึงพรอมแหงความไมประมาทอันเปนตัวการ. บทวา โยนิโสมนสิการสมฺปทา ไดแก ความถึงพรอมแหงการกระทําไวในใจโดยอุบาย.
ทานกลาวบทวา กลฺยาณมิตฺตตา เปนตนอีก เพื่อแสดงภาวะโดยอาการแมอื่น
แหงสัมมาทิฏฐิเปนตน. พระสูตรเหลานี้ทั้งหมดทานกลาวดวยสามารถแหง
อัธยาศัยของบุคคลโดยเฉพาะ.
จบอรรถกถาสุริยเปยยาลที่ ๖

รวมพระสูตรทีม่ ีในเปยยาลนี้
๑. ปฐมกัลยาณมิตตสูตร
๒. ปฐมสีลสัมปทาสูตร
๓. ปฐมฉันทสัมปทาสูตร
๔. ปฐมอัตตสัมปทาสูตร
๕. ปฐมทิฏฐิสัมปทาสูตร
๖. ปฐมอัปปมาทสัมปทาสูตร
๗. ปฐมโยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร ๘. ทุตยิ กัลยาณมิตตสูตร
๙. ทุติยสีลสัมปทาสูตร
๑๐. ทุติยฉันทสัมปทาสูตร
๑๑. ทุติยอัตตสัมปทาสูตร
๑๒. ทุติยทิฏฐิสัมปทาสูตร
๑๓. ทุติยอัปปมาทสัมปทาสูตร.
๑๔. ทุติยโยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร
พรอมทั้งอรรถกถา
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เอกธรรมเปยยาลที่ ๗
๑. ปฐมกัลยาณมิตตสูตร

กัลยาณมิตรมีอุปการะมากแกอริยมรรค
[๑๔๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันหนึ่งมีอุปการะ
มาก เพื่อความเกิดขึ้นแหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ธรรมอันหนึ่ง
เปนไฉน คือ ความเปนผูมีมิตรดี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูมีมิตรดี
พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.
[๑๔๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
อยางไรเลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญ
สัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ ยอมกระทําใหมาก ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบปฐมกัลยาณมิตตสูตรที่ ๑
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๒. ปฐมสีลสัมปทาสูตร

สีลสัมปทามีอุปการะมากแกอริยมรรค
[๑๔๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันหนึ่งมีอุปการะ
มาก เพื่อความเกิดขึ้นแหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ธรรมอันหนึง่
เปนไฉน คือ ความถึงพรอมแหงศีล ฯลฯ
จบปฐมสีลสัมปทาสูตรที่ ๒
๓. ปฐมฉันทสัมปทาสูตร

ฉันทสัมปทามีอุปการะมากแกอริยมรรค
[๑๕๐] . . . คือ ความถึงพรอมแหงฉันทะ ฯลฯ
จบปฐมฉันทสัมปทาสูตรที่ ๓
๔. ปฐมอัตตสัมปทาสูตร

อัตตสัมปทามีอุปการะมากแกอริยมรรค
[๑๕๑] . . . คือ ความถึงพรอมแหงตน ฯลฯ
จบปฐมอัตตสัมปทาสูตรที่ ๔
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๕. ปฐมทิฏฐิสัมปทาสูตร

ทิฏฐิสัมปทามีอุปการะมากแกอริยมรรค
[๑๕๒] . . . คือ ความถึงพรอมแหงทิฏฐิ ฯลฯ
จบปฐมทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๕
๖. ปฐมอัปปมาทสูตร

ความไมประมาทมีอุปการะมากแกอริยมรรค
[๑๕๓] . . . คือ ความถึงพรอมแหงความไมประมาท ฯลฯ
จบปฐมอัปปมาทสูตรที่ ๖
๗. ปฐมโยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร

โยสิโสมนสิการมีอุปการะมากแกอริยมรรค
[๑๕๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันหนึง่ มีอุปการะ
มาก เพื่อความเกิดขึ้นแหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ธรรมอันหนึง่
เปนไฉน คือ ความถึงพรอมแหงการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อันภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย พึงหวังขอ
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นี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.
[๑๕๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวใจใน
ใจโดยแยบคาย ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําให
มาก ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค อยางไรเลา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถึงพรอม
ดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค
๘ ยอมกระทําใหมาก ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบปฐมโยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๗
๘. ทุติยกัลยาณมิตตสูตร

กัลยาณมิตรมีอุปการะมากแกอริยมรรค
[๑๕๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันหนึ่งมีอุปการะ
มาก เพื่อความเกิดขึ้นแหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ธรรมอันหนึ่งเปน
ไฉน คือ ความเปนผูมีมิตรดี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูมีมิตรดี พึง
หวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.
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[๑๕๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
อยางไรเลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ
มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด
ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่
สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผมู ีมิตรดี ยอม
เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
๙. ทุติยสีลสัมปทาสูตร

สีลสัมปทามีอุปการะมากแกอริยมรรค
[๑๕๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันหนึ่งมีอุปการะ
มาก เพื่อความเกิดขึ้นแหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ธรรมอันหนึง่ เปน
ไฉน คือ ความถึงพรอมแหงศีล ฯลฯ
จบทุติยสีลสัมปทาสูตรที่ ๙
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๑๐. ทุติยฉันทสัมปทาสูตร

ฉันทสัมปทามีอุปการะมากแกอริยมรรค
[๑๕๙] . . . คือ ความถึงพรอมแหงฉันทะ ฯลฯ
จบทุติยฉันทสัมปทาสูตรที่ ๑๐
๑๑. ทุติยอัตตสัมปทาสูตร

อัตตสัมปทามีอุปการะมากแกอริยมรรค
[๑๖๐] . . . คือ ความถึงพรอมแหงตน ฯลฯ
จบทุติยอัตตสัมปทาสูตรที่ ๑๑
๑๒. ทุติยทิฏฐิสัมปทาสูตร

ทิฏฐิสัมปทามีอุปการะมากแกอริยมรรค
[๑๖๑] . . . คือ ความถึงพรอมแหงทิฏฐิ ฯลฯ
จบทุติยทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๑๒
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๑๓. ทุติยอัปปมาทสัมปทาสูตร

ความไมประมาทมีอุปการะมากแกอริยมรรค
[๑๖๒] . . . คือ ความถึงพรอมแหงความไมประมาท ฯลฯ
จบทุติยอัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๑๓
๑๔. ทุติยโยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร

โยนิโสมนสิการมีอุปการะมากแกอริยมรรค
[๑๖๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันหนึ่งมีอุปการะ
มาก เพื่อความเกิดขึ้นแหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ธรรมอันหนึ่งเปน
ไฉน คือ ความถึงพรอมแหงการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย อันภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย พึงหวังขอนี้ได
วา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหแจงซึ่งอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘.
[๑๖๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวใน
ใจโดยแยบคาย ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัด
โทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอัน
กําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ดูกอน
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ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถงึ พรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ยอม
เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบทุติยโยนิโสมนสิการสูตรที่ ๑๔
จบเอกธรรมเปยยาลที่ ๗

รวมพระสูตรทีม่ ีในเปยยาลนี้ คือ
๑. ปฐมกัลยาณมิตตสูตร ๒. ปฐมสีลสัมปทาสูตร ๓. ปฐมฉันท
สัมปทาสูตร ๔. ปฐมอัตตสัมปทาสูตร ๕. ปฐมทิฏฐิสัมปทาสูตร ๖. ปฐม
อัปปมาทสัมปทาสูตร ๗. ปฐมโยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร ๘. ทุติยกัลยาณ
มิตตสูตร ๙. ทุติยสีลสัมปทาสูตร ๑๐. ทุติยฉันทสัมปทาสูตร ๑๑. ทุติยอัตตสัมปทาสูตร ๑๒. ทุติยทิฏฐิสัมปทาสูตร ๑๓. ทุติยอัปปมาทสัมปทาสูตร
๑๔. ทุติยโยนิโสมนนิการสัมปทาสูตร.
อรรถกถาเอกธัมมเปยยาลที่ ๗ และคังคาเปยยาลที่ ๙
เอกธัมมเปยยาลก็ดี คังคาเปยยาลก็ดี ในพระสูตรที่ตรัสไวอยางนั้น ๆ
กลาวไวดวยอัธยาศัยของบุคคลโดยเฉพาะ และกลาวดวยอัธยาศัยของผูรูทั้งหลาย.
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*นาหันตเอกธรรมเปยยาลที่ ๘
๑. ปฐมกัลยาณมิตตสูตร

กัลยาณมิตรเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค
[๑๖๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายังไมเล็งเห็นธรรม
อันอื่นแมสักอยางหนึ่ง ซึ่งจะเปนเหตุใหอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
ที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลว ยอมถึงความเจริญบริบูรณ
เหมือนความเปนผูมีมิตรดีเลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูมีมิตรดีพึงหวัง
ขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซึ่ง
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.
[๑๖๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
อยางไรเลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ
อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ
ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปใน
การสละ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค
๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบปฐมกัลยาณมิตตสูตรที่ ๑
* เปยยาลที่ ๘ ไมมีอรรถกถาแก
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๒. ปฐมสีลสัมปทาสูตร

สีลสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค
[๑๖๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายังไมเล็งเห็นธรรม
อันอื่นแมสักอยางหนึ่ง ซึ่งจะเปนเหตุใหอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
ที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลว ยอมถึงความเจริญบริบูรณ
เหมือนความถึงพรอมแหงศีลเลย ฯลฯ
จบปฐมสีลสัมปทาสูตรที่ ๒
๓. ปฐมฉันทสัมปทาสูตร

ฉันทสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค
[๑๖๘] . . . เหมือนความถึงพรอมแหงฉันทะเลย ฯลฯ
จบปฐมฉันทสัมปทาสูตรที่ ๓
๔. ปฐมอัตตสัมปทาสูตร

อัตตสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค
[๑๖๙] . . . เหมือนความถึงพรอมแหงตนเลย ฯลฯ
จบปฐมอัตตสัมปทาสูตรที่ ๔
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๕. ปฐมทิฏฐิสมั ปทาสูตร

ทิฏฐิสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค
[๑๗๐] . . .เหมือนความถึงพรอมแหงทิฏฐิเลย ฯลฯ
จบปฐมทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๕
๖. ปฐมอัปปมาทสัมปทาสูตร

อัปปมาทสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค
[๑๗๑] . . .เหมือนความถึงพรอมแหงความไมประมาทเลย ฯลฯ
จบปฐมอัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๖
๗. ปฐมโยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร

โยนิโสมนสิการเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค
[๑๗๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายังไมเล็งเห็นธรรม
อันอื่นแมสักอยางหนึ่ง ซึ่งเปนเหตุใหอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ที่ยัง
ไมเกิด ยอมเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลว ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เหมือนความ
ถึงพรอมแหงการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูถึง
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พรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.
[๑๗๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวใน
ใจโดยแยบคาย ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผถู ึงพรอมดวย
การกระทําไวในใจโดยแยบคาย ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบปฐมโยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๗
๘. ทุติยกัลยาณมิตตสูตร

กัลยาณมิตรเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค
[๑๗๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายังไมเล็งเห็นธรรม
อันอื่นแมสักอยางหนึ่ง ซึ่งจะเปนเหตุใหอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
ที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลว ยอมถึงความเจริญบริบูรณ
เหมือนความเปนผูมีมิตรดีเลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูมีมิตรดี พึง
หวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.
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[๑๗๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
อยางไรเลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ
มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะ
เปนที่สุด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค
๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบทุติยกัลยาณมิตตสูตรที่ ๘
๙. ทุติยสีลสัมปทาสูตร

สีลสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค
[๑๗๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายังไมเล็งเห็นธรรม
อันอื่นแมสักอยางหนึ่ง ซึ่งจะเปนเหตุใหอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
ที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลว ยอมถึงความเจริญบริบูรณ
เหมือนความถึงพรอมแหงศีลเลย ฯลฯ
จบทุติยสัลสัมปทาสูตรที่ ๙
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๑๐. ทุติยฉันทสัมปทาสูตร

ฉันทสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค
[๑๗๗] . . . เหมือนความถึงพรอมแหงฉันทะเลย ฯลฯ
จบทุติยฉันทสัมปทาสูตรที่ ๑๐
๑๑. ทุติยอัตตสัมปทาสูตร

อัตตสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค
[๑๗๘] . . . เหมือนความถึงพรอมแหงตนเลย ฯลฯ
จบทุติยอัตตสัมปทาสูตรที่ ๑๑
๑๒. ทติยทิฏฐิสัมปทาสูตร

ทิฏฐิสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค
[๑๗๙] . . . เหมือนความถึงพรอมแหงทิฏฐิเลย ฯลฯ
จบทุติยทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๑๒
จบทุติยทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๑๒
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๑๓. ทุติยอัปปมาทสัมปทาสูตร

อัปปมาทสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค
[๑๘๐] . . .เหมือนความถึงพรอมแหงความไมประมาทเลย ฯลฯ
จบทุติยอัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๑๓
๑๔. ทุติยโยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร

โยนิโสมสิการเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค
[๑๘๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เรายังไมเล็งเห็นธรรม
อันอื่นแมสักอยางหนึ่ง ซึ่งจะเปนเหตุใหอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
ที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลว ยอมถึงความเจริญบริบูรณ
เหมือนความถึงพรอมแหงการกระทําไวในใจโดยแยบคายเลย ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อันภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย พึงหวัง
ขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซึ่ง
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.
[๑๘๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผถู ึงพรอมดวยการกระทําไว
ในใจโดยแยบคาย ยอมเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัด
โทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ
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มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด. มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ยอม
เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบทุติยโยนิโสมนสิการสัมปาสูตรที่ ๑๔
จบนาหันตเอกธรรมเปยยาลที่ ๘

รวมพระสูตรที่มีในเปยยาลนี้ คือ
๑. ปฐมกัลยาณมิตตสูตร ๒. ปฐมสีลสัมปทาสูตร ๓. ปฐมฉันท
สัมปทาสูตร ๔. ปฐมอัตตสัมปทาสูตร ๕. ปฐมทิฏฐิสัมปทาสูตร ๖. ปฐม
อัปปมาทสัมปทาสูตร ๗. ปฐมโยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร ๘. ทุติยกัลยาณ
มิตตสูตร ๙. ทุติยสีลสัมปทาสูตร ๑๐. ทุติยฉันทสัมปทาสูตร ๑๑. ทุติย
อัตตสัมปทาสูตร ๑๒. ทุติยทิฏฐิสัมปทาสูตร ๑๓. ทุติยอัปปมาทสัมปทาสูตร
๑๔. ทุติยโยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร
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*คังคาเปยยาลที่ ๙
๑. คังคาปาจีนนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรคเปนผูนอมไปสูนิพพาน
เหมือนแมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน
[๑๘๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสู
ทิศปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูน ิพพาน โอนไปสูนิพพาน
ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๘๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา
จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูน ิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อัน
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูน ิพพาน
โอนไปสูนิพพาน.
จบคังคาปาจีนนินนสูตรที่ ๑
*วรรคนี้ไมมีอรรถกถาแก
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๒. ยมุนาปาจีนนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํายมุนาไหลไปสูทิศปราจีน
[๑๘๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ํายมุนาไหลไปสู
ทิศปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ . . . ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบยมุนาปาจีนนินนสูตรที่ ๒
๓. อจิรวดีปาจีนนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําอจิรวดีไหลไปสูทิศปราจีน
[๑๘๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําอจิรวดีไหลไปสู
ทิศปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ . . . ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบอจิรวดีปาจีนนินนสูตรที่ ๓
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๔. สรภูปาจีนนินนสูตร

ผูเ จริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําสรภูไหลไปสูทิศปราจีน
[๑๘๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําสรภูไหลไปสู
ทิศปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ . . . ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบสรภูปาจีนนินนสูตรที่ ๔
๕. มหีปาจีนนินนสูตร

ผูเ จริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํามหีไหลไปสูทิศปราจีน
[๑๘๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย แมน้ํามหีไหลไปสูทิศ
ปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ . . . ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ.
จบมหีปาจีนนินนสูตรที่ ๕
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๖. มหานทีปาจีนนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําใหญไหลไปสูทิศปราจีน
[๑๘๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําใหญ ๆ สายใด
สายหนึ่งนี้ คือ แมน้ําคงคา แมน้ํายมุนา แมน้ําอจิรวดี แมน้ําสรภู แมน้ํามหี
ทั้งหมดนั้นไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แม
ฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่ง
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน
โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๙๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา
จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูน ิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ โนมไปในการสละ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน
โอนไปสูนิพพาน.
จบมหานทีปาจีนนินนสูตรที่ ๖
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๗. คังคาสมุททนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําคงคาไหลไปสูสมุทร
[๑๙๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสู
สมุทร หลั่งไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูน ิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฉันนัน้
เหมือนกัน.
[๑๙๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา
จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูน ิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน
โอนไปสูนิพพาน.
จบคังคาสมุททนินนสูตรที่ ๗
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๘. ยมุนาสมุททนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํายมุนาไหลไปสูสมุทร
[๑๙๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ํายมุนาไหลไปสู
สมุทร หลั่งไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ . . . ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบยมุนาสมุททนินนสูตรที่ ๘
๙. อจิรวดีสมุททนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําอจิรวดีไหลไปสูสมุทร
[๑๙๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําอจิรวดีไหลไปสู
สมุทร หลั่งไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ . . . ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบอจิรวดีสมุททนินนสูตรที่ ๙
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๑๐. สรภูสมุททนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําสรภูไหลไปสูสมุทร
[๑๙๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําสรภูไหลไปสู
สมุทร หลั่งไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบสรภูสมุททนินนสูตรที่ ๑๐
๑๑. มหีสมุททนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําสรภูไหลไปสูสมุทร
[๑๙๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ํามหีไหลไปสูสมุทร
หลั่งไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ . . . ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบมหีสมุททนินนสูตรที่ ๑๑
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๑๒. มหานทีสมุททนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําใหญไหลไปสูสมุทร
[๑๙๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําใหญ ๆ สายใด
สายหนึ่งนี้ คือ แมน้ําคงคา แมน้ํายมุนา แมน้ําอจิรวดี แมน้ําสรภู แมน้ํามหี
ทั้งหมดนั้นไหลไปสูสมุทร หลั่งไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุ
เมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสู
นิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๙๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา
จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูน ิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อัน
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน
โอนไปสูนิพพาน.
จบมหานทีสมุททนินนสูตรที่ ๑๒
วาระแหงคังคาเปยยาลที่เขียนไวโดยยอ พึงใหพิสดารในเปยยาล.
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หมวดที่ ๑ วาดวยการอาศัยวิเวก (เปนตน) รวมเปน ๑๒
สูตร ๖ สูตรแรกอุปมาดวยแมน้ําไหลไปสูทิศปราจีน ๖ สูตรหลัง
อุปมาดวยแมน้ําไหลไปสูสมุทร.
จบหมวดที่ ๑
๑. คังคาปาจีนนินนสูตร

ผูเจริญ อริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน
[๑๙๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสู
ทิศปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนพิ พาน โอนไปสูนิพพาน
ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๐๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองก ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา
จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูน ิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด
มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะ
เปนที่สุด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค
๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล จึงเปนผู
นอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนพิ พาน.
จบคังคาปาจีนนินนสูตรที่ ๑
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๒. ยมุนาปาจีนนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํายมุนาไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๐๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ํายมุนาไหลไปสู
ทิศปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ . . .ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบอมุนาปาจีนนินนสูตรที่ ๒
๓. อจิรวดีปาจีนนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําอจิรวดีไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๐๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําอจิรวดีไหลไป
สูทิศปราจีน หลั่งไปสูทศิ ปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อ
เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ . . . ฉันนัน้ เหมือนกัน ฯลฯ
จบอจิรวดีปาจีนนินนสูตรที่ ๓
๔. สรภูปาจีนนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําสรภูไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๐๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําสรภูไหลไปสู
ทิศปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ . . . ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบสรภูปาจีนนินนสูตรที่ ๔
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๕. มหีปาจีนนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํามหีไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๐๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ํามหีไหลไปสูทิศ
ปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ . . . ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบมหีปาจีนนินนสูตรที่ ๕
๖. มหานทีปาจีนนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําใหญไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๐๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําใหญ ๆ สายใด
สายหนึ่งนี้ คือ แมน้ําคงคา แมน้ํายมุนา แมน้ําอจิรวดี แมน้ําสรภู แมน้ํา
มหี ทั้งหมดนั้นไหลไปสูทิศปราจีน หลังไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน
แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ . . . ฉันนั้นเหมือน
กัน ฯลฯ
จบมหานทีปาจีนนินนสูตรที่ ๖
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๗. คังคาสมุททนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําคงคาไหลไปสูสมุทร
[๒๐๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสู
สมุทร หลั่งไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ เมือ่ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็
เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือน
กัน.
[๒๐๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา
จึงจะเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด
มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ
มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อ
กระทําใหมาก ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล จึงเปน
ผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนพิ พาน.
จบคังคาสมุททนินนสูตรที่ ๗
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๘. ยมุนาสมุททนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํายมุนาไหลไปสูสมุทร
[๒๐๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ํายมุนาไหล
ไปสูสมุทร หลั่งไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ . . . ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบยมุนาสมุททนินนสูตรที่ ๘
๙. อจิรวดีสมุททนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําอจิรวดีไหลไปสูสมุทร
[๒๐๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําอจิรวดีไหลไป
สูสมุทร หลัง่ ไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ . . . ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบอจิรวดีสมุททนินนสูตรที่ ๙
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๑๐. สรภูสมุททนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําสรภูไหลไปสูสมุทร
[๒๑๐] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําสรภูไหลไปสู
สมุทร หลั่งไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ . . . ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบสรภูสมุททนินนสูตรที่ ๑๐
๑๑. มหีสมุททนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํามหีไหลไปสูสมุทร
[๒๑๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ํามหีไหลไปสูสมุทร
หลั่งไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ . . . ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบมหีสมุททนินนสูตรที่ ๑๑
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๑๒. มหานทีสมุททนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําใหญไหลไปสูสมุทร
[๒๑๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําใหญ ๆ สายใด
สายหนึ่งนี้ คือ แมน้ําคงคา แมน้ํายมุนา แมน้ําอจิรวดี แมน้ําสรภู แมน้ํามหี
ทั้งหมดนั้นไหลไปสูสมุทร หลั่งไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุ
เมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสู
นิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๑๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา
จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูน ิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด
มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอนั กําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะ
เปนที่สุด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล จึงเปนผู
นอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนพิ พาน.
จบมหานทีสมุททนินนสูตรที่ ๑๒
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หมวดที่ ๒ วาดวยการกําจัดราคะ (เปนตน) รวมเปน ๑๒
สูตรที่ ๖ สูตรแรกอุปมาดวยแมน้ําไหลไปสูทิศปราจีน ๖ สูตรหลัง
อุปมาดวยแมน้ําไหลไปสูสมุทร.
จบหมวดที่ ๒
๑. คังคาปาจีนนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๑๔] สาวัตถีนทิ าน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสู
ทิศปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนพิ พาน โอนไปสูนิพพาน
ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๑๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวย ๘ อยางไรเลา จึง
เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะ
เปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันหยั่งลงสูอมตะ
มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ อยางนี้แล จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไป
สูนิพพาน
จบคังคาปาจีนนินนสูตรที่ ๑
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๒. ยมุนาปาจีนนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํายมุนาไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๑๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ํายมุนาไหลไปสู
ทิศปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ . . . ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบยมุนาปาจีนนินนสูตรที่ ๒
๓. อจิรวดีปาจีนนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําอจิรวดีไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๑๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําอจิรวดีไหลไปสู
ทิศปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ . . . ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบอจิรวดีปาจีนนินนสูตรที่ ๓
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๔. สรภูปาจีนนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําสรภูไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๑๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําสรภูไหลไปสูทิศ
ปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ . . . ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบสรภูปาจีนนินนสูตรที่ ๔
๕. มหีปาจีนนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํามหีไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๑๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ํามหีไหลไปสูทิศ
ปราจีน หลัง่ ไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ . . . ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบมหีปาจีนนินนสูตรที่ ๕
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๖. มหานทีปาจีนนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําใหญไปสูทิศปราจีน
[๒๒๐] สาวัตถีนทิ าน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําใหญ ๆ สายใด
สายหนึ่งนี้ คือ แมน้ําคงคา แมน้ํายมุนา แมน้ําอจิรวดี แมน้ําสรภู แมน้ํา
มหีทั้งหมดไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แม
ฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ . . .ฉันนั้นเหมือน
กัน ฯลฯ
จบมหานทีปาจีนนินนสูตรที่ ๖
๗. คังคาสมุททนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําคงคาไหลไปสูสมุทร
[๒๒๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสู
สมุทร หลั่งไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค
ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนพิ พาน โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือน
กัน.
[๒๒๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา
จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูน ิพพาน โอนไปสูพระนิพพาน ดูกอน
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ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันหยั่งลงสูอมตะ
เปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันหยั่งลงสูอมตะ
มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ อยางนี้แล จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไป
สูนิพพาน.
จบคังคาสมุททนินนสูตรที่ ๗
๘. ยมุนาสมุททนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํายมุนาไหลไปสูสมุทร
[๒๒๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ํายมุนาไหลไปสู
สมุทร หลั่งไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ . . . ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบยมุนาสมุททนินนสูตรที่ ๘
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๙. อจิรวดีสมุททนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําอจิรวดีไหลไปสูสมุทร
[๒๒๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําอจิรวดีไหลไป
สูสมุทร หลัง่ ไปสุสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ . . . ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบอจิวดีสมุททนินนสูตรที่ ๙
๑๐. สรภูสมุททนินนสูตร

ผูเ จริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําสรภูไหลไปสูสมุทร
[๒๒๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําสรภูไหลไปสู
สมุทร หลั่งไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ . . . ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบสรภูสมุททนินนสูตรที่ ๑๐
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๑๑. มหีสมุททนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํามหีไหลไปสูสมุทร
[๒๒๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ํามหีไหลไปสู
สมุทร หลั่งไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ . . . ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบมหีสมุททนินนสูตรที่ ๑๑
๑๒. มหานทีสมุททนินนสูตร

ผูเ จริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนมหานทีไหลไปสูสมุทร
[๒๒๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําใหญ ๆ สายใด
สายหนึ่งนี้ คือ แมน้ําคงคา แมน้ํายมุนา แมน้ําอจิรวดี แมน้ําสรภู แม
น้ํามหี ทั้งหมดนั้นไหลไปสูสมุทร หลั่งไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด
ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนพิ พาน โอนไป
สูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๒๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา
จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูน ิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิอันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะ
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เปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันหยั่งลงสูอมตะ
มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ อยางนี้แล เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไป
สูนิพพาน.
จบมหานทีสมุททนินนสูตรที่ ๑๒
หมวดที่ ๓ วาดวยการหยั่งลงสูอมตะ รวมเปน ๑๒ สูตร ๖
สูตรแรกอุปมาดวยแมน้ําไหลไปสูทิศปราจีน ๖ สูตรหลังอุปมาดวย
แมน้ําไหลไปสูสมุทร.
จบหมวดที่ ๓
๑. คังคาปาจีนนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๒๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสู
ทิศปราจีน หลั่งลงไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อ
เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสู
นิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
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[๒๓๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา
จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูน ิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันนอมไปสูนิพพาน
โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันนอมไป
สูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน
โอนไปสูนิพพาน.
จบคังคาปาจีนนินนสูตรที่ ๑
๒. ยมุนาปาจีนนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํายมุนาไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๓๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ํายมุนาไหลไปสู
ทิศปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมือ่
เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ . . . ฉันนัน้ เหมือนกัน ฯลฯ
จบยมุนาปาจีนนินนสูตรที่ ๒
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๓. อจิรวดีปาจีนนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําอจิรวดีไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๓๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําอจิรวดีไหลไปสู
ทิศปราจีน หลั่งลงไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อ
เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ . . . ฉันนัน้ เหมือนกัน ฯลฯ
จบอจิรวดีปาจีนนินนสูตรที่ ๓
๔. สรภูปาจีนนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําสรภูไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๓๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําสรภูไหลไปสูทิศ
ปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ . . . ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบสรภูปาจีนนินนสูตรที่ ๔
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๕. มหีปาจีนนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํามหีไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๓๔] สาวัตถีนทิ าน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ํามหีไหลไปสูทิศ
ปราจีน หลัง่ ไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค . . . ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบมหีปาจีนนินนสูตรที่ ๕
๖. มหานทีปาจีนนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนมหานทีไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๓๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําใหญ ๆ สายใด
สายหนึ่งนี้ คือ แมน้ําคงคา แมน้ํายมุนา แมน้ําอจิรวดี แมน้ําสรภู แมน้ํา
มหี ทั้งหมดนั้นไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน
แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็นอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน
โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๓๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา
จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูน ิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันนอมไปสูนิพพาน
โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันนอมไป
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สูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน
โอนไปสูนิพพาน
จบมหานทีปาจีนนินนสูตรที่ ๖
๗. คังคาสมุททนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําคงคาไหลไปสูสมุทร
[๒๓๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสู
สมุทร หลั่งไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนพิ พาน โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือน
กัน.
[๒๓๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา
จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูน ิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันนอมไปสู
นิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ
อันนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูพ ระนิพพาน ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน
โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.
จบคังคาสมุททนินนสูตรที่ ๗
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๘. ยมุนาสมุททนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํายมุนาไหลไปสูสมุทร
[๒๓๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ํายมุนาไหลไปสู
สมุทร หลั่งไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ . . . ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบยมุนาสมุททสินนสูตรที่ ๘
๙. อจิรวดีสมุททนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําอจิวดีไหลไปสูสมุทร
[๒๔๐] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําอจิรวดีไหลไป
สูสมุทร หลัง่ ไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ . . . ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบอจิรวดีสมุททนินนสูตรที่ ๙
๑๐. สรภูสมุททนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําสรภูไหลไปสูสมุทร
[๒๘๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําสรภูไหลไปสู
สมุทร หลั่งไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ . . .ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบสรภูสมุททนินนสูตรที่ ๑๐
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๑๑. มหีสมุททนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํามหีไหลไปสูสมุทร
[๒๔๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย แมน้ํามหีไหลไปสู
สมุทร หลั่งไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ . . . ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบมหีสมุททนินนสูตรที่ ๑๑
๑๒. มหานทีสมุททนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําใหญไหลไปสูสมุทร
[๒๔๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําใหญ ๆ สายใด
สายหนึ่งนี้ คือแมน้ําคงคา แมน้ํายมุนา แมน้ําอจิรวดี แมน้ําสรภู แมน้ํา
มหี ทั้งหมดนั้นไหลไปสูสมุทร หลั่งไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด
ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพาน โอน
ไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๔๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา
จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูน ิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันนอมไปสูนิพพาน
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โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันนอมไป
สูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน
โอนไปสูนิพพาน.
จบมหานทีสมุททนินนสูตรที่ ๑๒
หมวดที่ ๔ วาดวยการนอมไปสูนิพพาน รวมเปน ๑๒ สูตร
๖ สูตรแรก อุปมาดวยแมน้ําไหลไปสูทิศปราจีน ๖ สูตรหลังอุปมา
ดวยแมน้ําไหลไปสูสมุทร.
จบหมวดที่ ๔
จบคังคาเปยยาลที่ ๙
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อัปปมาทวรรคที่ ๑๐
๑. ปฐมตถาคตสูตร*

ผูเจริญอริยมรรคนอมไปในการสละ
[๒๔๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายที่ไมมี
เทาก็ดี มี ๒ เทาก็ดี มี ๔ เทาก็ดี มีเทามากก็ดี มีรูปก็ดี ไมมีรูปก็ดี มี
สัญญาก็ดี ไมมีสัญญาก็ดี มีสัญญาก็มใิ ช ไมมีสัญญาก็มิใชก็ดี มีประมาณ
เทาใด พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา บัณฑิตกลาววาเปนผูเลิศกวา
สัตวเหลานั้น ฉันใด กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ทั้งหมดนั้น มีความไม
ประมาทเปนมูล รวมลงในความไมประมาท ความไมประมาท บัณฑิต
กลาววาเลิศกวากุศลธรรมเหลานั้น ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อันภิกษุผูไมประมาทแลว พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.
[๒๔๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ อยางไรเลา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอม
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบปฐมตถาคตสูตรที่ ๑
(อีก ๓ สูตรขางหนา พึงใหพิสดารอยางนี้)
* อรรถกถาแกรวมไวทายวรรคนี้.
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๒. ทุติยตถาคตสูตร

ผูเจริญอริยมรรคมีการกําจัดราคะเปนที่สุด
[๒๔๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายที่ไมมี
เทาก็ดี มี ๒ เทาก็ดี มี ๔ เทาก็ดี มีเทามากก็ดี. . . อันภิกษุผูไมประมาท
พึงหวังขอนี้ไดวา. จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําให
มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค.
[๒๔๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ อยางไรเลา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ มีอันกําจัด
ราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ฯลฯ
ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด
มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูไมประมาท ยอมเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบทุติยตถาคตสูตรที่ ๒
๓. ตติยตถาคตสูตร

ผูเจริญอริยมรรคอันหยั่งลงสูอมตะ
[๒๔๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายที่ไมมี
เทาก็ดี มี ๒ เทาก็ดี มี ๔ เทาก็ดี. . . อันภิกษุผูไมประมาท พึงหวังขอนี้
ไดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรค

อันประกอบดวยองค ๘.
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[๒๕๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
อยางไรเลา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันหยั่งลงสูอมตะ
มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อัน
หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทํา
ใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
๔. จตุตถตถาคตสูตร

ความไมประมาทเลิศกวากุศลธรรม
[๒๕๑] สาวัตถีนิทาน. ดุกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายที่ไมมี
เทาก็ดี มี ๒ เทาก็ดี มี ๔ เทาก็ดี มีเทามากก็ดี มีรูปก็ดี ไมมรี ูปก็ดี มี
สัญญาก็ดี ไมมีสัญญาก็ดี มีสัญญาก็มิใช ไมมีสญ
ั ญาก็มิใชกด็ ี มีประมาณ
เทาใด พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา บัณฑิตกลาววาเปนผูเลิศกวา
สัตวเหลานั้น ฉันใด กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ทั้งหมดนั้นมีความไม
ประมาทเปนมูล รวมลงในความไมประมาท ความไมประมาท บัณฑิต
กลาววาเลิศกวากุศลธรรมเหลานั้น ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อันภิกษุผูไมประมาท พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.
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[๒๕๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูไมประมาท ยอมเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ อยางไรเลา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันนอม
ไปสูนิพพาน โนมไปสูนพิ พาน โอนไปสูนิพพาน ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ
อันนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบจตุตถตถาคตสูตรที่ ๔
๕. ปทสูตร

กุศลธรรมทัง้ ปวงมีความไมประมาทเปนมูล
[๒๕๓] สาวัตถีนทิ าน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รอยเทาของสัตว
ทั้งหลาย ผูสัญจรไปบนแผนดิน ชนิดใดชนิดหนึง่ ทั้งหมดนั้นยอมถึงความ
ประชุมลงในรอยเทาชาง รอยเทาชาง บัณฑิตกลาววาเลิศกวารอยเทาสัตว
เหลานั้น เพราะเปนรอยใหญ แมฉันใด กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง
ทั้งหมดนั้นมีความไมประมาทเปนมูล รวมลงในความไมประมาท ความ
ไมประมาท บัณฑิตกลาววาเลิศกวากุศลธรรมเหลานั้น ฉันนั้นเหมือนกัน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูไมประมาท พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘.
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[๒๕๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูไมประมาท ยอมเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ อยางไรเลา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อัน
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญ
สัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบปทสูตรที่ ๕
๖. กูฏสูตร

วาดวยเรือนยอด
[๒๕๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กลอนแหงเรือนยอด
อยางใดอยางหนึ่ง ทั้งหมดนั้นไปสูยอด นอมไปสูยอด ประชุมเขาที่ยอด
ยอดแหงเรือนยอดนั้น บัณฑิตกลาววาเลิศกวากลอนเหลานั้น แมฉันใด
กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ทั้งหมดนั้น มีความไมประมาทเปนมูล. . .
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบกูฏสูตรที่ ๖
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๗. มูลคันธสูตร

วาดวยกลิ่นที่ราก
[๒๕๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมมีกลิ่นที่รากชนิดใด
ชนิดหนึ่ง ไมกลัมพัก บัณฑิตกลาววาเลิศกวาไมมีกลิ่นที่รากเหลานั้น แม
ฉันใด กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ทั้งหมดนั้น มีความไมประมาทเปนมูล...
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบมูลคันธสูตรที่ ๗
๘. สารคันธสูตร

วาดวยกลิ่นที่แกน
[๒๕๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมมีกลิ่นที่แกนชนิดใด
ชนิดหนึ่ง จันทนแดง บัณฑิตกลาววาเลิศกวาไมมีกลิ่นที่แกนเหลานั้น
แมฉันใด กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ทั้งหมดนั้น มีความไมประมาท
เปนมูล. . . ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบสารคันธสูตรที่ ๘
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๙. ปุปผคันธสูตร

วาดวยกลิ่นที่ดอก
[๒๕๘] สาวัตถีนทิ าน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมมีกลิ่นที่ดอกชนิดใด
ชนิดหนึ่ง มลิ บัณฑิตกลาววาเลิศกวาไมมีกลิ่นที่ดอกเหลานั้น แมฉันใด
กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ทั้งหมดนั้น มีความไมประมาทเปนมูล. . .
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบปุปผคันธสูตรที่ ๙
๑๐. กุฏฐราชสูตร

วาดวยพระราชาผูเ ลิศ
[๒๕๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระราชาผูนอย
(ชั้นต่ํา) เหลาใดเหลาหนึ่ง ทั้งหมดนั้น ยอมเปนผูตามเสด็จพระเจาจักรพรรดิ
พระเจาจักรพรรดิบัณฑิตกลาววาเลิศกวาพระราชาผูนอยเหลานั้น แมฉันใด
กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ทั้งหมดนั้น มีความไมประมาทเปนมูล. . .
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบกุฏฐราชสูตรที่ ๑๐
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๑๑. จันทิมสูตร

วาดวยพระจันทร
[๒๖๐] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แสงสวางแหงดวงดาว
ชนิดใดชนิดหนึ่ง ทั้งหมดนั้น ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แหงแสงสวางของ
พระจันทร แสงสวางของพระจันทร บัณฑิตกลาววาเลิศกวาแสงสวางของ
ดวงดาวเหลานั้น แมฉันใด กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ทั้งหมดนั้น มีความ
ไมประมาทเปนมูล. . . ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบจันทิมสูตรที่ ๑๑
๑๒. สุริยสูตร

วาดวยพระอาทิตย
[๒๖๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในสรทสมัย ทองฟา
บริสุทธิ์ ปราศจากเมฆ พระอาทิตยขึ้นไปสูทองฟา ยอมสองแสงและแผดแสง
ไพโรจน กําจัดความมืดอันมีอยูในอากาศทั่วไป แมฉันใด กุศลธรรมเหลาใด
เหลาหนึ่ง ทั้งหมดนั้น มีความไมประมาทเปนมูล. . . ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบสุริยสูตรที่ ๑๒
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๑๓. วัตถสูตร

วาดวยผา
[๒๖๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผาที่ทอดวยดายชนิดใด
ชนิดหนึ่ง ผาของชาวกาสี บัณฑิตกลาววาเลิศกวาผาที่ทอดวยดายเหลานั้น
แมฉันใด กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ทั้งหมดนั้น มีความไมประมาท
เปนมูล รวมลงในความไมประมาท ความไมประมาท บัณฑิตกลาววาเลิศ
กวากุศลธรรมเหลานั้น ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู
ไมประมาท พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ จัก
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.
[๒๖๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูไมประมาท ยอมเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ อยางไรเลา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบวัตถสูตรที่ ๑๓
จบอัปปมาทวรรคที่ ๑๐
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อัปปมาทวรรควรรณนาที่ ๑๐
อรรถกถาแหงอัปปมาทเปยยาล
พึงทราบวินิจฉัยใน อัปปมาทเปยยาล.
ในบทวา เอวเมว โข นี้พึงเห็นวา พระสัมมาสัมพุทธเจาเปนผู
เลิศกวาสัตวทั้งปวง ฉันใด ความไมประมาทอันเปนตัวการเปนธรรมเลิศกวา
กุศลธรรมทัง้ หลายทั้งปวง ฉันนั้น. ถามวา ก็ความไมประมาทนี้เปนโลกิยะ
มิใชหรือ แตกุศลธรรมเปนโลกุตระก็มี อนึ่ง ความไมประมาทนี้เปน
กามาวจร แตกุศลธรรมทั้งหลายเปนไปในภูมิ ๔ ความไมประมาทนี้จะเปน
ธรรมเลิศกวาธรรมเหลานั้นไดอยางไร. ตอบวา เพราะกุศลธรรมเหลานั้น
อันบุคคลผูได ยอมไดดวยความไมประมาท เพราะฉะนั้น ความไมประมาท
นั้นจึงเปนธรรมเลิศกวาธรรมเหลานั้น. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสวา ธรรมเหลานั้น ทั้งหมดมีความไมประมาทเปนมูล ดังนี้เปนตน.
บทวา ชงฺคลาน ไดแก สัตวผูเที่ยวไปบนฟนแผนดิน. บทวา
ปาณาน ไดแกพวกสัตวมีเทา. บทวา ปทชาตานิ ไดแก เทาทั้งหลาย. บทวา
สโมธาน คจฺฉนฺติ ไดแก ถึงการรวบรวมคือยกขึ้น. บทวา อคฺคมกฺขายติ
ไดแก ยอมกลาววาประเสริฐที่สุด. บทวา ยทิท มหนฺตตฺเตน ไดแก
ยอมกลาววาเลิศโดยความเปนธรรมยิ่งใหญ. อธิบายวา ไมใช กลาววาเลิศ
ดวยสามารถแหงคุณ. บทวา วสฺสิก ไดแก ดอกมะลิ.
มีเรื่องเลาวา พระภาคิยมหาร สดับเรื่องนี้แลว รับสั่งใหอบ
ดวยกลิ่นดอกไม ๔ ชนิดในหองหนึ่ง ดวยพระประสงคจะทดลองใหนําดอกไม
มีกลิ่นหอม ตั้งดอกมะลิกําหนึ่งไวกลางผอบใบหนึ่ง จัดดอกไมที่เหลือกํา
หนึ่ง ๆ ตั้งไวโดยรอบดอกมะลินั้น ทรงปดพระทวารเสด็จออกไปขางนอก เมื่อ
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พระองครอเวลาผานไปครูหนึ่งจึงเปดพระทวารเสด็จเขาไป กลิ่นดอกมะลิ
กระทบพระฆานะกอนดอกไมทั้งหมด. พระองคเสด็จบายพระพักตรทรงไปยัง
มหาเจดีย ทรงหมอบลง ณ พื้นแผนดินใหญนนั้ เอง ถวายบังคมพระเจดีย
ดวยทรงพระดําริวา พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา ดอกมะลิเปนดอกไมที่
เลิศกวาดอกไมทั้งหลาย เปนอันพระองคตรัสถูกตองแลว ดังนี้.
บทวา กุฎราชาโน ไดแก พระราชาผูนอย. บาลีวา กุฏราชาโน
ดังนี้ก็มี. บทวา ตนฺตาวุตาน ตัดบทเปน ตนฺเต อาวุตาน ความวา
ยกดายขึ้น คือทอ. บทนี้เปนฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถแหงปฐมาวิภัตติ. บทวา
ยานิกานิจิ ตนฺตาวุตานิ นี้มีเนื้อความในตอนตน. อีกอยางหนึ่ง พึงเห็น
เนื้อความในบทนี้แมโดยนัยแหงปาฐะที่เหลืออยางนี้วา ตนฺตาวุตาน อาวุตานิ กานิจิ วตฺถานิ ดังนี้ แปลวา ผาชนิดใดชนิดหนึ่งที่ทอดวยดาย.
บทที่เหลือในที่ทั้งปวงงายทั้งนั้น.
จบอัปปมาทวรรควรรณนาที่ ๑๐

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมตถาคตสูตร ๒. ทุติยตถาคตสูตร ๓. ตติยตถาคตสูตร
๔. จตุตถตถาคตสูตร ๕. ปทสูตร ๖. กูฏสูตร ๗. มูลคันธสูตร
๘. สารคันธสูตร ๙. ปุปผคันธสูตร ๑๐. กุฏฐราชาสูตร ๑๑. จันทิมสูตร
๑๒. สุริยสูตร ๑๓. วัตถสูตร พรอมทั้งอรรถกถา
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พลกรณียวรรคที่ ๑๑
๑. ปฐมพลกรณียสูตร

อาศัยศีล เจริญอริยมรรคนอมไปในการสละ
[๒๖๔] สาวัตถีนิทาน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การงานที่จะพึงทําดวย
กาลังอยางใดอยางหนึ่ง อันบุคคลทําอยู ทั้งหมดนั้น อันบุคคลอาศัยแผนดิน
ดํารงอยูบนแผนดิน จึงทําได การงานที่จะพึงทําดวยกําลังเหลานี้ อันบุคคล
ยอมกระทําไดดวยอาการอยางนี้ แมฉันใด ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว
จึงเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๖๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จึง
เจริญอริยมรรคอันประกอบกวยองค ๘ กระทําใหมากซี่งอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ อยางไรเลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญ
สัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ
ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อินอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปใน
การสละ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตัง้ อยูในศีลแลว จึงเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซี่งอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ อยางนี้แล.
จบ ปฐมพลกรณียสูตรที่ ๑
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พลกรณียวรรควรรณนาที่ ๑๑
อรรถกถาปฐมพลกรณียสูตร
พึงทราบวินิจฉัยใน พลกรณียวรรค.
บทวา พลกรณียา ไดแก การงานมีการวิ่ง การกระโดด การกม
และการหวานเปนตัน พึงทําดวยกาลังขาและกาลังแขน. บทวา สีเล
ปติฎาย ไดแก ตั้งอยูในจตุปาริสุทธิศีล บทวา อฏงฺคิก มคฺค ไดแก
อริยมรรคกับวิปสสนา.
จบอรรถกถาปฐมพลกรณียสูตรที่ ๑
๒. ทุตยิ พลกรณียสูตร *

อาศัยศีล เจริญอริยมรรคมีการาจํากัดราคะ
[๒๖๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การงานที่จะพึงทํา
ดวยกําลังอยางใดอยางหนึ่ง อันบุคคลทําอยู ทัง้ หมดนั้น อันบุคคลอาศัย
แผนดิน ดํารงอยูบนแผนดิน จึงทําได การงานที่จะพึงทําดวยกําลังเหลานี้
อันบุคคลยอมกระทําไดดวยอาการอยางนี้ แมฉัดใด ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยู
ในศีลแลว จึงเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่ง
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ฉันนั้นเหมือนกัน.
* สูตรที่ ๒ - ๔ ไมมีอรรถกถา
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[๒๖๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว
จึงเจริญอริยมรรคอันประกอบองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ มีอันกาจัดราคะเปนที่สุด มีอันกาจัดโทสะเปนที่สุด
มีอันกาจัดโมหะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอันกาจัดราคะเปน
ที่สุด มีอันกาจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกาจัดโมหะเปนที่สุด ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จึงเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบทุติยพลกรณียสูตรที่ ๒
๓. ตติยพลกรณียสูตร

อาศัยศีล เจริญอริยมรรคอันหยั่งลงสูอ มตะ
[๒๖๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การงานที่จะพึงทํา
ดวยกําลังอยางใดอยางหนึ่ง อันบุคคลทําอยู ทั้งหมดนั้น อันบุคคลอาศัย
แผนดิน ดํารงอยูบนแผนดิน จึงทําได การงานที่จะพึงทําดวยกําลังเหลานี้
อันบุคคลยอมกระทําไดดวยอาการอยางนี้ แมฉันใด ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยู
ในศีลแลว จึงเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่ง
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๖๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จึง
เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากชี่งอริยมรรคอันประกอบ
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ดวยองค ๘ อยางไรเลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญ
สัมมาทิฏฐิ อันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด ฯลฯ
ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันหยังลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปน
ที่สุด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จึงเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากชี่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
อยางนี้แล.
จบตติยพลกรณียสูตรที่ ๓
๔. จตุตถพลกรณียสูตร

อาศัยศีล เจริญอริยมรรคนอมไปสูนิพพาน
[๒๗๐] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การงานที่จะพึงทํา
ดวยกาลังอยางใดอยางหนึ่ง อันบุคคลทําอยู ทัง้ หมดนั้น อันบุคคลอาศัย
แผนดิน ดํารงอยูบนแผนดิน จึงทําได การงานที่พึงทําดวยกําลังเหลานี้
อันบุคคลยอมทําไดดวยอาการอยางนี้ แมฉันใด ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีล
แลว จึงเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซี่งอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๗๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จึง
เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากชี่งอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ อยางไรเลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญ
สัมมาทิฏฐิ อันนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนโปสูน ิพพาน ฯลฯ
ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสู
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นิพพาน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จึงเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซี่งอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ อยางนี้แล.
จบจตุตถพลกรณียสูตรที่ ๔
๕. พีชสูตร

ผูอาศัยศีล เจริญอริยมรรค เหมือนพืชอาศัยแผนดิน
[๒๗๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พืชคามและภูตคาม
ชนิดใดชนิดหนึ่งนี้ ยอมถึงความเจริญงอกงามใหญโต พืชคามและภูตคาม
ทั้งหมดนั้นอาศัยแผนดิน ตั้งอยูในแผนดิน กึงถึงความเจริญงอกงามใหญโต
พืชคามและภูตคามเหลานี้ ยอมถึงความเจริญงอกงามใหญโต ดวยอาการ
อยางนี้ แมฉันใด ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว เจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอม
ถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๗๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว เจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซี่งอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ อยางไรเลา จึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ในธรรมทั้งหลาย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว เจริญอริยมรรคอันประกอบ
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ดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล
ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ในธรรมทั้งหลาย.
จบพีชสูตรที่ ๕
อรรถกถาพีชสูตร
ในบทวา พีชคามภูตคามา นี้ พึงทราบวา พืช ๕ ชนิด ชื่อวา
พีชคาม พืชนั้นนั่นแล สมบูรณดวยใบ ชื่อวา ภูตคาม ตั้งแตมีสีเขียว
บทวา พล คาเหนฺติ ไดแก ถึงความเจริญงอกงาม คือ มีลําตนมั่นคง.
นี้เปนกถาตามลําดับในบทวา กุสุพฺเภ โอตรนฺติ เปนตน.
จบอรรถกถาพีชสูตรที่ ๕
๖. นาคสูตร

ผูอาศัยศีลเจริญอริยมรรคเหมือนนาคอาศัยขุนเขา
[๒๗๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย พวกนาคอาศัยขุนเขา
ชื่อหิมวันต มีกายเติบโต มีกําลัง ครัน้ มีกายเติบโต มีกําลังที่ขุนเขานั้นแลว
ยอมลงสูบึงนอย ครั้นลงสูบึงนอยแลว ยอมลงสูบึงใหญ ครัน้ ลงสูบึงใหญ
แลว ยอมลงสูแมน้ํานอย ครั้นลงสูแมน้ํานอยแลว ยอมลงสูแมน้ําใหญ
ครั้นลงสูแมน้ําใหญแลว ยอมลงสูมหาสมุทรสาคร นาคพวกนั้นยอมถึงความ
โตใหญทางกายในมหาสมุทรสาครนั้น แมฉันใด ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีล
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แลว เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ ยอมถึงความเปนใหญไพบูลยในธรรมทั้งหลาย ฉันนั้น
เหมือนกัน.
[๒๗๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว
เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ อยางไรเลา ยอมถึงความเปนใหญไพบูลยในธรรมทั้งหลาย ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล ยอมถึงความ
เปนใหญไพบูลยในธรรมทั้งหลาย.
จบนาคสูตรที่ ๖
อรรถกถานาคสูตร
พวกนางนาคตั้งครรภในอุตุสมัย พากันคิดวา หากเราจักคลอดใน
บึงนอยนี้ พวกลูก ๆ ของเราจักไมอาจทนกําลังของกระแสคลื่นและครุฑที่โลด
แลนมาไดดังนี้ แมนาคเหลานั้น จึงพากันดําลงในมหาสมุทรถึงประตูมีปาก
ทางรวมกัน พากันเขาไปยังแมน้ําใหญ ๕ สาย แลวไปสูปา หิมวันต. ณ ที่
นั้น พวกนางนาคอาศัยอยูที่ถ้ําทอง ถ้ําเงิน และถาแกวมณีซึ่งพวกครุฑ
เขาไปไมได จึงคลอดแลวสอนใหลกู นาคหยั่งลงในน้ําประมาณขอเทาเปนตน
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แลวขามน้ําไปได. ตอจากนั้น เมือ่ ใดพวกนาคเหลานั้นขามแมน้ําคงคา
เปนตนไดโดยลําดับ สามารถขามไปมาไดคือขามจากฝงนี้ไปฝงโนม ขาม
จากฝงโนนมาฝงนี้ได เมื่อนั้น แมนาคทั้งหลายรูวา บัดนี้ ลูก ๆ ของเราสามารถ
ทนกระแสคลื่นและกาลังครุฑไดแลว จึงใหเมฆใหญตั้งขึ้นดวยอานุภาพของ
ตน ใหฝนตกดุจทําปาหิมวันตทั้งสิ้นใหมีน้ําเปนสายเดียวกัน นิรมิตเรือสําเร็จ
ดวยทองและเงินเปนตน ดาดเพดานผามีพวงดอกไมซึ่งมีกลิ่นหอมตลบ วิจิตร
ดวยดาวทองเบื้องบน ถือเอาสูราอาหารและดอกไมมีกลิ่นหอมเปนตน แลน
ไปกังมหานทีทั้งหาดวยเรือเหลานั้น ถึงมหาสมุทรโดยลําดับ. ก็พวกนาคอาศัย
อยู ณ ที่นั้น เติบโตขึ้นประมาณ รอยวา พันวา แสนวา ชื่อวา ถึงความ
เปนผูเจริญเติบโตไพบูลย.
ในบทวา เอวเมว โข นี้ พึงเห็นวา ภูเขาหิมวันต คือจตุปาริสุทธศีล โยคาวจรดุจลูกนาค อริยมรรคดุจบึงเปนตน นิพพานดุจมหาสมุทร
ลูกนาคทั้งหลายดํารงอยูในปาหิมวันตถึงมหาสมุทรดวยบึงเปนตน ถึงความเปน
ผูมีรางกายใหญโตฉันใด พระโยคีทงั้ หลายอาศัยศีล ตัวอยูในศีล บรรลุ
นิพพานดวยอริยมรรค ถึงความเปนผูมีสรีระคือคุณธรรมอันใหญในอภิญญา
ธรรมทั้งหลายอันมาถึงแลว ดวยอรหัตมรรค ฉันนั้นนั่นแล.
จบอรรถกถานาคสูตรที่ ๖
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๗. รุกขสูตร *

ผูเจริญอริยมรรคนอมไปสูนิพพาน เหมือนตนไมลมลงทางที่โอน
[๒๗๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ตนไมนอมไปสูทิศ
ปราจีน โนมไปสูทิศปราจีน โอนไปสูทิศปราจีน ตนไมนั้นเมื่อถูกตัดราก
เสียแลว จักลมลงทางทิศที่มันนอม โนม โอนไป เเมฉันใด ภิกษุเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูน ิพพาน โอนไปสูนิพพาน
ฉันนั้นเหมือนกัน
[๒๗๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ยอม
เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ อยางนี้แล ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูน ิพพาน โอน
ไปสูนิพพาน.
จบรุกขสูตรที่ ๗
* สูตรที่ ๗ ไมมีอรรถกถาแก
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๘. กุมภสูตร

ผูเจริญอริยมรรคยอมระบายอกุศลธรรม
[๒๗๘] สาวัตถีนทิ าน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หมอที่คว่ํายอมทําให
น้ําไหลออกอยางเดียว ไมทาใหกลับไหลเขา แมฉันใด ภิกษุเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอม
ระบายอกุศลธรรมอันลามกออกอยางเดียว ไมใหกลับคืนมาได ฉันนั้นเหมือน
กัน.
[๒๗๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา. ยอม
ระบายอกุศลธรรมอันลามกออกอยางเดียว ไมใหกลับคืนมาได ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อัน
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล ยอมระบายอกุศลธรรมอันลามกออกอยางเดียว
ไมใหกลับคืนมาได.
จบกุมภสูตรที่ ๘
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อรรถกถากุมภสูตร
บทวา กุมฺโภ ไดแก หมอน้าํ . บทวา โน ปจฺจาวมติ คือ
น้ําไมกลับเขาไป. อธิบายวา ไมไหลเขาภายใน.
จบอรรถกถากุมภสูตรที่ ๘
๙. สุกกสูตร*

ทิฏฐิที่ตั้งไวชอบยอมทํางายอวิชชา
[๒๘๐] สาวัตถีนิทาน. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เดือยขาวสาลีหรือเดือย
ขาวยวะ ตั้งไวเหมาะ มือหรือเทาย่ําเหยียบแลว จักทําลายมือหรือเทา หรือ
วาจักใหหอเลือด ขอนี้เปนฐานะที่มีได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเดือยตั้ง
ไวเหมาะ แมฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน จักทําลายอวิชชา จักยังวิชชา
ใหเกิด จักกระทําใหแจงซึ่งนิทาน เพราะทิฏฐิที่ตั้งไวชอบ เพราะมรรค
ภาวนาตั้งไวชอบ ขอนี้เปนฐานะที่มีได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทิฏฐิที่
ตั้งไวชอบ.
[๒๘๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมทําลายอวิชชา ยอมยังวิชชา
ใหเกิด ยอมทํานิพพานใหแจง เพราะทิฏฐิที่ตั้งไวชอบ เพราะมรรคภาวนาที่
ตั้งไวชอบอยางไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญ
สัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ
* สูตรที่ ๙. ไมมีอรรถกถาแก
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ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปใน
การสละ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษายอมทําลายอวิชชา ยอมยังวิชชาใหเกิด
ยอมทํานิพพานใหแจง เพราะทิฏฐิที่ตั้งไวชอบ เพราะมรรคภาวนาที่ตั้งไวชอบ
อยางนี้แล.
จบสุกกสูตรที่ ๙
๑๐. อากาสสูตร

ผูเจริญอริยมรรคยอมทําสติปฏฐานใหบริบูรณ
[๒๘๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลมหลายชนิดพัดไป
ในอากาศคือ ลมตะวันออกบาง ลมตะวันตกบาง ลมเหนือบาง ลมใตบาง
ลมมีธุลีบาง ลมไมมีธุลีบา ง ลมหนาวบาง ลมรอนบาง ลมพัดเบา ๆ บาง
ลมพัดแรงบาง แมฉันใด เมื่อภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ สติปฏฐาน ๔ ยอมถึง
ความเจริญบริบูรณบาง สัมมัปปธาน ๔ ยอมถึงความเจริญบริบูรณบาง
อิทธิบาท ๔ ยอมถึงความเจริญบริบูรณบาง อินทรีย ๕ ยอมถึงความเจริญ
บริบูรณบาง พละ ๕ ยอมถึงความเจริญบริบูรณบาง โพชฌงค ๗ ยอมถึง
ความเจริญบริบูรณบาง ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๘๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา สติ
ปฏฐาน ๔ จึงถึงความเจริญบริบรู ณบาง สัมมัปปธาน ๔ . . . อิทธิบาท ๔ . . .
อินทรีย ๕ . . . พละ ๕ . . . โพชฌงค ๗ จึงถึงความเจริญบริบูรณบาง ดู
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กอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อัน
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่ง
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล สติปฏฐาน ๔ ยอมถึงความเจริญ
บริบูรณบาง สัมมัปปธาน ๔ . . . อิทธิบาท ๔ . . . อินทรีย ๕ . . . พละ ๕ . . .
โพชฌงค ๗ ยอมถึงความเจริญบริบูรณบาง.
จบอากาสสูตรที่ ๑๐
อรรถกถาอากาสสูตร
บทวา ปุรตฺถิมา ไดแก ลมมาจากทิศตะวันออก. แมในทิศตะวัน
ตกเปนตน ก็มีนัยนี้เหมือนกัน บทวา จตฺตาโรป สติปฏานา ความ
วา เหมือนอยางวา การรวมประเภทของทิศมีทิศตะวันออกเปนตนเหลานั้น
สําเร็จลงไดในอากาศ ฉันใด โพธิปกขิยธรรมทีท่ านกลาวไวโดยนัยมีอาทิวา
จตฺตาโร สติปฎานา ดังนี้ แมในทีน่ ี้ก็ฉันนั้น ยอมสําเร็จลงไดดวยการ
เจริญอริยมรรค อันเปนมหาวิปสสนา. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาวคํานี้ไว.
จบอรรถกถาอากาสสูตรที่ ๑๐
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๑๑. ปฐมเมฆสูตร

ผูเ จริญอริยมรรคทําอกุศลธรรมใหสงบโดยพลัน
[๒๘๔] สาวัตถีนทิ าน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฝุนละอองอันตั้งขึ้นใน
เดือนทายแหงฤดูรอน เมฆกอนใหญที่เกิดในสมัยมิใชกาล ยอมยังฝุนละออง
นั้นใหหายราบไปไดโดยพลัน แมฉันใด ภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมยังอกุศล
ธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลวใหหายสงบไปไดโดยพลัน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๘๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ กระทําใหมากซี่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา จึง
ใหอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลว หายสงบไปไดโดยพลัน ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อ
เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ อยางนี้แล จึงใหอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลว หายสงบไป
ไดโดยพลัน.
จบปฐมเมฆสูตรที่ ๑๑
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อรรถกถาปฐมเมฆสูตร
บทวา คิมฺหาน ปจฺฉิเม มาเส ไดแก ในเดือน ๘. บทวา
อุปหต ไดแก ฝุนละอองถูกสัตวสองเทา สี่เทาเหยียบย่ําตั้งขึ้นในพื้นดินเปน
สายตลบไปเบื้องบนงไปในอากาศ. บทวา รโชชลฺล ไดแก ฝุนละออง.
จบอรรถกถาปฐมเมฆสูตรที่ ๑๑
๑๒. ทุติยเมฆสูตร

ผูเจริญอริยมรรคทําอกุศลธรรมใหสงบใหระหวางโดยพลัน
[๒๘๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลมแรงยอมยังมหาเมฆอันเกิดขึ้นแลวใหหายหมดไปไดในระหวางนั่นเอง แมฉันใด ภิกษุเมื่อ
เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ ยอมยังอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลว ใหหายสงบไปในระหวาง
ไดโดยพลัน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๘๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอิริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา จึง
ใหอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลว หายสงบไปในระหวางได ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฎฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอัน
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ประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล จึงใหอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลวหาย
สงบไปในระหวางไดโดยพลัน.
จบทุติยเมฆสูตรที่ ๑๒
๑๓. นาวาสูตร

ผูเจริญอริยมรรคทําใหสังโยชนสงบหมดไป
[๒๘๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรือเดินสมุทรที่
ผูกดวยเครื่องผูกคือหวาย แชอยูใ นน้ําตลอด ๖ เดือน เขายกขึ้นบกในฤดูหนาว
เครื่องผูกตองลมและแดดแลว อันฝนตกรดแลว ยอมจะเสียไป ผุไป โดย
ไมยากเลย แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทํา
ใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ สังโยชนทั้งหลายยอมสงบหมดไป
โดยไมยากเลย ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๘๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา
สังโยชนทั้งหลายจึงจะสงบหมดไป โดยไมยากเลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
อยางนี้แล สังโยชนทั้งหลายจึงสงบหมดไป โดยไมยากเลย.
จบนาวาสูตรที่ ๑๓
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อรรถกถานาวาสูตร
บทวา สามุทฺทกิ าย นาวาย เปนตน พิสดารแลวในวาณิชโกปม
สูตรตอนตน.
จบอรรถกถานาวาสูตรที่ ๑๓
๑๔. อาคันตุกาคารสูตร

ธรรมที่ควรกําหนดรู ควรละ ควรทําใหแจง ควรทําใหเจริญ
[๒๙๐] สาวัตถีนิทาน. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย คนผูมาจากทิศบูรพา
ก็ดี จากทิศปจฉิมก็ดี จากทิศอุดรก็ดี จากทิศทักษิณก็ดี ยอมพักอยูที่เรือน
สําหรับรับแขก ถึงกษัตริย พราหมณ. แพทย ศูทรก็ดี ที่มาแลวก็ยอมพัก
อยูที่เรือนสําหรับรับแขกนั้น แมฉันใด ภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกาหนดรู
ธรรมที่ควรกาหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง ยอมละธรรมที่ควรละดวยปญญาอันยิ่ง
ยอมกระทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง ยอมเจริญธรรม
ที่ควรใหเจริญดวยปญญาอันยิ่ง ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๙๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรกาหนดรูดวยปญญา
อันยิ่งเปนไฉน คือ ธรรมที่เรียกวา อุปาทานขันธ ๕ อุปาทานขันธ ๕
เปนไฉน คือ รูปูปาทานขันธ ฯลฯ วิญญาณูปาทานขันธ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธรรมเหลานี้ควรกาหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง.
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[๒๙๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรละดวยปญญาอันยิ่ง
เปนไฉน คือ อวิชชาและภวตัณหา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้ควรละ
ดวยปญญาอันยิ่ง.
[๒๙๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรทําใหแจวดวยปญญา
อันยิ่งเปนไฉน คือ วิชชาและวิมุตติ กอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้
ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง.
[๒๙๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรใหเจริญดวยปญญาอันยิ่ง
เปนไฉน คือ สมถะและวิปสสนา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้ควร
ใหเจริญดวยปญญาอันยิ่ง.
[๒๙๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา
จึงกาหนดรูธรรมที่ควรกาหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง ฯลฯ จึงเจริญธรรมที่ควร
ใหเจริญดวยปญญาอันยิ่ง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
เจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปใน
การสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
นอมไปในการสละ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล
จึงกาหนดรูธรรมที่ควรกาหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง ฯลฯ จึงเจริญธรรมที่ควร
ใหเจริญดวยปญญาอันยิ่ง.
จบอาคันตุกาควรสูตรที่ ๑๔
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อรรถกถาอาคันตุกาคารสูตร
บทวา อาคนฺตุกาคาร ไดแกเรือนรับรองแขกที่ผูตองการบุญสรางไว
ทามกลางเมือง แมพระราชาและมหาอํามาตยของพระราชาก็สามารถเขาไปพัก
อาศัยได. บทวา อภิ
ฺ า ปริฺเยฺย ความวา เหมือนอยางวา การอยู
ของกษัตริยเปนตนผูมาจากทิศ มีทิศตะวันออกเปนตนเหลานั้น ยอมสําเร็จ
ไดในเรือนรับรองฉันใด ภิกษุทั้งหลายยอมสําเร็จดวยการเจริญอริยมรรคอัน
เปนสมาธิวิปสสนา ดวยการกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่งเปนตนแหงธรรม
ทั้งหลายมีอาทิวา อภิฺา ปริฺเยฺย แมเหลานี้กฉ็ ันนั้น ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาวคํานี้ไว.
จบอรรถกถาอาคันตุกาควรสูตรที่ ๑๔
๑๕. นทีสูตร

ไมมีผูสามารถใหผูเจริญอริยมรรคกลับเปนคนเลวได
[๒๙๖] สาวัตถีนิทาน. พระผูมพี ระภาคเจาตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน
บาไปสูทิศปราจีน ครั้งนั้น หมูมหาชนพากันถือเอาจอบและตะกรามาดวย
ประสงควา พวกเราจักทําการทดแมน้ําคงคานี้ใหไหลกลับ ใหหลั่งกลับ ให
บากลับ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
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หมูมหาชนนั้นจะพึงทาการทดแมน้ําคงคาใหไหลกลับ ใหหลงกลับ ใหบากลับ
ไดละหรือ
ภิกษาเหลานั้นกราบทูลวา ไมได พระเจาขา.
พ. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร
ภิ. เพราะแมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน การที่จะทําการทดแมน้ําคงคาใหไหลกลับ ใหหลั่งกลับ ให
บากลับ มิใชกระทําไดงาย แตหมูมหาชนพึงเปนผูมีสวนแหงความลําบาก
ยากแคนแนนอน.
พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา
มิตรสหาย หรือญาติสาโลหิต จะพึงเชื้อเชิญภิกษุผูเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ ผูกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ดวยโภคะ
ทั้งหลาย เพื่อนําไปตามใจวา ดูกอนบุรุษผูเจริญ เชิญทานมาเถิด ทานจะ
นุงหมผากาสายะเหลานี้ทําไม ทานจะเปนคนโลนถือกระเบื้องเที่ยวไปทําไม
ทานจงสึกมาบริโภคโภคะและกระทําบุญเถิด ภิกษุผูเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ ผูก ระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นั้น
จักลาสิกขาสีกออกเปนคฤหัสถ ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะวาจิตที่นอมไปในวิเวก โนมไปในวิเวก โอนไปในวิเวก ตลอดกาลนาน
นั้น จักสึกออกมาเปนคฤหัสถ ขอนี้มใิ ชฐานะที่จะมีได.
[๒๙๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ
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อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบนทีสูตรที่ ๑๕
จบพลกรณียวรรคที่ ๑๑

อรรถกถา
นทีสูตร มีนัยดังกลาวในหนหลังนั้นแล.
จบอรรถกถาพลกณณียวรรค

รวมพระสูตที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมพลกรณียสูตร ๒. ทุติยพลกรณียสูตร ๓. ตติยพลกรณีย
สูตร ๔. จตุตถพลกรณียสูตร ๕. พีชสูตร ๖. นาคสูตร ๗. รุกขสูตร
็๘. กุมภสูตร ๙. สุกกสูตร ๑๐. อากาลสูตร ๑๑. ปฐมเมฆสูตร ๑๒.
ทุติยเมฆสูตร ๑๓. นาวาสูตร ๑๔. อาคันตุกาคารสูตร ๑๕. นทีสูตร
พรอมทั้งอรรถกถา.
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เอสนาวรรคที่ ๑๒
๑. ปฐมเอสนาสูตร

การแสวงหา ๓
[๒๙๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้
๒ อยางเปนไฉน คือ การแสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหา
พรหมจรรย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้แล.
[๒๙๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เพื่อความรูยิ่งซึ่งการแสวงหา ๓ อยางนี้แล อริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญ
สัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ
ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปใน
การสละ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอัน ประกอบดวยองค
๘ นี้ เพื่อรูย ิ่งซึ่งการแสวงหา ๓ อยางนี้แล.
จบปฐมเอสนาสูตรที่ ๑
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เอสนาวรรควรรณนาที่ ๑๒
อรรถกถาปฐมเอสนาสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในเอสนาวรรค. ( ปฐมเอสนาสูตรที่ ๑ )
บทวา กาเมสนา ไดแก การแสวงหา คนหา เที่ยวหา ปรารถนา
กามทั้งหลาย. บทวา ภเวสนา ไดแก การแสวงหาภพทั้งหลาย. บทวา
พฺรหฺมจริเยสนา ไดแก การแสวงหาพรหมจรรยกลาวคือมิจฉาทิฏฐิ
จบอรรถกถาปฐมเอสนาสูตรที่ ๑
๒. ทุติยเอสนาสูตร*

การแสวงหา ๑
[๓๐๐] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การเเสวงหา ๓ อยาง
นี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ การแสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การ
แสวงหาพรหมจรรย ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลง การแสวงหา ๓ อยางนี้แล.
[๓๐๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่งซึ่งการแสวงหา ๓ อยางนี้แล อริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญ
สัมมาทิฏฐิ มีอันกาจัดราคะเปนที่สุด มีอันกาจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกาจัด
โมหะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอัน
* ตั้งแตสูตรที่ ๒ - ๘ ไมมีอรรถกถาแก
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กาจัดโมหะเปนที่สุด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ นี้ เพื่อรูยิ่งซึ่งการแสวงหา ๓ อยางนี้แล.
จบทุติยเอสนาสูตรที่ ๒
๓. ตติยเอสนาสูตร

การแสวงหา ๓
[๓๐๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลง การแสวงหา ๓ อยาง
นี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ การแสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหา
พรหมจรรย ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้แล.
[๓๐๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่งซึ่งการแสวงหา ๓ อยางนี้แล อริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญ
สัมมาทิฏฐิ อันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด ฯลฯ
ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปน
ที่สุด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้
เพื่อรูยิ่งซึ่งการแสวงหา ๓ อยางนี้แล.
จบตติยเอสนาสูตรที่ ๓
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๔. จตุตถเอสนาสูตร

การแสวงหา ๓
[๓๐๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้
๓ อยางเปนไฉน คือ การแสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหา
พรหมจรรย ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้แล.
[๓๐๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่งการแสวงหา ๓ อยางนี้แล อริยมรรคอันประกอบดวยองค
๘ เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ
อันนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฯลฯ ยอมเจริญ
สัมมาสมาธิ อันนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ เพื่อรูยงิ่
ซึ่งการแสวงหา ๓ อยางนี้แล.
จบจตุตถเอสนาสูตรที่ ๔
๕. ปญจมเอสนาสูตร

การแสวงหา ๓
[๓๐๖] สาวัตถีนิทาน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้
๓ อยางเปนไฉน คือ การแสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหา
พรหมจรรย ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้แล.
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[๓๐๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เพื่อกําหนดรูซึ่งการแสวงหา ๓ อยางนี้แล ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ เพื่อกาหนดรูซึ่งการ
แสวงหา ๓ อยางนี้แล.
จบปญจมเอสนาสูตรที่ ๕
๖. ฉัฏฐเอสนาสูตร

การแสวงหา ๓
[๓๐๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้
๓ อยางเปนไฉน คือ การแสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหา
พรหมจรรย ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้แล ฯลฯ
จบฉัฏฐเอสนาสูตรที่ ๖
๗. สัตตมเอสนาสูตร

การแสวงหา ๓
[๓๐๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้
๓ อยางเปนไฉน คือ การแสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหา
พรหมจรรย ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้แล.
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[๓๑๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เพื่อความสิ้นไปแหงการแสวงหา ๓ อยางนี้แล ฯลฯ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ เพื่อความสิ้น
ไปแหงการแสวงหา ๓ อยางนี้ ฯลฯ
จบสัตตมเอสนาสูตรที่ ๗
๘. อัฏฐมเอสนาสูตร

การแสวงหา ๓
[๓๑๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ อยาง
นี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ การแสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหา
พรหมจรรย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้แล.
[๓๑๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เพื่อละการแสวง ๓ อยางนี้แล อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญ
สัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ เพื่อ
ละการแสวงหา ๓ อยางนี้แล.
จบอัฏฐมเอสนาสูตรที่ ๘
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๙. วิธาสูตร

การถือตัว ๓
[๓๑๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การถือตัว ๓ อยางนี้
๓ อยางเปนไฉน คือ การถือตัววา เราประเสริฐกวาเขา ๑ เราเสมอเขา ๑
เราเลวกวาเขา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การถือตัว ๓ อยางนี้แล.
[๓๑๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง เพือ่ กําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละการถือตัว ๓
อยางนี้แล อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
ราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกาหนดรู เพื่อความสิ้น
ไป เพื่อละการถือตัว ๓ อยางนี้แล.
จบวิธาสูตรที่ ๙
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อรรถกถาวิธาสูตร
บทวา วิธา ไดแก สวนแหงมานะ หรือการตั้งไวซึ่งมานะ. บทวา
เสยฺโยหมสฺมตี ิ วิธา ไดแก สวนแหงมานะหรือการตั้งไวซึ่งมานะอยางนี้วา
เราเปนผูประเสริฐกวาเขา.
จบอรรถกถาวิธาสูตรที่ ๙
๑๐. อาสวสูตร*

อาสวะ ๓
[๓๑๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาสวะ ๓ อยางนี้
๓ อยางเปนไฉน คือ กามาสวะ ๑ ภวาสวะ ๑ อวิชชาสวะ ๑ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อาสวะ ๓ อยางนี้.
[๓๑๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละอาสวะ ๑ อยาง
นี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๙
จบอาสวสูตรที่ ๑๐
* สูตรที่ ๑๐ - ๑๔ไมมีอรรถกถาแก.
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๑๑. ภพสูตร

ภพ ๓
[๓๑๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภพ ๓ อยางนี้ ๓ อยาง
เปนไฉน คือ กามภพ ๑ รูปภพ ๑ อรูปภพ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภพ ๓
อยางนี้แล.
[๓๑๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เพื่อกาหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละภพ ๓ อยางนี้แล ฯลฯ
ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยมรรค ๘ นี้ ฯลฯ
จบภวสูตรที่ ๑๑
๑๒. ทุกขตาสูตร

ความเปนทุกข ๓
[๓๑๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนทุกข ๓ อยาง
นี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ ความเปนทุกขเกิดจากความไมสบายกาย ๑ ความ
เปนทุกขเกิดจากสังขาร ความเปนทุกขเกิดจากความแปรปรวน ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ความเปนทุกข ๓ อยางนี้แล.
[๓๒๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกาหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละความเปนทุกข
๓ อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ
จบทุกขตาสูตรที่ ๑๒
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๑๓. ขีลสูตร

เสาเขื่อน ๓
[๓๒๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เสาเขื่อน ๓ อยางนี้ ๒
อยางเปนไฉน ไดแกเสาเขื่อนคือราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย เสาเขื่อน ๓ อยางนี้แล.
[๓๒๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละเสาเขื่อน ๓
อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ
จบขีลสูตรที่ ๑๓
๑๔. มลสูตร

มลทิน ๓
[๓๖๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มลทิน ๓ อยางนี้ ๓
อยางเปนไฉน ไดแกมูลทิน คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย มลทิน ๓ อยางนี้แล.
.
[๓๖๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละมลทิน ๓ อยาง
นี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ
จบมลสูตรที่ ๑๔
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๑๕. นิฆสูตร

ทุกข ๓
[๓๒๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทุกข ๓ อยางนี้ ๓
อยางเปนไฉน ไดแกทกุ ข คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๒ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ทุกข ๓ อยางนี้แล.
[๓๒๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละทุกข ๓ อยางนี้
แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ
จบนิฆสูตรที่ ๑๕
อรรถกถานิฆสูตร
บทวา นีฆา ไดแกทุกข. ก็ในบทนี้มีคําอธิบายวา ทุกขทั้งหลาย
เกิดแกบุรุษ ยอมทําลายบุรุษนั้นเสีย เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา นิฆา. สูตรที่
เหลือในวรรคนี้งายทั้งนั้น.
จบอรรถกถานิฆสูตรที่ ๑๕
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๑๖. เวทนาสูตร

เวทนา ๓
[๓๒๗] สาวัตถีนิทาน ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ อยางนี้ ๓
อยางเปนไฉน คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ อทุกขมสุขเวทนา ๑ ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ อยางนี้แล.
[๓๒๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกาหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละเวทนา ๓ อยาง
นี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ
จบเวทนาสูตรที่ ๑๖
๑๒. ปฐมตัณหาสูตร

ตัณหา ๓
[๓๒๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตัณหา ๓ อยางนี้ ๓
อยางเปนไฉน คือ กามตัณหา ๑ ภวตัณหา ๑ วิภวตัณหา ๑ ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ตัณหา ๓ อยางนี้แล.
[๓๓๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละตัณหา ๓ อยาง
นี้แล อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
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นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อภัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอนภิกษุทั้งกลาย ภิกษุยอมเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ นี้ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละตัณหา ๓ อยางนี้แล.
จบปฐมตัณหาสูตรที่ ๑๗
๑๘. ทุติยตัณหาสูตร

ตัณหา ๓
[๓๓๑] สาวัตถีนิทาน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตัณหา ๓ อยางนี้ ฯลฯ
[๓๓๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกาหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละตัณหา ๓ อยาง
นี้แล อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกาจัด
โทสะเปนที่สุด มีอันกาจัดโมหะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอัน
กําจัดราคะเปนที่สุด มีอนั กาจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกาจัดโมหะเปนที่สุด ฯลฯ
ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปน
ที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา
มีอมตะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันนอมไปสูนิพพาน โนมไปสู
นิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันนอมไปสูนิพพาน
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โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อควารมสิ้นไป
เพื่อละตัณหา ๓ อยางนี้แล ฯลฯ
จบทุติยตัณหาสูตรที่ ๑๘
จบเอสนาวรรคที่ ๑๒

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมเอสนาสูตร ๒. ทุติยเอสนาสูตร ๓. ตติยเอสนาสูตร
๔. จตุตถเอสนาสูตร ๕. ปญจมเอสนาสูตร ๖. ฉัฏฐเอสนาสูตร ๗. สัตตมเอสนาสูตร ๘. อัฏฐมเอสนาสูตร ๙. วิธาสูตร ๑๐. อาสวสูตร ๑๑. ภวสูตร
๑๒. ทุกขตาสูตร ๑๓. ขีลสูตร ๑๔. มลสูตร ๑๕. นิฆสูตร ๑๖. เวทนาสูตร
๑๗. ปฐมตัณหาสูตร ๑๘. ทุติยตัณหาสูตร
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โอฆวรรคที่* ๑๓
๑. โอฆสูตร

โอฆะ ๔
[๓๓๓] สาวัตถีนทิ าน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โอฆะ ๔ อยางนี้ ๔
อยางเปนไฉน ไดแกโอฆะคือกาม ๑ โอฆะคือภพ ๑ โอฆะคือทิฏฐิ ๑
โอฆะคืออวิชชา ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย โอฆะ อยางนี้แล
[๓๓๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละโอฆะ ๔ อยาง
นี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรค อันประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ
จบโอฆสูตรที่ ๑
๒. โยคสูตร

โอคะ ๔
[๓๓๕] สาวัตถีนิทาน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โยคะ ๔ อยางนี้ ๔
อยางเปนไฉน. ไดแกโยคะคือกาม ๑ โยคะคือภพ ๑ โยคะคือทิฏฐิ โยคะ
คืออวิชชา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โยคะ ๔ อยางนี้แล.
* อรรถกถาวรรคนี้ แกไวรวมกัน.
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[๓๓๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละประโยคะ ๔ อยาง
นี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ
จบโยคสูตรที่ ๒
๓. อุปาทานสูตร

อุปาทาน ๔
[๓๓๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุปาทาน ๔ อยางนี้
๔ อยางเปนไฉน ไดแกอุปาทานคือกาม ๑ อุปาทานคือทิฏฐิ ๑ อุปาทาน
คือศีลและพรต ๑ อุปาทานคืออัตตวาทะ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุปาทาน
อยางนี้แล.
[๓๓๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง เพือ่ กาหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละอุปาทาน
อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ
จบอุปาทานสูตรที่ ๓
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๔. คันถสูตร

คันถะ ๔
[๓๓๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย คันถะ ๔ อยางนี้ ๔
อยางเปนไฉน ไดแกกายคันถะคืออภิชฌา ๑ กายคันถะคือกาบาท ๑ กายคันถะคือสีลัพพตปรามาส ๑ กายคันถะคืออิทังสัจจาภินิเวส ๑* ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย คันถะ ๔ อยางนี้.
[๓๔๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกาหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละคันถะ ๔ อยาง
นี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ
จบคันถสูตรที่ ๔
๕. อนุสยสูตร

อนุสัย ๗
[๓๔๑] สาวัตถีนิทาน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนุสยั ๗ อยางนี้ ๗
อยางเปนไฉน ไดแกอนุสัยคือกามราคะ อนุสัยคือปฏิฆะ ๑ อนุสัยคือ
ทิฏฐิ ๑ อนุสัยคือวิจิกิจฉา ๑ อนุสยั คือมานะ ๑ อนุสัยคือภวราคะ ๑ อนุสัย
คือวิชชา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนุสัย ๗ อยางนี้แล.
* ความยึดมัน่ วาสิ่งนี้จริง.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 178

[๓๔๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละอนุสัย ๗ อยาง
นี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ
จบอนุสยสูตรที่ ๕
๖. กามคุณสูตร

กามคุณ ๕
[๓๔๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ อยางนี้
๕ อยางเปนไฉน คือ รูปที่พึงรูไดดวยตา. อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
นารัก ยั่วยวน ชวนใหกาํ หนัด เสียงที่พึงรูดวยหู . . . กลิ่นที่พงึ รูดวยจมูก. . .
รสที่พึงรูดวยลิ้น โผฏฐัพพะที่พึงรูดวยกาย อันนี้ปรารถนา นาใคร
นาพอใจ นารัก ยั่วยวน ชวนใหกาหนัด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕
อยางนี้แล.
[๓๔๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกาหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละกามคุณ ๕
อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ
จบกามคุณสูตรที่ ๖

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 179

๗. นีวรณสูตร

นิวรณ ๕
[๓๔๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นิวรณ ๕ อยางนี้
๕ อยางเปนไฉน คือ กามฉันทนิวรณ ๑ พยาบาทนิวรณ ๑ ถีนมิทธนิวรณ ๑
อุธัจจกุกกุจจนิวรณ ๑ วิจิกิจฉานิวรณ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นิวรณ
๕ อยางนี้แล.
[๓๔๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละนิวรณ ๕ อยาง
นี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ
จบนีวรณสูตรที่ ๗
๘. อุปาทานขันธสูตร

อุปทานขันธ ๕
[๓๔๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธ ๕ อยาง
นี้ ๕ อยางเปนไฉน ไดแกอุปาทานขันธคือรูป ๑ อุปาทานขันธคือเวทนา ๑
อุปาทานขันธคือสัญญา ๑ อุปาทานขันธคือสังขาร ๑ อุปาทานขันธคือวิญญาณ ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธ ๕. อยางนี้แล.
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[๓๔๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอัน ประกอบ
ดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละอุปาทานขันธ
๕ อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ
จบอุปาทานขันธสูตรที่ ๘
๙. โอรัมภาคิยสูตร

โอรัมภาคิยสังโยชน ๕
[๓๔๙] สาวัตถีนิทาน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวน
เบื้องต่ํา ๕ อยางนี้ ๕ อยางเปนไฉน คือ สักกายทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑
สีลัพพตปรามาส ๑ กามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังโยชน
อันเปนลวนเบื้องต่ํา ๕ อยางนี้แล.
[๓๕๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกาหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละสังโยชนอัน
เปนสวนเบื้องต่ํา ๕ อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ
จบโอรัมภาคิยสูตรที่ ๙
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๑๐. ปฐมอุทธัมภาคิยสูตร

อุทธัมภาคิยสังโยชน ๕
[๓๕๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งกาย สังโยชนอันเปนสวน
เบื้องสูง ๕ อยางนี้ ๕ อยางเปนไฉน คือ รูปราคะ ๑ อรูปราคะ ๑ มานะ ๑
อุจทธัจจะ ๑ อวิชชา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง
๕ อยางนี้แล.
[๓๕๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๕ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกาหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละสังโยชนอัน
เปนสวนเบื้องสูง ๕ อยางนี้แล อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อภัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ เพื่อรูยิ่ง เพื่อ
กาหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละสังโยชนอันเปนลวนเบื้องสูง ๕ อยางนี้แล.
จบปฐมอุทธัมภาคิยสูตรที่ ๑๐
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๑๑. ทุตยิ อุทธัมภาคิยสูตร

วาดวยวิธีกําจัดอุทธัมภาคิยสังโยชน ๕
[๓๕๓] สาวัตถีทาน. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวน
เบื้องสูง ๕ อยางนี้ ๕ อยางเปนไฉน คือ รูปราคะ ๑ อรูปราคะ ๑ มานะ ๑
อุทธัจจะ ๑ อวิชชา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง
๕ อยางนี้แล.
[๓๕๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง เพือ่ กําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละสังโยชนอัน
เปนสวนเบื้องสูง ๕ อยางนี้แล อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ มีอันกาจัด
ราคะเปนที่สุด มีอันกาจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกาจัดโมหะเปนที่สุด ฯลฯ
ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอันกาจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด
มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันหยั่งลงสูอมตะ
มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันหยั่ง
ลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ
อันนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูน ิพพาน ฯลฯ ยอมเจริญ
สัมมาสมาธิ อันนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนพิ พาน โอนไปสูนิพพาน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้
เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง
๕ อยางนี้แล.
จบทุติยอุทธัมภาคิยสูตรที่ ๑๑
จบโอฆวรรคที่ ๑๓
จบมัคคสังยุต
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โอฆวรรควรรณนาที่ ๑๓
พึงทราบวินิจฉัยในโอฆวรรค.
บทวา กาโมโฆ ไดแก ความกาหนัดดวยความพอใจในกามคุณ ๕.
บทวา ภโวโฆ ไดแก ความกาหนัดดวยความพอใจในรูปราคะและอรูปราคะ.
บทวา ทิฎโโฆ ไดแก ทิฏฐิ ๖๒. บทวา อวิชฺโชโฆ ไดแก ความ
ไมรูในอริยสัจ ๔. แมในกามโยคะเปนตนก็มีนัยนี้แล.
บทวา กามุปาทาน ไดแก การยึดถือกาม. แมในบทมีบทวา
ทิฏุปาทา เปนตน ก็มีนยั นี้แล.
บทวา คนฺถา ไดแก เครื่องรอยรัด คือติดแนน. บทวา กายคนฺโถ ไดแก เครื่องรอยรัดแหงนามกาย คือกิเลสเครื่องรอยรัดแนน.
บทวา อิท สจฺจาภินิเวโส ไดแก ยึดมั่นอยางนี้วา นี้แหละจริง เกิดขึ้น
ดวยอํานาจอันตคาหิกทิฎฐิ. บทวา กามราคานุสโย ความวา ชื่อวา
กามราคานุสัย เพราะอรรถวา ไปดวยกาลัง แมในสูตรที่เหลือก็มีนัยนี้แล.
บทวา โอรมฺภาคิยานิ คือสังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ํา. บทวา
สฺโชนานิ ไดแก เครื่องผูกมัด. บทวา อุทธฺ มฺภาคิยานิ ไดแก
สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง. สูตรทีเ่ หลือในที่ทั้งปวงมีความงายทั้งนั้น ดวย
ประการฉะนี้.
จบโอฆวรรควรรณนาที่ ๑๓
จบอรรถกถามัคคสังยุต

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. โอฆสูตร ๒. โยคสูตร ๓. อุปาทานสูตร ๔. คันถสูตร
๕. อนุสสยสูตร ๖. กามคุณสูตร ๗. นีวรณสูตร ๘. อุปาทานขันธสูตร
๙. โอรัมภาคิยสูตร ๑๐. ปฐมอุทธัมภาคิยสูตร ๑๑. ทุติยอุทธัมภาคิยสูตร
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โพชฌงคสังยุต
ปพพตวรรคที่ ๑
๑. หิมวันตสูตร

ผูเ จริญโพชฌงคถงึ ความเปนใหญในธรรมทั้งหลาย
[๓๕๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกนาคอาศัยขุนเขาชื่อหิมวันต
มีกายเติบโต มีกาลัง ครั้นกายเติบโต มีกาลังขุนเขานั้นแลว ยอมลงสู
บึงนอย ครัน้ ลงสูบึงนอยแลว ยอมลงสูบึงใหญ ครั้นลงสูบึงใหญแลว
ยอมลงสูแมน้ํานอย ครั้นลงสูแมน้ํานอยแลว ยอมลงสูแมน้ําใหญ ครั้นลงสู
แมน้ําใหญแลว ยอมลงสูมหาสมุทรสาคร นาคพวกนั้น ยอมถึงความโตใหญ
ทางกายในมหาสมุทรสาครนั้น แมฉันใด ภิกษุอาศัยศีลตั้งอยูในศีลแลว
เจริญโพชฌงค ๗ กระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ ยอมถึงความเปนใหญไพบูลย
ในธรรมทั้งหลง ฉันนัน้ เหมือนกัน.
[๓๕๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว
เจริญโพชฌงค ๗ กระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางไร จึงถึงความเปนใหญ
ไพบูลยในธรรมทั้งหลาย. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
เจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปใน
การสละ ยอมเจริญธรรมวิจัยสัมโพชฌงค . . . วิริยสัมโพชฌงค. . . ปติ
สัมโพชฌงค. . . ปสสัทธิสัมโพชณงค. . . สมาธิสัมโพชฌงค. . . อุเบกขา
สัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว เจริญโพชฌงค ๗
กระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางนี้แล จึงถึงความเปนใหญไพบูลยในธรรม

ทั้งหลาย.
จบหิมวันตสูตรที่ ๑
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อรรถกถาโพชฌงคสังยุต
ปพพตวรรควรรณนาที่ ๑
อรรถกถาหิมวันตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในหิมวันตสูตรที่ ๑ แหงโพชฌังคสังยุต.
บทวา นาคา ความวา นาคแมเหลานี้ อยูระหวางคลื่น บนหลัง
มหาสมุทร หาอยูในวิมานไม. นาคเกลานั้นมีกายเติบโตเปนตน เพราะอาศัย
ภูเขาหิมวันต ทั้งหมดพึงทราบโดยนัยอันกลาวแลวในหนหลัง. ในบทวา
โพชฺณงฺเค นี้ ชื่อวาโพชฌงคเพราะเปนองคแหงความตรัสรู หรือองคของ
ผูตรัสรู. มีคําที่ทานอธิบายไวอยางไร ธรรมสามัคคีนี้ทานเรียกวา โพธิ
เพราะอธิบายไววา พระอริยสาวกยอมตรัสรูดวยธรรมสามัคคี กลาวคือ สติ
ธรรมวิจยะ วิริยะ ปติ ปสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา ซึ่งเปนปฎิปกษตออุปทวะ
หลายอยางมี ลีนะ ความหดหู อุทธัจจะ ความฟุงซาน ปติฎฐานะ
ความตั้งอยู อายูหนะ การรวบรวม กามสุขัลลิกานุโยค ทําความเพียร
ในกามสุข อัตตกิลมถานุโยค ทําความเพียรในการทําตนใหลําบาก อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นวาขาดสูญ สัสสตทิฏฐิ ความเห็นวาเที่ยง และอภินิเวส
ความยึดมั่นเปนตน เมื่อธรรมสามัคคีเกิดขึ้นอยู ในขณะแหงมรรคที่เปน
โลกิยะและโลกุตระดังนี้ บทวา พุชฌ
ฺ ติ มีอธิบายวา พระอริยสาวก ยอม
ลุกขึ้นจากความหลับคือกิเลสสันดาน คือตรัสรูอริยสัจ ๔ หรือยอมกระทํา
นิพพานใหแจง. สมดังทีท่ านกลาววา พระผูมีพระภาคเจาทรงเจริญโพชฌงค ๗
ตรัสรูแลว ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ. ชื่อวา โพชฌงคเพราะเปนองค
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แหงความตรัสรู กลาวคือธรรมสามัคคีนั้น เหมือนองคแหงฌานและองค
แหงมรรคเปนตน. สวนพระอริยสาวก เรียกวา โพธิ เพราะอธิบายวา
ยอมตรัสรูดวยธรรมสามัคคีนี้ มีประการตามที่กลาวแลว ดวยประการฉะนี้.
ชื่อวา โพชฌงค เพราะเปนองคของผูตรัสรูนั้นบาง เหมือนองคแหงเสนา
และองคแหงรถเปนตน. เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย จึงกลาววา
อีกอยางหนึ่งชื่อวา โพชฌงค เพราะเปนองคของบุคคลผูตรัสรู.
ถามวา ชื่อวา โพชฌงค เพราะอรรถวาอยางไร.
ตอบวา ชื่อวา โพชฌงค เพราะอรรถวา ยอมเปนไปเพื่อ
ความตรัสรู เพราะอรรถวา ตรัสรู เพราะอรรถวา ตรัสรูตาม
เพราะอรรถวา ตรัสรูเฉพาะ เพราะอรรถวา ตรัสรูดี. พึงทราบ
อรรถแหงโพชฌงค แมโดยนัยแหงปฏิสัมภิทาเปนตน ดวยประการฉะนี้แล
สวนในบทเปนตนวา สติสมฺโพชฺณงฺค พึงทราบอรรถในบททั้งปวง
อยางนี้วา ชือ่ วา สัมโพชฌงค เพราะเปนองคแหงการตรัสรู อันประเสริฐ
และดี สัมโพชฌงคคือสติ ชื่อวา สติสัมโพชฌงค ซึ่งสติสัมโพชฌงคนั้น.
บทวา ภาเวติ คือ ใหเจริญ อธิบายวา ยอมใหเกิดคือยอมใหบังเกิดบอย ๆ
ในจิตสันดานของตน บททั้งหลายมีอาทิวา วิเวกนิสฺสิต พึงทราบโดยนัย
อันกลาวแลวในบทนี้วา ภิกษุยอมเจริญสัมมาทิฏฐิอาศัยวิเวกดังนี้ ในโกสลสังยุต.
สวนความตางกันดังนี้ ในโกสลลังยุตนัน้ ทานกลาววิเวกไว ๓ อยาง
คือ อาศัยตทังควิเวก สมุจเฉทวิเวก นิลสรณวิเวก. สวนอาจารยบางพวก
กลาวถึงผูเจริญโพชฌงคอาศัยวิเวก ๕ อยางก็มี. ก็อาจารยเหลานั้นยอมยก
โพชฌงคขึ้นแสดงอยางนี้ ในขณะแหงพลววิปสสนา มรรคและผลอยางเดียว
ก็หามิได ยอมยกขึ้นแสดงแมในกสิณฌาน อานาปานสติ อสุภกัมมัฏฐาน
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และพรหมวิหารฌาน อันเปนบาทของวิปสสนา อาจารยบางพวกเหลานั้น
จึงไมสําเร็จตามพระอรรถกถาจารย เพราะฉะนั้น ตามมติของทานเหลานั้น
ในขณะแหงความเปนไปแหงฌานเหลานั้น วาโดยกิจ ฌานก็ยังอาศัยวิกขัมภนวิเวก. ในขณะแหงวิปสสนา ทานกลาววา โดยอัธยาศัย ภิกษุยอมเจริญ
วิปสสนา อาศัยนิสสรณวิเวก ฉันใด. ก็ควรจะกลาววา ภิกษุยอมเจริญ
โพชฌงค อาศัยปฏิปสสัทธิวิเวกฉันนั้น. คําที่เหลือในสูตรนีม้ ีนัยตามที่กลาว
แลวในหนหลังแล .
จบอรรถกถาหิมวันตสูตรที่ ๑
๒. กายสูตร

อาหารของนิวรณ ๕
[๓๕๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กายนี้มีอาหารเปนที่ตั้ง ดํารงอยูได
เพราะอาศัยอาการ ไมมีอาหารดํารงอยูไมได แมฉันใด นิวรณ ๕ ก็มีอาหาร
เปนที่ตั้ง ดํารงอยูไดเพราะอาศัยอาหาร ไมมอี าหารดํารงอยูไมได ฉันนั้น
เหมือนกัน
[๓๕๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหาร ใหกามฉันทที่
ยังไมเกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดแลวใหเจริญไพบูลยยงิ่ ขึ้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ศุภนิมิตมีอยู การกระทําใหมากซึ่งอโยนิโสมนสิการในศุภนิมิตนั้น นี้เปน
อาหารใหกามฉันทที่ยังไมเกิดขึ้น หรือที่เกิดแลวใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น
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[๓๕๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหพยาบาทที่ยัง
ไมเกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดแลวใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ปฏิฆนิมิตมีอยู การกระทําใหมากซึ่งอโยนิโสมนสิการในปฏิฆนิมิตนั้น นี้เปน
อาหารใชพยาบาทที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญไพบูลย
ยิ่งขึ้น.
[๓๖๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหถีนมิทธะที่ยัง
ไมเกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดแลวใหเจริญไพบูลยยงิ่ ขึ้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ความไมยินดี ความเกียจคราน ความบิดขี้เกียจ ความเมาอาหาร ความที่
ใจหดหู มีอยู การกระทําใหมากซึ่งอโยนิโสมนสิการในสิ่งเหลานั้น นี้เปน
อาหารใหถีนมิทธะที่ยังไมเกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น
[๓๖๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหอุทธัจจกุกกุจจะ
ที่ยังไมเกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดแลวใหเจริญไพบูลยยงิ่ ขึ้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ความไมสงบใจมีอยู การกระทําใหมากซึ่งอโยนิโสมนสิการในความไมสงบใจ
นั้น นี้เปนอาหารใหอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลวให
เจริญไพบูลยยิ่งขึ้น
[๓๖๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหวิจิกิจฉาที่ยัง
ไมเกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดแลวใหเจริญไพบูลยยงิ่ ขึ้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธรรมทั้งหลาย อันเปนทีต่ ั้งแหงวิจิกิจฉามีอยู การกระทําใหมากซึ่งอโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้เปนอาหารใหวิจิกิจฉาที่ยังไมเกิดเกิดขึ้น หรือ
ที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญไพบูลยขึ้น.
[๓๖๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กายนี้มีอาหารเปนที่ตั้ง ดํารงอยูได
เพราะอาศัยอาหาร ไมมีอาหารดํารงอยูไมได เเมฉันใด นิวรณ ๕ เหลานี้
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ก็มีอาหารเปนที่ตั้ง ดํารงอยูไดเพราะอาศัยอาหาร ไมมีอาหารดํารงอยูไมได
ฉันนั้นเหมือนกัน.

อาหารของโพชฌงค ๗
[๓๖๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กายนี้มีอาหารเปนที่ตั้ง ดํารงอยูได
เพราะอาศัยอาหาร ไมมีอาหารดํารงอยูไมได แมฉันใด โพชฌงค ๗ ก็มี
อาหารเปนที่ตั้ง ดํารงอยูไดเพราะอาศัยอาหาร ไมมีอาหารดํารงอยูไมได ฉัน
นั้นเหมือนกัน
[๓๖๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหสติสัมโพชฌงค
ที่ยังไมเกิดเกิดขึ้น หรือทีเ่ กิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธรรมทั้งหลายเปนที่ตั้งแหงสติสัมโพชฌงค มีอยู การกราะทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้เปนอาหารใหสติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดเกิด
ขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ
[๓๖๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหธรรมวิจย
สัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดเกิดขึ้น หรือทีเ่ กิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายที่เปนกุศลและอกุศล ที่มีโทษ และไมมีโทษ
ที่เลวและประณีต ที่เปนฝายดําและฝายขาว มีอยู การกระทําใหมีซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้เปนอาหารใหธรรมวินัยสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ.
[๓๖๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหวิริยสัมโพชฌงค
ที่ยังไมเกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ความริเริ่ม ความพยายาม ความบากบั่น มีอยู การกระทําใหมากซึ่งโยนิ-
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โสมนสิการในสิ่งเหลานี้ นี้เปนอาหารใชวิริยสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดเกิดขึ้น
หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ.
[๓๖๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหปติสัมโพชฌงค
ที่ยังไมเกิดเกิดขึ้น หรือทีเ่ กิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธรรมทั้งหลายเปนที่ตั้งแหงปติสัมโพชฌงค มีอยู . การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้เปนอาหารใหปติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดเกิด
ขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ
[๓๖๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหปสสัทธิสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดเกิดขึ้น หรือทีเ่ กิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ความสงบกาย ความสงจิต มีอยู การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในความสงบนั้น นี้เปนอาหารใหปสสัทธิสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ.
[๓๗๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. ก็อะไรเลาเปนอาหารใหสมาธิสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดเกิดขึ้น หรือทีเ่ กิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย สมาธินิมิต อัพยัคคนิมิต* มีอยู การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในนิมิตนั้น นี้เปนอาหารใหสมาธิสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดขึ้น
หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ
[๓๗๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหอุเบกขา
สัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดเกิดขึ้น หรือทีเ่ กิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเปนที่ตั้งแหงอุเบกขาสัมโพชฌงค มีอยู การกระ
ทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้เปนอาหารใหอุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ.
* หมายถึงนิมติ แหงจิตที่มีอารมณไมฟุงซาน.
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[๓๗๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กายนี้มีอาหารเปนที่ตั้ง ดํารงอยูได
เพราะอาศัยอาหาร ไมมีอาหารดํารงอยูไมได แมฉันใด โพชฌงค ๗ เหลานี้ก็มี
อาหารเปนที่ตั้ง ดํารงอยูไดเพราะอาศัยอาหาร ไมมีอาหารดํารงอยูไมได ฉัน
นั้นเหมือนกัน.
จบกายสูตร ๒
อรรถกถากายสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในกายสูตรที่ ๒.
บทวา อาหารฎิติโก คือกายนี้ดํารงอยูไดเพราะปจจัย. บทวา
อาหาร ปฎิจฺจ ไดแก อาศัยปจจัย. บทวา สุภนิมิตฺต ไดแก แมสิ่ง
ที่งามก็เปนศุภนิมิต แมอารมณของสิ่งที่งาม ก็เปนศุภนิมิต. บทวา อโยนิโส
มนสิกาโร ไดแก ไมกระทําไวในใจโดยอุบาย คือ กระทําไวในใจนอกทาง
ไดแก กระทําในใจในความไมเที่ยงวาเที่ยง หรือในความทุกขวาสุข ในสิ่ง
ที่มิใชตนวาตน หรือในสิ่งที่ไมงามวางาม กามฉันทะยอมเกิดขึ้นแกผูยัง
มนสิการนั้นใหเปนไปอยูในสุภารมณนั้นโดยมาก. เพราะเหตุนั้น พระผูมี
พระภาคเจาจึงตรัสคําวา อตฺติ ภิกขฺ เว สุภนิมติ ตฺต ดังนี้เปนตน. พึง
ทราบวาจาประกอบในนิวรณในที่ทั้งปวงดวยประการฉะนี้.
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สวนในบทวา ปฏิฆนิมิตฺต เปนตน ปฏิฆะก็ดี อารมณของปฏิฆะ
ก็ดี จัดเปนปฏิฆนิมิต. บทวา อรติ แปลวา ความกระสัน. พระองค
ตรัสขอวา ในบทเหลานั้น ความไมยินดีเปนไฉน คือความไมยินดี
ความไมยินดียิ่ง ความไมอภิรมย ความกระสัน ความสะดุงในเสนาสนะ
ทั้งหลายอันสงัด หรือในธรรมทั้งหลาย อันเปนอธิกุศลอยางใดอยางหนึ่ง
นี้เรียกวา ความไมยินดี.
บทวา ตนฺทิ ไดแก ความครานกายที่จรมาเกิดขึ้น เพราะมีหนาวนัก
เปนตนเปนปจจัย เมื่อมันเกิดขึ้น เขาจะกลาววา หนาวนัก รอนนัก เรา
หิวนัก กระหายนัก เราเดินทางไกลนัก. พระองคตรัสขอวา ในบทเหลานั้น
ความเกียจครานเปนไฉน คือกิริยาทีเ่ กียจคราน ความมีใจเกียจคราน
ความคราน กิริยาที่คราน ความเปนคนมีความครานอันใด นี้เรียกวา
ความเกียจคราน.
บทวา วิชมฺภิตา ไดแก ความบิดกายดวยอํานาจกิเลส. พระองค
ตรัสขอวา ในบทเหลานั้น ความบิดขี้เกียจเปนไฉน คือความบิดกาย
ความบิด ความเอียงมา ความเอียงไป ความสยบลง ความซบเซา ความ
ปวยไขของกายอันใด นี้เรียกวา ความบิดขี้เกียจ.
บทวา ภตฺตสมฺมโท ไดแก ความเรารอนในอาหาร. พระองค
ตรัสขอวา ในบทเหลานั้น ความเมาในอาหารเปนไฉน ความสยบใน
อาหาร ลําบากในอาหาร ความเรารอนในอาหาร ความอวนของกายของคน
ผูบริโภคอันใด อันนี้เรียกวา คงเมาในอาหาร.
บทวา เจตโส ลีนตฺต ไดแก อาการหดหูของจิต. พระองคตรัสขอ
วา ในบทเหลานั้น ความหดหูข องจิตใจเปนไฉน คือความไมงาม ความ
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ไมควรแกการงาน ความหดหูลง กิรยิ าหดหู ความหดหูของจิต ทอแท กิริยา
ที่ทอแท ความทอแทของจิตอันใด อันนี้เรียกวาความหดหูของจิต.
บทวา เจตโส อวูปสโม ความวา อาการไมสงบของจิต เหมือน
คนนั่งกอไฟ มีแตถานปราศจากเปลวไฟ และเหมือนคนนั่งไมกอไฟในที่สุมบาตร ฉะนั้น แตโดยเนื้อความขอนั้น เปนความฟุงซานรําคาญแท.
บทวา วิจิกิจฺฉาฎานิยา ธมฺมา ไดแก ธรรมเปนอารมณของ
วิจิกิจฉา. อโยนิโสมนสิการมีนัยอันกลาวไวในบททั้งปวงแล ในขอนี้ ธรรม
๒ เหลานี้ คือ กามฉันทะ วิจิกิจฉา ทานกลาวไวอยางนี้ โดยอารมณ
พยาบาท กลาวไวโดยอารมณและอุปนิสสัยปจจัย ธรรมที่เหลือกลาวไวโดย
สหชาตปจจัย และอุปนิสสัยปจจัย ดวยประการฉะนี้.
บทวา สติสมฺโพชฺณงฺคฎานิยา ธมฺมา ไดแก ธรรมเปน
อารมณของสติ คือโพธิปกขิยธรรม ๓๗ และโลกุตรธรรม ๙. บทวา ตตฺถ
โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร ไดแก การทําบอย ๆ ซึ่งมนสิการโดยอุบาย
ในธรรมนั้น.
บทวา กุสลา ในบทเปนตนวา กุสลากุสลา ธมฺมา ไดแก
ธรรมเกิดแตความฉลาดไมมีโทษมีผลเปนสุข. บทวา อกุสลา ไดแก ธรรม
เกิดแตความไมฉลาด มีโทษ มีผลเปนทุกข. บทวา สาวชฺชา ไดแก
ธรรมเปนอกุศล. บทวา อนวชฺชา ไดแก ธรรมเปนกุศล. แมในธรรมเลว
ประณีต ดําและขาว ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. บทวา สปฺปฏิภาคา ไดแก
กัณหธรรมและสุกกธรรมเทานั้น ดวยวา กัณหธรรมชื่อวามีสวนเปรียบเพราะ
ใหผลดํา และสุกกธรรมชื่อวา มีสวนเปรียบ เพราะใหผลขาว อธิบายวา มีสวน
แหงวิบากเชนกัน อีกอยางหนึ่ง ชือ่ วา มีสวนเปรียบ เพราะมีสวนตรงกัน
ขาม. คือมีสวนเปรียบแมอยางนี้วา สวนสุกกธรรมตรงกันขามกับกัณหธรรม
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และกัณหธรรมตรงกันขามกับสุกกธรรม อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา มีสวนเปรียบ
เพราะอรรถวา จะนํามากลับกันไมได. คือกัณหะและสุกกธรรมมีสวนเปรียบ
กันไดอยางนี้วา ฝายอกุศลหามกุศลแลว จึงใหวิบากของตน สวนกุศลหาม
อกุศลแลว จึงใหวิบากของตน ดังนี้.
บทวา อารพฺภธาตุ ไดแกความเพียรครั้งแรก. บทวา นิกฺขมธาตุ
ไดแกความเพียรมีกาลังกวานั้น เพราะออกจากความเกียจคราน. บทวา
ปรกฺกมธาตุ ไดแก ความเพียรมีกําลังกวานั้น เพราะเปนเหตุกาวไปขาง
หนา ๆ คือฐานะ เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาวดวยบท ๓.
บทวา ปติสมฺโพชฺณงฺคฎานิยา ไดแก ธรรมเปนอารมณของ
ปติ. บทวา กายปสฺสทฺธิ ไดแก ความสงบแหงขันธ* สาม. บทวา จิตฺต
ปสฺสทฺธิ ไดแก ความสงบแหงวิญญาณขันธ บทวา สมาธินมิ ิตฺต ไดแก
สมถะบาง อารมณของสมถะบาง. บทวา อพฺยคฺคนิมิตฺต เปนไวพจนของ
บทวา สมาธินิมิตฺต นั้น.
บทวา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคฺฏานิยา ไดแก ธรรมเปนอารมณ
ของอุเบกขา แตโดยเนือ้ ความ พึงทราบอาการอันเปนกลางวา ธรรมทัง้
หลายเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา ในขอนี้ สติ ธรรมวิจยะ และอุเบกขาสัมโพชฌงค
ทานกลาวไวโดยความเปนอารมณอยางนี้. ธรรมทั้งหลายที่เหลือทานกลาวไว
โดยความเปนอารมณบาง โดยความเปนอุปนิสสัยบาง.
จบอรรถกถากายสูตรที่ ๒
* คือ เวทนาขันธ สัญญาขันธ และสังขารขันธ.
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๓. สีลสูตร

การหลีกออก ๒ วิธี
[๓๗๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลาใดเปนผูถึงพรอมดวยศีล
เปนผูถึงพรอมดวยสมาธิ เปนผูถึงพรอมดวยปญญา เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติ
เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณหัสสนะ การไดเห็นภิกษุเหลานั้นก็ดี การไดฟง
ภิกษุเหลานั้นก็ดี การเขาไปนั่งใกลภิกษุเหลานั้นก็ดี การระลึกถึงภิกษุเหลา
นั้นก็ดี แตละอยาง ๆ เรากลาววามีอุปการะมาก ขอนั้นเพราะเหตุไร. เพราะ
วาผูที่ไดฟงธรรมของภิกษุเห็นปานนั้นแลว ยอมหลีกออกอยูดวย ๒ วิธี คือ
หลีกออกดวยกาย ๒ หลีกออกดวยจิต ๑ เธอหลีกออกอยูอยางนั้นแลว ยอมระ
ลึกถึง ยอมตรึกถึงธรรมนัน้ .
[๓๗๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุหลีกออกอยูอยางนั้นแลว
ยอมระลึกถึง ยอมตรึกถึงธรรมนั้น สมัยนั้น สติสัมโพชฌงค เปนอันภิกษุ
ปรารภแลว ภิกษุยอมชื่อวาเจริญสติสัมโพชฌงค สติสัมโพชฌงคของภิกษุยอม
ถึงความเจริญบริบูรณ เธอมีสติอยูอยางนั้น ยอมเลือกเฟน ตรวจตรา ถึง
ความพินิจพิจารณาธรรมนั้นดวยปญญา.
[๓๗๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุมีสติอยูอยางนั้น ยอม
เลือกเฟน ตรวจตรา ถึงความพินิจพิจารณาธรรมนั้นดวยปญญา สมัยนัน้
ธรรมวิจยสัมโพชฌงค เปนอันภิกษุปรารภแลว ภิกษุยอมชื่อวาเจริญธรรม
วิจยสัมโพชฌงค ธรรมวิจยสัมโพชฌงคขอภิกษุยอมถึงความเจริญบริบูรณ
เมื่อภิกษุเลือกเฟน ตรวจตรา พินิจพิจารณาธรรมนั้นดวยปญญา ความเพียร
อันไมยอหยอนเปนอันภิกษุปรารภแลว.
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[๓๗๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมัยใด เมื่อภิกษุเลือกเฟน ตรวจตรา
พินิจพิจารณาธรรมนั้นดวยปญญา ความเพียรอันไมยอหยอน อันภิกษุปรารภ
แลว สมัยนัน้ วิริยสัมโพชฌงคเปนอันภิกษุปรารภแลว ภิกษุยอมชื่อวาเจริญ
วิริยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงคของภิกษุยอมถึงความเจริญบริบูรณ ปติที่
ไมมีอามิสยอมเกิดแกภิกษุผูปรารภความเพียร.
[๓๗๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ปติที่ไมมีอามิสยอมเกิดแก
ภิกษุ ผูปรารภความเพียร สมัยนั้น ปติสัมโพชฌงคเปนอันภิกษุปรารภแลว
ภิกษุยอมชื่อวาเจริญปติสัมโพชฌงค ปติสัมโพชฌงคของภิกษุยอมถึงความ
เจริญบริบูรณ กายก็ดี จิตก็ดี ของภิกษุผูมีใจกอปรดวยปติ ยอมสงบระงับ.
[๓๗๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมัยใด กายก็ดี จิตก็ดี ของภิกษุผู
มีใจกอปรดวยปติ ยอมสงบระงับ สมัยนั้น ปสสัทธิสัมโพชณงคเปนอัน
ภิกษุปรารภแลว ภิกษุยอมชื่อวาเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค ปสสัทธิสัมโพชฌงคของภิกษุ ยอมถึงความเจริญบริบูรณ จิตของภิกษุผูมีกายสงบแลว
มีความสุข ยอมตั้งมั่น.
[๓๗๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมัยใด จิตของภิกษุผูมีกายสงบแลว
มีความสุข ยอมตั้งมั่น สมัยนั้น สมาธิสัมโพชฌงคเปนอันภิกษุปรารภแลว
ภิกษุยอมชื่อวาเจริญสมาธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงคของภิกษุยอมถึง
ความเจริญบริบูรณ เธอยอมเปนผูเพงดูจิตที่ตั้งมันแลวอยางนั้นดวยดี.
[๓๘๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุยอมเปนผูเพิงดูจิตที่
ตั้งมั่นแลวอยางนั้นดวยดี สมัยนั้น อุเบกขาสัมโพชฌงคเปนอันภิกษุปรารภ
แลว ภิกษุยอ มชื่อวาเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงคของภิกษุ
ยอมถึงความเจริญบริบูรณ.
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[๓๘๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อโพชฌงค ๗ อันภิกษุเจริญแลว
อยางนี้ กระทําใหมากแลวอยางนี้ ผลานิสงส ๗ ประการ อันเธอพึงหวังได
ผลานิสงส ๗ ประการเปนไฉน.
[๓๘๒] คือ (๑) ในปจจุบัน จะไดบรรลุอรหัตผลโดยพลัน (๒)
ในปจจุบันไมไดบรรลุ ที่นั้นจะไดบรรลุในเวลาใกลตาย (๓) ถาในปจจุบัน
ก็ไมไดบรรลุ ในเวลาใกลตายก็ไมไดบรรลุ ที่นั้นจะไดเปนพระอนาคามีผู
อันตราปรินิพพายี เพราะสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป (๔) ถาในปจจุบันก็ไม
ไดบรรลุ ในเวลาใกลตายก็ไมไดบรรลุ และไมไดเปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี เพราะสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป ทีนนั้ จะไดเปนพระอนาคามี
ผูอุปหัจจปรินิพพายี เพราะสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป (๕) ถาในปจจุบัน
ก็ไมไดบรรลุ ในเวลาใกลตายก็ไมไดบรรลุ ไมไดเปนพระอนาคามีผู
อัตราปรินิพพายี และไมไดเปนพระอนาคามีผูอุปหัจจปรินิพพายี ทีนั้น
จะไดเปนพระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี เพราะสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป
(๖) ถาในปจจุบันก็ไมไดบรรลุ ในเวลาใกลตายก็ไมไดบรรลุ ไมไดเปน
พระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี ไมไดเปนพระอนาคามีผูอุปหัจจปรินิพพายี
พระไมไดเปนพระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี ทีนั้น จะไดเปนพระอนาคามี
สสังขารปรินิพพายี เพราะสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป (๗) ถาในปจจุบันก็
ไมไดบรรลุ ในเวลาใกลตายก็ไมไดบรรลุ ไมไดเปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี ไมไดเปนพกะอนาคามีผูอุปหัจปรินิพพายี ไมไดเปนพระอนาคามี
ผูอสังขารปรินิพพายี และไมไดเปนพระอนาคามีผูสสังขารปรินิพพายี ทีนั้น
จะไดเปนพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะสังโยชนเบื้องต่ํา ๕
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สิ้นไป ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อโพชฌงค ๗ อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้ กระทํา
ใหมากแลวอยางนี้ ผลานิสงส ๗ ประการเหลานี้ อันเธอพึงหวังได.
จบสีลสูตรที่ ๓
อรรถกถาสีลสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสีลสูตรที่ ๓.
ในบทวา สีลสมฺปนฺนา นี้ ทานถือเอาโลกิยศีลและโลกุตรศีลของ
ภิกษุผูมีอาสวะสิ้นแลว. อธิบายวา พวกภิกษุเปนผูถึงพรอมดวยศีลนั้น. แม
ในสมาธิและปญญาก็มีนัยนี้เหมือนกัน. สวนความหลุดพน เปนผลวิมุตติ
เทานั้น. วิมตุ ติญาณทัสสนะ เปนปจจเวกขณญาณ. ในขอนี้ ธรรมมีศลี
เปนตน เปนทั้งโลกิยะและโลกุตระอยางนี้ วิมตุ ติเปนโลกุตระ วิมุตติญาณ
ทัสสนะเปนโลกิยะเทานั้น.
บทวา ทสฺสนมฺปห ตัดบทเปน ทสฺสนป อห ก็การไดเห็นนี้นั้น
มี ๒ อยางคือ การเห็นดวยจักษุ ๑ เห็นดวยญาณ ๑. ในการไดเห็น ๒ อยาง
นั้น การไดเห็นคือการไดแลดูพระอริยะทั้งหลายดวยจักษุ อันเลื่อมใส
ชื่อวา การไดเห็นดวยจักษุ. สวนการไดเห็นลักษณะอันพระอริยะเห็นแลว
และการแทงตลอดลักษณะอันพระอริยะแทงตลอดแลว ดวยฌาน ดวย
วิปสสนา หรือดวยมรรคและผล คือวา การไดเห็นดวยญาณ. แตในการ
ไดเห็น ๒ อยางนี้ การไดเห็นดวยจักษุ ประสงคเอาในที่นี้. เพราะวา แม
การไดแลดูพระอริยะดวยจักษุอันเลื่อมใส มีอุปการะมากทีเดียว. บทวา สวน
ไดแก การไดฟงดวยหู ตอบุคคลทั้งหลายผูกลาวอยูวา พระขีณาสพชื่อโนน
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ยอมอยูในแวนแควน ชนบท บาน นิคม วิหาร หรือในถ้ําชื่อโนน การไดฟง
นั้นก็มีอุปการะมากเหมือนกัน. บทวา อุปสงฺกมน ไดแก การเขาไปหา
พระอริยะดวยจิตเห็นปานนี้วา เราจักถวายทาน หรือจักถามปญหา เราจัก
ฟงธรรมหรือเราจักทําสักการะ. บทวา ปยิรูปาสน ไดแก การเขาไปนั่ง
ใกลเพื่อจะถาม. อธิบายวา การฟงคุณของพระอริยะ เขาไปหาพระอริยะ
เหลานั้น นิมนต ถวายทาน ถามปญหาโดยนัยเปนตนวา ขาแตทานผูเจริญ
อะไรเปนกุศล ดังนี้.
บทวา อนุสฺสตึ ไดแก การระลึกถึงภิกษุผูนั่งอยูในที่พักกลางคืน
และที่พักกลางวันวา บัดนี้ พระอริยะทั้งหลายใหเวลาลวงไปอยูดวยความสุข
เกิดแตฌาน วิปสสนามรรคและผล ในที่มีที่เรน ถ้ํา และมณฑปเปนตน
อนึ่ง โอวาทใดอันเราไดแลวในสํานักของพระอริยะเหลานั้น การจําแนก
โอวาทนนั้นแลวระลึกถึงอยางนี้วา ในที่นี้ทานกลาวถึงศีล ในที่นี้ทานกลาวถึง
สมาธิ ในทีน่ ี้ทานกลาวถึงวิปสสนา ในที่นี้ทานกลาวถึงมรรค ในที่นี้ทาน
กลาวถึงผล. บทวา อนุปพฺพชฺช ไดแก การยังจิตใหเลื่อมใสในพระอริยะ
แลวออกจากเรือนบวชในสํานักของพระอริยะเหลานั้น. อนึ่ง การบวชแมของ
บุคคลผูยังจิตใหเลื่อมใสในสํานักของพระอริยะ บวชในสํานักของทานเหลานั้น
หวังประพฤติตามโอวาทานุสาสนีของทาน ชื่อวา การบวชตาม. การบวชของ
บุคคลผูหวังประพฤติตามโอวาทานุสาสนี ในสํานักคนเหลาอื่นก็ดี ของบุคคล
ผูบวชในที่อื่นดวยความเลื่อมใสในพระอริยะ หวังประพฤติตามโอวาทานุสาสนี
ในสํานักของพระอริยะก็ดี ชื่อวา การบวชตาม. สวนการบวชของคนผูบวช
ในสํานักของเจาลัทธิอื่นดวยความเลื่อมใสในเจาลัทธิอื่น หวังประพฤติตาม
โอวาทานุสาสนีของเจาลัทธิอื่น ไมชอื่ วา บวชตาม.
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ก็ในบรรพชิตทัง้ หลาย บรรพชิตที่บวชตามพระมหากัสสปเถระ
อยางนี้ คราวแรกไดมีประมาณแสนรูป. และที่บวชตามพระจันทคุตตเถระ
ผูเปนสัทธิวิหาริกของพระเถระนั้น ก็มีประมาณเทานั้นเหมือนกัน. พระสุริยคุตตเถระผูเปนสัทธิวิหาริกของพระจันทคุตตเถระนั้นก็ดี พระอัสสคุตต
เถระผูเปนสัทธิวิหาริกของพระสูริยคุตตเถระนั้นก็ดี พระโยนกธรรมรักขิต
เถระผูเปนสัทธิวิหาริกของพระอัสสคุตตเถระนั้นก็ดี ก็ไดมปี ระมาณเทานั้น
เหมือนกัน. สวนพระอนุชาของพระเจาอโศกผูเปนสัทธิวิหาริกของพระ
โยนกกรรมรักขิตเถระ ชื่อวา ติสสเถระ บรรพชิตบวชตามพระติสสเถระ
นั้นนับไดสองโกฏิครึ่ง. พวกบวชตามพระมหินทเถระกาหนดนับไมได.
เมื่อคนบวชดวยความเสื่อมใสในพระศาสดาในเกาะลังกาจนถึงวันนี้ ก็ชื่อวา
บวชตามพระมหินทเถระเหมือนกัน
บทวา ต ธมฺม ไดแก ซึ่งธรรมคือโอวาทานีสาสนีของทานเหลานั้น.
บทวา อนุสฺสรติ แปลวา ยอมระลึก. บทวา อนุวติ กฺเกติ ไดแก ทําให
วิตกนําไป. บทวา อารทฺโธ โหติ ไดแก บริบูรณ คําเปนตนวา ปวิจินติ
ทั้งหมดทานกลาวดวยอํานาจการเที่ยวไปดวยญาณในธรรมนัน้ . อีกอยางหนึ่ง
บทวา ปวิจินติ ไดแก เลือกเฟนลักษณะแหงธรรมเหลานั้น ๆ บทวา
ปวิจรติ ไดแก ยังญาณใหเที่ยวไปในธรรมนั้น. บทวา ปริวีมสมาปชฺชติ
ไดแก ยอมถึงความพิจารณา ตรวจดู คนควา.
บทวา สตฺต ผลานิ สตฺตวนิสสา นั้น โดยใจความเปนอยาง.
เดียวกัน. บทวา ทิฎเว ธมฺเม ปฎิจฺจ อฺ อาราเธติ ไดแก เมื่อ
บรรลุอรหัตผล ก็ไดบรรลุในอัตภาพนี้แล. และยอมบรรลุอรหัตผลนัน้ แล
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กอน อธิบายวา เมื่อบรรลุไมได ก็จะบรรลุในมรณกาล บทวา อถ
มรณกาเล ไดแก ยอมบรรลุอรหัตผลในเวลาใกลจะตาย
บทวา อนฺตราปรินิพฺพายี ความวา อันตราปรินิพพายีใด อายุ
ยังไมถึงกลางคน ปรินิพพานเสียกอน อันตราปรินิพพายีนนั้น มีสามอยาง คือ
ผูหนึ่งเกิดในชั้นอวิหามีอายุพันกัป จะบรรลุพระอรหัตผล ครั้งแรกในวันที่ตน
เกิดนั่นเอง. ถาไมบรรลุในวันที่ตนเกิด ก็จะบรรลุในที่สุดแหงรอยกัปตน
นี้เปนอันตราปรินิพพายีที่หนึ่ง อีกหนึ่ง เมื่อไมอาจอยางนี้ จะบรรลุในที่สดุ แหง
สองรอยกัปนี้เปนอันตราปรินิพพายีที่สอง อีกหนึ่ง เมื่อไมอาจอยางนี้ จะบรรลุ
ในที่สุดแหงสี่รอยกัป นีเ้ ปนอันตราปรินิพพายีที่สาม ก็พนรอยกัปที่หาบรรลุ
อรหัตผลชื่อวาอปหัจจปรินิพพายี แมในชั้นอตัปปา ก็มีนัยนี้เหมือนกัน
ก็เขาเกิดในที่แหงใดแหงหนึ่ง บรรลุอรหัตผลแลว ดวยการประกอบรวมกันมี
ปจจัยปรุงแตง ชื่อวา สสังขารปรินิพพายี. บรรลุอรหัตผลแลว ดวยการ
ไมประกอบทั้งไมมีปจจัยปรุงแตง ชือ่ วา อสังขารปรินิพพายี. ผูเกิดแมใน
ชั้นอวิหาเปนตน ดํารงอยูในชั้นนั้นตลอดอายุแลว เกิดในชั้นสูง ๆ ขึ้นไป
ถึงอกนิฏฐพรหม ชื่อวา อุทธังโสโตอกนิฎฐคามี.
สวนอนาคามี ๔๘ ควรกลาวไวในที่นี้ดวย ก็ในชั้นอวิหา อันตราปรินิพพายีมีสาม อุปหัจจปรินิพพายีมีหนึ่ง อุทธังโสโตอกนิฏฐคามีมีหนึ่ง
รวมเปน ๕ อสังขารปรินิพพายีเหลานั้น ๕ สสังขารปรินิพพายี ๕ รวมเปน ๑๐.
ในชั้นอตัปปาเปนตนก็อยางนั้น สวนในชั้นอกนิฏฐพรหม ไมมีอุทธังโสโต.
เพราะฉะนั้น ในชั้นอกนิฏฐพรหมนั้น มีสสังขารปรินิพพายี ๔ มีอสังขาร
ปรินิพพายี ๔ รวมเปน ๘ รวมอนาคามีได ๔๘ ดวยประการฉะนี้ บรรดา
อนาคามีเหลานั้น
อุทธังโสโตอกนิฏฐคามียอมเปนผูใหญกวาเขาทั้งหมด
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และเปนผูนอยกวาเขาทั้งหมด ถามวา อยางไร. ตอบวา ก็เขาชื่อวา
ผูใหญกวาอนาคามีทั้งปวงดวยอายุ เพราะมีอายุหนึ่งหมื่นหกพันกัป. ชือ่ วา
ผูนอยกวาอนาคามีทั้งปวง เพราะบรรลุอรหัตผลภายหลังกวาเขาทั้งหมด. ใน
สูตรนี้ ทานกลาวโพชฌงคอันเปนบุพภาควิปสสนาแหงอรหัตมรรค ซึ่งมี
ลักษณะตาง ๆ อันเปนไปในขณะแหงจิตดวงหนึ่ง ไมกอน ไมหลัง.
จบอรรถกถาสีลสูตรที่ ๓
๔. วัตตสูตร

การอยูดวยโพชฌงค ๗
[๓๘๓] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลกรุงสาวัตถี ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตร
เรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว. ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย โพชฌงค ๗
ประการนี้. ๗ ประการเปนไฉน. คือ สติสัมโพชฌงค ๑ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค ๑
วิริยสัมโพชฌงค ๑ ปติสัมโพชฌงค ๑ ปสสัทธิสมั โพชฌงค ๑ สมาธิสัมโพชณงค ๑
อุเบกขาสัมโพชฌงค ๑ ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย โพชฌงค ๑ ประการนี้แล.
[๓๘๔] ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย บรรดาโพชฌงค ๗ ประการนี้ เรา
ประสงคจะอยูดวยโพชฌงคขอใด ๆ ในเวลาเชา ก็อยูดวยโพชฌงคขอนั้น ๆ
เราประสงคจะอยูดวยโพชฌงคขอใด ๆ ในเวลาเที่ยง ก็อยูด วยโพชฌงคขอ

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 203

นั้น ๆ เราประสงคจะอยูดวยโพชฌงคขอใด ๆ ในเวลาเย็น ก็อยูดวยโพชฌงค
ขอนั้น ๆ.
[๓๘๕] ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ถาสติสัมโพชฌงคมีอยู แกเรา ดัง
พรรณนามานี้ เราก็รูวาสติสัมโพชฌงคของเราหาประมาณมิได อันเราปรารภ
ดีแลว สติสัมโพชฌงคเมื่อยังตั้งอยู เราก็รูวาตั้งอยู ถาแมสติสัมโพชฌงคของ
เราเคลื่อนไป เราก็รูวาเคลื่อนไป เพราะสิ่งนี้เปนปจจัย ฯลฯ
[๓๘๖] ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ถาอุเบกขาสัมโพชฌงคมีอยูแกเรา
ดังพรรณนามานี้ เราก็รูวาอุเบกขาสัมโพชณงคของเราหาประมาณมิได อันเรา
ปรารภดีแลว อุเบกขาสัมโพชฌงคเมื่อยังตั้งอยู เราก็รูวาตั้งอยู ถาแมอุเบกขา
สัมโพชฌงคของเราเคลื่อนไป เราก็รวู าเคลื่อนไป เพราะสิ่งนี้เปนปจจัย.
[๓๘๗] ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย หีบผาของพระราชาหรือของราชมหาอํามาตย เต็มดวยผาสีตาง ๆ พระราชาหรือราชมหาอํามาตย ประสงคจะ
นุงหมผาชุดใด ๆ ในเวลาเชา ก็นุงหมผาชุดนั้น ๆ ได ประสงคจะนุงหมผา
ชุดใด ๆ ในเวลาเที่ยง ก็นั่งหมผาชุดนั้น ๆ ได ประสงคจะนุงหมผาชุดใด ๆ
ในเวลาเย็น ก็นุงหมผาชุดนั้น ๆ ได แมฉันใด เราก็ฉันนั้น เหมือนกัน บรรดา
โพชฌงคทั้ง ๗ นี้ ประสงคจะอยูดวยโพชฌงคขอใด ๆ ในเวลาเชา ก็อยูดวย
โพชฌงคขอนั้น ๆ ประสงคจะอยูดวยโพชฌงคขอใด ๆ ในเวลาเที่ยง ก็อยูดวย
โพชฌงคขอนั้น ๆ ประสงคจะอยูดวยโพชฌงคขอใด ๆ ในเวลาเย็น ก็อยูด วย
โพชฌงคขอนั้น ๆ.
[๓๘๘] ถาสติสัมโพชฌงคมีอยูแกเรา ดังพรรณนามานี้ เราก็รวู า
สติสัมโพชฌงคของเราหาประมาณมิได อันเราปรารภตีแลว สติสัมโพชฌงค
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เมื่อยังตั้งอยู เราก็รูวาตั้งอยู ถาแมสติสัมโพชฌงคของเราเคลื่อนไป เราก็รู
วาเคลื่อนไป เพราะสิง่ นี้เปนปจจัย ฯลฯ
[๓๘๙] ถาอุเบกขาสัมโพชฌงคมีอยูแกเรา ดังพรรณนามานี้ เราก็
รูวาอุเบกขาสัมโพชฌงคของเราหาประมาณมิได อันเราปรารภดีแลว อุเบกขาสัมโพชฌงคเมื่อยังตั้งอยู เราก็รูวาตั้งอยู ถาแมอุเบกขาสัมโพชฌงคของเรา
เคลื่อนไป เราก็รูวาเคลื่อนไป เพราะสิ่งนี้เปนปจจัย.
จบวัตตสูตรที่ ๔
อรรถกถาวัตตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในวัตตสูตรที่ ๔.
บทวา สติสมฺโพชฺฌงฺโค อิติ เจ เม โหติ ความวา ถาสติสัมโพชฌงคยอมมีแกเราตังพรรณนามานี้. บทวา อปฺปมาโณติ เม โหติ ความวา
เรารูวา สติสัมโพชฌงคของเราหาประมาณมิไดอยางนี้. บทวา สุสมารทฺโธ
ไดแก บริบรู ณดีแลว. ในบทวา ติฎนฺต นี้ สติสัมโพชณงคยอมตั้งอยู
โดยอาการแปด. คือ พระเถระยอมรูวา สติสัมโพชฌงค ชื่อวา ตั้งอยู เพราะ
ไมระลึกถึงความเกิด เพราะระลึกถึงความไมเกิด คือ ความเปนไป ความ
ไมเปนไป นิมิต ไมมีนมิ ิต สติสัมโพชฌงค ชื่อวา ตั้งอยู เพราะไมระลึก
ถึงสังขาร เพราะระลึกถึงอสังขาร ดังนั้น สติสัมโพชฌงค จึงตั้งอยูดวย
อาการแปดเหลานี้แล. พระเถระยอมรูชัดซึ่งสติสัมโพชฌงค เมื่อประพฤติ
ยอมประพฤติดวยอาการแปดตรงกันขามกันอาการที่กลาวแลว นั่นแหละ. แม
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ในโพชฌงคที่เหลือ ก็มนี ัยนี้นี้แล. สูตรนี้ทานกลาวโพชฌงคที่มีกําลังของ
พระเถระ.
ก็เมื่อใดพระเถระทําสติสัมโพชฌงคใหเปนหลัก ยอมเขาผลสมาบัติ
เมื่อนั้น โพชฌงค ๖ นอกนี้ ยอมไปตามสติสัมโพชฌงคนั้น. เมื่อใด พระเถระทําโพชฌงคอยางใดอยางหนึ่งใหเปนหลักในบรรดาโพชฌงค มีธรรม
วิจยะเปนตน แมเมื่อนั้น โพชฌงคที่เหลือ ยอมไปตามโพชฌงคนั้นแล.
พระเถระ เมื่อแสดงความชํานาญที่ประพฤติมาของตน ในผลสมาบัติอยางนี้
จึงกลาวสูตรนี้ ดวยประการดังนี้.
จบอรรถกถาวัตตสูตรที่ ๔.
๕. ภิกขุสูตร

เรื่องวาโพชฌงคเพราะเปนไปเพื่อตรัสรู
[๓๙๐] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ที่เรียกวาโพชฌงค ๆ ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ จึงจะเรียกวา โพชฌงค.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ ที่เรียกวาโพชฌงค เพราะเปนไป
เพื่อตรัสรู.
[๓๙๑] ดูกอนภิกษุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ
[๓๙๒] ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อัน
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ
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[๓๙๓] เมื่อภิกษุนั้นเจริญโพชฌงค ๗ ประการนี้ จิตยอมหลุดพน
แมจากกามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่ง
รูวาหลุดพนแลว ยอมรูช ัดวา ชาติสนิ้ แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ทํา
ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกอนภิกษุ ที่เรียกวา
โพชฌงค เพราะเปนไปเพื่อตรัสรู ฉะนี้แล.
จบภิกขุสูตรที่ ๕
อรรถกถาภิกขุสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในภิกขุสูตรที่ ๕.
บทวา โพธาย สวตฺตนฺติ ความวา ยอมเปนไปเพื่อตรัสรู. ถามวา
เพื่อตรัสรูอะไร ตอบวา ตรัสรูน ิพพาน อันปจจัยปรุงแตงไมไดดวย
มรรค ตรัสรูก ิจอันตนทําแลวดวยปจจเวกขณญาณ. มีอธิบายวา อีกอยาง
หนึ่ง โพชฌงคยอมเปนไปเพื่อตรัสรู เพราะการตัดกิเลสไดขาดดวยมรรคเพื่อ
ความเปนพุทธะ ดวยผลดังนี้ก็มี. ดวยเหตุนั้นแล ในที่นี้ ทานจึงแสดงไวทั้ง
หมดวาการกระทํานิพพานใหแจง การพิจารณาซึ่งการละกิเลส.
จบอรรถกถาภิกขุสูตรที่ ๕
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๖. กุณฑลิยสูตร

ตถาคตมีวิชชาและวิมุตติเปนผลานิสงส
[๓๙๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ปาอัญชนมฤคทายวัน ใกลเมืองสาเกต. ครั้งนั้นแล กูณฑลิยปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมีพระ
ภาคเจาถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการปราศรัย
พอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลวไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคชอบเที่ยวไปใน
อารามและชอบเขาไปในที่ชุมนุมชน นี้เปนเหตุการณของขาพระองค ผูบริโภค
อาหารเชาแลว ในเวลาหลังอาหาร ขาพระองคเดินไปเนือง ๆ เที่ยวไปเนืองๆ
สูอารามจากอาราม สูอทุ ยานจากอุทยาน ณ ที่นั้น ขาพระองคเห็นสมณพราหมณพวกหนึ่ง กาลังกลาวถอยคํามีวาทะและการเปลื้องวาทะวาดังนี้เปน
อานิสงส และมีความขุนเคืองเปนอานิสงส สวนทานพระโคดมมีอะไรเปน
อานิสงสอยูเลา. พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนกุณฑลิยะ ตถาคตมี
วิชชาและวิมุตติเปนผลานิสงสอยู.
[๓๙๕] ก. ขาแตทานพระโคคมผูเจริญ ก็ธรรมเหลาไหนที่บุคคล
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ.
พ. ดูกอนกุณฑลิยะ โพชฌงค ๗ อันบุคคลเจริญแลว กระทําให
มากแลว ยอมยังวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ.
ก. ขาแตทานพระโคคมผูเจริญ ก็ธรรมเหลาไหนที่บุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบรู ณ.
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พ. ดูกอนกุณฑลิยะ สติปฏ ฐาน ๔ อันบุคคลเจริญแลว กระทําให
มากแลว ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ.
ก. ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ก็ธรรมเหลาไหนที่บุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมยังสติปฏฐาน ใหบริบูรณ
พ. ดูกอนกุณฑลิยะ สุจริต ๓ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก
แลว ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ
ก. ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ก็ธรรมเหลาไหนที่บุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมยังสุจริต ๓ ใหบริบูรณ.
[๓๙๖] พ. ดูกอ นกุณฑลิยะ อินทรียสงั วรอันบุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมยังสุจริต ๓ ใหบริบูรณ อินทรียสังวรอันบุคคลเจริญ
แลว กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมยังสุจริต ๓ ใหบริบูรณ ดูกอนกุณฑลิยะ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปที่ชอบใจดวยจักษุแลว ยอมไมยินดี ไมขึ้งเคียด
ไมยังความกาหนัดใหเกิด และกายของเธอก็คงที่ จิตก็คงที่ มั่นคงดีในภาย
ใน หลุดพนดีแลว อนึ่ง เธอเห็นรูปที่ไมชอบใจดวยจักษุแลว ก็ไมเกอ
ไมมีจิตตั้งอยูดวยอํานาจกิเลส ไมเสียใจ มีจิตไมพยาบาท และกายของเธอก็
คงที่ จิตก็คงที่ มั่นคงดีในภายใน หลุดพนดีแลว
อีกประการหนึ่ง ภิกษุฟงเสียงดวยหู ฯลฯ ดมกลิ่นดวยจมูก ฯลฯ ลิ้ม
รสดวยลิ้น ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ฯลฯ รูธ รรมารมณที่ชอบใจดวยใจ
แลว ยอมไมยินดี ไมขงึ้ เคียด ไมยังความกาหนัดใหเกิด และกายของเธอ
ก็คงที่ จิตก็คงที่ มั่นคงดีในภายใน หลุดพนดีแลว อนึ่ง เธอรูธรรมารมณ
ที่ไมชอบใจดวยใจแลว ไมเกอ ไมมีจิตตั้งอยูดวยอํานาจกิเลส ไมเสียใจ
มีจิตไมพยาบาท และกายของเธอก็คงที่ จิตก็คงที่ มัน่ คงดีในภายใน
หลุดพนดีแลว.
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ดูกอ นกุณฑลิยะ เพราะเหตุที่ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุแลว เปนผูคงที่
ไมเสียใจ มีจิตไมพยาบาท เพราะรูปทั้งที่ชอบใจและไมชอบใจ กายของ
เธอก็คงที่ จิตก็คงที่ มั่นคงดีในภายใน หลุดพนดีแลว ภิกษุฟงเสียงดวย
โสต ฯลฯ ดมกลิ่นดวยฆานะ ฯลฯ ลี้มรสดวยชิวหา ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวย
กาย ฯลฯ รูธ รรมารมณดวยใจแลว เปนผูคงที่ ไมเสียใจ มีจิตไมพยาบาท
เพราะธรรมารมณที่ชอบใจและไมชอบใจ และกายของเธอก็คงที่ จิตก็คงที่
มั่น คงดีในภายใน หลุดพนดีแลว ดูกอนกุณฑลิยะ อินทรียสังวรอันบุคคล
เจริญแลว กระทําใหมากแลว อยางนี้แล ยอมยังสุจริต ณ ใหบริบูรณ.
[๓๙๗] ดูกอนกุณฑลิยะ ก็สุจริตเหลานั้นอันบุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เจริญกายสุจริตเพื่อละกายทุจริต เจริญวจีสุจริตเพื่อละวจีทุจริต เจริญ
มโนสุจริตเพื่อละมโนทุจริต สุจริต ๓ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
อยางนี้แล ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ.
[๓๙๘] ดูกอนกุณฑลิยะ สติปฏฐาน ๔ อันบุคคลเจริญแลว กระทํา
ใหมากแลวอยางไร ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยู มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ
พึงกาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
เนือง ๆ อยู ฯลฯ ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ อยู ฯลฯ ยอมพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมเนือง ๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกาจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ดูกอนกุณฑลิยะ สติปฏฐาน ๔ อันบุคคล
เจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้แล ยอมยังโพชฌงค ๔ ใหบริบูรณ.
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[๓๙๙] ดูกอนกุณฑลิยะ โพชฌงค ๗ อันบุคคลเจริญแลว กระทํา
ใหมากแลวอยางไร ยอมยังวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไป
ในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอ นกุณฑลิยะ โพชฌงค ๗ อันบุคคล
เจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้แล ยอมยังวิชชาและวิมุตติใหสมบูรณ
[๔๐๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว กุณฑลิยปริพาชกได
กราบทูลพระผูมีพระภคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองค
แจมแจงนัก ขาแตพระโคคมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทาน
พระโคคมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของ
ที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในที่มืดดวย
หวังวา ผูมีจักษุจักเห็นรูปได ฉะนั้น ขาพระองคขอถึงทานพระโคดมกับทั้ง
พระธรรมและพระภิกษุสงฆ วาเปนสรณะ ขอทานพระโคดม จงทรงจํา
ขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะจนตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตน
ไป.
จบกุณฑลิยสูตรที่ ๖
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อรรถกถากุณฑลิยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในกุณฑลิยสูตรที่ ๖.
บทวา อารามนิยาทิ ไดแก ชือ่ วา เที่ยวไปในอาราม เพราะอาศัย
อารามเปนที่ไป. บทวา ปริสาวจโร ไดแก เที่ยวไปในบริษัท. คนพาลบาง
บัณฑิตบาง มารวมกันอยู ชื่อวา บริษัท. สวนผูใด ยอมสามารถเพื่อย่ํายี
วาทะของคนอื่นแลว จึงแสดงวาทะของตนได ผูน้ชี ื่อวา เที่ยวไปในบริษัท.
บทวา อาราเมน อาราม ความวา ขาพเจาเดินไปเนือง ๆ สูอารามจาก
อาราม อธิบายวา มิไดเดินไปภายนอก แมในอุทยานก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
ในขอนี้มีเนื้อความดังนี้วา เขาไปสูอารามหนึ่ง จากอารามหนึ่ง เขาไปสู
อุทยานหนึ่ง จากอุทยานหนึ่ง. บทวา อิติวาทปฺปโมกฺขานิสส ความวา
วาทะดังนี้ การเปลื้องวาทะดังนี้ โดยนัยนี้วา การถามมีอยางนี้ การตอบ
มีอยางนี้ การถือเอาความอยางนี้ ไขความอยางนี้ ดังนี้ นัน่ เปนอานิสงส
บทวา อุปารมฺภานิสส ไดแก มีโทษในวาทะเปนอานิสงส อยางนี้วา
นี้เปนโทษในการถาม นีเ้ ปนโทษในการตอบ ดังนี้. บทวา กถ ภาวิโต
กิณฺฑลิย อินทฺ ริยสฺวโร ความวา พระศาสดาทรงรูวา ก็ปริพาชกถาม
ฐานะมีประมาณเทานี้แลว บัดนี้ เขาไมอาจเพื่อจะถามอีก เมื่อทรงถาม
จึงทรงเริ่มเทศนานี้ดวยพระองคโดยทรงดําริวา คราวแรก เทศนานี้ไมเปนไป
ตอเนื่องกัน บัดนี้ เราจักใหเทศนานี้ถึงการตอเนื่องกัน ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา มนาป นาภิชฺณายติ ไดแก ยอมไม
เพงอารมณที่นาปรารถนา. บทวา นาวิหึสติ ไดแก ยอมไมขึ้งเคียดดวย
ความยินดี อันมีอามิส. บทวา ตสฺส ิโต จ กาโย โหติ ิต จิตฺต
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อชฺฌตฺต ความวา นามกายและจิตของเธอคงที่อยูภายในอารมณ บทวา
สสณฺิต ไดแก มั่นคงดวยดีดวยอํานาจกัมมัฏฐาน บทวา สุวิมุตฺต ไดแก
หลุดพนดีแลวดวยกัมมัฏฐาน. บทวา อมนาป ไดแก อารมณที่ไมนาปรารถนา
บทวา น มงฺกุ โหติ ไดแก ยอมไมเกอในรูปนั้น บทวา อปฺปติฎิตจิตฺโต ไดแก มีจิตไมตั้งอยูดวยอํานาจกิเลส. บทวา อาทินฺนมานโส
ไดแก มีจิตอันกิเลสยึดถือดวยอํานาจโทมนัสไมได. บทวา อพฺยาปนฺนเจตโส
ไดแก มีจิตไมตั้งอยูดวยอํานาจโทสะ.
ในบทวา เอวมฺภาวิโต โข กุณฺฑลิย อินฺทริยสวโร เอว
พหุลีกโต ตีณิ สุจริตานิ ปริปูเรติ นี้ พึงทราบการยังสุจริตใหบริบูรณ
อยางนี้ ทุจริตทั้งหลายมี ๑๘ ในทวาร ๖ เหลานีก้ อน. ถามวา มีไดอยางไร
ตอบวา เมื่อไมใหสวนกายและวาจาหวั่นไหว เมื่ออารมณอันนาปรารถนา
มาสูคลอคงในจักขุทวารครั้งแรก แตยังความโลภใหเกิดขึ้นในอารมณนั้น
จัดเปนมโนทุจริต. เมื่อพูดดวยจิตประกอบดวยความโลภวา โอหนอ สิ่งนี้
นาปรารถนา นาใคร นาพอใจดังนี้ จัดเปนวจีทุจริต เมื่อเอามือจับตอง
สิ่งนั้นเทานั้น จัดเปนกายทุจริต. แมในทวารที่เหลือก็มีนัยนีเ้ หมือนกัน.
สวนความตางกันดังนี้ ดวยวา เมื่อจับตองเครื่องดนตรีมีสังขและ
บัณเฑาะวเปนตน อันเปนอนามาส ซึ่งเปนที่ตั้งของสัททารมณในโสตทวาร
จับตองของหอมและดอกไมเปนตน ซึ่งเปนที่ตั้งของคันธารมณในฆานทวาร.
จับตองปลาและเนื้อเปนตน ซึ่งเปนที่ตั้งของรสารมณในชิวหาทวาร. จับตอง
จีวรเปนตน ซึ่งเปนที่ตั้งของโผฏฐัพพารมณ ในกายทวาร เมื่อจับตอง เนยใส
น้ํามัน น้ําผึ้ง และน้ําออยเปนตน ซึ่งเปนธรรมารมณดวยอํานาจแหงบัญญัติ
ในมโนทวาร พึงทราบวา กายทุจริต แตเมื่อวาโดยยอ ในขอนี้มีทุจริตสาม
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เทานั้น คือ การละเมิดทางกายในทวาร ๖ จัดเปนกายทุจริต การละเมิด
ทางวาจา จัดเปนวจีทุจริต การละเมิดทางใจ จัดเปนมโนทุจริต.
สวนภิกษุนี้ มัน่ คงอยูในการพิจารณาภาวนาของตนยอมประพฤติ
สุจริตเหลานี้ใหเปนสุจริตธรรม ถามวา ประพฤติอยางไร ตอบวา เมื่อ
ไมยังสวนกายและวาจาใหเคลื่อนไหว เมื่ออารมณอันนาปรารถนามาสูคลอง
ในจักขุทวารครั้งแรก ปรารถนาอยูซึ่งวิปสสนาอันมีรูปเปนอารมณ จัดเปน
มโนสุจริต เมื่อพูดดวยจิตอันประกอบดวยวิปสสนาวา มีความสิ้นไปเปน
ธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา จัดเปนวจีสุจริต. เมื่อไมจับตองดวย
คิดวา สิ่งนี้เปนอนามาส จัดเปนกายสูจริต แมในทวารที่เหลือก็มีนัยนี้
เหมือนกัน. วาโดยพิสดาร สุจริตมีดวยทวารที่เหลือดวยประการฉะนี้
แตโดยสังเขปในขอนี้ มีสุจริตสามเทานั้น คือ การสํารวมทางกายในทวาร ๖
จัดเปนกายสจริตุ การสํารวมทางวาจาจัดเปนวจีสูจริต. การสํารวมทางใจ
จัดเปนมโนสุจริต ความสํารวมอินทรียอยางนี้ พึงทราบวา ยอมยังสุจริตสาม
ใหบริบูรณ. ทานกลาวถึงอินทรียสั่งวรศีล อันศีลตามรักษาแลว ดวยเหตุ
ประมาณเทานี้.
ในบทเปนตนวา กายทุจริต ปหาย ไดแก กายทุจริต ๓ อยาง
วจีทุจริต อยางมโนทุจริต ๓ อยาง. พึงทราบกายสุจริตเปนตน ดวยอํานาจ
ตรงกันขามกับกายทุจริตเปนตนนั้น ดวยคําประมาณเทานี้ยอมเปนอันทาน
กลาวถึงปาฏิโมกขศีลดวยการสํารวมทางกายและทางวาจา. ศีลสามดวยการ
สํารวมทางใจ ยอมเปนอันทานกลาวแลวถึงจตุปาริสุทธศิล ลวนในสูตรนี้
ทั้งสิ้น พึงทราบวาทานกลาวสติปฏฐานมีสุจริตเปนมูลวา คลุกเคลาดวย
โลกุตตระ. สติปฏฐานเปนมูลแหงโพชฌงค ๗ วาเปนบุพภาค. โพชฌงคมี
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สติปฏฐานเปนมูล แมเหลานั้นวาเปนบุพภาค. สวนโพชฌงคซึ่งเปนมูล
แหงวิชชาและวิมุตติ พึงทราบวา ทานกลาววา เปนโลกุตตระแท.
อรรถกถากุณฑลิยสูตรที่ ๖
๗. กูฏสูตร

ผูเจริญโพชฌงคยอ มนอมไปสูนิพพาน
[๔๐๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กลอนเรือนยอดทั้งหมดนอมใบสูยอด
โนมไปสูยอด โอนไปสูยอด แมฉันใด ภิกษุเจริญโพชฌงค ๗ กระทํา
ใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอน
ไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๔๐๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเจริญโพชฌงค กระทําใหมาก
ซึ่งโพชฌงค ๗ อยางไร ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน
โอนไปสูนิพพาน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ . นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขา
สมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจริญโพชฌงค ๗ อยางนี้แล ยอมเปนผูนอมไปสู
นิพพาน โนมโปสูนิพพาน โอนไปสูน ิพพาน.
จบกูฏสูตรที่ ๗
สวนอรรถกถากูฏสูตรที่ ๗ มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.
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๘. อุปวาณสูตร

โพชฌงค ๗ ที่ปรารภดีแลวยอมใหอยูผาสุก
[๔๐๓] สมัยหนึ่ง ทานพระอุปวาณะและทานพระสารีบุตรอยู ณ
โฆสิตาราม ใกลกรุงโกสัมพี ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรออกจากที่พักผอน
ในเวลาเย็นแลว เขาไปหาทานพระอุปวาณะถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระอุปวาณะ ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระอปวาณะวา ทานอุปวาณะผูมีอายุ
ภิกษุจะพึงรูหรือไมวา โพชฌงค ๗ อันเราปรารภดีแลวอยางนี้ ดวยการกระทํา
ไวในใจโดยแยบคายเฉพาะตน ยอมเปนไปเพื่อความอยูเปนผาสุก ทานพระอุปวาณะตอบวา ดูกอนทานสารีบุตรผูมีอายุ ภิกษุพึงรูไดวา โพชฌงค ๗
อันเราปรารภดีแลวอยางนี้ ดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคายเฉพาะตน
ยอมเปนไปเพื่อความอยูผาสุก.
[๔๐๔] สา. ดูกอนผูมีอายุ ภิกษุปรารภสติสัมโพชฌงค ยอมรูได
หรือวาจิตของเราหลุดพนดีแลว ถีนมิทธะเราถอนเสียแลว อุทธัจจกุกกุจจะ
เรากาจัดไดแลว ความเพียรเราปรารภแลว เรากระทําไวในใจอยางจริงจัง
มิไดยอหยอน ฯลฯ
[๔๐๕] ดูกอนผูมีอายุ ภิกษุเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค ยอมรูได
หรือวาจิตของเราหลุดพนแลว ถีนมิทิธะเราถอนเสียแลว อุทธัจจกุกกุจจะ
เรากาจัดไดแลว ความเพียรเราปรารภแลว เรากระทําไวในใจอยางจริงจัง
มิไดยอหยอน ฯลฯ
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[๔๐๖] อ. ดูกอ นทานสารีบุตรผูมีอายุ ภิกษุพึงรูไดอยางนี้แลวา
โพชฌงคอันเราปรารภดีแลวอยางนี้ ดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย
เฉพาะตน ยอมเปนไปเพื่อความอยูผาสุก.
จบอุปวาณสูตรที่ ๘
อรรถกถาอุปวาณสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอุปวาณสูตรที่ ๘
บทวา ปจฺจตฺต คือเฉพาะตน. บทวา โยนิโสมนสิการา ไดแก
ดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย. บทวา อารพฺภมาโน ไดแก กระทํา
อยูแล บทวา สุวิมุตฺต ไดแก หลุดพน ดวยกัมมัฏฐาน บทวา อฎิกตฺวา
ไดแก กระทําใหเปนประโยชน อธิบายวา มีความตองการ
จบอรรถกถาอุปาทสูตรที่ ๙
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๙. ปฐมอุปาทสูตร

โพชฌงค ๗ ไมเกิดนอกจากการปรากฏแหงตถาคต
[๔๐๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ ประการนี้ อันภิกษุ
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น นอกจากความปรากฏ
แหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแลว โพชฌงค ๗ ประการนี้ ยอม
ไมเกิดขึ้น โพชฌงค ๗ เปนไฉน คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค
โพชฌงค ประการนี้แล อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ที่ยังไมเกิด
ยอมเกิดขึ้นนอกจากความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแลว
โพชฌงค ประการนี้ ยอมไมเกิดขึ้น.
จบปฐมอุปาทสูตรที่ ๙
อรรถกถาปฐมอุปาทสูตร
พึงทราบวินิจฉัยใน อุปาทสูตรที่ ๙.
บทวา นาฺตฺร ตถาคตสฺส ปาตุภาวา ความวา เวนความ
ปรากฏแหงพระตถาคต โพชฌงคยอมไมเกิดขึ้นในกาลอื่น.
จบอรรถกถาอุปาทสูตรที่ ๙
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๑๐. ทุติยอุปาทสูตร

โพชฌงค ๗ ไมเกิดนอกวินัยของพระสุคต
[๔๐๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ ประการนี้ อันภิกษุ
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ที่ยังไมเกิด ยาอมเกิดขึ้น ยอมไมเกิดขึ้นนอกวินัย
ของพระสุคต โพชฌงค ๗ เปนไฉน คือ สติสมั โพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค โพชฌงค ๗ ประการนี้แล อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น ยอมไมเกิดขึ้นนอกวินัยของพระสุคต.
จบทุติยอุปาทสูตรที่ ๑๐
จบปพพตวรรคที่ ๑
อรรถกถาทุติยอุปาทสูตรที่ ๑๐
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยอุปาทสูตรที่ ๑๐.
บทวา นาฺตฺร สุคตวินยา ความวา เวนพระโอวาทของ
พระสุคตเจาเสีย โพชฌงคยอมไมเกิดขึ้น ดังนี้.
จบอรรถกถาทุติยอุปาทสูตรที่ ๑๐
จบปพพตวรรควรรณนาที่ ๑

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. หิมวันตสูตร ๒. กายสูตร ๓. สีลสูตร ๔. วัตตสูตร
๕. ภิกขุสูตร ๖. กุณฑลิยสูตร ๗. กุฎสูตร ๘. อุปวาณสูตร ๙. ปฐมอุปาทสูตร ๑๐. ทุติยอุปาทสูตร พรอมทั้งอรรถกถา.
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คิลานวรรคที่ ๒
๑. ปาณูปมสูตร

อาศัยศีลเจริญโพชฌงค ๗
[๔๐๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวเหลาใดเหลาหนึ่งสําเร็จอิริยาบถ
คือ บางคราวก็เดิน บางคราวก็ยืน บางคราวก็นั่ง บางคราวก็นอน สัตว
เหลานั้นทั้งหมด อาศัย แผนดิน ดํารงอยูบนแผนดิน จึงสําเร็จอิริยาบถ ๔ นั้น
อยางนั้นแหละ แมฉันใด ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว ยอมเจริญโพชฌงค ๗
ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ ฉันนั้นเหมือนกัน .
[๔๑๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุอาศัยศีล ตัง้ อยูในศีลแลว
ยอมเจริญโพชฌงค ๗ อยางไรเลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอม
ไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยู
ในศีลแลว ยอมเจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงคอยางนี้แล.
จบปาณูปมสูตรที่ ๑
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คิลานวรรควรรณนาที่ ๒
อรรถกถาปาณูปมสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปาณูปมสูตรที่ ๑ แหงคิลานวรรคที่ ๒.
บทวา จตุตาโร อิริยาปเถ กปฺเปนฺติ ความวา อิริยาบถ ๔
ของสัตวเหลาใด มีอยู คํานั้น ทานกลาวดวยอํานาจแหงสัตวเหลานั้นเทานั้น.
บทวา สีล นิสฺสาย ไดแก ทําจตุปาริสุทธศีลใหเปนที่อาศัย บทวา
สตฺต โพชฺณงฺเค ไดแก โพชฌงคอันเปนมรรคที่เห็นแจงรวมกัน. สูริย-ู
ปมสูตรที่ ๒ และที่ ๓ มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาปาณูปมสูตร ที่ ๑
๒. ปฐมสุริยูปมสูตร

อาศัยกัลยาณมิตรเจริญโพชฌงค ๗
[๔๑๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตยจะขึ้น สิ่งที่ขึ้นกอน
สิ่งที่เปนนิมิตมากอน คือ แสงเงินแสงทอง ฉันใด สิ่งที่เปนเบื้องตน
เปนนิมิตมากอน เพื่อความบังเกิดขึ้นแหงโพชฌงค ๗ แกภิกษุ คือ ความ
เปนผูมีมิตรดี ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูมีมิตรดี
พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญโพชฌงค ๘ จักกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗
[๔๑๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูมมี ิตรดี ยอมเจริญโพชฌงค ๗
ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางไรเลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
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อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญโพชฌงค ๗ อยางนี้แล.
จบปฐมสุริยูปมสูตรที่ ๒
๓. ทุติยสุริยูปมสูตร

โยนิโสมนสิการเปนเบื้องตนแหงโพชฌงค
[๔๑๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตยจะขึ้น สิ่งที่ขึ้นกอน
สิ่งที่เปนนิมิตมากอน คือ แสงเงินแสงทอง ฉันใด สิ่งที่เปนเบื้องตน
เปนนิมิตมากอน เพื่อความบังเกิดแหงโพชฌงค ๗ แกภิกษุ คือ การกระทํา
ไวในใจโดยแยบคาย ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูถึง
พรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญโพชฌงค
๗ จักกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวใน
ใจโดยแยบคาย ยอมเจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗
อยางไรเลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ
ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
นอมไปในการสละ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวใน
ใจโดยแยบคาย ยอมเจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗
อยางนี้แล.
จบทุติยสุริยูปมสูตรที่ ๓
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๔. ปฐมคิลานสูตร

พระมหากัสสปหายอาพาธดวยโพชฌงค ๗
[๔๑๕] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหาร
เวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน ใกลกรุงราชคฤห ก็สมัยนั้น ทานพระมหากัสสป
อาพาธ ไมสบาย เปนไขหนัก อยูที่ปป ผลิคูหา.
[๔๑๖] ครั้งนัน้ พระผูมพี ระภาคเจาเสด็จออกจากที่เรนในเวลาเย็น
เขาไปหาทานพระมหากัสสปถึงที่อยู
แลวประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว
ครั้นแลวไดตรัสถามทานพระมหากัสสปวา ดูกอ นกัสสป เธอพออดทนไดหรือ
พอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนาคลายลง ไมกาเริบขึ้นแลหรือ
ความทุเลายอมปรากฏ ความกาเริบขึ้นไมปรากฏแลหรือ ทานพระมหากัสสป
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอดทนไมได ยังอัตภาพให
เปนไปไมได ทุกขเวทนาของขาพระองคกาเริบหนัก ยังไมคลายไป ความ
กาเริบขึ้นยอมปรากฏ ความทุเลาไมปรากฏ.
[๔๑๗] พ. ดูกอนกัสสป โพชฌงค ๗ เหลานี้ เรากลาวไวชอบแลว
อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความ
ตรัสรู เพื่อนิพพาน โพชฌงค ๗ เปนไฉน
[๔๑๘] ดูกอนกัสสป สติสัมโพชฌงค ๗ เรากลาวไวชอบแลว อัน
บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความ
ตรัสรูเพื่อนิพพาน ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค เรากลาวไวชอบแลว อันบุคคล
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู
เพื่อนิพพาน ดูกอนกัสสป โพชฌงค ๗ เหลานี้แล เรากลาวไวชอบแลว
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อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความ
ตรัสรู เพื่อนิพพาน
[๔๑๙] ทานพระมหากัสสปกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
โพชฌงคดีนัก ขาแตพระสุคต โพชฌงคดีนัก พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
ไวยากรณภาษิตนี้แลว ทานพระมหากัสสปปลื้มใจ ชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ทานพระมหากัสสปหายจากอาพาธนั้นแลว และอาพาธนั้น
อันทานพระมหากัสสปละไดแลว ดวยประการฉะนี้แล
จบปฐมคิลานสูตรที่ ๔
อรรถกถาปฐมคิลานสูตร
พึงทราบวินิจฉัยใน ปฐมคิลานสูตรที่ ๔.
บทวา ตถา ปหีโน จายสฺมโต มหากสฺสปสฺส โส อาพาโธ
อโหสิ ความวา ไดยินวา เมื่อพระมหากัสสปเถระตั้งใจพิงโพชฌงคภาวนา
นี้อยู ไดมีความดํารินี้วา เมื่อเราแทงตลอดอยูซึ่งสัจจะทั้งหลายในวันที่ ๗
แตวันที่เราบวชแลว โพชฌงคเหลานี้ก็ปรากฏ ก็เมื่อทานคิดอยูวา โอ คํา
สอนของพระศาสดานําสัตวออกจากทุกขดังนี้ โลหิตก็ผองใส อุปาทารูป ก็
หมดจด. โรคหายไปจากกายเหมือนหยาดน้ําตกในใบบัวฉะนั้น. เพราะเหตุ
นั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ตถา ปหีโน จายสฺมโต มหากสฺสปสฺ
โส อาพาโธ อโหสิ ดังนี้.
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แมใน คิลานสูตรที่ ๔ และที่ ๕ ก็มีนยั นี้เหมือนกัน ความปวยไข
ที่เกิดแตความเย็นออน ๆ ซึ่งเกิดขึ้นดวยการถูกตองกับลมจากตนไมมีดอกเปน
พิษที่บานแลว ที่เชิงแหงภูเขา พึงทราบวาเปนอาพาธของชนแมทั้ง ๓
เหลานี้. คําที่เหลือในบททั้งปวง งายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาปฐมคิลานสูตรที่ ๔
๕. ทุติยคิลานสูตร

พระมหาโมคคัลลานะหายอาพาธดวยโพชฌงค ๗
[๔๒๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน ใกลกรุงราชคฤห ก็สมัยนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะอาพาธ ไมสบาย เปนไขหนัก อยู ณ ภูเขาคิชฌกูฎ.
[๔๒๑] ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคเจาเสด็จกจากที่เรนในเวลาเย็น
เขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะถึงที่อยู แลวประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว
ครั้นแลว ไดตรัสถามทานพระมหาโมคคัลลานะวา ดูกอนโมคคัลลานะ เธอ
พออดทนไดหรือ พอยังอัตภาพใหเปนไปไดแลหรือ ทุกขเวทนาคลายลงไม
กาเริบขึ้นแลหรือ ความทุเลายอมปรากฏ ความกาเริบขึ้นไมปรากฏแลหรือ
ทานพระมหาโมคคัลลานะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญขาพระองคอดทน
ไมได ยังอัตภาพใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของขาพระองคยอมกาเริบหนัก
ยังไมคลายลง ความกาเริบยอมปราก ความทุเลาไมปรากฏ.
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[๔๒๒] พ. ดูกอนโมคคัลลานะ โพชฌงค ๗ เหลานี้ เรากลาวไว
ชอบแลว อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง
เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน โพชฌงค ๗ เปนไฉน.
[๔๒๓] ดูกอนโมคคัลลานะ สติสัมโพชฌงค เรากลาวไวชอบแลว
อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความ
ตรัสรู เพื่อนิพพาน ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค เรากลาวไวชอบแลว อันบุคคล
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพือ่ ความตรัสรู
เพื่อนิพพาน ดูกอนโมคคัลลานะ โพชฌงค ๗ เหลานี้แล เรากลาวไวชอบ
แลว อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง
เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน.
[๔๒๔] ทานมหาพระโมคคัลลานะกราบทูลวาขาแตพระผูมีพระภาคเจา
โพชฌงคดีนัก ขาแตพระสุคต โพชฌงคดีนัก. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
ไวยากรณภาษิตนี้แลว ทานพระมหาโมคคัลลานะปลื้มใจ ชืน่ ชมภาษิตของ
พระผูมีพระภาคเจา ทานพระมหาโมคคัลลานะหายจากอาพาธนั้นแลว และ
อาพาธนั้นอันทานพระมหาโมคคัลลานะละไดแลว ดวยประการฉะนี้แล.
จบทุติยคิลานสูตรที่ ๕
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๖. ตติยคิลานสูตร

พระผูม ีพระภาคเจาทรงหายประชวรดวยโพชฌงค ๗
[๔๒๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน ใกลกรุงราชคฤห ก็สมัยนั้น พระผูมีพระ
ภาคเจาประชวร ไมทรงสบาย ทรงเปนไขหนัก.
[๔๒๖] ครั้งนัน้ ทานพระมหาจุนทะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานพระมหาจุนทะวา ดูกอนจุนทะ โพชฌงคจง
แจมแจงกะเธอ.
จ. ขาแตพระองคผูเจริญ โพชฌงค ๗ เหลานี้ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวชอบแลว อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อ
ความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน โพชฌงค ๗ เปนไฉน.
[๔๒๗] ขาแตพระองคผูเจริญ สติสัมโพชฌงค พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวชอบแลว อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อ
ความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค พระผู
มีพระภาคเจาไดตรัสไวชอบแลว อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความรู เพื่อนิพพาน. ขาแตพระองคผู
เจริญ โพชฌงค ๗ เหลานี้แลพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวชอบแลว อันบุคคล
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู
เพื่อนิพพาน.
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[๔๒๘] ดูกอนจุนทะ โพชฌงคดีนัก ดูกอนจุนทะ โพชฌงคดีนัก
ทานพระมหาจุนทะไดกลาวไวยากรณภาษิตนี้แลว พระศาสดาทรงพอพระทัย
พระผูมีพระภาคเจาทรงหายจากประชวรนั้น และอาพาธนั้น อันพระผูมีพระภาคเจาทรงละแลว ดวยประการฉะนี้แล.
จบตติยคิลานสูตรที่ ๖
๗. ปารคามีสูตร

เจริญโพชฌงค ๗ ยอมเปนไปเพื่อถึงฝง
[๔๒๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้ อันบุคคลเจริญ
แลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อถึงฝงจากที่มิใชฝง โพชฌงค ๗ เปน
ไปเพื่อถึงฝงจากที่มิใชฝง.
[๔๓๐] ในมนุษย คนที่ไปถึงฝงมีจํานวน
นอย แตหมูสัตว นอกนี้ยอ มวิ่งไปตามฝง
นัน่ เอง สวนชนเหลาใดประพฤติตามธรรม
ในธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว
ชนเหลานั้น จักขามบวงมฤตยูซึ่งแสนยาก
ทีจ่ ะขามได บัณฑิตพึงละธรรมฝายดําเสีย
เจริญธรรมฝายขาว ออกจากความอาลัย
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อาศัยความไมมีอาลัยแลว พึงละกามเสีย
เปนผูไมมีกิเลสเปนเครื่องกังวล ปรารถนา
ความยินดีในวิเวก ที่สัตวยนิ ดีไดยาก
บัณฑิต พึงชําระตนใหผองแผว จาก
เครื่องเศราหมองจิต ชนเหลาใดอบรมจิต
ดีแลวโดยชอบในองคเปนเหตุตรัสรู ไม
ถือมั่น ยินดีแลวในความสละคืน ซึ่งความ
ยึดถือ ชนเหลานั้นเปนผูสิ้นอาสวะ มี
ความรุงเรือง ปรินิพพานแลวในโลก.
จบปารคามีสูตรที่ ๗
๘. วิรัทธสูตร

โพชฌงค ๗ ที่ปรารภผิดและปรารถถูก
[๔๓๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง
ปรารภผิดแลว อริยมรรคอันยังสัตวใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ เปนอัน
บุคคลเหลานั้นปรารภผิดแลว. โพชฌงค ๗ อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งปรารภ
ถูกแลว อริยมรรคอันยังสัตวใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ เปนอันบุคคลเหลานั้น
ปรารภถูกแลว โพชฌงค ๗ เปนไฉน คือสติสัมโพฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค.
[๔๓๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้ อันบุคคล
เหลาใดเหลาหนึ่งปรารภผิดแลว อริยมรรคอันยังสัตวใหถึงความสิ้นทุกขโดย
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ชอบ เปนอันบุคคลเหลานั้นปรารภผิดแลว โพชฌงค ๗ เหลานี้ อันบุคคล
เหลาใดเหลาหนึ่งปรารภถูกแลว อริยมรรคอันสัตวใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ
เปนอันบุคคลเหลานั้นปรารภถูกแลว.
จบวิรัทธสูตรที่ ๘
๙. อริยสูตร

เจริญโพชฌงค ๗ ยอมนําตนออกจากทุกข
[๔๓๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้ อันบุคคลเจริญ
แลว กระทําใหมากแลว ใหเปนอริยธรรม นําตนออกจากทุกข ยอมนําไป
เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ แกผูกระทําซึ่งโพชฌงค ๗ นั้น โพชฌงค ๗
เปนไฉน คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ให
เปนอริยธรรม นําตนออกจากทุกข ยอมนําไปเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ
แกผูกระทําซึ่งโพชฌงค ๗ นั้น.
จบอริยสูตรที่ ๙
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๑๐. นิพพานสูตร

เจริญโพชฌงค ๗ ยอมเปนไปเพื่อความหนาย
[๔๓๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้ อันบุคคลเจริญ
แลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความหนายโดยสวนเดียว เพื่อคลาย
กาหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู
เพื่อนิพพาน. โพชฌงค ๗ เปนไฉน. คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาก
สัมโพชฌงค ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญ
แลว กระทําใหมากแลวยอมเปนไปเพื่อความหนายโดยสวนเดียว เพื่อคลาย
กาหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู
เพื่อนิพพาน .
จบนิพพานสูตรที่ ๑๐
จบคิลานวรรควรรณนาที่ ๒

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปาณูปมสูตร ๒. ปฐมสุริยูปมสูตร ๓. ทุติยสุริยูปมสูตร ๔.
ปฐมคิลานสูตร ๕. ทุติยคิลานสูตร ๖. ตติยคิลานสูตร ๗. ปารคามีสูตร
๘. วิรัทธสูตร ๙. อริยสูตร ๑๐. นิพพานสูตร พรอมทั้งอรรถกถา.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 231

อุทายิวรรคที่ ๓
๑. โพธนสูตร

เรียกวาโพชฌงคเพราะเปนเพื่อตรัสรู
[๔๓๕] ครั้งนัน้ แล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้น
แลวไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา โพชฌงค โพชฌงค
ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ จึงเรียกวา โพชฌงค พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา ดูกอนภิกษุ ที่เรียกวา โพชฌงค เพราะเปนไปเพื่อตรัสรู.
[๔๓๖] ดูกอนภิกษุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปใน
การสละ ดูกอนภิกษุ ทีเ่ รียกวา โพชฌงค เพราะเปนไปเพื่อตรัสรู ฉะนีแ้ ล.
จบโพธนสูตรที่ ๑
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อุทายิวรรควรรณนาที่ ๓
อรรถกถาโพธนสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในโพธนสูตรที่ ๑ แหงอุทายิวรรคที่ ๓
บทวา กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต โพชฺณงฺคาติ วุจฺจนฺติ ความวา
ภิกษุทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา ชื่อวา องคอันเปน
ความตรัสรู ดวยเหตุเพียงเทาไร หนอแล. บทวา โพธาย สวตฺตนฺติ
ไดแก ยอมเปนไปเพื่อความตรัสรู. ในสูตรนี้ ทานกลาวโพชฌงคคลุกเคลา
กันไป.
จบโพธนสูตรที่ ๑
๒. เทสนาสูตร

โพชฌงค ๗
[๔๓๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงโพชฌงค ๗ แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น. ก็โพชฌงค ๗ เปนไฉน. คือสติสัมโพชฌงค
ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้แล.
จบเทสนาสูตรที่ ๒
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อรรถกถาเทสนาสูตร
การกาหนดธรรม ทานกลาวไวในเทสนาสูตรที่ ๒.
๓. ฐานิยสูตร

นิวรณ ๕ เกิดเพราะมนสิการถึงธรรมที่เปนที่ตั้งแหงนิวรณ
[๔๓๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กามฉันทที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น
และที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่ง เพราะกระทํามนสิการ
มากถึงธรรมอันเปนที่ตั้งแหงกามราคะ.
[๔๓๙] พยาบาทที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดแลว ยอมเปน
ไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่ง เพราะกระทํามนสิการมากถึงธรรมอันเปนที่ตั้ง
แหงพยาบาท.
[๔๔๐] ถีนมิทธะที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลว ยอม
เปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่ง เพราะกระทํามนสิการมากถึงธรรมอันเปนที่
ตั้งแหงถีนมินธะ.
[๔๔๑] อุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลว
ยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่ง เพราะกระทํามนสิการมากถึงธรรมอัน
เปนที่ตั้งแหงอุทธจัจกุกกุจจะ.
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[๔๔๒] วิจิกิจฉาที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลว ยอม
เปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่ง เพราะกระทํามนสิการมากถึงธรรมอันเปนที่
ตั้งแหงวิจิกิจฉา.
[๔๔๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด ยอมเกิด
ขึ้นและที่เกิดขึ้นแลว ยอมถึงความเจริญไพบูลย เพราะกระทํามนสิการมากถึง
ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงสติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด
ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลว ยอมถึงความเจริญไพบูลย เพราะกระทํา
มนสิการมากถึงธรรมอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขาสัมโพชฌงค.
จบฐานิยสูตรที่ ๓
อรรถกถาฐานิยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในฐานิยสูตรที่ ๓.
บทวา กามราคฎานิยาน ไดแก อารัมมณธรรมอันเปนเหตุแหง
กามราคะ. แมในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงพยาบาทเปนตน ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
ก็สูตรนี้ทั้งหมดทานกลาว โดยอารมณเทานั้น. แมการกําหนดที่กลาวในสูตร
ที่ ๒ แหงวรรคที่ ๑ ผูศกึ ษาหาไดในสูตรนี้แล.
ในอโยนิโสสูตรที่ ๔ ทานกลาวโพชฌงคคลุกเคลากันไป. ใน
อปริหานิยสูตรที่ ๕ บทวา อปริหานิเย ธมฺเม ไดแก สภาวธรรมอัน
ไมทําความเสื่อม.
จบอรรถกถาฐานิยสูตรที่ ๓
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๔. อโยนิโสสูตร

นิวรณ ๕ เกิดเพราะมนสิการโดยไมแยบคาย
[๔๔๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมนสิการโดยไมแยบคาย กาม
ฉันทที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลย
ยิ่ง พยาบาท. . . ถีนมิทธะ. . . อุทธจัจกุกกุจจะ. . .วิจิกิจฉาที่ยังไมเกิด ยอมเกิด
ขึ้นและที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่ง.
[๔๔๕] สติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลว
ยอมดับไป ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้น และที่เกิด
ขึ้นแลว ยอมดับไป.
[๔๔๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมนสิการโดยแยบคาย กาม
ฉันทที่ยังไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลว เธอยอมละเสียได พยาบาท
. . . ถีนมิทธะ . . . อุทธัจจกุกกุจจะ . . . วิจิกิจฉาที่ยังไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้น
และที่เกิดขึ้นแลว เธอยอมละเสียได.
[๔๔๗] สติสมั โพชณงคที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแลว
ยอมถึงความเจริญไพบูลยยิ่ง ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น
และที่เกิดขึ้นแลว ยอมถึงความเจริญไพบูลยยิ่ง.
จบอโยนิโสสูตรที่ ๔
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๕. อปริหานิยสูตร

ธรรมอันไมเปนที่ตงั้ แหงความเสื่อม ๗
[๔๔๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหง
ความเสื่อม ๗ ประการ แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงธรรมนั้น. ก็ธรรม
อันไมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม ๗ ประการเปนไฉน. คือ โพชฌงค ๗. โพชฌงค
๗ เปนไฉน. คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม ๗ ประการนี้แล.
จบอปริหานิยสูตรที่ ๕
๖. ขยสูตร

ปฏิปทาทีเ่ ปนไปเพื่อสิ้นตัณหาคือโพชฌงค ๗
[๔๔๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มรรคาใด ปฏิปทาใด ยอมเปนไป
เพื่อความสิ้นตัณหา เธอทั้งหลายจงเจริญมรรคานั้น ปฏิปทานั้น มรรคาและ
ปฏิปทาที่เปนไปเพื่อความสิ้นตัณหาเปนไฉน คือ โพชฌงค ๗. โพชฌงค ๗
เปนไฉน. คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค.
[๔๕๐] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ทานพระอุทายีได
ทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ โพชฌงค ๗ อันบุคคลเจริญแลว กระทํา
ใหมากแลวอยางไร ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นตัณหา.
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ดูกอ นอุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อัน
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ ไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณมิ
ได ไมมีความเบียดเบียน เมื่อภิกษุนั้นเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ ไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณมิได ไมมี
ความเบียดเบียน ยอมละตัณหาได ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อัน
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ ไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณมิ
ได ไมมีความเบียดเบียน เมื่อภิกษุนั้นเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ ไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณมิได
ไมมีความเบียดเบียน ยอมละตัณหาได เพราะละตัณหาได จึงละกรรมได
เพราะละกรรมได จึงละทุกขได ดูกอนอุทายี เพราะสิ้นตัณหา จึงสิ้นกรรม
เพราะสิ้นกรรม จึงสิ้นทุกข ดวยประการดังนี้แล.
จบขยสูตรที่ ๖
อรรถกถาขยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยใน ขยสูตรที่ ๖.
บทวา เอตทโวจ ความวา พระอุทายีเถระ เมื่อจะทูลถามวา ขาพระองคจักรูถึงเทสนาอันพระผูมีพระภาคเจาทรงใหจบลง ดวยดําริวา ภิกษุผู
ฉลาดในอนุสนธิ ชื่อวา อุทายีเถระ นั่งอยูในบริษัทนี้มีอยู เธอจักถามเรา
ดังนี้แลว สืบตออนุสนธิแหงเทศนา จึงกราบทูลถามถึงขอนั้น. บทวา วิปุล
เปนตน ตรัสหมายถึงสติสัมโพชฌงคที่เจริญดีแลวทั้งหมด เพราะวา สติสัมโพชฌงคที่เจริญดีแลว ไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณมิได และชื่อวา
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ไมมีความเบียดเบียน. สติสัมโพชฌงคนั้นแล ชื่อวา วิปุละ เพราะแผไป.
ซึ่งวา มหรคต เพราะถึงความเปนใหญ ชื่อวา อัปปมาณะ เพราะมีความเจริญ
หาประมาณมิได. ชื่อวา อัพยาปชฌะ เพราะเวนความพยาบาทโดยหางไกล
นิวรณทั้งหลาย. บทวา ตณฺหาย ปหานา กมฺม ปหียติ ความวา กรรม
อันใดมีตัณหาเปนมูลพึงเกิดขึ้น ยอมละกรรมนั้นไดเพราะการละตัณหา. บทวา
กมฺมสฺส ปหานา ทุกข ความวา วัฏทุกข แมอันใด มีกรรมเปนมูล พึง
เกิดขึ้น เพราะละกรรมได จึงละวัฏทุกขนั้นได. ชื่อวา สิ้นตัณหาเปนตน
เพราะสิ้นตัณหาเปนตนนั่นแหละ แตวาโดยความ พึงทราบวา นิพพาน ทาน
กลาว เพราะความสิ้นไปแหงตัณหาเหลานั้น.
จบอรรถกถาขยสูตรที่ ๖
๗. นิโรธสูตร *

ปฏิปทาเปนไปเพื่อดับตัณหาคือโพชฌงค ๗
[๔๕๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มรรคาใด ปฏิปทาใด ยอมเปนไป
เพื่อความดับตัณหา เธอทั้งหลายจงเจริญมรรคานั้น ปฏิปทานั้น. มรรคา
และปฏิปทาที่เปนไปเพื่อความดับตัณหาเปนไฉน. คือ โพชฌงค ๗. โพชฌงค
๗ เปนไฉน คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค.
[๔๕๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค  ๗ อันบุคคลเจริญแลว กระ
ทําใหมากแลวอยางไร ยอมเปนไปเพื่อความดับตัณหา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
* สูตรที่ ๗ ไมมีอรรถกาแก
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อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อัน
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย โพชฌงค ๗ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้แล ยอม
เปนไปเพื่อความดับตัณหา
จบนิโรธสูตรที่ ๗
๘. นิพเพธสูตร

มรรคอันเปนสวนการแทงตลอดคือโพชฌงค ๗
[๔๕๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมรรคาอันเปนสวนแหง
การแทงตลอด แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงมรรคานั้น ก็มรรคาอัน
เปนสวนแหงการแทงตลอดเปนไฉน. คือ โพชฌงค ๗. โพชฌงค ๗ เปน
ไฉน. คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค.
[๔๕๔] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ทานพระอุทายีได
ทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ โพชฌงค ๗ อันบุคคลเจริญแลว กระทํา
ใหมากแลวอยางไร ยอมเปนไปเพื่อความแทงตลอด.
พ. ดูกอนอุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ อันไพบูลย เปนมหรคต หา
ประมาณมิได ไมมีความเบียดเบียน เธอมีจิตอันสติสัมโพชฌงคอบรมแลว
ยอมแทงตลอด ยอมทําลายกองโลภะ ที่ยังไมเคยแทงตลอด ยังไมเคยทําลายเสีย
ได ยอมแทงตลอด ยอมทําลายกองโทสะ ที่ยังไมเคยแทงตลอด ยังไมเคยทําลาย
เสียได ยอมแทงตลอด ยอมทําลายกองโมหะ ที่ยังไมเคยแทงตลอด ยังไมเคย
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ทําลายเสียได ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ อันไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณมิได ไมมีความเบียดเบียน
เธอมีจิตอันอุเบกขาสัมโพชฌงคอบรมแลว ยอมแทงตลอด ยอมทําลายกอง
โลภะ ที่ยังไมเคยแทงตลอด ยังไมเคยทําลายเสียได ยอมแทงตลอด ยอมทําลาย
กองโทสะ ที่ยังไมเคยแทงตลอด ยังไมเคยทําลายเสียได ยอมแทงตลอด ยอม
ทําลายกองโมหะ ที่ยังไมเคยแทงตลอด ยังไมเคยทําลายเสียได ดูกอนอุทายี
โพชฌงค ๗ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้แล ยอมเปนไปเพื่อ
ความแทงตลอด.
จบนิพเพธสูตรที่ ๘
อรรถกถานิพเพธสูตร
พึงทราบวินิจฉัยใน นิพเพธสูตรที่ ๘.
บทวา นิพฺเพธภาคิย ไดแก สวนแหงการแทงตลอด. บทวา
สติสมฺโพชฺฌงฺคภาวิเตน ความวา มีจิตอันสติสัมโพชฌงคอบรมแลว.
ในขอนี้มีมรรคและโพชฌงคคลุกเคลากันอยางนี้ จิตที่มั่นคง อันมรรคและ
โพชฌงคเหลานั้นอบรมแลว เกิดโลกุตระ ก็แล การทําโพชฌงคนั้น ใหอาศัย
มรรคแลว กลาวใหคลุกเคลากันนั่นแล จึงจะควร.
จบอรรถกถานิพเพธสูตรที่ ๘
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๙. เอกกรรมสูตร

โพชฌงค ๗ ยอมเปนไปเพื่อละธรรมเปนทีต่ ั้งสังโยชน
[๔๕๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลายเรายังไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมขอหนึ่ง
ที่บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อละธรรมอันเปนที่ตั้ง
แหงสังโยชนเหมือนโพชฌงค ๗ นีเ้ ลย. โพชฌงค ๗ เปนไฉน คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค.
[๔๕๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ อันบุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมเปนไปเพื่อละธรรม อันเปนที่ตั้งแหงสังโยชน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขา
สัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
อยางนี้แล ยอมเปนไปเพื่อละธรรมอันเปนที่ตั้งแหงสังโยชน.
[๒๕๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเปนที่ตั้งแหงสังโยชนเปนไฉน.
จักษุเปนธรรมเปนที่ตั้งแหงสังโยชน เครื่องผูก เครื่องจองจํา คือ สังโยชน
เหลานั้นยอมเกิดที่จักษุนี้ โสต. . . ฆานะ . . ชิวหา . . . *ใจเปนธรรมที่ตั้งแหง
สังโยชน เครื่องผูก เครื่องจองจํา คือ สังโยชนเหลานั้น ยอมเกิดที่ใจนี้
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหลานี้เรียกวา ธรรมเปนที่ตั้งแหงสังโยชน.
จบเอกธรรมสูตรที่ ๙
* บาลีเปนอยางนี้ กายหายไป
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อรรถกถาเอกธรรมสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในเอกธรรมสูตรที่ ๙.
บทวา สฺโชนวินิพนฺธา ไดแก เครื่องผูกกลาวคือสังโยชน.
บทวา อชฺโฌสานา ไดแก ใหสําเร็จแลวยึดถือ.
จบอรรถกถาเอกธรรมสูตรที่ ๙
๑๐. อุทายิสูตร

พระผูม ีพระภาคเจารับรองมรรคที่พระอุทายีได
[๔๕๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ นิคมของ
ชนชาวสุมภะ ชื่อเสตกะ ในแควนสุมภะ ครั้งนั้น ทานพระอุทายีเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา
วา
[๔๕๙] ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรยนัก พระเจาขา ไมเคย
มีมามีขึ้น ความรัก ความเคารพ ความละอายใจ และความเกรงกลัว ของ
ขาพระองคซึ่งมีอยู ในพระผูมีพระภาคเจา มากเพียงไร ดวยวา ขาพระองค
เมื่อเปนคฤหัสถผูครองเรือนอยูในกาลกอน ก็มิไดกระทําความคุนเคย
กับพระธรรมมากนัก มิไดกระทําความคุนเคยกับพระสงฆมากนัก ขาพระองค
เห็นความรัก ความเคารพ ความละอายใจ ความเกรงกลัว ในพระผูมีพระภาคเจา จึงออกบวชเปนบรรพชิต พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมแก
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ขาพระองควา อยางนี้รูป อยางนี้ความเกิดแหงรูป อยางนี้ความดับแหงรูป
อยางนี้เวทนา . . . อยางนี้สัญญา . . . อยางนี้สังขาร . . . อยางนี้วิญญาณ
อยางนี้ความเกิดแหงวิญญาณ อยางนี้ความดับแหงวิญญาณ.
[๔๖๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอยูในเรือนวางพิจารณา
ถึงความเกิดและความเสื่อมแหงอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ไดรตู ามความ
เปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นีท้ ุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
[๔๖๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมที่ขาพระองคบรรลุแลว
และมรรคที่ขาพระองคไดแลวนั้น อันขาพระองคเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ขานอมนําขาพระองคผูอยูโดยอาการอยางนั้น ๆ ไป เพื่อความเปนอยางนั้น
โดยที่ขาพระองคจักรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา
ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี คือ สติสัมโพชฌงค ที่
ขาพระองคไดแลวนั้น อันขาพระองคเจริญแลว กระทําใหมากแลว จักนอมนํา
ขาพระองคผูอยูโดยอาการอยางนั้น ๆ ไป เพื่อความเปนอยางนั้น โดยที่
ขาพระองคจักรูชดั วา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทํา
เสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค ที่
ขาพระองคไดแลวนั้น อันขาพระองคเจริญแลว กระทําใหมากแลว จักนอมนํา
ขาพระองคผูอยูโดยอาการนั้น ๆ ไป เพื่อความเปนอยางนั้น โดยที่ขาพระองค
จักรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี มรรคที่ขาพระองคไดแลวนี้แล อันขาพระองค
เจริญแลว กระทําใหมากแลว จักนอมนําขาพระองคผูอยูโดยอาการนั้น ๆ ไป
เพื่อความเปนอยางนั้น โดยที่ขาพระองคจักรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
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[๔๖๒] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดีละ ๆ อุทายี มรรคที่เธอได
แลวนั้นแล อันเธอเจริญแลว กระทําใหมากแลว จักนอมนําเธอผูอยูโดยอาการ
นั้น ๆ ไป เพื่อความเปนอยางนั้น โดยที่เธอจักรูชัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้
มิไดมี.
จบอุทายิสูตรที่ ๑๐
จบอุทายิวรรคที่ ๓
อรรถกถาอุทายิสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอุทายิสูตรที่ ๑๐.
บทวา อพหุกโต แปลวา ไมกระทําใหมาก. ในบทวา อกฺกุชฺชาวกุชฺช นี้ทานแสดงวา พระอุทายี พิจารณาเปลี่ยนไปมากดวยอํานาจความเกิด
และความเสื่อม ความเกิดเรียกวา อุกกุชชะ ความเสื่อมเรียกวา อวกุชชะ.
บทวา ธมฺโม จ เม อกิสเมโต ไดแก วิปสสนาธรรม อันขาพระองค
บรรลุแลว. บทวา มคฺโค คือ วิปสสนามรรค. ก็ถาพระเถระเปนโสดาบัน
ในสมัยนั้น พึงทราบวิปสสนานี้เพื่อประโยชนแกมรรคาทั้งสามเบื้องบน ถาเปน
อนาคามี พึงทราบวิปสสนานี้ เพื่อประโยชนแกอรหัตมรรค. บทวา
ตถา ตถา วิหรนฺต ไดแก อยูโดยอาการนั้น ๆ. บทวา ตถตฺตาย
ไดแก เพื่อความเปนอยางนั้น. ดวยบทเปนตนวา ขีณา ชาติ ทานประสงคเอา
ตถตฺตาย พระเถระแสดงความเปนอยางนั้น. ในขอนี้ มีอธิบายวา พระเถระ
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ยอมนําเอาธรรมนั้นเขามา เพื่อประโยชนแกการพิจารณา เมื่อทานแสดง
ธรรมนั้น จึงกลาวอยางนี้. คําที่เหลือในบททั้งปวง มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาอุทายิสูตรที่ ๑๐
จบอุทายิวรรควรรณนาที่ ๓

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. โพธนสูตร ๒. เทสนาสูตร ๓. ฐานิยสูตร ๔. อโยนิโสสูตร
๕. อปริหานิยสูตร ๖. ขยสูตร ๗. นิโรธสูตร ๘. นิพเพธสูตร
๙. เอกธรรมสูตร ๑๐. อุทายิสูตร พรอมทั้งอรรถกถา.
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นิวรณวรรคที่ ๔
๑. ปฐมกุสลสูตร

ธรรมที่เปนกุศลมีความไมประมาทเปนมูล
[๔๖๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนกุศลเหลาใดเหลาหนึ่ง
อันเปนไปในสวนแหงกุศล เปนไปในฝายแหงกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
มีความไมประมาทเปนมูล ประชุมลงในความไมประมาท ความไมประมาท
เรากลาววาเปนยอดของธรรมเหลานั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูไม
ประมาทแลว พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญโพชฌงค ๗.
[๔๖๔] ดูกอนภิกษุท้งั หลาย ก็ภิกษุผูไมประมาทแลว ยอมเจริญ
โพชฌงคยอมกระทําใหมากซึ่งโพชณงคอยางไรเลา. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อัน
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูไมประมาทแลว ยอมเจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค
๗ อยางนี้แล.
จบปฐมกุสลสูตรที่ ๑
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๒. ทุติยกุสลสูตร*

ธรรมที่เปนกุศลมีโยนิโสมนสิการเปนมูล
[๔๖๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนกุศลเหลาใดเหลาหนึ่ง
อันเปนไปในสวนแหงกุศล เปนไปในฝายแหงกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
มีโยนิโสมนสิการเปนมูล ประชุมลงในโยนิโสมนสิการ โยนิโสมนสิการ
เรากลาววาเปนยอดของธรรมเหลานั้น. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู
ถึงพรอมดวยโยนิโสมนสิการพึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญโพชฌงค ๗ จักกระทํา
ใหมากซึ่งโพชฌงค ๗.
[๔๖๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผถู ึงพรอมดวยโยนิโสมนสิการ
ยอมเจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางไรเลา. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูถึงพรอมดวยโยนิโสมนสิการ ยอมเจริญโพชฌงค ๗ ยอม
กระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางนี้แล.
จบทุติยกุสลสูตรที่ ๒
* ไมมีอรรถกถาแก
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๓. อุปกิเลสสูตร

อุปกิเลสของทอง ๕ อยาง
[๔๖๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุปกิเลสของทอง ๕ อยางนี้ เปน
เครื่องทําทองไมใหออน ไมใหควรแกการงาน ไมใหมีสีสกุ ใหเปราะ
และใหใชการไมไดดี อุปกิเลส ๕ อยางเปนไฉน .
[๔๖๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหล็กเปนอุปกิเลสของทอง ทําทอง
ไมใหออน ไมใหควรแกการงาน ไมใหมีสีสุก ใหเปราะ และใหใชการ
ไมไดดี
[๔๖๙] โลหะ เปนอุปกิเลสของทอง ทําทองไมใหออน ฯลฯ
[๔๗๐] ดีบุก เปนอุปกิเลสของทอง ทําทองไมใหออน ฯลฯ
[๔๗๑] ตะกั่ว เปนอุปกิเลสของทอง ทําทองไมใหออน ฯลฯ
[๔๗๒] เงิน เปนอุปกิเลสของทอง ทําทองไมใหออน ไมให
ควรแกการงาน ไมใหมีสีสุก ใหเปราะ และใหใชการไมไดดี.
[๔๗๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุปกิเลสของทอง ๕ อยางนี้แล เปน
เครื่องทําทองไมใหออน ไมใหควรแกการงาน ไมใหมีสีสุก ใหเปราะ
และใหใชการไมไดดี.
[๔๗๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล อุปกิเลสของ
จิต ๕ อยางนี้ เปนเครื่องทําจิตไมใหออน ไมใหควรแกการงาน ไมใหผุดผอง
ใหเสียไป และไมใหตั้งมั่นดวยดี เพื่อความสิ้นอาสวะ.
อุปกิเลส ๕ อยางเปนไฉน
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[๔๗๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กามฉันทะเปนอุปกิเลสของจิต เปน
เครื่องทําจิตไมใหออน ไมใหควรแกการงาน ไมใหผุดผอง ใหเสียไป
และไมใหตั้งมั่นดวยดีเพื่อความสิ้นอาสวะ.
[๔๗๖] พยาบาทเปนอุปกิเลสของจิต เปนเครื่องทําจิตไมใหออน
ไมใหควรแกการงาน ไมใหผุดผอง ใหเสียไป และไมใหตั้งมั่นดวยดีเพื่อ
ความสิ้นอาสวะ.
[๔๗๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุปกิเลสของจิต ๕ อยางนี้แล เปน
เครื่องทําจิตไมใหออน ไมใหควรแกการงาน ไมใหผุดผอง ใหเสียไป
และไมใหตั้งมั่น ดวยดีเพื่อความสิ้นอาสวะ.
[๔๗๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้ ไมเปนธรรมกั้น
ไมเปนธรรมหาม ไมเปนอุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแลว กระทํา
ใหมากแลว
ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซึ่งผล คือ วิชชาและวิมุตติ
โพชฌงค ๗ เปนไฉน.
[๔๗๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สติสัมโพชฌงคไมเปนธรรมกัน้
ไมเปนธรรมหาม ไมเปนอุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแลว กระทําให
มากแลว ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซึ่งผล คือ วิชชาและวิมุตติ ฯลฯ
[๔๘๐] อุเบกขาสัมโพชฌงค ไมเปนธรรมกั้น ไมเปนธรรมหาม
ฯลฯ ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซึ่งผล คือ วิชชาวิมุตติ.
[๔๘๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้แล ไมเปนธรรม
กั้น ไมเปนธรรมหาม ไมเปนอุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแลว กระทํา
ใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซึ่งผล คือ วิชชาและวิมุตติ
จบอุปกิเลสสูตรที่ ๓
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นีวรณวรรควรรณนาที่ ๔
อรรถกถาอุปกิเลสสูตร
พึงทราบวินิจฉัยใน อุปกิเลสสูตรที่ ๓ แหงนีวรณวรรคที่ ๔
บทวา น จ ปภสฺสร ไดแก ไมมีรัศมี. บทวา ปภงฺคุ จ ไดแก
มีการแตกทําลายเปนสภาพ. บทวา อโย ไดแก โลหะมีสีดาํ . อธิบายวา
เวนของ ๔ อยาง ที่กลาวไวในพระสูตรนี้ ที่เหลือชื่อวา โลหะ บทวา สชฺฌุ
ไดแก เงิน. บทวา จิตฺตสฺส ไดแก กุศลจิตที่เปนไปในภูมิสี่. ถามวา
อุปกิเลสยอมมีแกจิตในภูมิสาม จงยกไวกอน อุปกิเลสของโลกุตรจิตมีได
อยางไร ตอบวา ธรรมเหลาใด ยอมไมใหอารมณอันเลิศเกิดขึ้น ธรรม
เหลานั้นนั่นแหละ ชื่อวา เปนอุปกิเลสของโลกิยจิตบาง ของโลกุตรจิตบาง
ยอมมี. บทวา ปภงฺคุ จ ความวา มีความแตกเปนสภาพ โดยเขาถึงความ
เปนจุณวิจุณไปในอารมณ.
บทวา อนาวรณา ไดแก ชือ่ วา อนาวรณา เพราะอรรถวาไมกั้น
กุศลธรรม. บทวา อนีวรณา ไดแก ชื่อวา อนีวรณา เพราะอรรถวาไม
ปกปด บทวา เจตโส อนุปกฺกิเลสา ไดแก ไมเปนอุปกิเลสของจิตใน
ภูมิสี่.
จบอรรถกถาอุปกิเลสสูตรที่ ๓
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๔. อโยนิโสสูตร*

มนสิการไมแยบคาย นิวรณ ๕ จึงเกิด
[๔๘๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมนสิการโดยไมแยบคาย
กามฉันทที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญ
ไพบูลยยิ่งขึ้น.
[๔๘๓] พยาบาทที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดแลว ยอม
เปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
[๔๘๔] ถีนมิทธะที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดแลว ยอม
เปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
[๔๘๕] อุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดแลว
ยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิงขึ้น.
[๔๘๖] วิจิกิจฉาที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดแลว ยอม
เปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
จบอโยนิโสสูตรที่ ๔
* สูตรที่ ๔ ๕ ๖ ไมมีอรรถกถาแก.
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๕. โยนีโสสูตร

มนสิการโดยแยบคายยอมเกิดโพชฌงค
[๔๘๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อภิกษุมนสิการโดยแยบคาย สติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดแลว ยอมถึงความเจริญ
บริบูรณ ฯลฯ.
[๔๘๘] อุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดแลว
ยอมถึงความเจริญบริบูรณ.
จบโยนิโสสูตรที่ ๕
๖. วุฑฒิสูตร

โพชฌงคเปนไปเพื่อความเจริญ
[๔๘๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ นี้ อันบุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญ เพือ่ ความไมเสื่อม. โพชฌงค
๗ เปนไฉน. คือ สติสมั โพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค โพชฌงค ๗
นี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญ
เพื่อความไมเสื่อม.
จบวุฑมิสูตรที่ ๖
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๗. อาวรณานีวรณสูตร

ธรรมเปนอุปกิเลสของจิต ๕
[๔๙๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนเครื่องกั้น เปนเครื่องหาม
เปนอุปกิเลสของจิต ทําปญญาใหทราม ๕ อยางนี้. ๕ อยางเปนไฉน ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย กามฉันทะเปนธรรมเครื่องกั้น เปนธรรมเครื่องหาม เปน
อุปกิเลสของจิต ทําปญญาใหทราม. พยาบาท . . . ถีนมิทธะ . . . อุทธัจจกุกกุจจะ . . . วิจิกิจฉา เปนธรรมเครื่องกั้น เปนธรรมเครื่องหาม เปน
อุปกิเลสของจิต ทําปญญาใหทราม. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ อยางนี้แล
เปนเครื่องกั้น เปนเครื่องหาม เปนอุปกิเลสของจิต ทําปญญาใหทราม.
[๔๙๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้ ไมเปนเครื่องกั้น
ไมเปนเครื่องหาม ไมเปนอุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแลว กระทําให
มากแลว ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซึ่งผลคือ วิชชาและวิมุตติ. โพชฌงค
๗ เปนไฉน. คือ สติสัมโพชฌงค ไมเปนเครื่องกั้น ไมเปนเครื่องหาม
ไมเปนอุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไป
เพื่อกระทําใหแจงซึ่งผล คือ วิชชาและวิมุตติ ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค
ไมเปนเครื่องกั้น ไมเปนเครื่องหาม ไมเปนอุปกิเลสของจิต อันบุคคล
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อทําใหแจงซึ่งผล คือวิชชา
และวิมุตติ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค นีแ้ ล ไมเปนเครื่องกั้น ไม
เปนเครื่องหาม ไมเปนอุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก
แลว ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซึ่งผล คือ วิชชาและวิมุตติ.
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[๔๙๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกตั้งใจ ใสใจ รวม
เขาไวดวยใจทั้งหมด เงี่ยโสตลงฟงธรรม สมัยนั้น นิวรณ ยอมไมมีแกเธอ
โพชฌงค ๗ ยอมถึงความเจริญบริบูรณ
จบอาวรณานีวรณสูตรที่ ๗
อรรถกถาอาวรณานีวรณสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอาวรณานีวรณสูตรที่ ๗.
บทวา ปฺายทุพฺพลีกรณา ไดแก ทําใหออนปญญา. เพราะวา
เมื่อมีนิวรณธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นเนือง ๆ ปญญาเมื่อเกิดขึ้นในระหวาง ๆ เปน
ปญญาทราม ออน ไมฉลาด.
จบอรรถกถาอาวรณานีวรณสูตรที่ ๗
๘. นิวรณาวรณสูตร

นิวรณ ๕ โพชฌงค ๗
[๔๙๓] ในสมัยนั้น นิวรณ ๕ เปนไฉน ยอมไมมีแกเธอ คือ
กามฉันทนิวรณ ยอมไมมี พยาบาทนิวรณ . . . ถีนมิทธนิวรณ . . . อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ . . . วิจิกิจฉานิวรณ ยอมไมมี ในสมัยนั้น นิวรณ ๕ ยอมไมมี
แกเธอ.
[๔๙๔] ในสมัยนั้น โพชฌงค ๗ เปนไฉน ยอมถึงความเจริญ
บริบูรณ คือ สติสัมโพชฌงค ยอมถึงความเจริญบริบูรณ ฯลฯ อุเบกขา
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สัมโพชฌงค ยอมถึงความเจริญบริบูรณ โพชฌงค ๗ เหลานี้ ยอมถึงความ
เจริญบริบูรณ.
[๔๙๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกตั้งใจ ใสใจ รวม
ไวดวยใจทั้งหมด เงี่ยโสตลงฟงธรรม สมัยนั้น นิวรณ ๕ ยอมไมมีแกเธอ
โพชฌงค ๗ เหลานี้ ยอมถึงความเจริญบริบรู ณ.
จบนีวรณาวรณสูตรที่ ๘
อรรถกถานีวรณาวรณสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในนีวรณาวรณสูตรที่ ๘.
บทวา ปฺจสฺส นีวรณา ตสฺสึ สมเย น โหนฺติ สตฺต
โพชฺฌงฺคา ตสฺมึ สมเย ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ความวา นิวรณ
๕ อยางของพระอริยสาวก ผูฟงอยูซึ่งธรรมเปนที่สบาย ยอมอยูในที่ไกล
ถาพระอริยสาวกนั้นสามารถเพื่อยังคุณวิเศษใหเกิดในที่นั้นได โพชฌงค ๗
ของพระอริยสาวกนั้น ยอมถึงความเจริญบริบูรณอยางนี้. ถาไมสามารถ
แตนั้นทานไปยังที่พักกลางคืนและที่พักกลางวัน เมื่อยังไมละปตินั้นเสีย ขม
นิวรณ ๕ ไดแลว จักยังคุณวิเศษใหเกิดได. ขอนั้นทานกลาวหมายถึงขอนี้วา
แมเมื่อไมสามารถอยูในทีน่ ั้นได เมื่อยังไมละปตินั้น จนถึงภายใน ๗ วัน
ขมนิวรณไดแลว จักยังคุณวิเศษใหเกิดได ดังนี้. ความจริง โพชฌงคที่เธอ
ไดแลว ซึ่งเปนฝายปติและปราโมทยคราวเดียวดวยการฟงธรรม ยอมเสื่อมไป
เพราะอาศัยความเปนผูยินดีในการงานเปนตน. แตเมื่อไดอุตุสัปปายะเปนตน
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เห็นปานนั้น ก็เกิดขึ้นอีก ยอมถึงความเจริญบริบูรณในสมัยนั้น เขากลาวไว
อยางนี้ ดวยประการฉะนี้แล
จบอรรถกถานีวรณาวรณสูตรที่ ๘
๙. รุกขสูตร

ธรรมเปนเครื่องกั้น ๕ อยาง
[๔๙๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตนไมใหญ มีพชื นอย มีลําตนใหญ
งอกคลุมตนไมทั้งหลาย เปนเหตุทําตนไมที่มันงอกคลุมแลว ใหลมหัก
กระจัดกระจายวิบัติไป.
[๔๙๗] ก็ตนไมใหญเหลานั้น ที่มีพืชนอย มีลําตนใหญงอกคลุม
ตนไมทั้งหลาย เปนเหตุทําตนไมที่มันงอกคลุมแลว ใหลมหักกระจัดกระจาย
วิบัติไปเปนไฉน. คือ ตนโพธิ ตนนิโครธ ตนมิลักขุ* ตนมะเดื่อ ตนไทร
ตนมะขวิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตนไมใหญเหลานี้แล ที่มีพชื นอย มีลําตน
ใหญ งอกคลุมตนไมทั้งหลาย เปนเหตุทําตนไมที่มันงอกคลุมแลว ใหลม
หักกระจัดกระจายวิบัติไป.
[๔๙๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน กุลบุตรบางคนใน
โลกนี้ ละกามเชนใดแลว ออกบวชเปนบรรพชิต กลบุตรนั้นยอมเปนผู
เสียหายวิบัติไปดวยกามเชนนั้น หรือที่เลวกวานั้น.
* พมาเปน ปลกโข เเปลวา ตนเลียบ.
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[๔๙๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนเครื่องกั้น เปนเครื่องหาม
๕ อยางเหลานี้ ครอบงําจิต ทําปญญาใหทราม. ๕ อยางเปนไฉน. คือ
กามฉันทะ เปนธรรมเครื่องกั้น เปนธรรมเครื่องหาม ครอบงําจิต ทํา
ปญญาใหทราม พยาบาท. . . ถีนมิทธะ . . . อุทธัจจกุกกุจจะ . . .
วิจิกิจฉา เปนธรรมเครื่องกั้น เปนธรรมเครื่องหาม ครอบงําจิต ทําปญญา
ใหทราม ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนเครื่องกั้น เปนเครื่องหาม ครอบ
งําจิต ทําปญญาใหทราม อยางเหลานี้แล.
[๕๐๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้ ไมเปนธรรมกัน้
ไมเปนธรรมหาม ไมครอบงําจิต อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพื่อทําใหแจงซึ่งผล คือ วิชชาและวิมุตติ โพชฌงค ๗ เปนไฉน
คือ สติสัมโพชฌงค ไมเปนธรรมกัน้ ไมเปนธรรมหาม ไมครอบงําจิต
อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อทําใหแจงซึ่งผล คือ
วิชชาและวิมุตติ. ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค ไมเปนธรรมกั้น . . . ยอมเปน
ไปเพื่อทําใหแจงซึ่งผล คือ วิชชาและวิมุตติ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค
๗ เหลานี้แล ไมเปนธรรมกั้น ไมเปนธรรมหาม ไมครอบงําจิต อันบุคคล
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อทําใหแจงซึ่งผล คือวิชชา
และวิมุตติ.
จบรุกขสูตรที่ ๙
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อรรถกถารุกขสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในรกขสูตรที่ ๙.
บทวา อชฺฌารหา แปลวา งอกขึ้น. บทวา กจฺฉโก แปลวา
ตนไทร. บทวา กปตฺถโน ไดแก ตนมิลักขุเกิดขึ้นแลวมีผลเชนกับนมลิง.
จบอรรถกถารุกขสูตรที่ ๙
๑๐. นีวรณสูตร

นิวรณทําใหมืด
[๕๐๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นิวรณ ๕ เหลานี้ กระทําใหมืด
กระทําไมใหมีจักษุ กระทําไมใหมีญาณ เปนที่ตั้งแหงความดับปญญา เปน
ไปในฝกฝายแหงความคับแคน ไมเปนไปเพื่อนิพพาน. นิวรณ ๕ เปนไฉน
คือ กามฉันทนิวรณ กระทําใหมืด กระทําไมใหมีจักษุ กระทําไมใหมีญาณ
เปนที่ตั้งแหงความดับปญญา เปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน ไมเปนไป
เพื่อนิพพาน พยาบาทนิวรณ. . . ถีนมิทธนิวรณ . . . อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ . . . วิจิกิจฉานิวรณ กระทําใหมืด กระทําไมใหมีจักษุ กระทําไมให
มีญาณ เปนที่ตั้งแหงความดับปญญา เปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน
ไมเปนไปเพื่อนิพพาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นิวรณ ๕ เหลานี้แล กระทํา
ใหมืด กระทําไมใหมีจักษุ กระทําไมใหมีญาณ เปนที่ตั้งแหงความดับปญญา
เปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน ไมเปนไปเพื่อนิพพาน.
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[๕๐๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้ กระทาใหมีจักษุ
กระทําใหมีญาณ เปนที่ตั้งแหงความเจริญปญญา ไมเปนไปในฝกฝายแหง
ความคับแคน เปนไปเพื่อนิพพาน โพชฌงค ๗ เปนไฉน. คือ สติสัมโพชฌงค กระทําใหมีจักษุ กระทําใหมีญาณ เปนที่ตั้งแหงความเจริญปญญา
ไมเปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน เปนไปเพื่อนิพพาน ฯลฯ อุเบกขา
สัมโพชฌงค กระทําใหมีจักษุ กระทําใหมีญาณ เปนที่ตั้งแหงความเจริญ
ปญญา ไมเปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน เปนไปเพื่อนิพพาน. ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้แล กระทําใหมีจักษุ กระทําใหมีญาณ
เปนที่ตั้งแหงความเจริญปญญา ไมเปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน เปน
ไปเพื่อนิพพาน.
จบนีวรณสูตรที่ ๑๐
จบนีวรณวรรคที่ ๔
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อรรถกถานีวรณสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในนีวรณสูตรที่ ๑๐.
บทวา อนฺธกรณา แปลวา กระทําใหมืด. บทวา อจกฺขุกรณา
ไดแก กระทําไมใหมีปญญาจักษุ. บทวา ปฺานิโรธิยา ไดแก ดับปญญา.
บทวา วิฆาตปกฺขิยา แปลวา เปนฝายทุกข. บทวา อนิพฺพานสวตฺตนิกา
ไดแก ไมเปนไปเพื่อนิพพาน. คําที่เหลือในบททั้งปวงมีเนื้อความงายทั้งนั้น
แล ในวรรคนี้ แมทั้งสิ้น ทานกลาวโพชฌงคคลุกเคลากันไป ดวยประการ
ฉะนี้.
จบอรรถกถานีวรณสูตรที่ ๑๐
จบนีวรณวรรควรรณนาที่ ๔

รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมกุสลสูตร ๒. ทุติยกุสลสูตร ๓. อปกิเลสสูตร ๔. อโยนิโสสูตร ๕. โยนิโสสูตร ๖. วุฑฒิสูตร ๗. อาวรณานีวรณสูตร
๘. นีวรณาวรณสูตร ๙. รุกขสูตร ๑๐. นีวรณสูตร พรอมทั้งอรรถกถา.
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จักกวัตติวรรคที่ ๕
๑. วิธาสูตร

ละมานะ ๓ เพราะโพชฌงค
[๕๐๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่ง ในอดีตกาล ละมานะ ๓ อยางไดแลว สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้นทั้งหมด ละไดแลวก็เพราะโพชฌงค ๗ อันตนเจริญแลว กระทําให
มากแลว. สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล จักละ
มานะ ๓ อยางได สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด จักละไดก็เพราะ
โพชฌงค ๗ อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว. สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบันละมานะ ๓ อยางได สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ทั้งหมดละไดก็เพราะโพชฌงค ๗ อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว.
[๕๐๔] โพชฌงค ๗ เปนไฉน คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขา
สัมโพชฌงค ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
ในอดีตกาล ละมานะ ๓ อยางไดแลว
สมณะหรือพราหมณเหลาใด
เหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล จักละมานะ ๓ อยางได . . . สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่ง ในปจจุบัน ละมานะ ๓ อยางได สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้นทั้งหมด ละไดก็เพราะโพชฌงค ๗ อันตนเจริญแลว กระทําใหมาก
แลว.
จบวิธาสูตรที่ ๑
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จักกวัตติวรรควรรณนาที่ ๕
อรรถกถาวิธาสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในวิธาสูตรที่ ๑ แหงจักกวัตติวรรคที่ ๕
บทวา ติสฺโส วิธา ไดแก หมวดแหงมานะ ๓ อยาง. อีกอยางหนึ่ง
มานะอยางเดียว ก็เพราะทานจัดไวอยางนั้น ๆ จึงกลาวมานะวา ๓ อยาง
เหมือนกัน.
จบอรรถกถาวิธาสูตรที่ ๑
๒. จักกวัตติสูตร

รัตนะ ๗ อยาง
[๕๐๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะพระเจาจักรพรรดิปรากฏ รัตนะ
๗ อยาง จึงปรากฏ รัตนะ อยางเปนไฉน คือ จักรแกว ๑ ชางแกว ๑
แกวมณี ๑ นางแกว ๑ คฤหบดีแลว ๑ ปริณายกแกว ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
เพราะพระเจาจักรพรรดิปรากฏ รัตนะ ๗ อยางเหลานี้ จึงปรากฏ.
[๕๐๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาปรากฏ รัตนะ คือ โพชฌงค ๗ จึงปรากฏ. รัตนะ คือโพชฌงค
๗ เปนไฉน ไดแก รัตนะ คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ รัตนะ คือ อุเบกขา
สัมโพชฌงค. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ปรากฏ รัตนะ คือ โพชฌงค ๗ เหลานี้ จึงปรากฏ.
จบจักกวัตติสูตรที่ ๒
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อรรถกถาจักกวัตติสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในจักกวัตติสูตรที่ ๒
ในบทวา รฺโ ภิกขฺ เว จกฺกวตฺติสฺส นี้ ชื่อวา พระราชา
เพราะอรรถวา ทรงยินดีในสิริสมบัติของพระองค หรือทรงใหพสกนิกร
ยินดีดวยสังคหวัตถุ ๔ ชื่อวา เจาจักรพรรดิ เพราะอรรถวา สั่งการอยูด วย
วาจาคลองแคลว ยังจักรใหเปนไปดวยบุญญานุภาพวา ขอจักรรัตนะจงแลน
ไปตลอดภพ ดังนี้.
บทวา ปาตุภาวา แปลวา เพราะปรากฏ. บทวา สตฺตนฺน แปลวา
กาหนดการถือเอา. บทวา รตนาน ไดแก แสดงเรื่องที่กาหนด. สวน
ความหมายของคําในบทนี้ ชื่อวา รัตนะ เพราะอรรถวา ใหเกิดความยินดี.
อีกอยางหนึ่งวา
ที่เรียกวา รัตนะ เพราะทําความ
เคารพ มีคามาก ชัง่ ไมได เห็นไดยาก
เปนของใชของสัตวผูไมทราม ดังนี้.
จําเดิมแตจักรรัตนะบังเกิด ชื่อวา เทวสถานอื่น ยอมไมมี. คน
ทั้งปวงกระทําการบูชาและอภิวาทเปนตน ซึ่งรัตนะนั้นอยางเดียว ดวยของ
หอมและดอกไมเปนตัน ดังนั้น จึงชือ่ วา รัตนะ เพราะอรรถวา ทําความ
เคารพ ลวนจักรรัตนะมีคาหามิได เพราะทรัพยยังมีคาประมาณเทานี้ ดังนั้น
จึงชื่อวา รัตนะ แมเพราะอรรถวา มีคามาก จักรรัตนะ ไมเหมือนกับ
รัตนะที่มีอยูในโลกอยางอื่น ดังนั้นจึงชื่อวา รัตนะ เพราะอรรถวา ชั่งไมได.
ก็เพราะในกัปที่พระพุทธเจาทั้งหลายไมอุบัติ พระเจาจักรพรรดิและพระ-
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ปจเจกพุทธเจา ยอมเกิดในกาลบางครั้งบางคราวเทานั้น ฉะนั้น จึงชือ่ วา
รัตนะ เพราะอรรถวา เห็นไดยาก รัตนะนี้นั้น ยอมเกิดขึ้นแกสัตวอัน
โอฬาร ไมต่ํา โดยชาติ รูป ตระกูล และความเปนใหญเปนตน หาเกิดขึ้น
แกสัตวอื่นไม ดังนั้น จึงชื่อวา รัตนะ เพราะอรรถวา เปนเครื่องใชสอย
ของสัตวที่ไมทราม. รัตนะแมที่เหลือก็เหมือนจักรรัตนะฉะนั้น ดวยประการ
ฉะนี้. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
เรียกวา รัตนะ เพราะทําความ
เคารพ มีคามาก ซึง่ ไมได เห็นไดยาก
เปนของใชของสัตวผูไมทราม ดังนี้.
บทวา ปาตุภาโว โหติ ไดแก ความบังเกิด. ในขอนี้มีวาจา
ประกอบความดังนี้ ขอวา พระเจาจักรพรรดิปรากฏ รัตนะ ๗ จึงปรากฏ ดังนี้
ก็ควร ขอวา ชื่อวา พระเจาจักรพรรดินั้น ยอมยังจักรอันเกิดแลวใหหมุนไป
ดังนี้ก็ควร. ถามวา เพราะเหตุไร. ตอบวา เพราะมุงถึงความนิยมของ
พระเจาจักรพรรดิ. ก็ผูใดจักยังจักรใหหมุนไปตามความนิยม ผูนั้นตั้งแต
ปฏิสนธิยอมถึงความเปนผูควรกลาววา พระเจาจักรพรรดิปรากฏ ดังนี้.
คํานั้น ก็ควรเหมือนกัน เพราะพูดถึงความเกิดแหงมูลของบุรุษที่ไดชื่อแลว
ก็ผูใดเปนสัตววิเศษ ไดชื่อวา พระเจาจักรพรรดิ ความปรากฏกลาวคือ
ปฏิสนธิของผูนั้นมีอยู ดังนี้ เปนอธิบายในขอนี้. ก็เพราะพระเจาจักรพรรดิ
ปรากฏ รัตนะทั้งหลาย ยอมปรากฏ. พระเจาจักรพรรดินั้น ยอมประกอบ
อยูในบุญสมภารแกเต็มที่พรอมกับรัตนะเหลานั้น ที่ปรากฏ.
ในกาลนั้น ชาวโลกเกิดความคิด ปรากฏในรัตนะเหลานั้น ขอนั้น
ก็ควร เพราะพูดถึงกันมาก ก็เมื่อใด สัญญามีความปรากฏในรัตนะเหลานั้น
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เกิดขึ้นแกชาวโลก เมื่อนั้น ก็เปนอยางเดียวเทานั้นกอน ภายหลังปรากฏ
รัตนะนอกนี้ ๖ อยาง เพราะฉะนั้น จึงถึงรัตนะนั้นอยางนี้ เพราะพูดถึงกัน
มาก แมโดยความตางเนื้อความแหงความปรากฏ ขอนั้นก็ควรแลว ความ
ปรากฏมิใชปรากฏเพียงอยางเดียว ชือ่ วา ปาตุภาวะ เพราะยังความปรากฏ
ใหเกิดขึ้น นีเ้ ปนประเภทแหงความของความปรากฏ เพราะการสั่งสมบุญ
อันใด ยังพระเจาจักรพรรดิใหปรากฏดวยอํานาจปฏิสนธิ ชื่อวา ปาตุภาวะ
นี้เปนประเภทแหงความของความปรากฏ เพราะการสั่งสมบุญใด ยังพระเจา
จักรพรรดิใหปรากฏดวยอํานาจปฏิสนธิ ฉะนั้น ความปรากฏแหงพระเจา
จักรพรรดิ ไมเปนจักรพรรดิอยางเดียว แตแมรัตนะ ๗ เหลานี้ ก็ปรากฏ
ดวย เพราะฉะนั้น นี้เปนอธิบายในขอนี้. เหมือนอยางวา การสั่งสมบุญนั้น
เปนเหตุใหเกิดพระราชา ฉันใด การสั่งสมบุญเปนเหตุอุปนิสัย แมแหงรัตนะ
โดยปริยาย ฉันนั้น เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เพราะความปรากฏแหงพระเจาจักรพรรดิ จึงเปนความปรากฏ
แหงรัตนะ ๗ ดวยดังนี้.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสคําเปนตนวา กตเมส สตฺตนฺน
จกฺกรตนสฺส ดังนี้ เพื่อทรงแสดงรัตนะเหลานั้น โดยอํานาจสรุป. ในบท
เหลานั้น ในบทเปนตนวา จกฺกรตนสฺส มีอธิบายโดยยอดังนี้ จักรแกว
สามารถเพื่อยึดสิริสมบัติของทวีปใหญ ๔ มีทวีปสองพันเปนบริวารมาใหปรากฏ
อยู. ชางแกว ไปสูเวหาส อันสามารถติดตามไปสูแผนดินมีสาครเปนที่สุด
มาใหไดกอนภัตรอยางนั้น มาแกวก็เชนนั้นเหมือนกัน. แกวมณี อันสามารถ
กําจัดความมือประมาณโยชนในที่มืด แมประกอบดวยองคสี่ มองเห็น
แสงสวางได. นางแกว มีปกติเวนโทษ ๖ อยางแลว เที่ยวไปไดตามชอบใจ.
คฤหบดีแกว อันสามารถเห็นขุมทรัพยอยูภายในแผนดินในประเทศประมาณ
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โยชน ปริณายกแกว กลาวคือบุตรคนหัวป ผูเกิดในทองของอัครมเหสีแลว
เปนผูสามารถปกครองสมบัติทั้งสิ้นมิไดปรากฏอยู ดังนั้น นี้เปนอธิบายยอใน
ขอนี้.
สวนวิธีปรากฏแหงจักรแกวเปนตนเหลานั้น มาแลวในสูตรมีมหาสุทัสสนะเปนตน โดยพิสดารแล แมอธิบายวิธีปรากฏของจักรแกวนั้น ทาน
พรรณนาไวในอรรถกถาแหงสูตรเหลานั้นแล.
ในบทวา สติสมฺโพชฺณงฺครตนสฺส เปนตน พึงทราบแมความ
ที่มีลักษณะคลายกันอยางนี้. จักรแกวของพระเจาจักรพรรดิ เที่ยวไปกอนกวา
รัตนะทั้งปวง ฉันใด สติสัมโพชณังครัตนะ เที่ยวไปกอนกวาธรรมที่เปนไปใน
ภูมิ ๔ ทั้งปวง ฉันนั้น คือเปรียบดวยจักรแกวของพระเจาจักรพรรดิ เพราะ
อรรถวาเที่ยวไปกอน. บรรดารัตนะทั้งหลาย ชางแกวของพระเจาจักรพรรดิ
เกิดรางใหญ สูง ไพบูลยใหญ ธัมมวิจยสัมโพชฌังครัตนะ เขาถึงหมูธรรม
เปนอันมาก สูงแผไป กวางใหญ ดังนั้น จึงเปรียบดวยชางแกว. มาแกวของ
พระเจาจักรพรรดิมีฝเทาเร็ว วิริยสัมโพชฌังครัตนะ แมนมี้ ีกาลังฉับพลัน
ดังนั้น จึงเปรียบดวยมาแกว เหตุมีกาลังฉับพลันนี้. แกวมณีของพระเจา
จักรพรรดิ กาจัดความมืดใหสวางได ปติสัมโพชณังครัตนะ แมนี้อยูใน
หมูธรรมเปนอันมาก กาจัดความมืดคือกิเลสใหสวางดวยญาณ ดวยอํานาจ
สหชาตปจจัยเปนตน เพราะเปนกุศลโดยสวนเดียว ดังนั้น จึงเปรียบดวย
แกวมณี เหตุกาจัดความมืดใหสวางนี้.
นางแกวของพระเจาจักรพรรดิ ระงับความกระวนกระวายทางกาย
และทางจิต ใหความรอนสงบ ปสสัทธิสัมโพชฌังครัตนะ แมนี้ ระงับความ
กระวนกระวายทางกายและทางจิต ใหความรอนสงบ ดังนั้น จึงเปรียบดวย
นางแกว. คฤหบดีแกวของพระเจาจักรพรรดิ กาหนดความฟุงซาน ทําใหจิต
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มีอารมณเดียวดวยการใหทรัพย ในขณะที่ตนปรารถนาแลว และปรารถนาแลว
สมาธิสัมโพชฌังครัตนะแมนี้ ยังอัปปนาใหถึงพรอมดวยอํานาจความที่ตน
ปรารถนาเปนตน ตัดขาดแลว ซึ่งความฟุงซาน ทําจิตใหมีอารมณเดียว
ดังนั้น จึงเปรียบดวยคฤหบดีแกว. สวนปริณายกแกวของพระเจาจักรพรรดิ
ทําความขวนขวายนอยให ดวยการทํากิจในที่ทั้งปวงใหสําเร็จ อุเบกขาสัมโพชฌังครัตนะแมนี้ เปลื้องจิตตุปบาทจากความหดหูและความฟุงซาน ทํา
ความขวนขวายนอย วางตนไวในทามกลางประกอบความเพียร ดังนั้น จึง
เปรียบดวยปริณายกแกว. พึงทราบวา การกาหนดธรรมที่รวมไวทั้งหมดเปน
๔ ภูมิ ไดกลาวไวในสูตรนี้ ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาจักกวัตติสูตรที่ ๒
๓. มารสูตร *

โพชฌงคเปนมรรคาเครือ่ งย่ํายีมาร
[๕๐๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมรรคาเปนเครื่องย่ํายีมาร
และเสนามารแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงมรรคานั้น. ก็มรรคาเปน
เครื่องย่ํายีมารและเสนามารเปนไฉน. คือ โพชฌงค ๗. โพชฌงค ๗ เปนไฉน
คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปน
มรรคาเครื่องย่ํายีมาร และเสนามาร.
จบมารสูตรที่ ๓
* สูตรที่ ๓ ไมมีอรรถกถาแก.
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๔. ทุปปญญสูตร

เหตุที่เรียกวาคนโงคนใบ
[๕๐๘] สาวัตถีนิทาน ครัง้ นั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผู
มีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ฯลฯ ครัน้ แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขา
แตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา คนโง คนใบ คนโง คนใบ ดังนี้ ดวยเหตุ
เพียงเทาไรหนอ จึงจะเรียกวา คนโง คนใบ.
[๕๐๙] พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนภิกษุ ที่เรียกวา คน
โง คนใบ ก็เพราะโพชฌงค ๗ อันตนไมเจริญแลว ไมกระทําใหมากแลว
โพชฌงค ๗ เปนไฉน. คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค
ดูกอนภิกษุ ที่เรียกวา คนโง คนใบ ก็เพราะโพชฌงค ๗ เหลานี้แล อันตน
ไมเจริญแลว ไมกระทําใหมากแลว.
จบทุปปญญสูตรที่ ๔
อรรถกถาทุปปญญสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุปปญญสูตรที่ ๔.
บทวา เอฬมูโค ความวา คนเมื่อไมสามารถเพื่อจะเปลงวาจาทาง
ปากได เปนคนใบพูดไมได เพราะโทษทั้งหลาย. คําที่เหลือในบททั้งปวง งาย
ทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาทุปปญญสูตรที่ ๔
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๕. ปญญวาสูตร *

ดวยเหตุเพียงเทาไรจึงเรียกวาคนมีปญญา
[๕๑๐] สาวัตถีนิทาน. ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา คนมี
ปญญา ไมใชคนใบ คนมีปญญา ไมใชคนใบ ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ
จึงจะเรียกวา คนมีปญญา ไมใชคนใบ.
[๕๑๑] พ. ดูกอ นภิกษุ ที่เรียกวา คนมีปญญา ไมใชคนใบ ก็
เพราะโพชฌงค ๗ อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว. โพชฌงค ๗ เปนไฉน
คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค. ดูกอนภิกษุ ที่เรียกวา คน
มีปญญา ไมใชคนใบ ก็เพราะโพชฌงค ๗ เหลานี้แล อันตนเจริญแลว
กระทําใหมากแลว.
จบปญญวาสูตรที่ ๕
๖. ทลิททสูตร

ดวยเหตุเพียงเทาไรจึงเรียกวาคนจน
[๕๑๒] สาวัตถีนิทาน. ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา คน
จน คนจน ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ จึงเรียกวา คนจน.
[๕๑๓] พ. ดูกอ นภิกษุ ที่เรียกวา คนจน ก็เพราะโพชฌงค ๗
อันตนไมเจริญแลว ไมกระทําใหมากแลว . โพชฌงค ๗ เปนไฉน. คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ที่เรียกวา คน
จน ก็เพราะโพชฌงค เหลานี้แล อันตนไมเจริญแลว ไมกระทําใหมาก
แลว.
จบทลิททสูตรที่ ๖
* ตั้งแตสูตรที่ ๕ ถึงสูตรที่ ๑๐ ไมมีอรรถกถาแก.
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๗. อทลิททสูตร

ดวยเหตุเพียงเทาไรจึงเรียกวาคนไมจน
[๕๑๔] สาวัตถีนิทาน. ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา คน
ไมจน คนไมจน ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ จึงเรียกวา คนไมจน.
[๕๑๕] พ. ดูกอนภิกษุ ที่เรียกวา คนไมจน ก็เพราะโพชฌงค ๗
อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว โพชฌงค เปนไฉน คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชณงค. ดูกอนภิกษุ ที่เรียกวา คนไมจน ก็
เพราะโพชฌงค ๗ เหลานี้แล อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว.
จบอทลิททสูตรที่ ๗
๘. อาทิจจสูตร

ความเปนผูมมี ิตรดีเปนเบื้องตนแหงโพชฌงค ๗
[๕๐๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตยจะขึ้นสิ่ง
ที่ขึ้นกอน สิง่ ที่เปนนิมิตมากอน คือ แสงเงินแสงทอง ฉันใด สิงที่เปนเบื้องตน
เปนนิมิตมากอน เพื่อความบังเกิดแหงโพชฌงค ๗ แกภิกษุ คือ ความเปนผูมี
มิตรดี ฉันนัน้ เหมือนกัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูมีมิตรดี พึงหวัง
ขอนี้ไดวา จักเจริญโพชฌงค็ ๗ สูจักกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗.
[๕๐๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญโพชฌงค
๗ ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางไรเลา. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
เจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปใน
การสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีมิตรดี ยอม

เจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางนี้แล.
จบอาทิจจสูตรที่ ๘
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๙. ปทุมอังคสูตร

โยนีโสมนสิการเปนปจจัยแหงโพชฌงค ๗
[๕๑๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทําปจจัยภายในใหเปนเหตุแลว เรา
ยังไมเล็งเห็นเหตุอื่นอันหนึ่ง เพื่อความบังเกิดแหงโพชฌงค ๗ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูถึงพรอมดวยโยนิโสมนสิการ
พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญโพชฌงค ๗ จักกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗.
[๕๑๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผถู ึงพรอมดวยโยนิโสมนสิการ
ยอมเจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางไรเลา. ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัย
วิเวก, อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในสละ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูถึงพรอมดวยโยนิโสมนสิการ ยอมเจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําใหมาก
ซึ่งโพชฌงค ๗ อยางนี้แล.
จบปฐมอังคสูตรที่ ๙
๑๐. ทุติยอังคสูตร

ความเปนผูมมี ิตรดีเปนปจจัยแหงโพชฌงค
[๕๒๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทําปจจัยภายนอกใหเปนเหตุแลวเรายัง
ไมเล็งเห็นเหตุอื่นแมอันหนึ่ง เพื่อความบังเกิดขึ้นแหงโพชฌงค ๗ เหมือน
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ความเปนผูมีมิตรดีเลย. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูมีมิตรดี พึงหวังขอ
มิไดวา จักเจริญโพชฌงค ๗ จักกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗.
[๕๒๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญโพชฌงค
๗ ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางไรเลา. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
เจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปใน
การสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีมิตรดี ยอม
เจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางนี้แล.
จบทุติยอังคสูตรที่ ๑๐
จบจักกวัตติวรรคที่ ๕

รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคที่ ๕
๑. วิธาสูตร ๒. จักกวัตติสูตร ๓. มารสูตร ๔.ทุปปญญสูตร
๕. ปญญวาสูตร ๖. ทลิททสูตร ๗. อทลิททสูตร ๘. อาทิจจสูตร ๙. ปฐมอังคสูตร ๑๐. ทุติยองัคสูตร พรอมทั้งอรรถกถา.
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หมวด ๖ แหงโพชฌงคที่ ๖
๑. อาหารสูตร

อาหารของนิวรณ
[๕๒๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอาหาร
และสิ่งที่มิใชอาหาร ของนิวรณ ๕ และโพชฌงค ๗ แกเธอทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.
[๕๒๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหกามฉันทะ
ที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ศุภนิมิตมีอยู การกระทําใหมากซึ่งอโยนิโสมนสิการในศุภนิมิตนั้น
นี้เปนอาหารใหกามฉันทะที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญไพบูลย
ยิ่งขึ้น.
[๕๒๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหพยาบาท
ที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ปฏิฆนิมิตมีอยู การกระทําใหมากซึ่งอโยนิโสมนสิการในปฏิฆนิมิต
นั้น นี้เปนอาหารใหพยาบาทที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญ
ไพบูลยยิ่งขึ้น.
[๕๒๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหถีนมิทธะ
ที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ความไมยินดี ความเกียจคราน ความบิดขี้เกียจ ความเมาอาหาร
ความที่ใจหดหูมีอยู
การกระทําใหมากซึ่งอโยนิโสมนสิการในสิ่งเหลานั้น
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นี้เปนอาหารใหถีนมิทธะที่ยังไมเกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญไพบูลย
ยิ่งขึ้น.
[๕๒๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ความไมสงบใจมีอยู การกระทําใหมากซึ่งอโยนิโสมนสิการใน
ความไมสงบใจนั้น นี้เปนอาหารใหอุทธัจจะกุกกุจจะที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น
หรือที่เกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
[๕๒๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหวิจิกิจฉาที่
ยังไมเกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยงิ ขึ้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธรรมทั้งหลายอันเปนที่ตั้งแหงวิจิกิจฉามีอยู การกระทําใหมากซึ่งอโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้เปนอาหารใหวิจิกิจฉาที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่
เกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.

อาหารของโพชฌงค
[๕๒๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหสติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบรู ณ. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเปนที่ตั้งแหงสติสัมโพชฌงคมีอยู การกระทําใหมาก
ซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้เปนอาหารใหสติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.
[๕๒๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหธรรมวิจยสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทัง้ หลายที่เปนกุศลและอกุศล ที่มีโทษและไมมีโทษ
ที่เลวและประณีต ที่เปนสวนขางดําและขางขาว มีอยู การกระทําใหมากซึ่ง

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 275

โยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นีเ้ ปนอาหารใหธรรมวิจยสัมโพชฌงคที่ยัง
ไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.
[๕๓๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหวิริยสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ความริเริ่ม ความพยายาม ความบากบั่น มีอยู การกระทํา
ใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในสิ่งเหลานั้น นี้เปนอาหารใหวิริยสัมโพชฌงค
ที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.
[๕๓๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหปติสัมโพชฌงค
ที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ. ดูกอนภิกษุท้งั หลาย
ธรรมทั้งหลายเปนที่ตั้งแหงปติสัมโพชฌงค มีอยู การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้เปนอาหารใหปติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.
[๕๓๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหปสสัทธิสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ความสงบกาย ความสงบจิต มีอยู การกระทําใหมากซึ่ง
โยนิโสมนสิการในความสงบนี้ นี้เปนอาหารใหปสสัทธิสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.
[๕๓๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหสมาธิสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย สมาธินิมติ อัพยัคคนิมิต (นิมิตแหงจิตอันมีอารมณไมฟุงซาน)
มีอยู การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในนิมิตนั้น นี้เปนอาหารให
สมาธิสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ
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[๕๓๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหอุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยิ่งไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเปนที่ตั้งแหงอุเบกขาสัมโพชฌงค มีอยู การ
กระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้เปนอาหารใหอุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.

มิใชอาหารของนิวรณ
[๕๓๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหกามฉันทะ
ที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
อศุภนิมิตมีอยู การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในอศุภนิมิตนั้น นี้ไมเปน
อาหารใหกามฉันทะที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญไพบูลย
ยิ่งขึ้น.
[๕๓๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหพยาบาท
ที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เจโตวิมุตติมีอยู การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในเจโตวิมุตตินั้น นี้ไมเปน
อาหารใหพยาบาทที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
[๕๓๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหถีนมิทธะ
ที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ความริเริ่ม ความพยายาม ความบากบั่น มีอยู การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในสิ่งเหลานั้น นี้ไมเปนอาหารใหถีนมิทธะที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น
หรือที่เกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
[๕๓๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยงิ่ ขึ้น. ดูกอน
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ภิกษุทั้งหลาย ความสงบใจมีอยู การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในความ
สงบใจนั้น นี้ไมเปนอาหารใหอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่
เกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
[๕๓๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหวิจิกิจฉา
ที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายที่เปนกุศลและอกุศล ทีม่ ีโทษและไมมีโทษ ทีเ่ ลว
และประณีต ที่เปนสวนขางดําและขางขาว มีอยู การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้ไมเปนอาหารใหวิจิกิจฉาที่ยังไมเกิด เกิดขึน้
หรือที่เกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.

มิใชอาหารของโพชฌงค
[๕๕๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหสติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเปนที่ตั้งแหงสติสัมโพชฌงค มีอยู การไมกระทํา
ใหมากซึ่งมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้ไมเปนอาหารใหสติสัมโพชฌงคที่ยัง
ไมเกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.
[๕๔๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหธรรมวิจยสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทัง้ หลายที่เปนกุศลและอกุศล ที่มีโทษและไมมีโทษ
ที่เลวและประณีต ที่เปนสวนขางดําและขางขาว มีอยู การไมกระทําใหมาก
ซึ่งมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้ไมเปนอาหารใหธรรมวิจยสัมโพชฌงคที่ยิ่ง
ไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.
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[๕๔๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหวิริยสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ความริเริ่ม ความพยายาม ความบากบั่น มีอยู การไมกระทํา
ใหมากซึ่งมนสิการในสิ่งเหลานั้น นี้ไมเปนอาหารใหวิริยสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.
[๕๔๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหปติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด. เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเปนที่ตั้งแหงปติสัมโพชฌงค มีอยู การไมกระทํา
ใหมากซึ่งมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้ไมเปนอาหารใหปติสัมโพชฌงคท่ยี ัง
ไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบรู ณ.
[๕๔๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหปสสัทธิสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ความสงบกาย ความสงบจิต มีอยู การไมกระทําใหมากซึ่ง
มนสิการในความสงบนั้น นี้ไมเปนอาหารใหปสสัทธิสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.
[๕๔๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหสมาธิสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย สมาธินิมติ อัพยัคคนิมิต มีอยู การไมกระทําใหมากซึ่ง
มนสิการในนิมิตนั้น นีไ้ มเปนอาหารใหสมาธิสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น
หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.
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[๕๔๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหอุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเปนที่ตั้งแหงอุเบกขาสัมโพชฌงค มีอยู การไม
กระทําใหมากซึ่งมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้ไมเปนอาหารใหอุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.
จบอาหารสูตรที่ ๑
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อรรถกถาหมวดที่ ๖ แหงโพชฌงค*
อรรถกถาอาหารสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอาหารสูตรที่ ๑ แหงวรรคที่ ๖
ในบทวา อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส
อุปฺปาทาย เปนตน นี้เปนความตางกันจากนัยกอน. ธรรมเหลานั้น มี
ประการอันกลาวแลว เพื่อความเกิดขึ้นแหงสติสัมโพชฌงคเปนตน อยางเดียว
เทานั้น ก็หามิได ยอมเปนปจจัยเพื่อความเจริญเต็มที่แหงโพชฌงคทั้งหลาย
ที่เกิดแลวดวย สวนธรรมแมเหลาอื่น พึงทราบอยางนั้นแล.
สวนธรรมอื่นอีก ๔ ประการ ยอมเปนไปเพื่อความเกิดขึ้นแหงสติสัมโพชฌงค คือ สติสัมปชัญญะ ๑ การหลีกเวนคนลืมสติ ๑ ความคบบุคคล
มีสติตั้งมั่น ๑ ความนอมจิตไปในธรรมนั้น ๑.
ก็สติสมั โพชฌงค ยอมเกิดขึ้นในฐานะ ๗ มีการกาวไปเปนตน ดวย
สติสัมปชัญญะ ดวยการหลีกเวนคนลืมสติ เชนกาทิ้งเหยื่อ ดวยคบคนมีสติ
ตั้งมั่น เชนพระติสสทัตตเถระและพระอภัยเถระเปนตน และดวยมีจิตนอมไป
โนมไป โอนไป เพื่อใหเกิดขึ้นในอิริยาบถมีการยืนและการนั่งเปนตน สวน
สติสัมโพชฌงคนั้น อันเกิดขึ้นดวยเหตุ ๔ ประการ อยางนี้แลว ยอมเจริญ
เต็มที่ดวยอรหัตมรรค.
ธรรม ๗ ประการ ยอมเปนไปเพื่อความเกิดขึ้นแหงธัมมวิจยสัมโพชฌงค คือ ความเปนผูไตถาม ๑ ความทําวัตถุใหสละสลวย ๑ การปรับ
อินทรียใหเสมอกัน ๑ การหลีกเวนบุคคลทรามปญญา ๑ การคบหาบุคคลมี
*อรรถกถาใชวา วรรคที่ ๖.
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ปญญา ๑ การพิจารณาปาฐะที่ตองใชปญญาอันลึก ๑ ความนอมจิตไปในธัมมวิจยะนั้น ๑.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปริปจุ ุฉกตา ไดแก ความเปนผูมาก
ดวยการไตถามถึงที่อาศัยของอรรถแหงขันธ ธาตุ อายตนะ อินทรีย พละ
โพชฌงค องคมรรค ฌาน สมถะและวิปสสนา. บทวา วตฺถุวิสทกิริยา
ไดแก การทําวัตถุทั้งหลายภายในและภายนอกใหสดใส. ก็เมื่อใด ผม เล็บ
ขนของพระโยคาวจรนั้นยาว หรือวารางกายมีโทษมาก และเปอนดวยเหงื่อไคล
เมื่อนั้น ชื่อวา วัตถุภายในไมสดใสคือไมหมดจด. ก็เมื่อใด จีวรคร่ําครา
เปอนเปรอะ เหม็นสาบ หรือวา เสนาสนะรกเรื้อ เมื่อนั้นชื่อวา วัตถุ
ภายนอกไมสดใส คือไมสะอาด. เพราะฉะนั้น ควรทําวัตถุภายในใหสดใส
ดวยการตัดผมเปนตน ดวยการทําใหรางการเบาดวยการถายยาทั้งเบื้องบนและ
เบื้องลาง และดวยการถูและอาบน้ํา. ควรทําวัตถุภายนอกใหสดใส ดวยทํา
สูจิกรรม การซัก และของใชเปนตน. แมญาณในจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นใน
วัตถุภายในและภายนอกนั้นอันไมสดใส ก็ไมบริสุทธิ์ไปดวย ดุจแสงของ
เปลวประทีปที่อาศัยโคม ไสและน้ํามัน ไมสะอาดเกิดขึ้น ก็ไมสะอาดไปดวย
ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา การทําวัตถุใหสละสลวย ยอมเปนไป
เพื่อความเกิดขึ้นแหงธัมมวิจยสัมโพชฌงค ดังนี้.
การทําอินทรียทั้งหลายมีศรัทธาเปนตนใหเสมอกัน ชื่อวา การปรับ
อินทรียใหเสมอกัน. เพราะวา ถาสัทธินทรียของเธอแกกลา อินทรียนอกนี้
ออน. ทีนั้น วิริยินทรีย จะไมอาจทําปคคหกิจ (กิจคือการยกจิตไว) สตินทรียจะไมอาจทําอุปฏฐานกิจ (กิจคือการอุปการะจิต) สมาธินทรียจะไมอาจทํา
อวิกเขปกิจ (กิจคือทําจิตไมใหฟุงซาน) ปญญินทรียจะไมอาจทําทัสสนกิจ
(กิจคือการเห็นตามเปนจริง). เพราะฉะนั้น สัทธินทรียอันกลานั้น ตองทํา
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ใหลดลงเสียดวยพิจารณาสภาวะแหงธรรม ดวยไมทําไวในใจ เหมือนเมื่อเขา
มนสิการ สัทธินทรียที่มกี ําลังนั้น. ก็ในขอนี้มีเรื่องพระวักกลิเถระเปน ตัวอยาง.
แตถาวิริยินทรียกลา ทีนนั้ สัทธินทรีย ก็จะไมอาจทําอธิโมกขกิจได (กิจคือ
การนอมใจเชื่อ). อินทรียนอกนี้ ก็จะไมอาจทํากิจนอกนี้ แตละขอได.
เพราะฉะนั้น วิริยินทรียอ ันกลานั้น ตองทําใหลดลงดวยเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงคเปนตน . แมในขอนั้น ก็พึงแสดงเรื่องพระโสณเถระ. ความที่เมื่อ
ความกลาแหงอินทรียอันหนึ่งมีอยู อินทรียนอกนี้ จะไมสามารถในกิจของตน ๆ
ได พึงทราบในอินทรียท ี่เหลืออยางนี้แล.
ก็โดยเฉพาะในอินทรีย ๕ นี้ บัณฑิตทั้งหลาย สรรเสริญอยูซึ่งความ
เสมอกันแหงสัทธากับปญญาและสมาธิกับวิริยะ. เพราะคนมีสัทธาแกกลา
แตปญญาออน จะเปนคนเชื่องาย เลื่อมใสในสิ่งอันไมเปนวัตถุ. สวนคนมี
ปญญากลา แตสัทธาออน จะตกไปขางอวดดี จะเปนคนแกไขไมได เหมือน
โรคมราเกิดแตยา รักษาไมไดฉะนั้น วิ่งพลานไปดวยคิดวา จิตเปนกุศลเทานั้น
ก็พอ ดังนี้แลว ไมทําบุญมีทานเปนตน ยอมเกิดในนรก. ตอธรรมทั้ง ๒
เสมอกัน บุคคลจึงจะเลื่อมใสในวัตถุแท. โกสัชชะยอมครอบงําคนมีสมาธิกลา
แตวิริยะออน เพราะสมาธิเปนฝายโกสัชชะ. อุทธัจจะยอมครอบงําคนมีวิริยะ
กลา แตสมาธิออน เพราะวิริยะเปนฝายอุทธัจจะ แตสมาธิที่มีวิริยะประกอบ
เขาดวยกันแลว จะไมตกไปในโกสัชชะ. วิริยะทีม่ ีสมาธิประกอบพรอมกันแลว
จะไมตกไปในอุทธัจจะ เพราะฉะนั้น อินทรียทั้ง ๒ นั้น ตองทําใหเสมอกัน.
ดวยวา อัปปนาจะมีได ก็เพราะความเสมอกันแหงอินทรียทั้ง ๒.
อีกอยางหนึ่ง สัทธาแมมีกําลัง ก็ควรสําหรับสมาธิกัมมิกะ (ผูบําเพ็ญ
สมถกัมมัฏฐาน). เธอเมื่อสัทธามีกําลังอยางนี้ เชื่อดิ่งลงไปจักบรรลุอัปปนา
ได. ในสมาธิและปญญาเลา เอกัคคตา (สมาธิ) มีกําลังก็ควร สําหรับ
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สมาธิกัมมิกะ ดวยเมื่อเอกัคคตามีกําลังอยางนั้น เธอจะบรรลุอัปปนาได.
ปญญามีกําลัง ยอมควรสําหรับวิปสสนากัมมิกะ (ผูบําเพ็ญวิปสสนากัมมัฎฐาน).
ดวยเมื่อปญญามีกําลังอยางนั้น เธอยอมจะบรรลุลักขณปฏิเวธ (เห็นแจงไตรลักษณ) ได. แตแมเพราะสมาธิและปญญาทั้ง ๒ เสมอกัน อัปปนาก็คงมีได.
สวนสติ มีกําลังในที่ทั้งปวง จึงจะควร เพราะสติรักษาจิตไวแตความ
ตกไปในอุทธัจจะ เพราะอํานาจแหงสัทธา วิริยะ และปญญาอันเปนฝายอุทธัจจะ
และรักษาจิตไวแตความตกไปในโกสัชชะ เพราะสมาธิเปนฝายโกสัชชะ.
เพราะฉะนั้น สตินั้น จึงจําปรารถนาในที่ทั้งปวง ดุจเกลือสะตุเปนสิ่งที่พึง
ปรารถนาในกับขาวทั้งปวง และดุจสรรพกัมมิกอํามาตย (ผูรอบรูในการงาน
ทั้งปวง) เปนผูพึงปรารถนาในสรรพราชกิจฉะนั้น. เพราะฉะนั้น ทานจึง
กลาววา ก็แลสติ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปนคุณชาติจําปรารถนาในที่
ทั้งปวง. ถามวา เพราะเหตุไร. ตอบวา เพราะจิตมีสติเปนที่พึ่งอาศัย และสติ
มีการรักษาเอาไวเปนเครื่องปรากฏ การยกและขมจิตเวนสติเสีย หามีไดไม
ดังนี้.
การหลีกเวนไกลบุคคลทรามปญญา ผูไมหยั่งลงในความตางมีขันธ
เปนตน ชื่อวา การหลีกเวนบุคคลทรามปญญา. การคบหาบุคคลประกอบ
ดวยปญญาเห็นความเกิดและความเสื่อมกําหนดได ๕๐ ลักษณะ ขอวา
การคบหาบุคคลมีปญญา. การพิจารณาประเภทปาฐะ ดวยปญญาอันลึก เปน
ไปในขันธเปนตน อันละเอียด ชื่อวา การพิจารณาปาฐะที่ตองใชปญญาอัน
ลึก. ความที่จิตนอมไป โนมไป โอนไป ในอิริยาบถมีการยืนและการนั่ง
เปนตน เพื่อใหเกิดธัมมวิจยสัมโพชฌงคขึ้น ชื่อวา ความนอมจิตไปใน
ธัมมวิจยะนั้น. ก็ธัมมวิจยสัมโพชฌงคนั้น ฉันเกิดขึ้นอยางนี้แลว ยอมเจริญ
เต็มที่ได ดวยอรหัตมรรค.
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ธรรม ๑๑ ประการ ยอมเปนไปเพื่อความเกิดขึ้นแหงวิริยสัมโพชฌงค
คือ ความพิจารณาเห็นภัยในอบาย ๑ ความเปนผูปกติเห็นอานิสงส ๑ ความ
พิจารณาเห็นทางดําเนิน ๑ ความเคารพในการเที่ยวบิณฑบาต ๑ ความ
พิจารณาเห็นความเปนใหญแหงมฤดก ๑ ความพิจารณาเห็นความเปนใหญแหง
พระศาสดา ๑ ความพิจารณาเห็นความเปนใหญแหงชาติ ๑ ความพิจารณาเห็น
ความเปนใหญแหงสพรหมจารี ๑ ความหลีกเวนบุคคลเกียจคราน ๑ ความคบ
หาบุคคลปรารภความเพียร ๑ ความนอมใจไปในวิริยะนั้น ๑.
ในบทเหลานั้น เมื่อคนแมพิจารณาเห็นซึ่งภัยในอบายอยางนี้วา ใคร ๆ
ก็ไมอาจเพื่อใหวิริยสัมโพชฌงคเกิดขึ้นได ในเวลาเสวยทุกขใหญ จําเดิมแตรับ
เครื่องจองจํา ๕ อยาง ในนรกก็ดี ในเวลาที่ถูกจับดวยแหและไซดักปลาเปน
ตน ในกําเนิดดิรัจฉานก็ดี ในเวลาที่เขาทิ่มแทงดวยเครื่องประหารมีปฏักตอน
ไปเปนตน นําเกวียนไปเปนตนก็ดี ในเวลาเดือดรอนดวยความหิวกระหายใน
ปตติวิสัย ถึงหลายพันป ถึงพุทธันดรหนึ่งก็ดี ในเวลาเสวยทุกขเกิดแตลม
และแดดเปนตน เพราะอัตภาพมีเพียงหนังหุมกระดูก ขนาด ๖๐ ศอก และ
๘๐ ศอก ในกาลกัญชิกอสูรก็ดี ดูกอ นภิกษุ นี้แลเปนเวลาของทาน ดังนี้
วิริยสัมโพชฌงคก็ยอมเกิดขึ้น.
เมื่อมีปกติเห็นอานิสงสอยางนี้วา คนเกียจครานหาอาจไดโลกุตรธรรม ๙ ไม คนปรารภความเพียรเทานั้น อาจได. นี้เปนอานิสงสแหงความ
เพียร ดังนี้ วิริยสัมโพชฌงคก็ยอมเกิดขึ้น เมื่อพิจารณาเห็นทางดําเนิน
อยางนี้วา เราควรดําเนินตามทางที่พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธะ และมหา
สาวกทั้งปวงดําเนินไปแลว และทางนั้น คนเกียจครานหาอาจดําเนินไปไดไม
ดังนี้ วิริยสัมโพชฌงคก็ยอมเกิดขึ้น.
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เมื่อพิจารณาเห็นซึ่งความเคารพในบิณฑบาตอยางนั้นวา คนที่อุปฏฐาก
ทานดวยบิณฑบาตเปนตนเหลานี้ จะเปนญาติทาสกรรมกรของทาน ก็หามิได
เลย พวกเขาเหลานั้น ถวายบิณฑบาตเปนตนอันประณีตดวยคิดวา พวกเรา
อาศัยทานเลี้ยงชีพ ก็หามิได โดยทีแ่ ท ก็หวังการทําของตนวามีผลใหญ จึง
ไดถวาย. ถึงพระศาสดาทรงพิจารณาเห็นอยูอยางนั้นวา ภิกษุนี้ บริโภคปจจัย
เหลานี้แลว มีรางกายแข็งแรงมาก จักอยูสบายดังนี้ จึงไมทรงอนุญาตปจจัยแก
ทาน โดยทีแ่ ท ทรงอนุญาตปจจัยเหลานั้นดวยพระดําริวา ภิกษุนี้ เมือ่
บริโภคปจจัยเหลานี้ จักทําสมณธรรมพนจากวัฏทุกข บัดนี้ เมื่อทานนั้น
เปนคนเกียจคราน จักไมเคารพกอนขาวนั้น แตทานผูปรารภความเพียรเทา
นั้น ชื่อวา เคารพในบิณฑบาท วิริยสัมโพชฌงคก็ยอมเกิดขึ้น เหมือนที่
เกิดขึ้นแกพระมหามิตตเถระ ผูพิจารณาอยูซึ่งความเคารพในบิณฑบาต.
ไดยินวา พระเถระอยูประจําในถ้ํากสกะ มหาอุบาสิกาคนหนึ่งในโคจร
คามของพระเถระนั้นแล ทําพระเถระใหเปนบุตรบํารุงอยู วันหนึ่งเมื่อนางไป
ปา จึงกลาวกะธิดาวา แม ขาวสารเกา อยูในทีโ่ นน น้ํานมอยูในที่โนน
เนยใสอยูในที่โนน น้ําออยอยูในที่โนน เจาจงหุงขาวแลวถวายพรอมกับน้ํานม
เนยใสและน้ําออยในเวลาอัยยมิตตเถระผูเปนพี่ชายของเจามาแลวเถิด เจาพึง
บริโภคสวนเมื่อวาน แมบริโภคขาวดังที่สุกดวยน้ําสมแลว ดังนี้. ธิดาจึง
ถามวา แมกลางวันแมจักกินอะไร. มารดาจึงกลาววา ลูก เจาจงตมขาวยาคู
เปรี้ยวดวยขาวสารปนรํา ใสผักวางไว.
พระเถระหมจีวรเสร็จ พอนําบาตรออกไปไดยินเสียงนั้น จึงสอนตน
วา ไดยินวา มหาอุบาสิกาบริโภคขาวตังดวยน้ําสม ถึงกลางวันก็จักบริโภค
ขาวยาคูเปรี้ยวใสผัก ยังบอกขาวสารเกาเปนตนไว เพื่อประโยชนแกเจา ก็
แลนางนั้น อาศัยกรรมนั้นแลว จะหวังที่นา สิ่งของ ภัตร ก็หามิไดเลย แต
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นางปรารถนาสมบัติ ๓ จึ งถวาย เจาจักอาจเพื่อใหสมบติเหลานั้นแกนางได
หรือไม คิดวา เจายังมีราคะ โทสะ โมหะอยู ไมอาจรับบิณฑบาตนี้ได
ดังนี้ แลวจึงใสบาตรไวในถุง ปลดรังดุม กลับไปยังถ้ํากสกะนั่นแล วางบาตร
ไวภายใตเตียง พาดจีวรไวที่ราวจีวร นั่งตั้งใจมั่น ทําความเพียรวา เราไม
บรรลุพระอรหัตแลว จักไมออกไป ดังนี้. ภิกษุอยูไมประมาทตลอดกาลนาน
เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัตกอนภัตเปนมหาขีณาสพ ทําการแยมออกไป
ดุจปทุมกําลังแยม. เทพยดาสิงอยูที่ตนไมใกลประตูถาเปลงอุทานวา
ขาแตบรุ ุษอาชาไนย ความนอบนอม
จงมีแดทาน ขาแตบุรษุ ผูสูงสุด ความ
นอบนอมจงมีแดทาน ขาแตทานนฤทุกข
ทานเปนทักขิไณยบุคคล ผูมีอาสวะสิ้น
แลว ดังนี้
จึงเรียนวา ขาแตทานผูเจริญ หญิงแกถวายภิกษาแกพระอรหันตเชนทาน ผูเขา
ไปบิณฑบาทแลว จักพนจากทุกข. พระเถระลุกขึ้นเปดประตูมองดูเวลา รูวา
ยังเชาอยู จึงถือเอาบาตรและจีวรเขาไปยังบาน. ฝายนางทาริกา จัดภัตไว
พรอมแลว นั่งแลดูประตูอยูวา พระพี่ชายของเราจักมาบัดนี้ พระพี่ชายของ
ราจักมาบัดนี้ . เมื่อพระเถระถึงประตูเรือน นางรับบาตร บรรจุบาตรใหเต็ม
ดวยบิณฑบาต น้ํานม ประกอบดวยเนยใสและน้ําออย วางไวในมือ. พระเถระ
ทําอนุโมทนาวา จงมีความสุขเถิด เสร็จแลวก็หลีกไป. แมนางก็ยืนแลดู
พระเถระนั้นอยู. เพราะวาผิวพรรณของพระเถระในวันนั้นบริสุทธิ์ยิ่งนัก
อินทรียก็ผองใส สีหนาเปลงปลั่งดังตาลสุกหลุดจากขั้ว.
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มหาอุบาสิกากลับจากปาแลว จึงถามวา ลูก พระพี่ชายของเจามาแลว
หรือ. นางบอกความเปนไปนั้นทั้งปวง. อุบาสิกาทราบวา กิจแหงบรรพชิต
ของบุตรของเราถึงที่สุดแลวในวันนี้ จึงกลาววา ลูก พระพี่ชายของเจา ยอม
ยินดีในพระพุทธศาสนา จะกระสันก็หาไม ดังนี้.
เมื่อพิจารณาเห็นความเปนใหญแหงมรดกวา อริยทรัพย ๗ นี้เปน
มรดกอันยิ่งใหญของพระศาสดา คนเกียจคราน หาอาจรับมรดกนั้นไดไม.
เปรียบเหมือนมารดาบิดาไมรับรองบุตรผูปฏิบัติผิดวา ผูนี้ไมใชบุตรของเรา
โดยความลวงไปแหงมารดาบิดาเหลานั้น เขาก็ไมไดมรดก ฉันใด แมคน
เกียจคราน ยอมไมไดมรดกคืออริยทรัพยนี้ ฉันนั้น ผูปรารภความเพียร
เทานั้น ยอมไดดังนี้ วิรยิ สัมโพชฌงคก็ยอมเกิดขึ้น.
แมเมื่อพิจารณาเห็นความเปนใหญแหงพระศาสดาอยางนี้วา ก็แล
พระศาสดาของทานใหญ คือ ในกาลที่พระศาสดาทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ
ของพระมารดาของทานก็ดี ในการเสด็จทรงผนวชก็ดี ในการตรัสรูก็ดี ใน
การทรงยังธรรมจักรใหเปนไป ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย การเสด็จลงจาก
เทวโลกและในการทรงปลงอายุสังขารก็ดี ในกาลปรินิพพานก็ดี หมื่นโลกธาตุ
ไดหวั่นไหวแลว คนที่บวชในศาสนาของพระศาสดาเห็นปานนี้ เปนผู
เกียจคราน สมควรหรือ ดังนี้ วิริยสัมโพชฌงคก็ยอมเกิดขึ้น.
แมเมื่อพิจารณาเห็นความเปนใหญแหงชาติอยางนี้วา บัดนี้แมโดยชาติ
ทานไมใชมีชาติต่ํา คือ ทานเกิดในวงศของพระเจาโอกกากราช สืบตอจาก
พระเจามหาสมมติ อันไมปะปนกัน เปนหลานของพระเจาสุทโธทนมหาราช
และพระนางมหามายาเทวี เปนนองของราหุลภัทร ทานไดชื่อวา เปนชินบุคคล
เห็นปานนี้ เกียจครานอยู ไมสมควรเลยดังนี้ วิริยสัมโพชฌงคก็ยอมเกิดขึ้น
แมเมื่อพิจารณาเห็นความเปนใหญแหงสพรหมจารีอยางนั้นวา พระสารีบุตร
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พระโมคคัลลานะ และมหาสาวก ๘๐ แทงตลอดซึ่งโลกุตรธรรมไดดว ย
ความเพียรเทานั้น สวนทานดําเนินหรือไมดําเนินไปตามทางของสพรหมจารี
เหลานั้น ดังนี้ วิริยสัมโพชฌงคก็ยอมเกิดขึ้น.
แมเมื่อหลีกเวนบุคคลเกียจครานละความเพียรทางกายและทางจิตเสีย
เชนงูเหลือมใหทองเต็มแลวก็หยุด แมคบหาบุคคลผูปรารภความเพียร มีใจ
เด็ดเดี่ยว แมผูมีจิตนอมไป โนมไปและโอนไป เพื่อความเกิดขึ้นแหงความ
เพียรในอิริยาบถมีการยืนและการนั่งเปนตน วิริยสัมโพชฌงคก็ยอมเกิดขึ้น แต
วิริยสัมโพชฌงคนั้นที่เกิดขึ้นแลวอยางนั้น ยอมเจริญเต็มที่ไดดวยอรหัตมรรค.
ธรรม ๑๑ ประการ ยอมเปนไปเพื่อความเกิดขึ้นแหงปติสัมโพชฌงค
คือ ระลึกถึงพระพุทธคุณ ๑ ระลึกถึงพระธรรมคุณ ๑ ระลึกถึงพระสังฆคุณ ๑
ระลึกถึงศีล ๑ ระลึกถึงการบริจาค ๑ ระลึกถึงเทวดา ๑ ระลึกถึงคุณพระนิพพาน ๑ ความหลีกเวนคนเศราหมอง ๑ ความคบหาคนผองใส ๑ ความ
พิจารณาความแหงพระสูตรอันชวนเลื่อมใส ๑ ความนอมใจไปในปตินั้น ๑.
เมื่อระลึกถึงพระพุทธคุณก็ดี ปติสัมโพชฌงคยอมเกิดขึ้นแผไปทั่วสรีระ
จนถึงอุปจาระ เมื่อระลึกพระธรรมคุณ พระสังฆคุณก็ดี บรรพชิตผูพิจารณา
เห็นจตุปาริสุทธิศีล ที่ตนรักษาอยู ไมขาดตลอดกาลนานก็ดี คฤหัสถพิจารณา
ศีลอยูก็ดี ผูถวายโภชนะอันประณีตในคราวทุพภิกขภัยเปนตน แกสพรหมจารี
แลว พิจารณาเห็นจาคะวา เราไดถวายโภชนะชื่ออยางนี้อยูก็ดี แมคฤหัสถ
พิจารณาเห็นทานอันตนถวายแกผูมีศีลทั้งหลาย ในกาลเห็นปานนี้ก็ดี คน
ประกอบดวยคุณเหลาใด ถึงความเปนเทวดา เมี่อพิจารณาเห็นความที่คุณ
เห็นปานนั้นมีอยูในคนก็ดี เมื่อพิจารณาเห็นวา กิเลสที่ขมไวไดดวยสมาบัติ
ไมฟุงซานเลยถึง ๖๐ ป ถึง ๗๐ ป ดังนี้ก็ดี เมื่อหลีกเวน บุคคลที่เศราหมอง
เหมือนธุลีบนหลังลา โดยไมมีความเลื่อมใสและเยื่อใยในพระพุทธเจาเปนตน
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เห็นความเศราหมองอันสะสมไวแลว ในการกระทําความไมเคารพ ในการ
เห็นลานพระเจดีย ลานโพธิ์และพระเถระก็ดี.
ผูคบหาคนที่สนิทสนมมีจิตออนโยน มากดวยความเลื่อมใสในพระพุทธเจาเปนตนก็ดี พิจารณาเห็นพระสูตรอันชวนเลื่อมใส อันแสดงคุณแหง
พระรัตนตรัยก็ดี ผูมีจิตนอมไป โนมไป โอนไป เพื่อความเกิดขึ้นแหงปติ
ในอิริยาบถทั้งหลายมีการยืนและการนั่งเปนตนก็ดี ปติสัมโพชฌงคยอมเกิดขึ้น
แตปติสัมโพชฌงคนั้นเกิดขึ้นแลวอยางนั้น ยอมเจริญเต็มที่ไดดวยอรหัตมรรค.
ธรรม ๗ ประการ ยอมเปนไปเพื่อความเกิดขึ้นแหงปสสัทธิ
สัมโพชฌงค คือ เสพโภชนะอันประณีต ๑ เสพฤดูที่เปนสุข ๑ เสพอิริยาบถ
อันเปนสุข ๑ ประกอบความเพียรปานกลาง ๑ หลีกเวนบุคคลผูมีกายกระสับ
กระสาย ๑ คบหาบุคคลผูมีกายสงบ ๑ นอมจิตไปในปสสัทธินั้น ๑.
เมื่อบริโภคโภชนะอันสบาย ประณีต ละเอียดก็ดี เสพฤดูอันสบาย
และอิริยาบถอันสบาย ในฤดูหนาวและรอน และในอิริยาบถทั้งหลายมีการยืน
เปนตนก็ดี ปสสัทธิยอมเกิดขึ้น สวนผูใดเปนชาติมหาบุรุษ ยอมอดทนใน
อิริยาบถตามฤดูทั้งปวง ขอนั้น ทานมิไดกลาวหมายถึงคํานั้น เมื่อเวนฤดูและ
อิริยาบถอันมีสวนไมเสมอกันแหงฤดูและอิริยาบถที่มีสวนเสมอและไมเสมอกัน
แลว เสพฤดูและอิริยาบถที่มีสวนเสมอกัน ปสสัทธิก็ยอมเกิดขึ้น. ความพิจารณา
เห็นความที่ตนและผูอื่นมีกรรมเปนของตน เรียกวาประกอบความเพียรปาน
กลาง. ดวยการประกอบความเพียรปานกลางนี้ ปสสัทธิก็ยอมเกิดขึ้น ผูใดเที่ยว
เบียดเบียนผูอื่นอยู ดวยกอนดินและทอนไมเปนตน เมื่อหลีกเวนบุคคลผูมี
กายกระสับกระสายเห็นปานนั้นเสียก็ดี คบหาบุคคลผูมีกายสงบ ผูสํารวมมือก็ดี
ผูมีจิตนอมไป โนมไป โอนไปเพื่อความเกิดขึ้นแหงปสสัทธิ ในอิรยิ าบถ
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ทั้งหลายมีการยืนและการนั่งเปนตนก็ดี ปสสัทธิก็ยอมเกิดขึ้น แตปสสัทธิสัม
โพชฌงคเกิดขึ้นแลวอยางนั้น ยอมเจริญเต็มที่ไดดวยอรหัตมรรคดวยประการฉะนี้. .
ธรรม ๑๑ ประการ ยอมเปนไปเพื่อความเกิดแหงสมาธิสัมโพชฌงค
คือ ความทําวัตถุใหสละสลวย ๑ ความปรับอินทรียใหเสมอกัน ๑ ความ
ฉลาดในนิมิต ๑ ความยกจิตในสมัย ๑ ความขมจิตในสมัย ๑ ความทําจิต
ใหราเริงในสมัย ๑ ความเพงดูจิตอยูเฉย ๆ ในสมัย ๑ หลีกเวนบุคคลผูมีจิต
ไมเปนสมาธิ ๑ คบหาบุคคลผูมีจิตเปนสมาธิ พิจารณาวิโมกข ๑ นอมจิต
ไปในสมาธินั้น ๑.
บรรดาบทเหลานั้น ความทําวัตถุใหสละสลวย และความปรับอินทรีย
ใหเสมอกัน พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลว. ความฉลาดในการถือเอากสิณนิมิต
ชื่อวา ความฉลาดในนิมิต. บทวา สมเย จิตฺตสฺส ปคฺคณฺหณตา
ความวา ในสมัยใด มีจิตหดหู เพราะเหตุมีความเพียรยอหยอนนักเปนตน
ในสมัยนั้น ยกจิตนั้นดวยยการใหธัมมวิจยะวิริยะและปติสัมโพชฌงคตั้งขึ้น.
บทวา สมเย จิตฺตสฺส นิคฺคณฺหณตา ความวา ในสมัยใด มีจติ ฟุงซาน
เพราะเหตุปรารภความเพียรเกินไปเปนตน ในสมัยนั้น ขมจิตนั้น ดวยการให
ปสสัทธิ สมาธิ อุเบกขาสัมโพชฌงคตั้งขึ้น. บทวา สมเย สมฺปหสนตา
ความวา ในสมัยใด จิตไมมีอัสสาทะเพราะความพยายามทางปญญาออนไปก็ดี
เพราะไมไดความสุขอันเกิดแตความสงบก็ดี ในสมัยนั้น พระโยคาวจร ยอม
พิจารณาวัตถุอัน ใหเกิดสังเวช ๘ อยาง. วัตถุทงั้ หลาย คือชาติ ชรา พยาธิ
และมรณะเปน ๔ อบายทุกขเปนที่ ๕ ทุกขมีวัฏฏะเปนมูลในอดีต ทุกขมีวัฏฏะ
เปนมูลในอนาคต ทุกขมีการแสวงหาอาหารเปนมูลในปจจุบัน ชื่อวา สังเวค
วัตถุ ๘. เธอยอมยังความเลื่อมใสใหเกิดดวยการระลึกถึงคุณแหงพระรัตนตรัย
นี้เรียกวา ความทําจิตใหราเริงในสมัย. ชื่อวา ความเพงดูจิตอยูเฉย ๆ ในสมัย
ไดแก ในสมัยใด จิตอาศัยความปฏิบัติชอบ เปนจิตไมหดหู ไมฟุงซาน
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ไมมีอัสสาทะเปนไปสม่ําเสมอในอารมณ ดําเนินไปสูวิถีแหงสมถะ ในสมัยนั้น
เธอไมตองขวนขวายในการยก การขม และการทําใหมันราเริง ดุจสารถี
เมื่อมาทั้งหลายวิ่งไปเรียบรอย ก็ไมขวนขวายฉะนั้น นี้เรียกวา ความเพงดู
จิตอยูเฉย ๆ ในสมัย. การหลีกเวนไกลบุคคลผูมีจิตฟุงซาน ยังไมถึงอุปจาระ
หรืออัปปนา ชื่อวา หลีกเวน บุคคลผูมีจิตไมเปนสมาธิ. การเสพ การคบทา
การเขาไปนั่งใกลบุคคลผูมีจิตเปนสมาธิดวยอุปจาระ หรืออัปปนา ชื่อวา การ
คบหาบุคคลผูมีจิตเปนสมาธิ. ความที่จิตนอมไป โนมไป โอนไปเพื่อเกิด
สมาธิในอิริยาบถทั้งหลาย มีการยืนและการนั่งเปนตน ชื่อวา ความนอมจิต
ไปในสมาธินั้น. ก็เธอเมื่อปฏิบัติอยางนี้ สมาธิสมั โพชฌงคนั้น ยอมเกิดขึ้น
ก็สมาธิสัมโพชฌงคนั้น เกิดขึ้นแลวอยางนี้ ยอมเจริญเต็มที่ไดดวยอรหัตมรรค.
ธรรม ๕ ประการ ยอมเปนไปเพื่อความเกิดขึ้นแหงอุเบกขา
สัมโพชฌงค คือ ความวางเฉยในสัตว ๑ ความวางเฉยในสังขาร ๑ ความหลีก
เวนบุคคลผูพัวพันอยูในสัตวและสังขาร ๑ ความคบหาบุคคลผูวางเฉยในสัตว
และสังขาร ๑ ความนอมจิตไปในอุเบกขานั้น ๑.
บรรดาบทเหลานั้น เธอใหความวางเฉยในสัตวตั้งขึ้น ดวยอาการ ๒
คือดวยการพิจารณาเห็นความที่สัตวมีกรรมเปนของ ๆ ตนอยางนี้วา ทานมา
ดวยกรรมของตน ก็จักไปดวยกรรมของตนนั่นแหละ แมเขามาดวยกรรม
ของตน ก็จักไปดวยกรรมของตนนั่นแหละ ทานจะพัวพันกับใครดังนี้ และ
ดวยการพิจารณาเห็นมิใชสัตวอยางนี้วา โดยปรมัตถสัตวไมมีเลย ทานนั้นจะ
พัวพันกับใครเลา ดังนี้. ยอมใหความวางเฉยในสังขารตั้งขึ้น ดวยอาการ ๒
คือ ดวยการพิจารณาเห็นความไมมีเจาของอยางนี้วา จีวรนีเ้ ขาถึงความมีสี
เปลี่ยนไป และความคร่ําคราโดยลําดับ เปนทอนผาสําหรับเช็ดเทา จักเปน
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ของควรเอาปลายไมเทาเขี่ยทิ้งไป ถาเจาของผานั้นมี ไมควรใหผานั้นพินาศ
ไปอยางนี้. และดวยการพิจารณาเห็นความเปนของชั่วเวลาหนึ่งอยางนี้วา สิ่งนี้
ไมแนนอน เปนของชั่วเวลาหนึ่ง ดังนี้. แมในบาตรเปนตน พึงประกอบ
วาจาเหมือนในจีวรฉะนั้น.
ในบทวา สตฺตสขารเกลายมปุคฺคลปริวชฺชนตา นี้ มีความวา
บุคคลใดเปนคฤหัสถยอมยึดถือบุตรและธิดาเปนตนของตนวาของเราก็ดี เปน
บรรพชิต ยึดถืออันเตวาสิกและผูรวมอุปชฌายกันเปนตน ของตนวา ของเรา
ชวยทํากิจมีการตัดผม การเย็บ การซัก การยอมจีวรและสุมบาตรเปนตน
ของอันเตวาสิกเปนตนดวยมือของตน เมื่อไมเห็นแมเพียงครูเดียว ยอมมองหา
ทั้งขางนี้ ขางโนน ดุจเนื้อตื่นวา สามเณรโนนไปไหน ภิกษุหนุมโนน ไป
ไหนดังนี้ แมถูกคนอื่นขอรองกะทาน เพื่อประโยชนแหงการตัดผมเปนตนวา
ทานจะใหสามเณรโนนแกเราสักครูกอนเถิด ยอมไมใหดวยกลาววางานสวนตัว
เรายังไมใชเขาใหทําเลย พวกทานพาเขาไปจักลําบากดังนี้ นี้ชื่อวา ความ
พัวพันในสัตว. สวนภิกษุใดยึดถือจีวรบาตรชามเล็ก ไมถือเปนตนวาของเรา
ไมใหคนอื่นแมเอามือจับ ถึงจะถูกเขาขอรองอยูตลอดเวลา ก็กลาวอยูวา ถึง
พวกเราก็ปรารถนาทรัพย จึงไมใชสอย เราจักใหแกทานทั้งหลายไดอยางไร
ภิกษุนี้ชื่อวา พัวพันในสังขาร สวนผูใดเปนผูวางเฉยแมในวัตถุทั้งสองเหลา
นั้น ผูนี้ชื่อวาเปนผูวางเฉยในสัตวและสังขาร. ดวยอาการอยางนี้ อุเบกขา
สัมโพชฌงคนี้ จึงเกิดขึ้นแกบุคคล ผูห ลีกเวนไกลบุคคลผูพัวพันในสัตวและ
สังขารเห็นปานนี้บาง ผูคบหาบุคคลผูวางเฉยในสัตวและสังขารอยูบาง ผูมีจิต
นอมไป โนมไป โอนไป เพื่อความเกิดขึ้นแหงอุเบกขาสัมโพชฌงคนั้น ใน
อิริยาบถมีการยืนและการนั่งเปนตนบาง. แตอุเบกขาสัมโพชฌงคนั้นอันเกิด
ขึ้นแลวอยางนี้ ยอมเจริญเต็มที่ไดดวยยอรหัตมรรค.
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บทวา อสุภนิมติ ฺต ไดแก ธรรมมีอสุภะเปนอารมณ อันตางดวย
อุทธุมาตกอสุภกัมมัฏฐานเปนตน การทําไวในใจถึงอุบาย การทําไวในใจ
ถึงทาง การทําไวในใจถึงความเกิด ชื่อวา โยนิโสมนสิการ ในบทวา โยนิโส
มนสิการพหุลีกาโร นี.้
อนึ่ง ธรรม ๖ ประการ ยอมเปนไปเพื่อละกามฉันทะ คือการเรียนเอา
อสุภนิมิต ๑ การตามประกอบในอสุภภาวนา ๑ ความมีทวารอันคุมครองใน
อินทรีย ๑ ความรูจักประมาณในโภชนะ ๑ ความมีเพื่อนเปนคนดี ๑ เรื่องที่เปน
สัปปายะ ๑ เพราะวาเมื่อเรียนเอาอสุภนิมิต ๑๐ อยางก็ดี เมื่อเจริญอสุภนิมิต
๑ อยางก็ดี ผูมีทวารอันตนคุมครองแลวในอินทรียก็ดี ผูรจู ักประมาณใน
โภชนะโดยเวนคําขาว ๔-๕ คําไวโอกาสดื่มน้ําเปนปกติก็ดี ก็ละกามฉันทะ
ได. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ภิกษุควรเวน คําขาว ๔ - ๕ คําไว
ดื่มน้ํา ก็พอสําหรับภิกษุผูมีใจเด็ดเดี่ยว
เพื่ออยูผ าสุก.
เมื่อคบหากัลยาณมิตร ผูยินดีในอสุภภาวนาเชนพระติสสะผูบําเพ็ญอสุภกัมมัฏฐาน ก็ละกามฉันทะได. แมในการกลาวคําเปนสัปปายะในอสุภนิมิต
๑๐ ในอิริยาบถมีการยืนและการนั่งเปนตน ก็ละไดเหมือนกัน. เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ธรรม ๖ ประการ ยอมเปนไปเพื่อละกามฉันทะดังนี้. สวน
กามฉันทะที่ละไดดวยธรรม ๖ ประการเหลานี้ ยอมไมเกิดขึ้นตอไป ดวย.
อรหัตมรรค.
อัปปนาก็ดี อุปจาระก็ดี ก็ควรในบทที่กลาววา เมตตา ในบทวา
เมตฺตา เจโตวิมุตฺติ นี้. อัปปนาอยางเดียวชื่อวา เจโตวิมุตฺติ. โยนิโส
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มนสิการมีลกั ษณะตามที่กลาวแลว. อนึ่ง ธรรม ๖ ประการ ยอมเปนไปเพื่อละ
พยาบาท คือ การถือเอาเมตตานิมิต ๑ การประกอบเมตตาภาวนา ๑ การ
พิจารณาความที่สัตวมีกรรมเปนของ ๆ ตน ๑ ความเปนผูพิจารณามาก ๑
คบเพื่อนเปนคนดี ๑ เรือ่ งที่เปนสัปปายะ ๑ แทจริง แมเมื่อถือเอาเมตตา
ดวยอํานาจแหงเมตตาที่แผทั่วทิศ ทั้งเจาะจงและไมเจาะจง อยางใดอยางหนึ่ง
ละพยาบาทได ในกาลนัน้ เมื่อเจริญเมตตาดวยอํานาจการแผทั่วทิศ ทั้งเจาะจง
ทั้งไมเจาะจงก็ดี พิจารณาความที่ตนและผูอื่นมีกรรมเปนของ ๆ ตนอยางนี้วา
ทานโกรธจักทําอะไรแกเขาได ทานจักสามารถทําศีลเปนตน ของเขาใหพินาศ
หรือ ทานมาดวยกรรมของตน ก็จักไปดวยกรรมของที่นั่นแหละมิใชหรือ
ชื่อวา ความโกรธตอผูอื่นเปนเชนกับบุคคลถือเอาถานเพลิงที่มีเปลวไปปราศ
แลว ซี่เหล็กอันรอนและคูถเปนตนแลว ประสงคจะประหารผูอื่น. แมเขา
โกรธ จักทําอะไรตอทานได เขาจักทําศีลเปนตนของทานใหพินาศหรือ เขา
มาดวยกรรมของตนก็จักไปดวยกรรมของตนนั่นแหละ ความโกรธของตนจัก
ตกบนกระหมอมของเขานั่นเอง ดุจเครื่องประหารที่มิไดหุมหอ และดุจกําธุลี
ที่ตนซัดไปทวนลมฉะนั้น ดังนี้ก็ดี ผูพิจารณาความที่ตนและผูอื่นมีกรรมเปน
ของ ๆ ตนทั้งสอง ยืนพิจารณาอยูก็ดี ผูคบหากัลยาณมิตร ยินดีในเมตตา
ภาวนาเชนกับพระอัสสุคุตตเถระก็ดี ยอมละพยาบาทได. แมในเรื่องเปนสัปปายะ
อาศัยเมตตาในอิริยาบถมีการยืนและการนั่งเปนตน ก็ละไดเหมือนกัน.
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ธรรม ๖ ประการ ยอมเปนไปเพื่อละพยาบาท
ดังนี้. ก็พยาบาทอันละไดดวยธรรม ๖ ประการเหลานี้ ยอมเกิดขึ้นไมไดตอไป
ดวยอนาคามิมรรค.
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บทเปนตนวา อตฺถิ ภิกขฺ เว อรติ มีเนื้อความอันกลาวแลวแล.
อนึ่ง ธรรม ๖ ประการ ยอมเปนไปเพื่อละถีนมิทธะ คือ การถือเอานิมิตใน
โภชนะที่เกิน ๑ การเปลี่ยนอิริยาบถ ๑ มนสิการถึงอาโลกสัญญา ๑ การอยู
กลางแจง ๑ คบเพื่อนเปนคนดี ๑ เรือ่ งเปนที่สัปปายะ ๑.
แมเมื่อถือเอานิมิตในโภชนะที่เกินอยางนี้วา ภิกษุเมื่อบริโภคโภชนะ
เหมือนพราหมณที่ชื่อวาอาหรหัตถกะ ทีช่ ื่อวาภุตตวิมมิตกะ. ที่ชื่อวาตัตรวัฏฏกะ ทีช่ ื่อวาอลังสาฎกะ ทีช่ ื่อวากากมาสกะ แลวนั่งที่พักกลางคืนและ
ที่พักกลางวัน กระทําสมณธรรม ถีนมิทธะยอมมาตรอบงําเหมือน
ชางใหญ. ถีนมิทธะนั้นจะไมมีแกภิกษุผูเวนโอกาสแหงคําขาว ๔-๕ คํา
ไวดื่มน้ําเปนปกติ ยอมละถีนมิทธะได. ถีนมิทธะยอมครอบงําในอิริยาบถใด
เมื่อเปลี่ยนอิริยาบถอื่นจากอิริยาบถนัน้ เสียก็ดี กระทําไวใน ใจถึงแสงสวางแหง
ดวงจันทรประทีปและคบเพลิงในกลางคืน แสงสวางดวงอาทิตยในกลางวันก็ดี
อยูในกลางแจงก็ดี คบหากัลยาณมิตรผูละถีนมิทธะไดเชนมหากัสสปเถระก็ดี
ยอมละถีนมิทธะได. แมในเรื่องที่เปนสัปปายะอาศัยธุดงค ในอิริยาบถมีการ
ยืนและการนั่งเปนตนก็ดี ยอมละถีนมิทธะไดเหมือนกัน. เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ธรรม ๖ ประการ ยอมเปนไปเพื่อละถีนมิทธะดังนี้. ก็ถีนมิทธะ
อันละไดดวยธรรม ๖ ประการเหลานี้ ยอมไมเกิดขึ้นตอไปดวยอรหัตมรรค.
บทเปนตนวา อตฺถิ ภิกฺขเว เจตโส วูปสโม มีเนื้อความ
อันกลาวแลวแล. ก็อนึ่ง ธรรม ๖ ประการ ยอมเปนไปเพื่อละอุทธัจจกุกกุจจะ
คือ ความเปนพหูสูต ๑ ความเปนผูไตถาม ๑ ความชํานาญในพระวินัย ๑
คบวุฑฒบุคคล ๑ คบเพื่อนเปนคนดี ๑ เรื่องเปนสัปปายะ ๑ แมเมื่อภิกษุ
เรียนหนึ่งนิกายหรือสามนิกาย สี่นกิ ายหรือหานิกาย ดวยสามารถแหงพระบาลี
และดวยสามารสแหงอรรถ แมโดยความเปนพหูสูตบุคคล ยอมละอุทธัจจกุกกุจจะได. ผูมากดวยการไตถามสิ่งที่ควรและไมควรก็ดี ผูชํานาญเพราะ
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เปนผูเชี่ยวชาญ ในพระวินัยบัญญัติก็ดี ผูเขาไปหาพระเถระผูแกก็ดี คบหา
กัลยาณมิตรผูทรงวินัย เชนพระอุบาลีเถระก็ดี ยอมละอุทธัจจกุกกุจจะได.
แมในเรื่องเปนสัปปายะ อันอาศัยสิ่งที่ควรและไมควร ยอมละไดเหมือนกัน.
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ธรรม ๖ ประการ ยอมเปนไปเพื่อละอุจทธัจจกุกกุจจะ ดังนี้. ก็ในอุทธจัจกุกกุจจะอันละไดดวยธรรม ๖ ประการเหลานี้
อุทธัจจะ ยอมเกิดขึ้นไมไดตอไป ดวยยอรหัตมรรค กุกกุจจะไมเกิดขึ้นดวย
อนาคามิมรรคดวยประการฉะนี้.
แมบทเปนตนวา กุสลากุสลา ธมฺมา มีเนื้อความอันกลาวแลวแล.
อนึ่ง ธรรม ๖ ประการ ยอมเปนไปเพื่อละวิจิกิจฉา คือ ความเปนพหูสูต ๑
ความเปนผูไตถาม ๑ ความชํานาญในพระวินยั ๑ ความเปนผูมากดวย
อธิโมกข ๑ คบเพื่อนเปนคนดี ๑ เรื่องเปนสัปปายะ ๑.
แมเมื่อภิกษุ เรียนเอาหนึ่งนิกายหรือ ฯลฯ หรือหานิกายดวยสามารถ
แหงพระบาลี และดวยสามารถแหงอรรถ แมโดยความเปนพหูสูตบุคคล
ยอมละวิจิกิจฉาได. เธอปรารภพระรัตนตรัย มากดวยการไตถามก็ดี ผูเชี่ยวชาญ
ในพระวินัยก็ดี ผูมากดวยความนอมใจไปกลาวคือศรัทธาที่สําเร็จในรัตนะสาม
ก็ดี คบกัลยาณมิตรเชนพระวักกลิเถระผูนอมไปในศรัทธาก็ดี ละวิจิกิจฉาได.
แมในเรื่องเปนสัปปายะอาศัยคุณแหงรัตนะทั้งสามในอิริยาบถมีการยืนและการ
นั่งเปนตน ก็ยอมละไดเหมือนกัน. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ธรรม ๖
ประการ ยอมเปนไปเพื่อละวิจิกิจฉา ดังนี้. ก็วิจิกิจฉาอันละไดดวยธรรม ๖
ประการเหลานั้น ยอมไมเกิดขึ้นตอไปดวยโสดาปตติมรรค. ในพระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาทรงเปลี่ยนเทศนา โดยฐานะสาม ทรงถือเอาธรรมอัน
เปนยอดดวยพระอรหัต ดวยประการฉะนี้.
ในที่สุดแหงเทศนา พวกภิกษุ ๕๐๐ รูปไดบรรลุพระอรหัต.
จบอรรถกถาอาหารสูตรที่ ๑
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๒. ปริยายสูตร

วาดวยปริยายนิวรณ ๕
[๕๔๗] ครั้งนัน้ ภิกษุมากรูป เวลาเชา นุงแลว ถือบาตรและจีวร
เขาไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี. ครัง้ นั้น ภิกษุเหลานั้นไดมีความดําริวา
เวลานี้เราจะเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีกอน ก็ยังเชานัก ถากระไร
เราพึงเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเถิด. ภิกษุเหลานั้นจึง
เขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ไดปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถีย
ปริพาชก ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง. ครั้นแลว พวกอัญญเดียรถียปริพาชกไดกลาวกะภิกษุเหลานั้นวา
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย พระสมณโคคมแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายอยางนั้นวา
มาเถิด ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละนิวรณ ๕ อันเปนอุปกิเลสของใจ
ทอนกําลังปญญา แลวเจริญโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง ดังนี้. แมพวกเราก็
แสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายอยางนั้นวา มาเถิด ผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลาย
จงละนิวรณ ๕ อัน เปนอุปกิเลสของใจ ทอนกําลังปญญา แลวเจริญโพชฌงค ๗
ตามเปนจริง. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ในการแสดงธรรมของเรานี้ อะไรเปน
ความแปลกกัน อะไรเปนประโยชนอันยิ่ง อะไรเปนความตางกัน ระหวาง
ธรรมเทศนาของพวกเรากับธรรมเทศนาของพระสมณโคดม หรืออนุศาสนี
ของพวกเรากับอนุศาสนีของพระสมณโคดม.
[๕๔๘] ครั้งนั้น ภิกษุเหลานั้นไมชื่นชม ไมคัดคานคําพูดของ
อัญญเดียรถียปริพาชกพวกนั้น ครั้นแลวลุกจากอาสนะหลีกไปดวยตั้งใจวา
เราทั้งหลายจักทราบเนื้อความแหงคําพูดนี้ในสํานัก พระผูมีพระภาคเจา.
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[๕๔๙] ครั้งนัน้
ภิกษุเหลานั้นครั้นเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี
เวลาปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลวไดกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เมื่อเชาวันนี้ ขาพระองค
ทั้งหลายนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี ขาพระองค 
ทั้งหลายไดมีความดําริวา เวลานี้เราจะเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีกอน
ก็ยังเชานัก ถากระไร เราพึงเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก
เถิด. ลําดับนั้น ขาพระองคทั้งหลาย เขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถีย-
ปริพาชก ไดปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ครั้นผานการปราศรัย
พอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. พวกอัญเดียรถีย-
ปริพาชกไดพูดกะขาพระองคทั้งหลายวา ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย พระสมณโคดม
แสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายอยางนี้วา มาเถิด ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงละนิวรณ ๕ อันเปนอุปกิเลสของใจ ทอนกําลังปญญา แลวเจริญโพชฌงค
๗ ตามเปนจริง ดังนี้ แมพวกเราก็แสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายอยางนี้วา
มาเถิด ผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงละนิวรณ ๕ อันเปนอุปกิเลสของใจ
ทอนกําลังปญญา แลวเจริญโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง. ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย
ในการแสดงธรรมของเรานี้ อะไรเปนความแปลกกัน อะไรเปนประโยชน
อันยิ่ง อะไรเปนความตางกัน ของพระสมณโคดมหรือของพวกเรา คือวา
ธรรมเทศนาของพวกเรา กับธรรมเทศนาของพระสมณโคดม หรืออนุศาสนี
ของพวกเรากับอนุศาสนีของพระสมณโคดม.
[๕๕๐] ครั้งนัน้ ขาพระองคทั้งหลาย ไมชื่นชม ไมคัดคานคําพูด
ของอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น ครั้นแลวลุกจากอาสนะหลีกไป ดวยตั้งใจ
วา เราทั้งหลายจักทราบเนื้อความของคําพูดนี้ในสํานักพระผูมีพระภาคเจา.
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[๕๕๑] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกอัญญเดียรถียปริพาชกผูมีวาทะอยางนี้ ควรเปนผูอันเธอทั้งหลาย พึงถามอยางนี้วา
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ก็ปริยายที่นิวรณ ๕ อาศัยแลวเปน ๑๐ อยาง ที่โพชฌงค
๗ อาศัยแลวเปน ๑๔ อยาง มีอยูหรือ. พวกอัญญเดียรถียปริพาชกถูกเธอ
ทั้งหลายถามอยางนี้แลว จักแกไมไดเลย และจักถึงความอึดอัดอยางยิ่ง ขอนั้น
เพราะเหตุไร. เพราะเปนปญหาที่ถามในฐานะมิใชวิสัย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เรายังไมแลเห็นบุคคลในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใน
หมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ที่จะยังจิตใหยินดี
ดวยการแกปญหาเหลานั้น เวนเสียจากตถาคต สาวกของตถาคต หรือผูที่ฟง
จากตถาคต หรือจากสาวกของตถาคตนั้น.
[๕๕๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ปริยายที่นิวรณ ๕ อาศัยแลวเปน
๑๐ อยาง เปนไฉน.
[๕๕๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมกามฉันทะในภายในก็เปนนิวรณ
แมกามฉันทะในภายนอกก็เปนนิวรณ คําวา กามฉันทนิวรณ ดังนี้ ยอมมาสู
อุเทศ แมโดยปริยายนี้ กามฉันทนิวรณนั้นก็เปน ๒ อยาง.
[๕๕๔] ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย แมพยาบาทในภายในก็เปนนิวรณ
แมพยาบาทในภายนอกก็เปนนิวรณ คําวา พยาบาทนิวรณ ดังนี้ ยอมมาสู
อุเทศ แมโดยปริยายนี้ พยาบาทนิวรณนั้นก็เปน ๒ อยาง.
[๕๕๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมถีนะก็เปนนิวรณ แมมิทธะก็เปน
นิวรณ คําวา ถีนมิทธนิวรณ ดังนี้ ยอมมาสูอุเทศ แมโดยปริยายนี้
ถีนมิทธนิวรณนั้นก็เปน ๒ อยาง.
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[๕๕๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมอุทธัจจะก็เปนนิวรณ แมกกุ กุจจะ
ก็เปนนิวรณ คําวา อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ดังนี้ ยอมมาสูอุเทศ แมโดย
ปริยายนี้ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณก็เปน ๒ อยาง.
[๕๕๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมวิจิกิจฉาในธรรมทั้งหลายในภายใน
ก็เปนนิวรณ แมวิจิกิจฉาในธรรมทั้งหลายในภายนอกก็เปนนิวรณ คําวา
วิจิกิจฉานิวรณดังนี้ ยอมมาสูอุเทศ แมโดยปริยายนี้ วิจิกิจฉานิวรณก็เปน
๒ อยาง.
[๕๕๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปริยายนี้แล ที่นิวรณ ๕ อาศัยแลว
เปน ๑๐ อยาง.
[๕๕๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ปริยายที่โพชฌงค ๗ อาศัยแลวเปน
๑๔ อยาง เปนไฉน.
[๕๖๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมสติในธรรมทั้งหลายในภายในก็เปน
สติสัมโพชฌงค แมสติในธรรมทั้งหลายในภายนอกก็เปนสติสัมโพชฌงค คําวา
สติสัมโพชฌงค ดังนี้ ยอมมาสูอุเทศ แมโดยปริยายนี้ สติสมั โพชฌงคก็เปน
๒ อยาง.
[๕๖๑] แมธรรมทั้งหลายในภายใน ทีบ่ ุคคลเลือกเฟนตรวจตราถึง
ความพินิจพิจารณาดวยปญญา ก็เปนธรรมวิจยสัมโพชฌงค แมธรรมทั้งหลาย
ในภายนอกที่บุคคลเลือกเฟนตรวจตราถึงความพินิจพิจารณาดวยปญญา ก็เปน
ธรรมวิจยสัมโพชฌงค คําวา ธรรมวิจยสัมโพชฌงค ดังนี้ ยอมมาสูอุเทศ
แมโดยปริยายนี้ ธรรมวิจยสัมโพชฌงคก็เปน ๒ อยาง.
[๕๖๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมความเพียรทางกายก็เปนวิริยสัมโพชฌงค แมความเพียรทางจิตก็เปนวิริยสัมโพชฌงค คําวา วิริยสัมโพชฌงค
ดังนี้ ยอมมาสูอุเทศ แมโดยปริยายนี้ วิริยสัมโพชฌงคก็เปน ๒ อยาง.
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[๕๖๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมปตทิ ี่มีวิตกวิจารก็เปนปติสัมโพชฌงค แมปติที่ไมมีวิตกวิจารก็เปนปติสัมโพชฌงค คําวา ปติสัมโพชฌงค
ดังนี้ ยอมมาสูอุเทศ แมโดยปริยายนี้ ปติสัมโพชฌงคก็เปน ๒ อยาง.
[๕๖๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมความสงบกายก็เปนปสสัทธิสัมโพชฌงค แมความสงบจิตก็เปนปสสัทธิสัมโพชฌงค คําวา ปสสัทธิสัมโพชฌงค
ดังนี้ ยอมมาสูอุเทศ แมโดยปริยายนี้ ปสสัทธิสัมโพชฌงคก็เปน ๒ อยาง.
[๕๖๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมสมาธิที่มีวิตกวิจารก็เปนสมาธิสัมโพชฌงค แมสมาธิที่ไมมีวิตกไมมีวิจารก็เปนสมาธิสัมโพชฌงค คําวา
สมาธิสัมโพชฌงค ดังนี้ ยอมมาสูอุเทศ แมโดยปริยายนี้ สมาธิสัมโพชฌงค
ก็เปน ๒ อยาง.
[๕๖๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
แมความวางเฉยในธรรมทั้งหลาย
ในภายในก็เปนอุเบกขาสัมโพชฌงค แมความวางเฉยในธรรมทั้งหลายในภาย
นอก ก็เปนอุเบกขาสัมโพชฌงค คําวา อุเบกขาสัมโพชฌงค ดังนี้ ยอม
มาสูอุเทศ แมโดยปริยายนี้ อุเบกขาสัมโพชฌงคก็เปน ๒ อยาง.
[๕๖๗] ดูกอนภิกษุท้งั หลาย ปริยายนี้แล ที่โพชฌงค ๗ อาศัยแลว
เปน ๑๔ อยาง.
จบปริยายสูตรที่ ๒
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อรรถกถาปริยายสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปริยายสูตรที่ ๒.
บทวา สมฺพหุลา ความวาชน ๓ คน ทานเรียกวา มากหลาย โดยปริยาย
ในวินัย. มากกวา ๓ คนนั้น เรียกวา สงฆ. ๓ คน เรียกวา ๓ คนเหมือนกัน
โดยปริยายแหงพระสูตร แต ๓ คนขึ้นไป เรียกวา มากหลาย. ในทีน่ ี้
พึงทราบวา มากหลาย โดยปริยายแหงพระสูตร. บทวา ปณฺฑาย ปวิสึสุ
ไดแก เขาไปเพื่อบิณฑบาต. ก็ภิกษุเหลานั้นยังไมเขาไปกอน แตเรียกวา
เขาไปแลว เพราะออกไปดวยคิดวา จักเขาไป. ถามวา เหมือนอะไร. ตอบวา
เหมือนคนออกไปดวยคิดวา จักไปบาน แมยังไมทันถึงบานนั้น เมื่อถูกเขา
ถามวา คนชื่อนี้ ไปไหน. เขาจะตอบวา ไปบานแลว ฉันใด ก็ฉันนั้น.
บทวา ปริพพฺ าชกาน อาราโม นั้น ทานกลาวหมายถึงอารามของพวก
อัญญเดียรถียปริพาชกมีอยูในที่ไมไกลพระเชตวัน. บทวา สมโณ อาวุโส
ความวา ดูกอนผูมีอายุ พระสมณโคดมเปนครูของทานทั้งหลาย.
บทวา มยป โข อาวุโส สาวกาน เอว ธมฺม เทเสม
ความวา ในลัทธิของพวกเดียรถีย ไมมีคํานี้วา นิวรณ ๕ พวกเธอพึงละ
โพชฌงค ๗ พวกเธอพึงเจริญ สวนพวกเดียรถียเหลานั้น ไปยังอารามยืนอยู
ทายบริษัท ฟงธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา เปนเหมือนมองดูสิ่งอื่น
เหมือนสงใจไปในที่อื่น. แตนั้น ก็กําหนดวา สมณโคดมจะกลาววา พวกทาน
จงละสิ่งนี้ จงเจริญสิ่งนี้เถิด แลวจึงไปยังอารามของตนใหจัดอาสนะไวทามกลาง
อาราม อันอุปฏฐากชายหญิงหอมลอมยกศีรษะนอมกายเขาไป เมื่อแสดงอาการ
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แทงตลอดโดยสยัมภูญาณของตน จึงกลาววา คนควรละนิวรณ ๕ ควรเจริญ
โพชฌงค ๗ ดังนี้.
ในบทวา อิธ โน อาวุโส โก วิเสโส นี้ บทวา อิธ แปลวา
ในบัญญัตินี้. บทวา โก วิเสโส คือ อะไรยิ่งกวากัน. บทวา โก อธิปฺปายโส
คืออะไรเปนความเพียรเปนเครื่องประกอบอันยิ่ง. บทวา กึ นานากรณ คืออะไร
เปนความตางกัน. บทวา ธมฺเทสนาย วา ธมฺมเทสน ความวา พวกอัญญ
เดียรถียกลาวขอที่พวกเขาพึงปรารภธรรมเทศนาของพวกเรา กับธรรมเทศนา
ของพระสมณโคดม หรือธรรมเทศนาของพระสมณโคดมกับธรรมเทศนา
ของพวกเราเรียกวา การทําใหตางกัน นั้นชื่ออะไร. แมในบทที่สองก็นัยนี้
เหมือนกัน. บทวา เนว อภินนฺทึสุ ไดแก พวกภิกษุไมยอมรับวา อยางนี้
อยางนี้. บทวา นปฺปฎิกฺโกสึสุ ไดแก ไมคัดคานวา สิ่งนี้ไมเปนอยางนี้.
ถามวา ก็พวกภิกษุเหลานั้นเมื่อไดทําอยางนี้พอหรือ หรือวาไมพอ. ตอบวา พอ.
ภิกษุเหลานั้น ยอมไมสามารถกลาวคําประมาณทานไดวา ดูกอนผูมีอายุ ใน
ลัทธิของทานทั้งหลาย ไมมีนิวรณ ๕ จะตองละ ไมมีโพชฌงค ๗ จะตองเจริญ
ดังนี้. แตภิกษุเหลานั้น ไดมีความดําริอยางนี้วา ขอที่เขานํามากลาวนั้นไมมี
พวกเราทูลขอนั้นแดพระศาสดา เมื่อเปนเชนนั้น พระศาสดาจักแสดงพระธรรม
เทศนาอันไพเราะแกพวกเรา ดังนี้. บทวา ปริยาโย แปลวา เหตุ.
บทวา น เจว สมฺปายิสฺสนฺติ ความวา พวกอัญญเดียรถีย
จักไมอาจกลาวแกไดเลย. บทวา อุตฺตริฺจ วิฆาต ความวา จักถึง
ความทุกข แมเปนอยางยิ่ง เพราะแกไมได. ความจริง ทุกขยอมเกิดขึ้นแก
พวกเขา ผูไมสามารถเพื่อจะกลาวแกได. บทวา ต ในบทวา ยถา ต
ภิกฺขเว อวิสยสฺมึ นี้เปนเพียงนิบาต. บทวา ยถา แปลวา คําเปนเหตุ
อธิบายวา เพราะปญหาที่ถูกถามในฐานะมิใชวิสัย. บทวา สเทวเก ไดแก
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ในโลกพรอมดวยเทวโลกกับดวยเทพดาทั้งหลาย. แมในบทวา สมารกะ
เปนตน ก็มนี ัยนี้เหมือนกัน. ทานแสดงวา เรายังไมแลเห็นเทวดาหรือมนุษย
นั้นในโลก อันพรอมดวยเทวโลกเปนตนที่ตางกันนั้น หมายถึงสัตวโลก
แมโดยฐานะ ๕ คือหมูสัตว ๒ เพิ่มฐานะ ๓ ในโลกดวยอาการอยางนี้. บทวา
อิโต วา ปน สุตฺวา ไดแก หรือฟงจากศาสนานี้ของเรา. ทานแสดงวา
ดวยวา พระตถาคตก็ดี สาวกของพระตถาคตก็ดี ฟงดวยอาการอยางนั้น
พึงใหยินดีคือใหพอใจได. ชื่อวา ความยินดี จะไมมีโดยประการอื่น.
บัดนี้ พระผูม ีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงพระทัยยินดีดวยการแก
ปญหาเหลานั้นของพระองค จึงตรัสคําวา กตโม จ ภิกฺขเว ปริยาโย
ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา อชฺฌตฺต กามจฺฉนฺโท ไดแก ฉันทราคะ
เกิดขึ้น เพราะปรารภเบญจขันธของตน. บทวา พหิทธา กามจฺฉนฺโท
ไดแก ฉันทราคะเกิดขึ้นเพราะปรารภเบญจขันธของพวกคนเหลาอื่น. บทวา
อุทฺเทส คจฺฉติ คือยอมถึงการนับ. บทวา อชฺฌตฺต พฺยาปาโท ไดแก
ปฎิฆะอันเกิดขึ้นในเพราะอวัยวะมีมือและเทาเปนตนของตน. บทวา พหิทฺธา
พฺยาปาโท ไดแก ปฏิฆะอันเกิดขึ้นในเพราะมือและเทาเหลานั้นของคนอื่น.
บทวา อชฺฌตฺต ธมฺเมสุ วิจิกิจฺฉา ไดแก ความสงสัยในขันธของตน.
บทวา พหิทฺธา ธมฺเมสุ วิจิกิจฺฉา ไดแก ความสงสัยมากในฐานะ ๘
ในภายนอก. บทวา อชฺฌตฺต ธมฺเมสุ สติ ความวา เมื่อกําหนดสังขาร
ทั้งหลายในภายใน สติก็เกิดขึ้น. บทวา พหิทฺธา ธมฺเมสุ สติ ความวา
เมื่อกําหนดสังขารทั้งหลายในภายนอก สติก็เกิดขึ้น. แมในธัมมวิจยสัมโพชฌงค ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. บทวา กายิก ไดแก ความเพียรเกิดขึ้น
แกผูอธิฐานจงกรมอยู. บทวา เจตสิก ความวา ความเพียรอันเกิดขึ้น
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เวน ความเพียรทางกายอยางนี้วา เราจักไมทําลายบัลลังกนี้ จนกวาจิตของเรา
จักพนจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมยึดมั่น. บทวา กายปสฺสทฺธิ ไดแก
ความสงบความกระวนกระวายแหงขันธสาม. บทวา จิตฺตปสฺสทฺธิ ไดแก
ความสงบความกระวนกระวายแหงวิญญาณขันธ. ในอุเบกขาสัมโพชฌงค
มีวินิจฉัยเชนเดียวกับสติสัมโพชฌงคแล. ในพระสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสโพชฌงคคลุกเคลากันไป. โพชฌงคเหลานั้นคือ สติ วิจยะ และอุเบกขา
ในธรรมในภายในเหลานั้น ชื่อวา โลกิยะ เพราะมีขันธของตนเปนอารมณ
ความเพียรทางกายยิ่งไมถึงมรรคก็อยางนั้น. ก็เพราะไมมีวิตกและวิจาร ปติ
และสมาธิ เปนรูปาวจร แมก็จริง ถึงอยางนั้น ในรูปาวจร จะไมไดโพชฌงค
ดังนั้น ก็เปนโลกุตระอยูนั่นเอง. พระเถระเหลาใดยอมยกสัมโพชฌงคขึ้น
แสดงในพรหมวิหารและในฌานที่เปนบาทของวิปสสนาเปนตน ตามมติของ
พระเถระเหลานั้น โพชฌงคก็เปนรูปาวจรบาง อรูปาวจรบาง. ก็ในโพชฌงค
ปติเทานั้น ไมไดในอรูปาวจรโดยสวนเดียว. โพชฌงคที่เหลือ ๖ ประการ
เปนมิสสกะคลุกเคลากันดวยประการฉะนี้.
ในที่สุดแหงเทศนา ภิกษุบางพวกเปนโสดาบัน บางพวกเปนสกทาคามี
บางพวกเปนอนาคามี บางพวกเปนอรหันต ดวยประการฉะนี้แล.
จบอรรถกถาปริยายสูตรที่ ๒
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๓. อัคคิสูตร

เจริญโพฌงคตามกาล
[๕๖๘] ครั้งนัน้ ภิกษุเปนอันมาก เวลาเชา นุงแลวถือบาตรและ
จีวรเขาไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี (ความตอไปเหมือนปริยายสูตรขอ ๕๔๗๕๕๐) พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกอัญญเดียรถียปริพาชกผูมีวาทะอยางนั้น ควรเปนผูอันเธอทั้งหลายพึงถามอยางนี้วา ดูกอ นผู
มีอายุทั้งหลาย สมัยใด จิตหดหู สมัยนั้น มิใชกาลเพื่อเจริญโพชฌงคเหลา
ไหน เปนกาลเพื่อเจริญโพชฌงคเหลาไหน. สมัยใด จิตฟุงซาน สมัยนั้น
มิใชกาลเพื่อเจริญโพชฌงคเหลาไหน เปนกาลเพื่อเจริญโพชฌงคเหลาไหน.
พวกอัญญเดียรถียปริพาชกถูกเธอทั้งหลายถามอยางนั้นแลว จักถึงความอึดอัด
อยางยิ่ง ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเปนปญหาที่ถามในฐานะมิใชวิสัย ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย เรายังไมแลเห็นบุคคลในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก
พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ที่จะยังจิต
ใหยินดีดวยการแกปญหาเหลานี้ เวนเสียจากตถาคต สาวกของตถาคต หรือ
ผูที่ฟงจากตถาคต หรือจากสาวกของตถาคตนั้น.
[๕๖๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมัยใด จิตหดหู สมัยนั้น มิใชกาล
เพื่อเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค มิใชกาลเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค มิใชกาล
เพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค. ขอนัน้ เพราะเหตุไร. เพราะจิตหดหู จิตที่หด
หูนั้นยากที่จะใหตั้งขึ้นไดดวยธรรมเหลานั้น. เปรียบเหมือนบุรุษตองการจะกอ
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ไฟดวงนอยใหลุกโพลง เขาจึงใสหญาสด โคมัยสด ไมสด พนน้ํา และ
โรยฝุนลงในไฟนั้น บุรุษนั้นจะสามารถกอไฟดวงนอยใหลุกโพลงขึ้นไดหรือ
หนอ.
ภิ. ไมไดเลย พระเจาขา.
พ. ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด จิตหดหู สมัยนั้น
มิใชกาลเพื่อเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค มิใชกาลเพือ่ เจริญสมาธิสัมโพชฌงค
มิใชกาลเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค. ขอนั้นเพระเหตุไร. เพราะจิตหดหู
จิตที่หดหูนั้น ยากที่จะใหตั้งขึ้นไดดวยยธรรมเหลานั้น.
[๕๗๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมัยใด จิตหดหู สมัยนั้น เปนกาล
เพื่อเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค เปนกาลเพื่อเจริญวิริยสัมโพชฌงค เปนกาล
เพื่อเจริญปติสัมโพชฌงค. ขอนั้นเพราะเหตุไร. เพราะจิตหดหู จิตที่หดหู
นั้นใหตั้งขึ้นไดงายดวยธรรมเหลานั้น. เปรียบเหมือนบุรุษตองการจะกอไฟ
ดวงนอยใหลุกโพลง เขาจึงใสหญาแหง โคมัยแหง ไมแหง เอาปากเปา
และไมโรยฝุนในไฟนั้น บุรุษนั้นสามารถจะกอไฟดวงนอยใหลุกโพลงขึ้นได
หรือหนอ.
ภิ. ได พระเจาขา.
พ. ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด จิตหดหู สมัยนัน้
เปนกาลเพื่อเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค เปนกาลเพื่อเจริญวิริยสัมโพชฌงค
เปนกาลเพื่อเจริญปติสัมโพชฌงค. ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตหดหู จิตที่
หดหูนั้น ใหตั้งขึ้นไดงายดวยธรรมเหลานั้น.
[๕๗๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมัยใด จิตฟุงซาน สมัยนั้น มิใช
กาลเพื่อเขริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค มิใชกาลเพือ่ เจริญวิริยสัมโพชฌงค มิใช
กาลเพื่อเจริญปติสัมโพชฌงค. ขอนัน้ เพราะเหตุไร. เพราะจิตฟุงซาน จิต
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ที่ฟุงซานนั้น ยากที่จะใหสงบไดดวยธรรมเหลานั้น. เปรียบเหมือนบุรุษตองการ
จะดับไฟกองใหญ เขาจึงใสหญาแหง โคมัยแหง ไมแหง เอาปากเปา และไม
โรยฝุนลงไปในกองไฟใหญนั้น บุรุษนั้นสามารถจะดับไฟกองใหญไดหรือหนอ.
ภิ. ไมไดเลย พระเจาขา.
พ. ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทงั้ หลาย สมัยใด จิตฟุงซาน สมัยนั้น
มิใชกาลเพื่อเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค มิใชกาลเพื่อเจริญวิริยสัมโพชฌงค
มิใชกาลเพื่อเจริญปติสัมโพชฌงค. ขอนั้นเพราะเหตุไร. เพราะจิตฟุงซาน
จิตที่ฟุงซานนั้นยากที่จะใหสงบไดดวยธรรมเหลานั้น.
[๕๗๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมัยใด จิตฟุงซาน สมัยนั้น เปน
กาลเพื่อเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค เปนกาลเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค เปน
กาล เพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค. ขอนั้นเพราะเหตุไร. เพราะจิตฟุงซาน
จิตที่ฟุงซานนั้นใหสงบไดงายดวยธรรมเหลานั้น. เปรียบเหมือนบุรุษตองการ
จะดับไฟกองใหญ เขาจึงใสหญาสด โคมัยสด ไมสด พนน้ํา และโรยฝุน
ลงในกองไฟใหญนั้น บุรษุ นั้นจะสามารถดับกองไฟนั้นไดหรือหนอ.
ภิ. ได พระเจาขา.
พ. ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด จิตฟุงซาน สมัยนัน้
เปนกาลเพื่อเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค เปนกาลเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค
เปนกาลเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค. ขอนั้นเพราะเหตุไร. เพราะจิตฟุงซาน
จิตที่ฟุงซานนั้น ใหสงบไดงาย ดวยธรรมเหลานั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
กลาวสติแลวา มีประโยชนในที่ทั้งปวง.
จบอัคคิสูตรที่ ๓
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อรรถกถาอัคคิสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอัคคิสูตรที่ ๓.
บทวา สติฺจ ขฺวาห ภิกขฺ เว สพฺพตฺถิก วทามิ ความวา
เรากลาวสติแล วาเหมือนเกลือสะตุ และเหมือนอํามาตยผูประกอบการงานทั้ง
ปวงอัน บุคคลพึงปวารถนาในที่ทั้งปวง. เกลือสะตุยอมอยู แมในกับขาวทั้ง
ปวงฉันใด และอํามาตยผูประกอบการงานทั้งปวง ยอมทําหนาที่รบ ทําหนา
ที่ปรึกษาบาง ทําหนาที่สนับสนุนบาง รวมความวา ยอมทํากิจทุกอยางให
สําเร็จไดฉันใด การขมจิตที่ฟุงซาน การยกจิตที่หดหูก็ฉันนั้น ดังนั้น กิจ
แมทั้งหมดจะสําเร็จไดดวยสติ เวนสติเสียหาอาจยังกิจนั้นใหสําเร็จไดไม
เพราะฉะนั้น พระองคจึงตรัสอยางนี้. ในพระสูตรนี้ พระองค ตรัสโพชฌงค
อันเปนวิปสสนาสวนเบื้องตนอยางเดียว.
จบอรรถกถาอัคคิสูตรที่ ๓
๔. เมตตาสูตร

พรหมวิหาร ๔
[๕๗๓] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ นิคมของชาว
โกลิยะ ชื่อ หลิททวสนะ ในโกลิยชนบท ครั้งนัน้ ภิกษุหลายรูปดวยกัน
เวลาเชานุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังหลิททวสนนิคม ครั้ง
นั้น ภิกษุเหลานั้นมีความดําริวา เวลานี้เราจะเที่ยวไปบิณฑบาตยังหลิททวสน-
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นิคมกอนก็ยังเชานัก ถากระไร เราพึงเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถีย
ปริพาชกเถิด.
[๕๗๔] ครั้งนั้น ภิกษุเหลานั้นเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถีย
ปริพาชก ไดปราศรัยกับอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น ครั้นผานการปราศรัย
พอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พวกอัญญเดียรถีย
ปริพาชกไดพูดกะภิกษุเหลานั้นวา
[๕๗๕] ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย พระสมณโคคมแสดงธรรมแกสาวก
ทั้งหลายอยางนั้นวา มาเถิด ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละนิวรณ ๕ อันเปน
อุปกิเลสของใจ ทอนกําลังปญญา แลวจงมีใจประกอบดวยเมตตา แผไป
ตลอดทิศ ๑ อยูเถิด ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้
ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง จงมีใจประกอบดวยเมตตาอัน ไพบูลย เปน
มหรคต หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปทั่วโลก ใน
ที่ทุกสถาน อันมีสัตวทุกหมูเหลา อยูเถิด.
[๕๗๖] จงมีใจประกอบดวยกรุณา แผไปตลอดทิศ ๑ อยูเถิด ทิศ
ที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง
เบื้องขวาง จงมีใจประกอบดวยกรุณาอัน ไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณมิ
ได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปทั่วโลก ในที่ทุกสถาน อันมีสัตว
ทุกหมูเหลา อยูเถิด.
[๕๗๗] จงมีใจประกอบดวยมุทิตา แผไปตลอดทิศ ๑ อยูเถิด ทิศ
ที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง
เบื้องขวาง จงมีใจประกอบดวยมุทิตาอัน ไพบูลยเปนมหรคต หาประมาณมิได
ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปทั่วโลก ในที่ทุกสถาน อันมีสัตวทุก
หมูเหลา อยูเถิด.
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[๕๗๘] จงมีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศ ๑ อยูเถิด
ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง
เบื้องขวาง จงมีใจประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณ
มิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปทั่วโลก ในที่ทุกสถาน อันมี
สัตวทุกหมูเหลา อยูเถิด.
[๕๗๙] ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย แมพวกเราก็แสดงธรรมแกสาวกทั้ง
หลายอยางนี้วา มาเถิด ผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลายละนิวรณ ๕ อัน เปน
อุปกิเลสของใจ ทอนกําลังปญญา แลวจงมีใจประกอบดวยเมตตา แผไปตลอด
ทิศ ๑ อยูเถิด ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ฯลฯ
[๕๘๐] จงมีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศ ๑ อยูเถิด ทิศ
ที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง
เบื้องขวาง จงมีใจประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณ
มิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปทั่วโลก ในที่ทกุ สถาน อันมี
สัตวทุกหมูเหลา อยูเถิด.
[๕๘๑] ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ในการแสดงธรรมของพวกเรานี้
อะไรเปนความแปลกกัน อะไรเปนประโยชนอนั ยิ่ง อะไรเปนความตางกัน
ของพระสมณโคดมหรือของพวกเรา คือวา ธรรมเทศนาของพวกเรากับธรรม
เทศนาของพระสมณโคดม หรืออนุศาสนีของพวกเรากับอนุศาสนีของพระสมณโคดม.
[๕๘๒] ครั้งนัน้ ภิกษุเหลานั้นไมชื่นชม ไมคัดคานคําพูดของ
อัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น ครั้นแลวลุกจากอาสนะหลีกไป ดวยตั้งใจวา
เราทั้งหลายจักทราบเนื้อความแหงคําพูดนี้ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา.
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[๕๘๓] ครั้งนัน้ ภิกษุเหลานั้น ครั้นเที่ยวไปบิณฑบาตในหลิททว
สนนิคม เวลาปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
[๕๘๔] ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เมื่อเชานี้
ขาพระองคทั้งหลายนุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตยังหลิททวสนนิคม ขาพระองคทั้งหลายไดมีความดําริวา เวลานี้ เราจะเที่ยวไปบิณฑบาต
ยังหลิททวสนนิคมกอน ก็ยังเชาอยู ถากระไร เราพึงเขาไปยังอารามของพวก
อัญญเดียรถียปริพาชกเถิด.
[๕๘๕] ครั้งนัน้ ขาพระองคทั้งหลายเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ไดปราศรัยกับอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น ครั้นผาน
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พวก
อัญญเดียรถียปริพาชกไดพูดกะขาพระองคทั้งหลายวา
[๕๘๖] ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย พระสมโคดมแสดงธรรมแกสาวก
ทั้งหลายอยางนั้นวา มาเถิด ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละนิวรณ ๕ อันเปน
อุปกิเลสของใจ ทอนกําลังปญญา แลวจงมีใจประกอบดวยเมตตา แผไป
ตลอดทิศ ๑ อยูเถิด ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ทั้ง
เบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง จงมีใจประกอบดวยเมตตาอัน ไพบูลย เปน
มหรคต หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปทั่วโลก
ในที่ทุกสถาน อันมีสัตวทุกหมูเหลา อยูเถิด
[๕๘๗] จงมีใจประกอบดวยกรุณา...
[๕๘๘] จงมีใจประกอบดวยมุทิตา...
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[๕๘๙] จงมีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศ ๑ อยูเถิด
ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง
เบื้องขวาง จงมีใจประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณ
มิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปทั่วโลก ในที่ทกุ สถาน อันมี
สัตวทุกหมูเหลา อยูเถิด.
[๕๙๐] ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย แมพวกเราก็แสดงธรรมแกสาวก
ทั้งหลาย อยางนี้วา มาเถิด ผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลายละนิวรณ ๕ อัน
เปนอุปกิเลสของใจ ทอนกําลังปญญา แลวจงมีใจประกอบดวยเมตตา แผไป
ตลอดทิศ ๑ อยูเถิด ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ฯลฯ
[๕๙๑] จงมีใจประกอบดวยกรุณา. . .
[๕๙๒] จงมีใจประกอบดวยมุทิตา. . .
[๕๙๓] จงมีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศ ๑ อยูเถิด
ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง
เบื้องขวาง จงมีใจประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณ
มิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปทั่วโลก ในที่ทกุ สถาน อันมี
สัตวทุกหมูเหลา อยูเถิด.
[๕๙๔] ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ในการแสดงธรรมของพวกเรานี้
อะไรเปนความแปลกกัน อะไรเปนประโยชนอนั ยิ่ง อะไรเปนความตางกัน
ของพระสมณโคดมหรือของพวกเรา คือวา ธรรมเทศนาของพวกเรากับธรรม
เทศนาของพระสมณโคดม หรืออนุศาสนีของพวกเรากับอนุศาสนีของพระสมณโคดม.
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[๕๙๕] ครั้งนั้น ขาพระองคทั้งหลายไมชื่นชม ไมคัดคานคําพูด
ของอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น ครั้นแลวลุกจากอาสนะหลีกไป ดวยตั้งใจ
วาเราทั้งหลายจักทราบเนื้อความแหงคําพูดนี้ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา.

เมตตาเจโตวิมุตติ ฯลฯ มีอะไรเปนคติ
[๕๙๖] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกอัญญ
เดียรถียปริพาชกผูมีวาทะอยางนี้ ควรเปนผูอันเธอทั้งหลายพึงถามอยางนี้วา
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ก็เมตตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเจริญแลว อยางไร มี
อะไรเปนคติ มีอะไรเปนอยางยิ่ง มีอะไรเปนผล มีอะไรเปนที่สุด กรุณา
เจโตวิมุตติ . . . มุทิตาเจโตวิมุตติ . . . อุเบกขาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเจริญแลว
อยางไร มีอะไรเปนคติ มีอะไรเปนอยางยิ่ง มีอะไรเปนผล มีอะไรเปนที่สุด.
พวกอัญญเดียรถียปริพาชกถูกเธอทั้งหลายถามอยางนั้นแลว จักแกไมไดเลย
และจักถึงความอึดอัดอยางยิ่ง. ขอนั้น เพราะเหตุไร. เพราะเปนปญหา
ที่ถามในฐานะมิใชวิสัย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายังไมแลเห็นบุคคลในโลก
พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสตั วพรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษย ที่จะยังจิตใหยินดีดวยการแกปญหาเหลานี้ เวนเสียจาก
ตถาคต สาวกของตถาคต หรือผูที่ฟงจากตถาคต หรือจากสาวกของตถาคต.
[๕๙๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เมตตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเจริญ
แลวอยางไร มีอะไรเปนคติ มีอะไรเปนอยางยิ่ง มีอะไรเปนผล มีอะไร
เปนที่สุด. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค
อันสหรคตดวยเมตตา ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกชาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวย
เมตตา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ. ถาเธอ
หวังอยูวา เราพึงมีความสําคัญวาปฏิกูลในสิ่งที่ไมปฏิกูลอยู เธอก็ยอมมีความ
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สําคัญวาปฏิกูลในสิ่งที่ไมปฏิกูลนั้นอยู ถาหวังอยูวา เราพึงมีความสําคัญวา
ไมปฏิกูลในสิ่งปฎิกูลอยู ก็ยอมมีความสําคัญวาไมปฎิกูลในสิ่งปฎิกูลนั้นอยู
ถาหวังอยูวา เราพึงมีความสําคัญวาปฏิกูลในสิ่งไมปฎิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู ก็
ยอมมีความสําคัญวาปฎิกูลในสิ่งไมปฎิกูลและสิง่ ปฎิกูลนั้นอยู ถาหวังอยูวา
เราพึงมีความสําคัญวาไมปฎิกูลในสิง่ ปฏิกูลและสิ่งไมปฏิกูลอยู ก็ยอมมีความ
สําคัญวาไมปฎิกูลในสิ่งปฏิกูล และในสิ่งไมปฏิกูลนั้นอยู ถาหวังอยูวา เราพึง
แยกสิ่งไมปฏิกูลและปฏิกูลทั้งสองนั้นออกเสียแลว วางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู
ก็ยอมวางเฉย มีสติสัมปชัญญะในสิ่งทั้งสองนั้นอยู หรืออีกอยางหนึ่ง เธอยอม
เขาถึงสุภวิโมกขอยู ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เรากลาวเมตตาเจโตวิมุตติวา มี
สุภวิโมกขเปนอยางยิ่ง เพราะภิกษุนั้นยังไมแทงตลอดวิมุตติอันยวดยิ่งใน
ธรรมวินัยนี้ ปญญาของเธอจึงยังเปนโลกีย.
[๕๙๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็กรุณาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเจริญ
แลวอยางไร มีอะไรเปนคติ มีอะไรเปนอยางยิ่ง มีอะไรเปนผล มีอะไร
เปนที่สุด. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยกรุณา อาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ. ถาเธอหวังอยูวา เรา
พึงมีความสําคัญวาปฏิกูลในสิ่งไมปฎิกูลอยู เธอก็ยอมมีความสําคัญวาปฏิกูล
ในสิ่งไมปฏิกูลนั้นอยู ฯลฯ ถาหวังอยูวา เราพึงแยกสิ่งไมปฏิกูลและปฏิกูล
ทั้งสองนั้นออกเสียแลว วางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู ก็ยอมวางเฉย มีสติ
สัมปชัญญะอยูในสิ่งทั้งสองนั้น หรืออีกอยางหนึ่ง เพราะลวงรูปสัญญาเสีย
โดยประการทั้งปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไมกระทําไวในใจซึ่ง
นานัตตสัญญา เธอคํานึงอยูวา อากาศไมมีที่สุด ยอมบรรลุอากาสานัญจายตนะ
อยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาวกรุณาเจโวิมุตติ วามีอากาสานัญจายตนะ
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เปนอยางยิ่ง เพราะภิกษุผูยังไมแทงตลอดวิมุตติอันยวดยิ่งในธรรมวินัยนี้
ปญญาของเธอจึงยังเปนโลกีย.
[๕๙๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็มุทิตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเจริญแลว
อยางไร มีอะไรเปนคติ มีอะไรเปนอยางยิ่ง มีอะไรเปนผล มีอะไรเปนที่สุด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค ฯลฯ
ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยมุทิตา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ถาเธอหวังอยูวา เราพึงมีความสําคัญวา
ปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูลอยู. เธอก็ยอมมีความสําคัญวาปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูลนั้นอยู.
ฯลฯ ถาหวังอยูวา เราพึงแยกสิ่งไมปฏิกูลและปฏิกูลทั้งสองนั้นออกเสียแลว
วางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยูก็ยอมวางเฉย ที่สติสัมปชัญญะในสิ่งทั้งสองนั้นอยู
หรืออีกอยางหนึ่ง เพราะลวงอากาสานัญจายตนะเสียโดยประการทั้งปวง เธอ
คํานึงอยูวา วิญญาณไมมีที่สุด ยอมบรรลุวญ
ิ ญาณัญจายตนะอยู ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เรากลาวมุทิตาเจโตวิมุตติวา มีวิญญาณัญจายตนะเปนอยางยิ่ง
เพราะภิกษุนั้นยังไมแทงตลอดวิมุตติอันยวดยิ่ง ในธรรมวินัยนี้ ปญญาของ
เธอจึงยังเปนโลกีย.
[๖๐๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อุเบกขาเจโตวิมุตติอันบุคคลเจริญแลว
อยางไร มีอะไรเปนคติ มีอะไรเปนอยางยิ่ง มีอะไรเปนผล มีอะไรเปนที่สุด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค ฯลฯ
ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยอุเบกขา อาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ถาเธอหวังอยูวา เราพึงมีความ
สําคัญวาปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูลอยู เธอก็ยอมมีความสําคัญวาปฏิกูลในสิ่งไม
ปฏิกูลนั้นอยู ถาหวังอยูวา เราพึงมีความสําคัญวาไมปฏิกูลในสิ่งปฏิกลู อยู
ก็ยอมมีความสําคัญวาไมปฏิกูลในสิง่ ปฏิกูลนั้นอยู ถาหวังอยูวา เราพึงมีความ
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สําคัญวาปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู ก็ยอมมีความสําคัญวาปฏิกูลใน
สิ่งไมปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลนั้นอยู ถาหวังอยูวา เราพึงมีความสําคัญวาไมปฏิกูล
ในสิ่งปฏิกูลและไมปฏิกลู อยู ก็ยอมมีความสําคัญวาไมปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและ
ในสิ่งไมปฏิกูลนั้นอยู ถาหวังอยูวา เราพึงแยกสิ่งไมปฏิกูลและปฏิกูลทัง้ สอง
นั้นออกเสียแลว วางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู ก็ยอ มวางเฉย มีสติสัมปชัญญะ
ในสิ่งทั้งสองนั้นอยู หรืออีกอยางหนึ่ง เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะเสียโดย
ประการทั้งปวง เธอคํานึงอยูวา อะไรนิดหนึ่งไมมี ยอมบรรลุอากิญจัญญายตนะอยู ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เรากลาวอุเบกขาเจโตวิมุตติวา มีอากิญจัญญาย
ตนะเปนอยางยิ่ง เพราะภิกษุนั้นยังไมแทงตลอดวิมุตติอันยวดยิ่ง ในธรรม
วินัยนี้ ปญญาของเธอจึงยังเปนโลกีย.
จบเมตตาสูตรที่ ๔
อรรถกถาเมตตาสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในเมตตาสูตรที่ ๔.
บทวา เมตฺตาสหคเตน เจตสา เปนตน ทั้งหมดทานใหพิสดาร
ไวในวิสุทธิมรรค โดยอาการทั้งปวงแลว. พวกอัญญเดียรถียเหลานั้น ฟง
ธรรมเทศนาของพระศาสดาโดยนัยกอนนั่นแล จึงกลาวบทแมนี้วา มยมฺป
โข อาวุโส สาวกาน เอว ธมฺม เทสม ดังนี้.
ความจริง ในลัทธิของพวกเดียรถีย การละนิวรณ ๕ หรือการเจริญ
พรหมวิหารมีเมตตาเปนตน ยอมไมมี. บทวา กึ คติกา โหติ คือมีอะไร
สําเร็จ. บทวา กิมฺปรมา คืออะไรสูงสุด. บทวา กิมฺผลา คือมีอะไรเปน
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อานิสงส. บทวา กิมฺปริโยสานา คือมีอะไรจบลง. บทวา เมตฺตาสหคต
ไดแก สติสมั โพชฌคงคอันประกอบเกี่ยวของสัมยุตดวยเมตตา. ในบททั้งปวงก็
นัยนี้แล. บทวา วิเวกนิสฺสิตา เปนตน มีเนื้อความอันกลาวแลวแล.
บทวา อปฺปฏิกูล ความวา สิ่งไมปฏิกูลมี ๒ อยาง คือไมปฏิกูล
ในสัตว และไมปฏิกูลในสังขาร. อธิบายวา ในสิงอันนาปรารถนาอันไมปฏิกูล
นั้น. บทวา ปฏิกูลสฺี คือมีความสําคัญวา ไมนาปรารถนา. ถามวา
ขอที่เธอมีความสําคัญวา ปฏิกลู ในสิ่งไมปฏิกูลนั้น อยางไร จึงอยูอยางนี้ได
ตอบวาเธอทําในใจวา ไมงามแผไปหรือวาไมเทียง จึงอยูอยางนี้ได. ขอนั้น
จริง ตามที่ทา นกลาวไวในปฏิสัมภิทาวา เธอมีความสําคัญวา ปฏิกูลในสิง่ ไม
ปฏิกูลอยางไร เธอยอมแผไปในสิ่งอันนาปรารถนา โดยความเปนของไมงาม
หรือพิจารณาโดยความเปนของไมเที่ยง. แตเมื่อเธอทําการแผเมตตา หรือทํา
ในใจถึงโดยความเปนธาตุ ในสิ่งอันเปนปฏิกูล ไมนาปรารถนา ชื่อวา มี
ความสําคัญวา ไมปฏิกูลอยู เหมือนที่ทานกลาวไววา ผูมีความสําคัญวา ไม
ปฏิกูลอยูอยางไร เธอแผไปในสิ่งอันไมนาปรารถนาโดยเมตตา หรือพิจารณา
โดยความเปนธาตุ ดังนี้. แมในบทที่คลุกเคลากันทั้งสอง ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
ก็เธอเมื่อทําในใจวา ไมงามแผไป หรือวาไมเที่ยง นั้นนั่นแล ทั้งในสิ่งไม
ปฏิกูล และปฏิกูล มีความสําคัญวา ปฏิกลู อยู. ก็เธอทําการแผเมตตา หรือ
ทําในใจถึงโดยความเปนธาตุนั้นนั่นแลทั้งในสิ่งปฏิกูลและไมปฏิกูล ชื่อวา มี
ความสําคัญวา ไมปฏิกูลอยู. แตเมื่อปรารถนา ฉฬังคุเปกขาอันทานกลาวไว
โดยนัยเปนตน วา ตาเห็นรูป ไมดีใจเลยดังนี้ พึงทราบวา เธอแยกสิ่งทั้ง
สองนั้น ในสิ่งไมปฏิกูล หรือสิ่งปฏิกูลออกเสียแลว วางเฉย มีสติสัมปชัญญะ
อยูในสิ่งทั้งสองนั้น.
ก็เทศนา พึงแยกออกจากกัน เพราะมรรคโพชฌงค และอริยิทธิกับ
วิปสสนา ทรงแสดงแกภิกษุนี้ ผูยังฌานหมวด ๓ หรือฌานหมวด ๔ ใหเกิด
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แลวดวยเมตตา ทําฌานนั้นแลใหเปนบาท เจริญวิปสสนาบรรลุพระอรหัต
ดวยคํามีประมาณเทานี้. สวนภิกษุใดทําเมตตาฌานนี้ใหเปนบาทแลว แม
พิจารณาสังขารทั้งหลายอยู ยังไมสามารถจะบรรลุพระอรหัตได เพราะเมตตา
มีพระอรหัตเปนอยางยิ่งไมมีแกภิกษุนั้น. แตพึงแสดงขอที่เมตตามีพระอรหัต
เปนอยางยิ่งนั้น. ฉะนั้น ทรงเริ่มเทศนานี้เพื่อแสดงขอนั้น. แมในบทเปน
ตนวา สพฺพโส วา ปน รูปสฺาน สมติกฺกมฺมา พึงทราบถึงประโยชน
ในการเริ่มตนของเทศนา โดยนัยนี้อีกตอไป.
บทวา สุภปรม ความวา มีความงามเปนที่สุด มีความงามเปน
สวนสุด มีความงามสําเร็จ. บทวา อิธ ปฺสฺส ความวา ปญญาของเธอ
ในธรรมวินัยนี้ ปญญาในที่นี้ ยังลวงโลกนี้ไมได. อธิบายวา ปญญานั้นเปน
โลกิยปญญา. บทวา อุตตฺ ริวิมุตฺตึ อปฺปฏิวิชฺฌโต ความวา แทงตลอด
โลกุตรธรรมยังไมได. อธิบายวา สวนภิกษุใด ยอมสามารถเพื่อแทงตลอด
ได ภิกษุนั้น ไดเมตตา มีอรหัตเปนอยางยิ่ง. แมในบทวา กรุณาเปนตน
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสธรรมมีความงาม
เปนอยางยิ่งเปนตน แหงธรรมมีเมตตาเปนตนเหลานั้น. ตอบวา เพราะธรรม
นั้น เปนอุปนิสัยของภิกษุนั้น ๆ ดวยอํานาจความเปนธรรมมีสวนเสมอกัน.
ความจริง พวกสัตว ไมเปนสิ่งปฏิกูลสําหรับภิกษุผูอยูดวยเมตตา. ลําดับนัน้
เมื่อเธอนําจิตเขาไปในสีเขียวเปนตน อันเปนสีบริสุทธิ์ ไมปฏิกูล จิตยอม
แลนไปในสิ่งอันไมเปนปฏิกูลนั้น โดยไมยาก เมตตาเปนอุปนิสสัยปจจัยแหง
สุภวิโมกข ดวยอาการอยางนั้น หายิ่งกวานั้นไม เพราะฉะนั้น จึงตรัสวา
สุภปรมา ดังนี้แล.
ภิกษุผูอยูดวยกรุณา พิจารณาเห็นทุกขของสัตว มีความเดือดรอน
เปนตน เปนเครื่องหมายแหงรูป. โทษในรูป จึงยอมเปนอันแสดง เพราะ
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ความเปนไปและความเกิดแหงกรุณา. ลําดับนั้น เธอเมื่อเพิกซึ่งในบรรดา
กสิณ ๔ มีปฐวีกสิณเปนตน กสิณอยางใดอยางหนึ่งไดแลว เพราะโทษแหง
รูปไดรูหมดแลว นําจิตเขาไปในอากาศเปนที่สลัดรูปออก จิตยอมแลนไปใน
กสิณนั้นโดยไมยาก. กรุณาเปนอุปนิสสยปจจัยแกอากาสานัญจายตนะดวย
อาการอยางนั้น หายิ่งกวานั้นไม เพราะฉะนั้นจึงตรัสวา อากาสานฺจายตนปรมา ดังนี้.
สวนภิกษุผูอยูดวยมุทิตา พิจารณาเห็นความรูสึกของพวกสัตวผูมี
ปราโมทยที่เกิดขึ้น ดวยทําปราโมทยนั้น จะมีความรูสึกไดเพราะความเปน
ไปและความเกิดแหงมุทิตา. ลําดับนั้น เมื่อเธอนําจิตเขาไปในวิญญาณ ลวง
อากาสานัญจายตนะที่ไดแลวตามลําดับ แตยังมีอากาศนิมิตเปนอารมณจิตยอม
แลนไปในอากาศนิมิตนั้น โดยไมยาก มุทิตาเปนอุปนิสสยปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะดวยอาการอยางนั้น หายิ่งกวานั้นไม. เพราะฉะนั้น จึงตรัสวา
วิฺาณญิจายตนปรมา ดังนี้.
สวนภิกษุผูอยูดวยเบกขา มีจิตลําบากดวยยึดสิ่งที่ไมมี เพราะไมมี
ความหวงใยวา ขอสัตวทั้งหลายจงมีสุขเถิด หรือจงพนทุกขเถิด หรือวา จง
อยาพลัดพรากจากสุขที่ถึงแลวเถิด ดังนี้ เพราะมุงหนายึดปรมัตถ จากสุข
และทุกขเปนตน. ลําดับนั้น เมื่อเธอนําจิตเขาไปในความไมมีแหงวิญญาณ
เปนปรมัตถ ซึ่งไมมีอยู เพราะเกิดลวงวิญญาณัญจายตนะที่ไดแลวตามลําดับ
ของจิต ซึ่งลําบากเพราะยึดสิ่งที่มีอยู โดยปรมัตถของจิตซึ่งมุงหนายึดปรมัตถ
จิตยอมแลนไปในวิญญาณัญจายตนะนั้นโดยไมยาก อุเบกขาเปนอุปนิสสยปจจัย
แกอากิญจัญญายตนะดวยอาการอยางนั้น หายิ่งกวานั้นไม เพราะฉะนั้นจึงตรัส
วา อากิฺจฺายตนปรมา ดังวามาดวยประการฉะนี้.
ในที่สุดแหงเทศนา พวกภิกษุ ๕๐๐ รูปบรรลุพระอรหัต.
จบอรรถกถาเมตตาสูตรที่ ๔
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๕. สคารวสูตร

นิวรณเปนเหตุใหมนตไมแจมแจง
[๖๐๑] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พราหมณชื่อวาสคารวะ เขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับ พระผูมีพระภาคเจา
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา
[๖๐๒] ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ให
มนตแมที่บุคคลกระทําการสาธยายไวนาน ไมแจมแจงในบางคราว ไมตอ ง
กลาวถึงมนตที่มิไดกระทําการ. สาธยายะ ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอเปน
เหตุ เปนปจจัย ใหมนตแมที่มิไดกระทําการสาธยายเปนเวลานาน ก็ยังแจมแจง
ในบางคราว ไมตองกลาวถึงมนตที่กระทําการสาธยาย
[๖๐๓] พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนพราหมณ สมัยใด
แล บุคคลมีใจฟุงซานดวยกามราคะ อันกามราคะเหนี่ยวรั้งไป และไมรูไม
เห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออกซึ่งกามราคะที่บังเกิดขึ้นแลว ตามความเปนจริง
สมัยนั้น เขาไมรูไมเห็นแมซึ่งประโยชนคนตามความเปนจริง แมซึ่งประโยชน
บุคคลอื่นตามความเปนจริง แมซึ่งประโยชนทงั้ สองอยางตามความเปนจริง
มนตแมที่กระทําการสาธยายไวนาน ก็ไมแจมแจงได ไมตองกลาวถึงมนตที่
มิไดกระทําการสาธยาย.
[๖๐๔] ดูกอนพราหมณ เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ํา ซึ่งระคนดวย
สีครั่ง สีเหลือง สีเชียว สีแดงออน บุรุษผูมีจักษุ เมื่อมองดูเงาหนาของตน
ในน้ํานั้น ไมพึงรู ไมพึงเห็นตามความเปนจริงได ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน
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สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซานดวยกามราคะ อันกามราคะเหนี่ยวรั้งไป และไมรู
ไมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออกซึ่งกามราคะที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปน
จริง ในสมัยนั้น เขายอมไมรู ไมเห็นแมซึ่งประโยชนตนตามความเปนจริง
แมซึ่งประโยชนบุคคลอื่นตามความเปนจริง แมซึ่งประโยชนทั้งสองนั้นตาม
ความเปนจริง มนตแมทกี่ ระทําการสาธยายไวนาน ก็ไมแจมแจงได ไมตอง
กลาวถึงมนตที่มิไดกระทําการสาธยาย.
[๖๐๕] ดูกอนพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซาน
ดวยพยาบาท อันพยาบาทเหนี่ยวรั้งไป และยอมไมรู ไมเห็นอุบายเปนเครื่อง
สลัดออกซึ่งพยาบาทที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง . . .
[๖๐๖] ดูกอนพราหมณ เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ํา ซึ่งรอนเพราะ
ไฟเดือดพลาน มีไอพลุงขึ้น บุรุษผูมีจักษุ เมื่อมองดูเงาหนาของตนในน้ํานั้น
ไมพึงรูไมพึงเห็นตามความเปนจริง ฉันใดฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด บุคคล
มีใจฟุงซานดวยพยาบาท อันพยาบาทเหนี่ยวรั้งไป และยอมไมรู ไมเห็นอุบาย
เปนเครื่องสลัดออกซึ่งพยาบาทที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง . .
[๖๐๗] ดูกอนพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจ
ฟุงซานดวยถีนมิทธะ อันถีนมิทธะเหนี่ยวรั้งไป ยอมไมรู ไมเห็นอุบายเปน
เครื่องสลัดออกซึ่งถีนมิทธะที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง. . .
[๖๐๘] ดูกอนพราหมณ เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ํา อันสาหราย
และจอกแหนปกคลุมไว บุรุษผูมีจักษุ เมื่อมองดูเงาหนาของตนในน้ํานั้น
ไมพึงรู ไมพึงเห็นตามความเปนจริง ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด
บุคคลมีใจฟุงซานดวยถีนมินธะ อันถีนมินธะเหนี่ยวรั้งไว และยอมไมรู ไม
เห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออกซึ่งถีนมิทธะที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง . . .
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[๖๐๙] ดูกอนพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจ
ฟุงซานดวยอุทธัจกุกกุจจะ อันอุทธัจจกุกกุจจะเหนี่ยวรั้งไป และยอมไมรู
ไมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออกซึ่งอุทธจัจกุกกุจจะที่บังเกิดขึ้นแลวตามความ
เปนจริง.
[๖๑๐] ดูกอนพราหมณ เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ํา อันลมพัดตอง
แลวหวั่นไหว กระเพื่อม เกิดเปนคลื่น บุรุษผูมีจักษุ เมื่อมองดูเงาหนาของ
ตนในน้ํานั้น ไมพึงรู ไมพึงเห็นตามความเปนจริง ฉันใด ฉันนั้นเหมือน
กัน สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซานดวยอุทธัจจกุกกุจจะ อันอุทธัจจกุกกุจจะ
เหนี่ยวรั้งไป และยอมไมรู ไมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออกซึ่งอุทธัจจกุกกุจจะที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง . . .
[๖๑๑] ดูกอนพราหมณ อีกประการหนึ่ง ในสมัยใด บุคคลมีใจ
ฟุงซานดวยยวิจิกิจฉา อันวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไป และไมรู ไมเห็นอุบายเปน
เครื่องสลัดออกซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปนจริงสมัยนั้น เขายอม
ไมรู ไมเห็นแมซึ่งประโยชนตนตามความเปนจริง แมซึ่งประโยชนบุคคลอื่น
ตามความเปนจริง แมซงึ่ ประโยชนทั้งสองอยางตามความเปนจริง มนตแมที่
กระทําการสาธยายไวนาน ก็ไมแจมแจงได ไมตองกลาวถึงมนตที่มิไดกระทํา
การสาธยาย.
[๖๑๒] ดูกอนพราหมณ เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ําที่ขุนมัวเปน
เปอกตมอันบุคคลวางไวในที่มืด บุรษุ ผูมีจักษุ เมือมองดูเงาหนาาของตนใน
น้ํานั้น ไมพงึ รูไมพึงเห็นตามความเปนจริง ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด
บุคคลมีใจฟุงซานดวยยวิจิกิจฉา อันวิจิกิจฉาเหนี่ยวแรงไป และยอมไมรู ไม
เห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออกซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง
สมัยนั้น เขายอมไมรูไมเห็นแมซึ่งประโยชนตนตามความเปนจริง แมซึ่ง
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ประโยชนบคุ คลอื่นตามความเปนจริง แมซึ่งประโยชนทั้งสองอยางตามความ
เปนจริง มนตที่กระทําการสาธยายไวนาน ก็ไมแจมแจงได ไมตองกลาวถึง
มนตที่มิไดกระทําการสาธยาย
[๖๑๓] ดูกอนพราหมณ นี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหมนตแมที่
กระทําการสาธยายไวนาน ไมแจมแจงในบางคราว ไมตองกลาวถึงมนตที่
มิไดกระทําการสาธยาย.
[๖๑๔] ดูกอนพราหมณ สวนสมัยใด บุคคลมีใจไมฟุงซานดวย
กามราคะ ไมถูกกามราคะเหนี่ยวรั้งไป และยอมรู ยอมเห็นอุบายเปนเครื่อง
สลัดออกซึ่งกามราคะที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง สมัยนั้น เขายอมรู
ยอมเห็นแมซึ่งประโยชนตนตามความเปนจริง แมซึ่งประโยชนบุคคลอื่นตาม
ความเปนจริง แมซึ่งประโยชนทั้งสองอยางตามความเปนจริง มนตแมทมี่ ิได
กระทําการสาธยายเปนเวลานาน ยอมแจมแจงได ไมตองกลาวถึงมนตที่
กระทําการสาธยาย.
[๖๑๕] ดูกอนพราหมณ เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ําอันไมระคนดวย
สีครั่ง สีเหลือง สีเขียว หรือสีแดงออน บุรุษผูมีจักษุ เมือ่ มองดูเงาหนา
ของตนในน้ํานั้น พึงรู พึงเห็นตามความเปนจริง ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน
สมัยใด บุคคลมีใจไมฟุงซานดวยกามราคะ ไมถูกกามราคะเหนี่ยวรั้งไป และ
ยอมรู ยอมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออกซึ่งกามราคะที่บังเกิดขึ้นแลวตามความ
เปนจริง ฯลฯ
[๖๑๖] ดูกอนพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจไม
ฟุงซาน ดวยพยาบาท ไมถูกพยาบาทเหนี่ยวรั้งไป และยอมรู ยอมเห็นอุบาย
เปนเครื่องสลัดออกซึ่งพยาบาทที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง ฯลฯ
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[๖๑๗] ดูกอนพราหมณ เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ําที่ไมรอน
เพราะไฟ ไมเดือดพลาน ไมเกิดไอ บุรุษผูมีจักษุ เมื่อมองดูเงาหนาของตน
ในน้ํานั้น พึงรู พึงเห็นตามความเปนจริงได ฉันใด ฉันนัน้ เหมือนกัน
สมัยใด บุคคลมีใจไมฟุงซานดวยพยาบาท ไมถกู พยาบาทเหนี่ยวรั้งไป และ
ยอมรู ยอมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออกซึ่งพยาบาทที่บังเกิดขึ้นแลวตามความ
เปนจริง ฯลฯ
[๖๑๘] ดูกอนพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจไม
ฟุงซานดวยถีนมิทธะ ไมถูกถีนมิทธะเหนี่ยวรั้งไป และยอมรู ยอมเห็นอุบาย
เปนเครื่องสลัดออกซึ่งถีนมิทธะที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง ฯลฯ
[๖๑๙] ดูกอนพราหมณ เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ําอันสาหรายและ
จอกแหนไมปกคลุมไว บุรุษผูมีจักษุ เมือมองดูเงาหนาของตนในน้ํานั้น พึงรู
พึงเห็นตามความเปนจริงได ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจ
ไมฟุงซานดวยถีนมิทธะ ไมถกู ถีนมิทธะเหนี่ยวรั้งไป และยอมรู ยอมเห็น
อุบายเปนเครื่องสลัดออกซึ่งถีนมิทธะที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง ฯลฯ
[๖๒๐] ดูกอนพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจไม
ฟุงซานดวยอุทธัจจกุกกุจจะ ไมถูกอุทธัจจกุกกุจจะเหนี่ยวรั้งไป และยอมรู
ยอมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออกซึ่งอุทธัจจกุกกุจจะที่บังเกิดขึ้นแลวตามความ
เปนจริง ฯลฯ
[๖๒๑] ดูกอนพราหมณ เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ําอันลมไมพัด
ตองแลว ไมหวั่นไหว ไมกระเพื่อม ไมเกิดเปนคลื่น บุรุษผูมีจักษุ เมื่อ
มองดูเงาหนาของตนในน้ํานั้น พึงรู พึงเห็นตามความเปนจริงได ฉันใด
ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจไมฟุงซานดวยอุทธัจจกุกกุจจะ ไมถูก
อุทธัจจกุกกุวสจะเหนี่ยวรั้งไป และยอมรูยอมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออกซึ่ง
อุทธัจจกุกกุจจะที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง ฯลฯ
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[๖๒๒] ดูกอนพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจไม
ฟุงซานดวยวิจิกิจฉา ไมถูกวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไป และยอมรู ยอมเห็นอุบาย
เปนเครี่องสลัดออกซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง ฯลฯ
[๖๒๓] ดูกอนพราหมณ เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ําอันใสสะอาด
ไมขุนมัว อันบุคคลวางไวในที่แจง บุรุษผูมีจักษุ เมื่อมองดูเงาหนาของตน
ในน้ํานั้น พึงรู พึงเห็นตามความเปนจริงได ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน
สมัยใด บุคคลมีใจไมฟุงซานดวยวิจิกิจฉา ไมถกู วิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไป และ
ยอมรู ยอมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออกซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้นและตามความ
เปนจริง สมัยนั้น เขายอมรู ยอมเห็นแมซึ่งประโยชนตนตามความเปนจริง
แมซึ่งประโยชนบุคคลอื่นตามความเปนจริง แมซงึ่ ประโยชนทั้งสองอยางตาม
ความเปนจริง มนตแมที่มิไดกระทําการสาธยายเปนเวลานาน ยอมแจมแจงได
ไมตองกลาวถึงมนตที่กระทําการสาธยาย.
[๖๒๔] ดูกอนพราหมณ นี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหมนตแมที่
มิไดกระทําการสาธยายเปนเวลานาน ก็ยังแจมแจงไดในบางคราว ไมตอง
กลาวถึงมนตที่กระทําการสาธยาย.
[๖๒๕] ดูกอนพราหมณ โพชฌงคแมทั้ง ๗ นี้ มิใชเปนธรรมกัน้
มิใชเปนธรรมหาม ไมเปนอุปกิเลสของใจ อันบุคคลเจริญแลว กระทําให
มากแลว ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซึ่งผล คือ วิชชาและวิมุตติ. โพชฌงค
๗ เปนไฉน. คือสติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค. ดูกอนพราหมณ
โพชฌงค ๗ นี้แล มิใชเปนธรรมกั้น มิใชเปนธรรมหาม ไมเปนอุปกิเลส
ของใจ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อกระทําให
แจงซึ่งผล คือ วิชชาและวิมุตติ.
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[๖๒๖] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนั้นแลว สคารวพราหมณ
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคคมผูเจริญ ภาษิตของพระองค
ไพเราะยิ่งนัก ฯลฯ ขอพระโคดมผูเจริญโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก
ผูถึงสรณะจนตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป.
จบสคารวสูตรที่ ๕
อรรถกถาสคารวสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสคารวสูตรที่ ๕.
บทวา ปเคว แปลวา กอนทีเดียว. บทวา กามราคปริยุฏิเตน
ไดแก อันกามราคะเหนี่ยวไว. บทวา กามราคปเรเตน ไดแก ไปตาม
กามราคะ. บทวา นิสฺสรณ ความวา อุบายเครี่องสลัดออกซึ่งกามราคะ
มี ๓ อยางคือ วิกขัมภนนิสสรณะ สลัดออกดวยการขมไว ตทังคนิสสรณะ
สลัดออกชั่วคราว สมุจเฉทนิสสรณะ สลัดออกไดเด็ดขาด. ในอุบายเครื่อง
สลัดออก ๓ อยางนั้น ปฐมฌานในอสุภะ ชื่อวา สลัดออกดวยการขมไว.
วิปสสนา ชื่อวา สลัดออกไดชั่วคราว อรหัตมรรค ชื่อวา สลัดออกได
เด็ดขาด. อธิบายวา เขายอมไมรูอุบายเครื่องสลัดออกแมสามอยางนั้น. ใน
บทวา อตฺตตฺถมฺปติ เปนตน ประโยชนคนกลาวคืออรหัต ชือ่ วา ประโยชน
ของตน. ประโยชนของผูถวายปจจัยทั้งหลาย ชือ่ วา ประโยชนของคนอื่น.
ประโยชนแมสองอยางนั้นแล ชื่อวา ประโยชนทั้งสอง ในวาระทั้งปวง
พึงทราบเนื้อความโดยนัยนี้.
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สวนความตางกันดังนี้ ก็ในบทวา พฺยาปาทสฺส นิสสฺ รณ เปนตน
มีอุบายเครื่องสลัดออกสองอยาง คือ วิกขัมภนนิสสรณะ การสลัดออกดวย
การขมไว และสมุจเฉทนิสสรณะ การสลัดออกไดเด็ดขาด ในอุบายทั้ง ๒
นั้น ปฐมฌานในเมตตา สลัดพยาบาทออกไดดวยการขม. อนาคามิมรรค
สลัดพยาบาทออกไดเด็ดขาด. อาโลกสัญญา สลัดถีนมิทธะออกไดดวยการขม
อรหัตมรรค สลัดออกไดเด็ดขาด. สมถกัมมัฏฐานอยางใดอยางหนึ่ง สลัด
อุทธัจจกุกกุจจะออกไดดวยการขม. สวนในอุทธัจจกุกกุจจะนี้ อรหัตมรรค
เปนเครื่องสลัดอุทธัจจะออกไดเด็ดขาด. อนาคามิมรรค เปนเครื่องสลัด
กุกกุจจะออกไดเด็ดขาด. การกําหนดธรรมเปนเครื่องสลัดวิจิกิจฉาออกได
ดวยการขม ปฐมมรรค เปนเครื่องสลัดออกไดเด็ดขาด.
สวนในขอนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสอุปมามีบทวา เสยฺยถาป
พฺราหฺมณ อุทปตฺโต สสฏโ ลาขาย วา เปนตนใด ในอุปมาเหลานั้น
บทวา อุทปตฺโต ไดแก ภาชนะเต็มดวยน้ํา. บทวา สสฏโ ไดแก
ระคนดวยอํานาจทําสีใหตางกัน . บทวา อุสฺมาทกชาโต คือมีไอพลุงขึ้น
บทวา เสวาลปณกปริโยนทฺโธ ความวา อันสาหรายอันตางดวยพืชงา
เปนตน หรืออันจอกแหนมีสีหลังเขียวเกิดขึ้นปดหลังน้ําปกคลุมไว บทวา
วาเตริโต ไดแก ถูกลมพัดหวั่นไหว. บทวา อาวิโล คือ ไมใส บทวา
ลุฬิโต คือ ไมนิ่ง. บทวา กลลีภูโต คือ เปอกตม. บทวา อนฺธกเร
นิกฺขตฺโต ไดแก อันบุคคลวางไวในที่ไมสวาง มีระหวางฉางเปนตนเปน
ประเภท. ในพระสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจา ทรงกลับเทศนาจากภพทั้งสาม
แลวทรงใหเทศนาจบลงดวยธรรมอันเปนยอดคืออรหัต. สวนพราหมณตั้ง
อยูแลวในทางอันสงบ.
จบอรรถกถาสคารวสูตรที่ ๕
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๒. อภยสูตร

ความไมรูความไมเห็นมีเหตุมีปจจัย
[๖๒๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลกรุง
ราชคฤห ครั้งนั้น อภัยราชกุมารเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลวไดตรัสทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา
[๖๒๘] ขาแตพระองคผูเจริญ ปุรณกัสสปกลาวอยางนั้นวา เหตุไมมี
ปจจัยไมมี เพื่อความไมรู เพื่อความไมเห็น ความไมรู ความไมเห็น ไม
มีเหตุ ไมมีปจจัย เหตุไมมี ปจจัยไมมี เพื่อความรู เพื่อความเห็น ความรู
ความเห็น ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ดังนี้. ในเรื่องนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัส
ไวอยางไร.
[๖๒๙] พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนราชกุมาร เหตุมี
ปจจัยมี เพื่อความไมรู เพื่อความไมเห็น ความไมรู ความไมเห็น มีเหตุ
มีปจจัย เหตุมี ปจจัยมี เพื่อความรู เพื่อความเห็น ความรู ความเห็น
มีเหตุ มีปจจัย.
[๖๓๐] อ. ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุเปนไฉน ปจจัยเปนไฉน
เพื่อความไมรู เพื่อความไมเห็น ความไมรู ความไมเห็น มีเหตุ มีปจจัย
อยางไร.
[๖๓๑] พ. ดูกอนราชกุมาร สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซานดวย
กามราคะ อันกามราคะเหนี่ยวรั้งไป และยอมไมรู ไมเห็น อุบายเปนเครื่อง
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สลัดออกซึ่งกามราคะที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง แมขอนี้แล ก็เปนเหตุ
เปนปจจัย เพื่อความไมรู เพื่อความไมเห็น ความไมรู ความไมเห็น มีเหตุ
มีปจจัย แมดวยประการฉะนี้.
[๖๓๒] ดูกอนราชกุมาร อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซาน
ดวยพยาบาท. . .
[๖๓๓] ดูกอนราชกุมาร อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจ
ฟุงซานดวยถีนมิทธะ. . .
[๖๓๔] ดูกอนราชกุมาร อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซาน
ดวยอุทธัจจกุกกุจจะ . . .
[๖๓๕] ดูกอนราชกุมาร อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซาน
ดวยวิจิกิจฉา อันวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไป และยอมไมรูไมเห็นอุบายเปนเครื่อง
สลัดออกซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง แมขอนี้แล ก็เปนเหตุ
เปนปจจัย เพื่อความไมรู เพื่อความไมเห็น ความไมรู ความไมเห็น มีเหตุ
มีปจจัย ดวยประการฉะนี้.
[๖๓๖] อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมปริยายนี้ ชือ่ อะไร.
พ. ดูกอนราชกุมาร ธรรมเหลานี้ ชื่อ นิวรณ.
อ. ขาแตพระองคผูเจริญ นิวรณเปนอยางนี้ ขาแตพระสุคต นิวรณ
เปนอยางนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลถูกนิวรณแมอยางเดียวครอบงําแลว
ไมพึงรู ไมพึงเห็นตามความเปนจริงได จะกลาวไปไยถึงการถูกนิวรณทั้ง ๕
ครอบงําแลว.
[๖๓๗] อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เหตุเปนไฉน ปจจัยเปนไฉน
เพื่อความรู เพื่อความเห็น ความรู ความเห็น มีเห็น มีปจจัย อยางไร.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 331

[๖๓๘] พ. ดูกอ นราชกุมาร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ
เธอเจริญสติสัมโพฌงคอยู ยอมรู ยอมเห็นตามความเปนจริง ดวยจิตนั้น
แมขอนี้แล ก็เปนเหตุ เปนปจจัย เพื่อความรู เพื่อความเห็น ความรู
ความเห็น มีเหตุ มีปจจัย ดวยประการฉะนี้.
[๖๓๙] ดูกอนราชกุมาร อีกประการหนึ่ง ฯลฯ ภิกษุยอมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปใน
การสละ เธอเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงคอยู ยอมรู ยอมเห็นตามความเปนจริง
ดวยจิตนั้น แมขอนี้แล ก็เปนเหตุ เปนปจจัย เพื่อความรู เพื่อความเห็น
ความรู ความเห็น มีเหตุ มีปจจัย ดวยประการฉะนี้.
[๖๔๐] อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมปริยายนี้ ชื่ออะไร.
พ. ดูกอนราชกุมาร ธรรมเหลานั้น ชื่อ โพชฌงค.
อ. ขาแตพระผูมีพระภาคเจา โพชฌงคเปนอยางนี้ ขาแตพระสุคต
โพชฌงคเปนอยางนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลผูประกอบดวยโพชฌงค
แมอยางเดียว พึงรู พึงเห็นตามความเปนจริงได จะกลาวไปไยถึงการที่
ประกอบดวยโพชฌงคทั้ง ๗ เลา. ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อขาพระองคขึ้น
ภูเขาคิชฌกูฏ แมความเหน็ดเหนื่อยกาย ความเหน็ดเหนื่อยใจ ของขาพระองค
ก็สงบระงับแลว และธรรมขาพระองคก็ไดบรรลุแลว.
จบอภยสูตรที่ ๖

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 332

อรรถกถาอภยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถาอภยสูตรที่ ๖.
บทวา อฺาณาย อทสฺสนาย ไดแก เพื่อความไมรู เพื่อความ
ไมเห็น. บทวา ตคฺฆ ภควา นีวรณา ไดแก ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
นิวรณโดยสวนเดียว. บทวา กายกิลมโถ คือ ความกระวนกระวายทางกาย.
บทวา จิตฺตถิลมโถ คือ ความกระวนกระวายทางจิต. บทวา โสป เม
ปฏิปฺปสฺสทฺโธ ความวา ไดยินวา ความกระวนกระวายกายของพระราชกุมาร
นั้น เขาไปยังที่สัปปายะแหงฤดูก็เยือกเย็น นั่งในสํานักของพระศาสดาก็สงบ
ระงับแลว . เมื่อกายนั้นสงบ แมความกระวนกระวายจิต ก็สงบ โดยคลอยตาม
กายนั้นแล. อีกอยางหนึ่ง ความกระวนกระวายกายและจิตแมทั้งสองนั้นของ
พระราชกุมารนั้น พึงทราบวา สงบระงับแลวดวยมรรคนั้นแล
จบอรรถกถาอภยสูตรที่ ๖
จบหมวด ๖ แหงโพชฌงคที่ ๖ แหงโพชฌงคสังยุต
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อาหารสูตร ๒. ปริยายสูตร ๓. อัคคิสูตร ๔. เมตตาสูตร
๕. สคารวสูตร ๖. อภยสูตร
จบหมวด ๖ แหงโพชฌงคที่ ๖ แหงโพชฌงคสังยุต
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อานาปานาทิเปยยาลที่ ๗ แหงโพชฌงค

อัฏฐิกสัญญามีผล ๒ อยาง
[๖๔๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญาอันบุคคล
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก. ก็อฏั ฐิกสัญญา
อันบุคคลเจริญแลวอยางไร กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมมีผลมาก มี
อานิสงสมาก. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวย
อัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแลว อยางนั้นแล กระทํา
ใหมากแลวอยางนี้ ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.
[๖๔๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่ออัฏฐิกสัญญา
อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว พึงหวังผลได ๒ อยาง อยางใด
อยางหนึ่ง คือ อรหัตผลในปจจุบัน หรือเมือ่ ยังมีความยึดถือเหลืออยู
เปนพระอนาคามี. ก็เมื่ออัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางไร กระทํา
ใหมากแลวอยางไร พึงหวังผลได ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตผล
ในปจจุบัน หรือเมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู เปนพระอนาคามี. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันสหรคตดวย
อัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ
ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
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อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางนี้แล กระทําใหมากแลวอยางนี้ พึง
หวังผลได ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตผลในปจจุบัน หรือ
เมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู เปนพระอนาคามี.
[๖๔๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย อัฏริกสัญญาอันบุคคล
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนมาก. ก็อัฏฐิกสัญญา
อันบุคคลเจริญแลวอยางไร กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมเปนไปเพื่อ
ประโยชนมาก. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวย
อัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลผูเจริญแลวอยางนี้แล กระทํา
ใหมากแลวอยางนั้น ยอมเปนไปเพื่อประโยชนมาก.
[๖๔๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันบุคคล
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความเกษมจากโยคะใหญ.
ก็อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางไร กระทําใหมากแลวอยางไร ยอม
เปนไปเพื่อความเกษมจากโยคะใหญ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อัน
สหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปใน
การสละ ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญาอันบุคคลเจริญแลวอยางนี้แล
กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเกษมจากโยคะใหญ.
[๖๔๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญาอันบุคคล
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสังเวชมาก. ก็อฏั ฐิกสัญญา
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อันบุคคลเจริญแลวอยางไร กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมเปนไปเพื่อความ
สังเวชมาก. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค
อันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไป
ในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงคอันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางนี้แล กระทําใหมากแลว
อยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อความสังเวชมาก.
[๖๔๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันบุคคล
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อยูเปนผาสุกมาก. ก็อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางไร กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมเปนไป
เพื่ออยูเปนผาสุกมาก. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญ
สติสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวย
อัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางนี้แล กระทําให
มากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่ออยูเปนผาสุกมาก.
[๖๔๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุฬวกสัญญา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ
[๖๔๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วินีลกสัญญา ฯลฯ
[๖๔๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วิจฉิททกสัญญา ฯลฯ
[๖๕๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุทธุมาตกสัญญา ฯลฯ
[๖๕๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมตตา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ
[๖๕๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กรุณา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ
[๖๕๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มุทิตา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ
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[๖๕๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุเบกขาอันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ
[๖๕๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ
[๖๕๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อสุภสัญญา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ
[๖๕๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มรณสัญญา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ
[๖๕๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาหาเรปฏิกูลสัญญา ฯลฯ
[๖๕๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัพพโลเก อนภิรคสัญญา ฯลฯ
[๖๖๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนิจขิสัญญา ฯลฯ
[๖๖๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนิจเจ ทุกขสัญญา ฯลฯ
[๖๖๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทุกเข อนัตตสัญญา ฯลฯ
[๖๖๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปหานสัญญา ฯลฯ
[๖๖๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วิราคสัญญา* ฯลฯ
[๖๖๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก. ก็นิโรธสัญญา อันบุคคล
เจริญแลวอยางไร กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อัน
สหรคตดวยนิโรธสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปใน
การสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยนิโรธสัญญา
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางนั้นแล กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอม
มีผลมาก มีอานิสงสมาก.
[๖๖๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อนิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลว พึงหวังผลได ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตผล
ในปจจุบัน หรือเมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยูเหลือเปนพระอนาคามี แมนิโรธ
* ตั้งแตขอ ๖๔๗ ถึงขอ ๖๖๔ มีเนื้อความเหมือนขออัฏฐิกสัญญา
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สัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางไร กระทําใหมากแลวอยางไร พึงหวังผล
ได ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตผลในปจจุบัน หรือเมื่อยังมีความ
ยึดถือเหลืออยูเปนพระอนาคามี ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยนิโรธสัญญา อาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค
อันสหรคตดวยนิโรธสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไป
ในการสละ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อนิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยาง
นี้แล กระทําใหมากแลวอยางนั้น พึงหวังผลได ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง
คือ อรหัตผลในปจจุบัน หรือเมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู เปนพระอนาคามี.
[๖๖๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนมาก เพื่อความเกษมจากโยคะ
มาก เพื่อความสังเวชมาก เพื่อยูเปนผาสุกมาก. ก็นิโรธสัญญา อันบุคคล
เจริญแลวอยางไร กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมเปนไปเพื่อประโยชนมาก
เพื่อความเกษมจากโยคะมาก เพื่อความสังเวชมาก เพื่อยูเปนผาสุกมาก
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อัน
สหรคตดวยนิโรธสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปใน
การสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยนิโรธสัญญา
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ. ดูกอนภิกษุทั้ง หลาย
นิโรธสัญญา อัน บุคคลเจริญแลวอยางนี้แล กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอม
เปนไปเพื่อประโยชนมาก เพื่อความเกษมจากโยคะมาก เพื่อความสังเวชมาก
เพื่ออยูเปนผาสุกมาก.
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[๖๖๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หลั่ง
ไปสูทิศปราจีน ปาไปสูทิศปราจีน ฉันใด ภิกษุผูเจริญโพชฌงค ๗ ก็ยอม
เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน
ก็ภิกษุผูเจริญโพชฌงค ๗ กระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางไร ยอมเปนผู
นอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนพิ พาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อัน
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูเจริญโพชฌงค ๗ กระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางนั้นแล ยอมเปนผู
นอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนพิ พาน.
(พึงขยายความบาลีไปจนกระทั่งถึงการแสวงหา)

อุทธัมภาคิยสังโยชน ๕
[๖๖๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ ประการ
เหลานี้. ๕ ประการเปนไฉน. คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะอวิชชา.
สั่งโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ ประการนี้แล. ดูกอ นภิกษุทั้งหลายโพชฌงค ๗
อันภิกษุควรเจริญ เพื่อรูยงิ่ เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละซึ่งสังโยชน
อันเปนสวนเบื้องสูง ๕ ประการนี้. โพชฌงค ๗ เปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ. ดูกอนภิกษุทั้ง
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หลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้แล อันภิกษุควรเจริญ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู
เพื่อความสิ้นไป เพื่อละซึ่งสังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ ประการนี้แล.
[๖๗๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หลั่ง
ไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน ฉันใด ภิกษุผูเจริญโพชฌงค ๗ กระทํา
ใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ ก็ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอน
ไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน. ก็ภิกษุผูเจริญโพชฌงค ๗ กระทําใหมากซึ่ง
โพชฌงค ๗ อยางไร ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนพิ พาน โอน
ไปสูนิพพาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค มีอันกําจัดราคะเปนที่สดุ มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัด
โมหะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด
มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเจริญโพชฌงค ๗ กระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางนั้นแล ยอมเปนผู
นอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนพิ พาน.
(พึงขยายความบาลี ตั้งแตการกําจัดราคะเปนที่สุดเชนนี้ไป
จนถึงการแสวงหา)
[๖๗๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ ประการ
เหลานี้. ๕ ประการเปนไฉน. คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ
อวิชชา. สังโยชน อันเปนสวนเบื้องสูง ๕ ประการนี้แล. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
โพชฌงค ๗ อัน ภิกษุควรเจริญ เพื่อรูย ิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป
เพื่อละซึ่งสังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ ประการนี้แล. โพชฌงค ๗ เปน
ไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค
มีอัน กําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด
ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัด
โทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗
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เหลานี้แล อันภิกษุควรเจริญ เพื่อรูย ิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป
เพื่อละสังโยชนอัน เปนสวนเบื้องสูง ๕ ประการนี้แล.
(พึงขยายความโพชฌงคสังยุต เหมือนมรรคสังยุต)

เรือ่ งในวรรคนี้ คือ
๑. อัฏฐิกสัญญา ๒. ปุฬวกสัญญา ๓. วินีลกสัญญา ๔. วิจฉิททกสัญญา ๕. อุทธุมาตกสัญญา ๖. เมตตา ๗. กรุณา ๘. มุทิตา ๙. อุเบกขา
๑๐. อานาปานสติ.
จบอานาปานวรรคที่ ๗ แหงโพชฌงคสังยุต
๑. อสุภสัญญา ๒. มรณสัญญา ๓. อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๔. สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๕. อนิจจสัญญา ๖. อนิจเจทุกขสัญญา ๗. ทุกเธอนัตต
สัญญา ๘. ปหานสัญญา ๙. วิราคสัญญา ๑๐. นิโรธสัญญา.
จบนิโรธวรรคที่ ๘ แหงโพชฌงคสังยุต
[๖๗๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมนา้ํ คงคาไหลไปสู
ทิศปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีนฉันใด ฯลฯ
แมน้ําทั้ง ๖ สายไหลไปสูทิศปราจีน แมน้ําทั้ง ๖ สายไหลไปสูสมุทร
ทั้ง ๒ อยาง ๆ ละ ๖ รวมเปน ๑๒ เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวาวรรค.
จบคังคาเปยยาลที่ ๙
[๖๗๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวที่ไมมีเทาก็ดี ๒ เทาก็ดี ๔ เทา
ก็ดี เทามากก็ดี มีประมาณเทาใด พึงขยายเนื้อความอยางที่กลาวนี้เปนตัว
อยาง.
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ตถาคตสูตร ๒. ปทสูตร ๓. กูฏสูตร ๔. มูลสูตร ๕. สารสูตร
๖. วัสสิกสูตร ๗. ราชสูตร ๘. จันทิมสูตร ๙. สุริยสูตร ๑๐. วัตถสูตร
(พึงขยายความอัปปมาทวรรค ดวยสามารถโพชฌงค แหง
โพชฌงคสังยุต)
จบอัปปมาทวรรคที่ ๑๐ แหงโพชฌงคสังยุต
[๖๗๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การงานที่จะพึงทําดวยกําลังอยางใด
อยางหนึ่ง อันบุคคลทําอยู การงานที่จะพึงทําดวยกําลังทั้งหมดนั้น อันบุคคล
อาศัยแผนดินดํารงอยูบนแผนดิน จึงทําได ฯลฯ
(พึงขยายเนื้อความอยางที่กลาวนี้เปนตัวอยาง)
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. พลสูตร ๒. พีชสูตร ๓. นาคสูตร ๔. รุกขสูตร ๕. กุมภสูตร
๖. สุกสูตร ๗. อากาสสูตร ๘. ปฐมเมฆสูตร ๙. ทุติยเมฆสูตร ๑๐. นาวา
สูตร ๑๑. อาคันตุกสูตร ๑๒. นทีสูตร
(พึงขยายความพลกรณียวรรค ดวยสามารถโพชฌงค แหง
โพชฌงคสังยุต)
จบพลกรณียวรรคที่ ๑๑
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[๖๗๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ อยางเหลานี้. ๓ อยาง
เปนไฉน. คือ การเเสวงหากาม ๑ กามแสวงหาภพ ๑ การแสวงพรหมจรรย ๑
(พึงขยายเนื้อความที่กลาวนี้เปนตัวอยาง.)
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. เอสนาสูตร ๒. วิธาสูตร ๓. อาสวสูตร ๔. ภวสูตร ๕.ปฐมทุกขสูตร ๖ . ทุติยทุกขสูตร ๗. ตติยทุกขสูตร ๘. ขีลสูตร ๙. มลสูตร
๑๐. นีฆสูตร ๑๑. เวทนาสูตร ๑๒. ตัณหาสูตร.
(เอสนาเปยยาลแหงโพชฌงคสังยุต บัณฑิตพึงใหพิสดาร
โดยอาศัยวิเวก)
จบเอสนาวรรคที่ ๑๒

โอฆะ ๔
[๖๗๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โอฆะ ๔ ประการเหลานั้น. ๔ ประการ
เปนไฉน. ไดแก โอฆะคือกาม โอฆะคือภพ โอฆะคือทิฐิ โอฆะคืออวิชชา
(พึงขยายเนื้อความดังที่กลาวนี้เปนตัวอยาง).
[๖๗๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวน
เบื้องสูง ๕ ประการเหลานี้. ๕ ประการเปนไฉน. คือ รูปราคะ อรูปราคะ
มานะ อุทธัจจะ อวิชชา สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ ประการนี้แล. ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ อันภิกษุควรเจริญ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู
เพื่อความสิ้นไป เพื่อละซึ่งสังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ ประการเหลานี้แล.
โพชฌงค ๗ เปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติ
สัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ
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ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธนอม
ไปในการสละ. ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด. มีอันกําจัด
โทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค
มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด.
ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปน
ที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันหยั่งลงสูอมตะมีอมตะเปนเบื้องหนา
มีอมตะเปนที่สุด. ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันนอมไปสูนิพพาน โนมไปสู
นิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันนอมไปสู
นิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูน ิพพาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗
เหลานี้แล อันภิกษุควรเจริญ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป
เพื่อละซึ่งสังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ ประการเหลานี้แล.

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. โอฆสูตร ๒. โยคสูตร ๓. อุปาทานสูตร ๔. คันถสูตร
๕. อนุสยสูตร ๖. กามคุณสูตร ๗. นีวรณสูตร ๘. ขันธสูตร ๙. อุทธัมภาคิยสูตร
จบโอฆวรรคที่ ๑๓
แมน้ําทั้ง ๖ สายไหลไปสูทิศปราจีน แมน้ําทั้ง ๖ สายไหลไปสูสมุทร
ทั้ง ๒ อยางนั้น อยางละ ๖ รวมเปน ๑๒ เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวาวรรค
(คังคาเปยยาลแหงโพชฌงคสังยุต พึงขยายความดวยสามารถ
แหงราคะ)
จบวรรคที่ ๑๔
๑. ตถาคตสูตร ๒. ปทสูตร ๓. กูฏสูตร ๔. มูลสูตร ๕. สารสูตร
๖. วัสสิกสูตร ๗. ราชสูตร ๘. จันทิมสูตร ๙. สุริยสูตร ๑๐. วัตถสูตร
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(อัปปมาทวรรค พึงขยายเนื้อความใหพิสดารดวยสามารถ
แหงราคะ)
จบวรรคที่ ๑๕
๑. พลสูตร ๒. พีชสูตร ๓. นาคสูตร ๔. รุกขสูตร ๕. กุมภสูตร
๖. สุภสูตร ๗. อากาสสูตร ๘. ปฐมเมฆสูตร ๙. ทุติยเมฆสูตร ๑๐. นาวา
สูตร ๑๑. อาคันตุกสูตร ๑๒. นทีสูตร.
(พลกรณียวรรคแหงโพชฌงคสังยุต พึงขยายเนื้อความให
พิสดารดวยสามารถแหงราคะ)
จบวรรคที่ ๑๖
๑. เอสนาสูตร ๒. วิธาสูตร ๓. อาสวสูตร ๔. ภวสูตร ๕. ปฐม
ทุกขสูตร ๖. ทุติยทุกขสูตร ๗. ตติยทุกขสูตร ๘. ขีลสูตร ๙. มลสูตร
๑๐. นีฆสูตร ๑๑. เวทนาสูตร ๑๒. ตัณหาสูตร.
จบเอสนาวรรคแหงโพชฌงคสังยุตที่ ๑๗
๑. โอฆสูตร ๒. โยคสูตร ๓. อุปาทานสูตร ๔. คันถสูตร
๕. อนุสยสูตร ๖. กามคุณสูตร ๗. นีวรณสูตร ๘. ขันธสูตร ๙. อุทธัมภาคิยสูตร.
(โอฆวรรคพึงขยายเนื้อความใหพิสดารดวยสามารถแหงการ
กําจัดราคะเปนที่สุด การกําจัดโทสะเปนที่สุด และการกําจัดโมหะ
เปนที่สุด)
จบวรรคที่ ๑๘
(มรรคสังยุคแมใด ขยายเนื้อความใหพสิ ดารแลว โพชฌงค
สังยุต แมนนั้ ก็พึงขยายเนื้อความใหพิสดาร)
จบโพชฌงคสังยุต
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อรรถกถาอานาปานาทิเปยยาลที่ ๗*
อรรถกถาอัฏฐิกสัญญา
พึงทราบวินิจฉัยในอัฏฐิกสัญญา ในอานาปานวรรคที่ ๗ เปนตน.
บทวา อฏิกสฺา ไดแก สัญญาที่เกิดขึ้นแกภิกษุผูเจริญอยูวา
กระดูก กระดูก ดังนี้. ก็เมื่อเจริญอัฏฐิกสัญญานั้นอยู ผิวก็ดี หนังก็ดี
ยอมปรากฏตลอดเวลาที่นิมิตยังไมเกิดขึ้น เมื่อนิมิตเกิดขึ้น ผิวและหนังยอม
ไมปรากฏเลย. อนึ่ง โครงกระดูก. ลวนมีสีดุจสังข ยอมปรากฏ ดังที่ปรากฏ
แกสามเณรผูแลดูพระเจาติสสะ ผูทรงธรรมอยูบนคอขาง และแกพระติสสเถระ
ผูอยูที่เจติยบรรพต ผูแลดูหญิงกําลังหัวเราะในที่สวนทาง. เรื่องทั้งหลาย
ขยายใหพิสดารไวแลวในวิสุทธิมรรค. บทวา สติ วา อุปาทิเสเส ความวา
เมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู.
จบอรรถกถาอัฏฐิกสัญญา

วาดวยปุฬุวกสัญญา
บทวา ปุฬุวกสฺ ไดแก สัญญาที่เกิดขึ้นแกภิกษุผูเจริญอยูวา
มีหนอน. แมในบทวา วินีลกสัญญาเปนตน ก็นยั นี้เหมือนกัน . สวนในขอนี้
เรื่องวินิจฉัยกลาวไวในวิสุทธิมรรคกับนัยภาวนา. พรหมวิหารมีเมตตาเปนตน
พึงทราบดวยอํานาจฌานหมวด ๓-๔. อุเบกขา ดวยอํานาจฌานที่ ๔ แล.
จบอรรถกถาปุฬุวกสัญญา
* อรรถกถาเปนวรรคที่ ๗
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วาดวยอสุภสัญญาเปนตน
บทวา อสุภสฺา ไดแก ปฐมฌานสัญญาในอสุภะ. บทวา
มรณสฺา ความวา สัญญาที่เกิดขึ้นแกผูพิจารณาอยูเนือง ๆ วา เราตอง
ตายแน ชีวิตของเราเนืองดวยความตาย. บทวา อาหาเร ปฏิกูลสฺา
ความวา ในขาวสุกและขนมสดเปนตน เปนปฏิกลู สัญญา สําหรับผูกลืนกินเทา
นั้น. บทวา สพฺพโลเก อนภีรตสฺา ไดแก สัญญาที่เกิดขึ้นแกผูให
ความไมยินดีเกิดขึ้นอยูในโลกทั้งสิ้น.
บุพภาค ๒ คือ ปหานสัญญา วิราคสัญญา คือ คลุกเคลาดวย
นิโรธสัญญา. ทานแสดงกัมมัฏฐาน ๒๐ มีอฏั ฐิกสัญญาเปนตนเหลานั้น
ดวยประการฉะนั้นแล. กัมมัฏฐาน ๒๐ เหลานัน้ ๙ เปนอัปปนา ๑๑ เปน
อุปจารฌาน. สวนในขอนี้ เรื่องวินิจฉัยที่เหลือมาแลวในวิสุทธิมรรคแล.
คงคาเปยยาลเปนตน พึงทราบโดยนัยอันกลาวแลว ในมรรคสังยุตแล.
จบอรรถกถาโพชฌงคสังยุต
ในอรรถกลาสังยุตตนิกายชื่อสารัตถปกาสินี.
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สติปฏฐานสังยุต
อัมพปาลิวรรคที่ ๑
๑. อัมพปาลิสูตร

วาดวยสติปฏฐาน ๔
[๖๗๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ อัมพปาลิวัน ใกลกรุงเวสาลี
ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย.
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา. พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสพระพุทธภาษิตนี้วา
[๖๗๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เปนที่ไปอันเอก เพื่อความ
บริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย เพื่อกาวลวงความโศกและความร่ําไร เพื่อความ
ดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทํานิพพานใหแจง.
หนทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔. สติปฏ ฐาน ๔ เปนไฉน.
[๖๘๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกาย
ในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกเสียได ๑ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑.
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[๖๘๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เปนที่ไปอันเอก เพื่อความ
บริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย เพื่อกาวลวงความโศกและความร่ําไร เพื่อความ
ดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทํานิพพานใหแจง
หนทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔ ฉะนั้นแล.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นชื่นชม
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา.
จบอัมพปาลิสูตรที่ ๑

สติปฏฐานสังยุตตวรรณนา
อรรถกถาอัพปาลิสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอัมพปาลิสูตรที่ ๑ แหงสติปฏฐานสังยุต.
บทวา อมฺพปาลิวเน ไดแก ในสวนมะมวง อันหญิงผูเขาไป
อาศัยรูปเลี้ยงชีพ ชื่ออัมพปาลี ปลูกไว. สวนมะมวงนั้น จึงไดเปนสวน
ของนางอัมพปาลี. นางอัมพปาลีนั้น ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดา
มีจิตเลื่อมใส จึงสรางวิหารไว ณ ทีน่ ั้น มอบถวายแดพระตถาคต. บทวา
อมฺพปาลีวเน นี้ ทานกลาวหมายถึง วิหารนั้น. บทวา เอกายนฺวาย
ตัดบทเปน เอกายโน อย แปลวา นี้เปนทางเดียว. ในบทเหลานั้น บทวา
เอกายโน แปลวา ทางเดียว.
ทาง มีชื่อมาก วา มรรค ปนถะ ปถะ ปชชะ อัญชสะ วฏมะ
อายนะ นาวา อุตตรเสตุ กุลละ ภิสิสังกมะ ดังนี้. ในที่นี้ ทานกลาวถึง
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ทางนี้นั้น โดยชื่อ อยนะ. เพราะฉะนั้น ในบทวา เอกายนฺวาย ภิกฺขเว
มคฺโค พึงเห็นความอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เปนทางเดียว
ไมเปนทางสองแพรง. บทวา มคฺโค ชื่อวา มรรค ดวยอรรถอะไร.
ดวยอรรถเปนเครื่องแสวงหานิพพาน และดวยอรรถอันผูม ีความตองการ
นิพพานพึงแสวงหา. บทวา สตฺตาน วิสุทฺธิยา ไดแก เพื่อความบริสุทธิ์
แหงสัตวทั้งหลายผูมีจิตเศราหมองแลว ดวยมลทินมีราคะเปนตนและดวยอุปกิเลสมีอภิชฌาวิสมโลภะเปนตน. บทวา โสกปริเทวาน สมติกฺกมาย
ความวา เพื่อกาวลวงคือเพื่อละความโศกและความพร่ําเพอ. บทวา ทุกฺขโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมาย ความวา เพื่อความสิ้นไปคือเพื่อความดับแหงทุกข
และโทมนัสทั้งสองเหลานี้ คือ ทุกขอันเปนไปทางกาย และโทมนัส
อันเปนไปทางจิต. บทวา ายสฺส อธิคมาย ความวา อริยมรรคมีองค ๘
ทานเรียกวา าย. ทานอธิบายวา เพื่อบรรลุ คือ เพื่อถึงอริยมรรคนั้น.
จริงอยู มรรคคือสติปฏฐานอันเปนโลกิยะ เปนสวนเบื้องตนนี้
อันบุคคลเจริญแลว ยอมเปนไปเพื่อบรรลุถึงโลกุตรมรรคะ ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ายสฺส อธิคมาย ดังนี้. บทวา นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย
ทานอธิบายวา เพื่อทําใหแจง คือ เพื่อใหประจักษแกตน แหงอมตธรรม
อันไดชื่อวา นิพพาน เพราะเวนจากเครื่องรอยรัดคือตัณหา. จริงอยู มรรค
นี้ยังสัจฉิกิริยาใหสําเร็จ. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา นิพฺพานสฺส
สจฺฉิกิริยาย ดังนี้. ดวยประการฉะนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคุณของ
เอกายนมรรคดวยบท ๗ บท. หากถามวา เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสคุณของเอกายนมรรคนั้น. ตอบวา เพื่อใหภิกษุทั้งหลายเกิดอุตสาหะ.
จริงอยู ภิกษุเหลานั้นครั้นฟงการกลาวถึงคุณแลว เกิดความอุตสาหะวา
นัยวา มรรคนี้ ยอมกําจัดอุปทวะ ๔ คือ ความโศกอันเผาหัวใจ ๑
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ปริเทวะอันเปนความพร่ําเพอ ๑ ทุกขอันเปนความไมสําราญทางกาย ๑
โทมนัสอันเปนความไมสําราญทางใจ ๑ ยอมนํามาซึ่งคุณวิเศษ ๓ คือ
ความบริสุทธิ์ ๑ อริยมรรค ๑ นิพพาน ๑ จักสําคัญเทศนานี้ ควรถือเอา
ควรเรียน ควรทรงไว และมรรคนี้ ควรทําใหเกิด. พระผูมพี ระภาคเจา
ไดตรัสคุณเพื่อใหภิกษุเหลานั้นเกิดอุตสาหะดุจพอคาผากัมพลเปนตน กลาวถึง
คุณของผากัมพลเปนตน ฉะนั้น.
บทวา ยทิท เปนนิบาต. มีความเทากับ เย อิเม. บทวา
จตฺตาโร ไดแก กําหนดจํานวน. ดวยการกําหนดจํานวนนั้น ทานแสดง
กําหนดสติปฏฐานวา ไมต่ํา ไมสูงไปจากนี้. บทวา สติปฏานา ไดแก
สติเปนที่ตั้ง ๓ คือ สติเปนโคจรบาง ความที่ศาสดาลวงปฏิฆะและตัณหา
ในเมื่อสาวกทั้งหลายปฏิบัติสามอยางบาง ตัวสติบาง. จริงอยู สติเปนโคจร
ทานกลาววา สติปฏฐานในพระบาลีมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง
ความเกิดและความดับของสติปฏฐาน ๔ พวกเธอจงฟง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็อะไรเปนความเกิดของกาย เพราะอาหารเปนเหตุเกิด กายจึงเกิดดังนี้.
กายเปนที่ตั้งอยางนั้น ไมใชสติแมในบาลีมีอาทิวา สติอุปฏานฺเจว สติ จ
ดังนี้. มีความวา ชื่อวา ปฏฐานะ เพราะอรรถวา เปนที่ตั้ง. ถามวา อะไร ตั้ง.
ตอบวา สติ. ความตั้งแหงสติ ชื่อวา สติปฏฐานดุจที่ตั้งแหงชางและที่ตั้งแหงมา
เปนตน. สติปฏฐาน ๓ ทานกลาววา สติปฏฐาน เพราะความที่ศาสดาลวง
ปฏิฆะและตัณหา ในเมื่อสาวกทั้งหลายปฏิบัติ ๓ สวน ในบทนีว้ า พระอริยะ
ยอมเสพธรรมใด เมื่อเสพธรรมใด ศาสดายอมควรเพื่อสั่งสอนคณะ.
มีความวา ชือ่ ปฏฐานะ เพราะควรใหตั้งไว. อธิบายวา เพราะควรใหเปนไป.
ควรใหตั้งไวดวยอะไร. ดวยสติ. การตั้งไวดวยสติ ชื่อวา สติปฏฐาน. ก็สติ
นั้นแล ทานกลาววา สติปฏฐานในบาลีอาทิวา สติปฏฐาน ๔ ที่บุคคล
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เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ. มีความวา ชือ่
ปฏฐาน เพราะอรรถวา ตั้งไว อธิบายวา ยอมเขาไปตั้งไว คือ ยึดหนวงเหนี่ยว
ไวเปนไป. สตินั่นแล ชือ่ สติปฏฐาน. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา สติ เพราะอรรถวา
เปนเครื่องระลึกถึง ชื่อปฏฐานะ เพราะอรรถวา เขาไปตั้งไว เพราะอรรถวา
เปนที่ตั้ง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา สติปฏฐาน เพราะสติดวย เปนที่ตั้งดวย.
ทานประสงคสติปฏฐานนี้ ในที่นี้. ผิอยางนั้น เพราะเหตุไร ทานจึงทําให
เปนพหูพจนวา สติปฏฐานา เพราะสติมีอยูมาก. จริงอยู สติมีมาก โดย
ความตางแหงอารมณ. เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร บทวา มคฺโค จึง
เปนเอกพจน เพราะมีอยางเดียว โดยอรรถวา มรรค. จริงอยู สติเหลานั้น
แมมี ๔ อยาง ก็ถึงความเปนอันเดียวกัน โดยอรรถแหงมรรค. ดังที่ทาน
กลาววา บทวา มคฺโค ชื่อวา มรรค ดวยอรรถอยางไร ดวยอรรถวา
แสวงหาพระนิพพาน และดวยอรรถวา อันผูมีความตองการพระนิพพานพึง
แสวงหา. แมสติปฏฐาน ๔ เหลานี้ ยังกิจใหสําเร็จในอารมณทั้งหลายมีกาย
เปนตน ในเวลาตอมา ยอมบรรลุนิพพาน ผูตองการนิพพานทั้งหลาย ยอม
แสวงหา จําเติมแตตนดวยประการฉะนี้ เพราะฉะนั้น สติปฏฐานแม ๔ ทาน
เรียกวา ทางเอก. เทศนาพรอมทั้งอนุสนธิ ยอมมีโดยการสืบตอถอยคําแหง
สติ ดวยประการฉะนี้แล.
บทวา กตเม จตฺตาโร คือ ถามประสงคจะใหตอบ. บทวา กาเย
คือ รูปกาย. บทวา กายานุปสฺส ความวา ภิกษุผูปกติพิจารณาเห็นกาย
หรือวา พิจารณาเห็นกายอยู. ก็ภิกษุนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายนี้ โดยความ
เปนของไมเที่ยง ดวยสามารถแหงอนุปสสนา ๗ มีอนิจจานุปสสนาเปนตน
หาพิจารณาเห็นโดยความเปนของเที่ยงไม ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปนทุกข
หาพิจารณาเห็นโดยความเปนสุขไม ยอมพิจารณาเห็นโดยความมิใชตน หา
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พิจารณาเห็นโดยความเปนตนไม ยอมเบื่อหนาย ยอมยินดีหามิได ยอม
คลายกําหนัด ยอมกําหนัดหามิได ยอมดับ ยอมเกิดขึ้นหามิได ยอมสละคืน
ยอมยึดถือหามิได. พึงทราบวา ภิกษุนั้น เมื่อพิจารณาเห็นกายนั้น โดย
ความเปนของไมเที่ยง ยอมละนิจจสัญญาเสียได เมื่อพิจารณาเห็นโดยความ
เปนทุกข ยอมละสุขสัญญา เมื่อพิจารณาเห็นโดยความมิใชตน ยอมละอัตตสัญญา เมื่อเบื่อหนาย ยอมละความยินดี เมื่อคลายกําหนัด ยอมละราคะ
เมื่อดับ ยอมละเหตุเกิดทุกข เมื่อสละคืน ยอมละความยึดมั่นเสียไดดังนี้.
บทวา วิหรติ คือเคลื่อนไหวอยู. บทวา อาตาป ชื่อวา อาตาปะ
เพราะอรรถวา ยอมเผากิเลสทั้งหลายในภพสาม. บทนี้เปนชื่อของความเพียร
ชื่อวา อาตาป เพราะอรรถวา มีความเพียร. บทวา สมฺปชาโน ความวา
ภิกษุผูประกอบดวยญาณกลาวคือสัมปชัญญะ. บทวา สติมา ความวา ผู
ประกอบดวยสติกําหนดที่กาย. ก็เพราะภิกษุนี้ กําหนดอารมณดวยสติแลว
จึงพิจารณาเห็นดวยปญญา. แตธรรมดาวา การพิจารณาเห็น ยอมไมมีแก
ภิกษุ ผูเวนสติ. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ก็แลเรากลาวสติวา จําปรารถนาในที่ทงั้ ปวง. ฉะนั้น กายานุปสสนา
สติปฎฐาน ยอมเปนอันตรัสแลวดวยคํามีประมาณเทานี้ ในที่นี้วา กาเย
กายานุปสฺสี วิหรติ เปนอาทิ. อีกอยางหนึ่ง เพราะความสังเขปเกินไป
ยอมทําอันตรายแกภิกษุผูไมมีความเพียร คือผูไมมีสัมปชัญญะ ยอมลุมหลง
ในการกําหนดเอาสิ่งที่เปนอุบาย และในการหลีกเวนสิ่งที่มิใชอุบาย ผูลืมสติ
ยอมไมสามารถในการสละสิ่งที่มิใชอุบาย และในการกําหนดเอาสิ่งที่เปนอุบาย
ได. ดวยเหตุนั้น กัมมัฎฐานนั้น จึงไมถึงพรอมแกภิกษุนั้น เพราะฉะนั้น
กัมมัฏฐานนั้น ยอมถึงพรอมดวยอานุภาพแหงธรรมเหลาใด พึงทราบวา
ขอนี้ทานกลาววา มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ดังนี้ เพื่อแสดงธรรม
เหลานั้น.
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พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงกายานุปสสนาสติปฏฐาน และองค
เเหงความเพียรแกภิกษุนั้นแลว บัดนี้ เพื่อทรงแสดงองคแหงการละ. จึงตรัสวา
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
วิเนยฺย ความวา กําจัดแลวดวยการกําจัดชั่วคราว หรือดวยการกําจัดในการ
ขมไว. บทวา โลเก คือในกายนั้นเทานั้น. ก็กายทานประสงคเอาวา โลก
ดวยอรรถวาแตกสลายในที่นี้. ก็เพราะภิกษุนั้น มิใชละอภิชฌาและโทมนัส
ไดในเพราะพิจารณาเพียงกายอยางเดียว แมในเวทนาเปนตน ก็ละไดเหมือน
กัน. ฉะนั้น ทานจึงกลาวไวในวิภังควา อุปาทานขันธทั้ง ๕ ก็เปนโลก.
อนึ่ง ขอนั้น. ทานกลาวโดยนัยขยายเนื้อความแหงธรรมเหลานั้น เพราะความ
ที่กายนั้นเนื่องอยูในโลก ก็ทานกลาววา ในขอนั้น โลกเปนไฉน โลกนั้น
คือกาย. นี้เปนความหมายในขอนี้ ผูศึกษาพึงเห็นสัมพันธอยางนี้วา ละ
อภิชฌาและโทมนัสในโลกนั้นเสียได.
ในบทวา เวทนาสุ นี้ มีเวทนาสาม. เวทนาเหลานั้นเปนโลกิยะ
ทั้งนั้น แมจิตก็เปนโลกิยะ ธรรมทั้งหลายก็อยางนั้น เหมือนบุคคลพึง
พิจารณาเห็นเวทนาโดยประการใด ภิกษุนี้ เมื่อพิจารณาเห็นโดยประการนั้น
พึงทราบวา เวทนานุปสสี. ในจิตและธรรมทั้งหลายก็มีนัยนี้. ถามวา
เวทนา บุคคลพึงพิจารณาเห็นอยางไร. ตอบวา พึงพิจารณาเห็นสุขเวทนา
โดยความเปนทุกขกอน ทุกขเวทนาโดยความเปนลูกศร อทุกขมสุข โดย
ความไมเที่ยง. สมดังที่ทา นกลาวไววา
ภิกษุใดเห็นสุข โดยความเปนทุกข
ไดเห็นทุกข โดยความเปนของเสียดแทง
ความไมมีทุกข ไมมีสขุ มีอยู ไดเห็น
สิ่งนั้น โดยความไมเที่ยง ภิกษุนั้นแล
ชื่อวา เห็นชอบ เปนผูสงบ จักเที่ยวไป.
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ควรพิจารณาเห็นเวทนาเหลานั้นทั้งหมดวา เปนทุกขบาง ดังที่ทาน
กลาววา เราเห็นวา สิ่งที่เสวยแลวทั้งหมดนั้นอยูในทุกข และควรพิจารณา
เห็นโดยความเปนสุขและทุกขบาง. สมดังที่ทานกลาววา ดูกอ นวิสาขะผูมีอายุ
สุขเวทนาแลเปนสุขเพราะความตั้งอยู เปนทุกขเพราะความแปรปรวน.
ทั้งหมดควรใหพิสดาร. ก็และควรพิจารณา แมดวยสามารถแหงอนุปสสนา ๗
มีอนิจจานุปสสนาเปนตน . ควรพิจารณาตามซึ่งจิต แมในธรรมวา ดวยจิต
ดวยสามารถแหงประเภทอันเปนความตางกัน มีอารัมมณปจจัย อธิปติปจจัย
สหชาตปจจัย ภูมิ กรรม วิบากและกิริยาจิตเปนตน และประเภทแหงจิต
มีราคะเปนตน อันเปนอนุปสสนา มีอนิจจานุปสสนาเปนตนกอน.
ควรพิจารณาเห็นธรรม ดวยสามารถแหงสามัญญลักษณะพรอมดวย
ลักษณะ แหงสุญญตธรรม แหงอนุปสสนา ๗ มีอนิจจานุปสสนาเปนตน
และแหงประเภทมีอาทิวา กามฉันทะ มีอยูในภายใน ดังนี้. ที่เหลือมีนยั
กลาวไวแลว. นี้เปนความสังเขปในที่นี้. แตพึงทราบความพิสดารโดยนัย
ที่กลาวไวแลว ในอรรถกถาสติปฏฐานทีฆนิกายมัชฌิมปณณาสก.
จบอรรถกถาอัมพปาลิสูตรที่ ๑
๒. สติสูตร

วาดวยสติ
[๖๘๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ อัมพปาลิวัน
ใกลกรุงเวสาลี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย...
แลวไดตรัสพระพุทธภาษิตนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเปนผูมีสติ
สัมปชัญญะอยู นี้เปนอนศาสนีของเราสําหรับเธอทั้งหลาย.
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[๖๘๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูมีสติอยางไร. ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ฯลฯ
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ฯลฯ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีสติอยางนี้แล.
[๖๘๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูมีสัมปชัญญะอยางไร.
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมกระทําความรูสึกตัวในการกาวไป การถอยกลับ
กระทําความรูสึกตัวในการแล การเหลียว กระทําความรูสึกตัวในการคูเขา
และเหยียดออก กระทําการรูสึกตัวในการทรงผาสังฆาฏิ บาตรและจีวร กระทํา
การรูสึกตัวในการกิน การดื่ม การลิ้ม กระทําการรูสึกตัวในการถายอุจจาระ
ปสสาวะ กระทําการรูสึกตัวในการเดิน ยืน นั่ง หลับ ตื่น พูด นิ่ง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีสัมปชัญญะอยางนี้แล ภิกษุพึงเปนผูมีสติ
สัมปชัญญะอยู นี้เปนอนุศาสนีของเรา สําหรับเธอทั้งหลาย.
จบสติสูตรที่ ๒

อรรถกถาสติสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสติสุตรที่ ๒.
บทวา สโต ไดแก ถึงพรอมแลวดวยสติตามเห็นกายเปนตน.
บทวา สมฺปชาโน ไดแก ถึงพรอมดวยปญญา คือ สัมปชัญญะ ๔. ในบทวา
อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเต นี้ การเดินไป ทานกลาววา กาวไปขางหนา
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การกลับทานกลาววา ถอยกลับ. แมทั้งสองอยางนั้น ยอมไดในอิริยาบถ ๔.
ในการเดินไป เมื่อนํากายไปขางหนากอน ชือ่ วา ยอมกาวไปขางหนา.
เมื่อกลับ ชือ่ วา ยอมถอยกลับ. แมในการยืน ผูยืนนอมกายไปขางหนา
ก็ชื่อวา ยอมกาวไปขางหนา. เมื่อนอมกายไปขางหลัง ยอมชือ่ วา ถอยกลับ.
แมในการนั่ง ผูนั่งหันอวัยวะอันมีในเบื้องหนาของอาสนะ โนมไปอยู ชื่อวา
ยอมกาวไปขางหนา. การยึดอวัยวะอันมีในเบื้องหลัง เอนไปในเบื้องหลัง
ชื่อวา ยอมถอยกลับ. แมในการนอนก็มีนัยนี้แล.
บทวา สมฺปชานการี โหติ ไดแก กระทํากิจทั้งหมดดวย
ความรูตัว หรือทําความรูตัวเทานั้น. จริงอยู เขายอมทําความรูตัว ในการ
กาวไปขางหนาเปนตน. ในที่ไหน ๆ ไมเวนการรูตัว.
ในบทวา สมฺปชานการี นัน้ สัมปชัญญะ มี ๔ อยาง คือ
สาตถกสัมปชัญญะ ๑ สัปปายสัมปชัญญะ ๑ โคจรสัมปชัญญะ ๑
อสัมโมหสัมปชัญญะ ๑.
ในสัมปชัญญะ ๔ นั้น เมื่อจิตคิดจะกาวไปขางหนา เกิดขึ้น การไม
ไปตามอํานาจจิต กําหนดถึงประโยชนและมิใชประโยชนวา การที่เราจะไป
ในที่นี้จะมีประโยชนหรือไมมีประโยชนอยางไรหนอ แลวยึดถือแตประโยชน
ชื่อวา สาตถกสัมปชัญญะ. อนึ่ง ความเจริญโดยธรรม ดวยสามารถ
การเห็นพระเจดีย การเห็นที่ตรัสรู การเห็นพระสงฆ การเห็นพระเถระ
และการเห็นอสุภะเปนตน ทานกลาววา ประโยชนในขอนั้น. บุคคลแมเห็น
พระเจดีย ก็ใหเกิดปติ มีพระพุทธเจาเปนอารมณ มีพระสงฆเปนอารมณ
ดวยการเห็นพระสงฆ พิจารณาถึงสิ่งนั้นนั่นแล โดยความสิ้นไป ยอมบรรลุ
พระอรหัตได. ภิกษุสามหมื่นรูปยืนอยูที่ประตูดานทักษิณ ในมหาวิหาร
แลดูมหาเจดีย ไดบรรลุพระอรหัต. ทีป่ ระตูดานปจฉิม ดานอุดร ดานปราจีน
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ก็เหมือนกัน. ในบาลี ทานอภยวาสี ไดบรรลุพระอรหัต ณ ที่ตั้งประจํา
เพื่อถามปญหา. ทานอนุราชวาสี ไดบรรลุพระอรหัต ณ ประดูดานทักษิณ
แหงนครใกลประตูถูปาราม.
ก็พระเถระผูกลาวมหาอริยวงศกลาววา พวกทานพูดอะไร ควรจะ
พูดวา ในที่ที่ปรากฎ ตั้งแตสวนลางของที่บูชาโดยรอบมหาเจดีย เทาทั้งสอง
สามารถจะใหประดิษฐานเสมอกัน ไดในที่ใด ๆ ภิกษุทุก ๆ สามหมื่นรูป ได
บรรลุพระอรหัตในการยกเทาขางหนึ่งขึ้น ในที่นั้น ๆ.
แตพระมหาเถระอีกรูปหนึ่งกลาววา ภิกษุทั้งหลายมากกวาทรายที่
กระจัดกระจายอยู ณ พื้นมหาเจดีย ไดบรรลุพระอรหัต. บุคคลเห็น
พระเถระแลวตั้งอยูในโอวาทของทานเห็นอสุภะยังปฐมฌานใหเกิดในอสุภะนั้น
พิจารณาอสุภะนั้นนั่นแล โดยความสิ้นไปยอมบรรลุพระอรหัต. เพราะฉะนั้น
การเห็นสิ่งเหลานี้ จึงมีประโยชน.
ก็อาจารยบางพวกกลาววา ความเจริญ แมโดยอามิส ก็เปนประโยชน
เหมือนกัน เพราะอาศัยอามิสนั้น ปฏิบัติเพื่อนุเคราะหพรหมจรรย.
ก็ในการเดินนั้น การกําหนดสิ่งที่สบายและไมสบายแลวถือเอาสิ่งที่
สบาย เปนสัปปายสัมปชัญญะ เชนการเห็นพระเจดีย มีประโยชนถึงเพียงนั้น.
หากวา ชุมชนประชุมกันในระหวาง ๑๒๐ โยชน เพื่อมหาบูชาพระเจดีย.
สตรีบาง บุรษุ บาง ตกแตงประดับตามสมควรแกสมบัติของคน พากันเที่ยว
ไปเหมือนรูปจิตรกรรม.
ก็ในเรื่องนั้น ความโลภในอารมณที่นาใคร ความแคนในอารมณ
ที่ไมนาใคร ความหลงดวยการไมสมหวัง ยอมเกิดแกภิกษุนั้น. ภิกษุนั้น
ยอมตองอาบัติอันเปนกายสังสัคคะ. และเปนอันตรายอชีวิตพรหมจรรย.
ฐานะนั้น ยอมเปนรานะอันไมสบาย ดวยประการฉะนี้. ฐานะเปนที่สบายใน
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เพราะความไมมีอันตรายมีประการดังกลาวแลว. แมการเห็นพระสงฆ ก็มี
ประโยชน. ก็หากวา เมื่อมนุษยสรางมหามณฑลภายในบานแลวฟงธรรม
ตลอดคืนยังรุง การชุมนุมชนและอันตราย ยอมมีโดยประการดังกลาวแลว
นั่นแล. ทีน่ ั้นเปนที่ไมสบายดวยประการฉะนี้. เปนที่สบายในเพราะความ
ไมมีอันตราย แมในการเห็นพระเถระซึ่งมีบริษัทมากเปนบริวาร ก็มีนัยนี้
เหมือนกัน. แมการเห็นอสุภะก็มีประโยชน. ก็เรื่องนี้ เพื่อแสดงประโยชน
ของการเห็นอสุภะนั้น.
มีเรือ่ งเลาวา ภิกษุหนุมรูปหนึ่ง พาสามเณรไปเพื่อตองการไมสีฟน.
สามเณรหลีกจากทางเดินไปขางหนา เห็นอสุภะ จึงยังปฐมฌานใหเกิด กระทํา
ปฐมฌานนั้นใหเปนบาท พิจารณาสังขาร กระทําใหแจงซึ่งผลสาม ไดยืน
กําหนดพระกัมมัฏฐานเพื่อตองการมรรคเบื้องบน. ภิกษุหนุม เมื่อไมเห็น
สามเณรนั้น จึงเรียกวา สามเณร. สามเณรคิดวา ตั้งแตวันที่เราบวช
ไมเคยพูดกับภิกษุถึงสองคําเลย เราจักยังคุณวิเศษเบื้องบนใหเกิดในวันแมอื่น
จึงขานรับวา อะไร ขอรับทานผูเจริญ. ภิกษุนนั้ กลาววา เธอจงกลับมา.
สามเณรจึงกลับดวยคําพูดคําเดียวแลวกลาววา ทานขอรับ ทานจงไปตามทาง
นี้กอน ในขณะที่ผมยืนอยู จงมองหันหนาไปทางทิศตะวันออกสักครูหนึ่ง.
ภิกษุกระทําอยางนั้น ไดบรรลุคุณวิเศษอันถึงแลวดวยอสุภะนั้น. อสุภะหนึ่ง
เกิดเพื่อประโยชนของชนทั้งสองดวยประการฉะนี้. ก็อสุภะนี้แมมีประโยชน
อยางนี้. อสุภะของมาตุคามไมเปนที่สบายของบุรุษ. อสุภะของบุรุษมีสวนเปน
ที่สบายของมาตุคาม เพราะฉะนั้น การกําหนดสิ่งที่เปนที่สบายอยางนี้ ชือ่ วา
สัปปายสัมปชัญญะ.
ก็การเรียนธรรมเปนโคจรกลาวคือกรรมฐานในความชอบใจของจิต
ของตนในกรรมฐาน ๓๘ แหงสิ่งเปนที่สบายอัน มีประโยชนที่คนกําหนดแลว
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อยางนี้ แลวถือเอาโคจรนั้นในภิกขาจารโคจรไป ชื่อวา โคจรสัมปชัญญะ.
เพื่อใหเรื่องนั้นแจมแจง พึงทราบภิกษุ ๔ ประเภทนี้. ภิกษุบางพวกใน
ธรรมวินัยนี้ นําไป ไมนํากลับ บางพวกนํากลับ ไมนําไป แตบางพวก
ทั้งไมนาไป ทิ้งไมนํากลับ บางพวกทั้งนําไปทิ้งนํากลับ.
ในภิกษุ ๔ จําพวกนั้น ภิกษุใดชําระจิตใหหมดจดจากธรรมเครื่อง
กังวล ดวยการจงกรม ดวยการนั่งตลอดวัน คลอดปฐมยามแหงราตรี
ก็อยางนั้น สําเร็จการนอนในมัชฌิมยาม แมในปจฉิมยามก็ใหผาน. ไปดวย
การนั่งและจงกรม ตอนเชาตรู กวาดลานเจดียและลานโพธิ์ รดน้ําที่ตนโพธิ์
ตั้งของดื่มของบริโภคปฏิบัติอาจริยวัตร และอปุชฌายวัตรเปนตน. ภิกษุนั้น
ชําระรางกายแลว เขาไปสูเสนาสนะนั่งขัดสมาธิ ๒-๓ ครั้ง ใหถือเอาซึ่งไออุน
ประกอบกรรมฐาน ลุกขึ้นในเวลาภิกขาจาร ถือบาตรและจีวรโดยหัวขอแหง
กรรมฐาน ออกจากเสนาสนะมนสิการกรรมฐาน ไปลานเจดีย. หากพุทธานุสสติกรรมฐานมี ไมสละกรรมฐานนั้น เชาไปสูลานเจดีย หากกรรมฐานอื่นมี
เวนกรรมฐานนั้น ดุจยืนอยูที่เชิงบันได วางภัณฑะที่ถือไว ยึดปติมีพระพุทธเจาเปนอารมณ ขึ้นสูลานเจดีย หากเจดียใหญพึงกระทําประทักษิณ ๓ ครั้ง
แลวพึงไหวในที่ ๔ แหง หากเจดียเล็ก พึงกระทําประทักษิณอยางนั้น แลวไหว
ในที่ ๘ แหง. ครั้นไหวเจดียแลว แมไปถึงลานโพธิ์ ควรแสดงความเคารพ
ไหวโพธ ดุจอยูตอพระพักตรพระพุทธเจาผูมีพระภาคเจา ภิกษุนั้น ครัน้
ไหวเจดีย และโพธิ์อยางนั้นแลว ยึดกรรมฐานที่เก็บไว ดุจคนไปยังที่ที่เก็บ
ของไว ถือเอาภัณฑะที่วางไว หมจีวร โดยหัวขอแหงกรรมฐาน ในที่
ใกลบาน เขาไปบิณฑบาตยังบาน.
ครัง้ นั้น พวกมนุษยเห็นภิกษุนั้น จึงพากันตอนรับวา พระคุณเจา
ของพวกเรามาแลว จึงรับบาตนิมนตใหนั่งบนอาสนศาลา (หอฉัน ) หรือ
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บนเรือน ถวายขาวยาคู ลางเทา ทาเทา นั่งขางหนา จะถามปญหา หรือ
ประสงคจะฟงธรรม ตลอดเวลาที่ภัตรยังไมเสร็จ. พระอรรถกถาจารยทั้งหลาย
กลาววา แมหากวา พวกมนุษยไมถาม ภิกษุก็ควรแสดงธรรมเพื่อสงเคราะหชน
จริงอยู ธรรมกถาชื่อวาจะพนจากกรรมฐาน ยอมไมมี. เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้น
กลาวธรรมโดยหัวขอแหงกรรมฐาน ฉันอาหารโดยหัวขอแหงกรรมฐาน
กระทําอนุโมทนา แมพวกมนุษยพากันกลับ ก็ตามไปสง ครั้นออกจากบาน
แลวใหพวกมนุษยกลับในที่นั้น เดินไปสูทาง.
ครั้งนั้น สามเณรและภิกษุหนุม ฉันเสร็จแลว ภายนอกบานออกไป
กอน เห็นภิกษุนั้น จึงพากันตอนรับ รับบาตรและจีวรของทาน.
นัยวา พวกภิกษุเกา ๆ มองดูหนาดวยคิดวา ภิกษุนี้ไมใชอุปชฌาย
อาจารยของเราแลว กระทําการปรนนิบัติ กระทําโดยกําหนดประจวบเขา
เทานั้น. พวกภิกษุถามภิกษุนั้นวา ทานขอรับ พวกมนุษยเหลานี้เปนอะไร
กับทาน มีความสัมพันธกันทางฝายมารดาหรือฝายบิดา. ภิกษุนั้นถามวา
พวกทานเห็นอะไร จึงพากันถาม. พวกภิกษุกลาววา พวกมนุษยเหลานั้น
เปนอันมาก รักนับถือทาน. ภิกษุกลาววา ทานผูมีอายุทั้งหลาย พวกมนุษย
เหลานี้ กระทํากรรมที่แมมารดาบิดาก็กระทําไดยากแกเรา แมบาตรและจีวร
ของเราก็เปนของพวกเขา เราไมรูภัยในภัย ไมรคู วามหิวในความหิว ดวย
อํานาจของพวกเขา พวกมนุษยเชนนี้ มิไดมีอุปการะแกเราเลย. ภิกษุนนั้
เมื่อกลาวถึงคุณของพวกมนุษยเหลานั้นจึงไป นี้ทานกลาววา นําไป ไมนํากลับ.
เมื่อภิกษุใด กระทําประการดังที่กลาวแลวในกอน ไฟเกิดแตกรรม
ลุกโพลง ปลอยสังขารไมมีใจครอง ถือเอาสังขารที่มีใจครอง เหงื่อไหลจาก
สรีระ. ไมขึ้นสูทางแหงกรรมฐาน. ภิกษุนั้นถือบาตรจีวรแตเชาตรู รีบไป
ไหวพระเจดีย ในเวลาออกไปหาอาหาร เขาไปบานเพื่อหาขาวยาคู ไดขาวยาคู
แลวไปอาสนศาลาแลวดื่ม.
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ลําดับนั้น โดยเพียงกลืนเขาไป ๒-๓ ครั้ง ไฟเกิดแตกรรมของ
ภิกษุนั้น ปลอยสังขารมีใจครอง ถือเอาสังขารไมมีใจครอง. ภิกษุนั้น ถึง
การดับความเรารอนแหงธาตุไฟ ดุจอาบน้ําดวยหมอน้ํารอยหมอ ฉันขาวยาคู
โดยยึดหลักกรรมฐาน ลางบาตรและปาก มนสิการกรรมฐานในระหวางภัตร
เที่ยวไปบิณฑบาตในที่ที่เหลือ ฉันอาหารโดยยึดหลักกรรมฐาน ตั้งแตนั้น
จึงถือเอากรรมฐานปรากฏเหมือนลูกศรแลนไปไมขาดสาย แลวมา. นีท้ าน
กลาววา นํามา ไมนําไป. อนึ่ง ภิกษุเชนนี้ ดื่มขาวยาคูแลวปรารภวิปสสนา
ชื่อวา บรรลุพระอรหัต ในพระพุทธศาสนา เหลือที่จะนับได ภิกษุ
ทั้งหลายดื่มขาวยาคูแลวไมบรรลุพระอรหัต ไมมีในอาสนะใด อาสนะนั้น
ไมมีในอาสนศาลาในหมูบานนั้น ๆ ในเกาะสีหล.
ก็ภิกษุใดอยูดวยความประมาท ทอดธุระ ทําลายวัตรทั้งหมด มีจิต
ผูกไวดวยเครื่องมัดจิต ๕ อยางอยู ไมทําสัญญาวา ชื่อวา กรรมฐานมีอยูดังนี้
เขาไปสูบานเพื่อบิณฑบาต เกี่ยวเกาะดวยการคลุกคลีกับคฤหัสถอันไมสมควร
ทั้งเที่ยวดวยกัน กินดวยกัน เปนผูออกไปวางเปลา นี้ทานกลาววาไมนําไป
ไมนํากลับ.
ก็ภิกษุใด ทานกลาววา ผูนี้ทั้งนําออก ทั้งนํากลับนั้น พึงทราบดวย
อํานาจวัตรอันเปนไปแลว ดวยการไปและการกลับ.
จริงอยู กุลบุตรผูใครประโยชน บวชในศาสนาอยูรวมกัน ๑๐ รูปบาง
๒๐ รูปบาง ๓๐ รูปบาง ๔๐ รูปบาง ๕๐ รูปบาง ๑๐๐ รูปบาง กระทําขอ
ตกลงกันอยูวา ทานผูมีอายุทั้งหลาย พวกทานบวชเพราะเปนหนี้ ก็หามิได
เพราะกลัวก็หามิได เพราะเลี้ยงชีพก็หามิได ใครจะพนจากทุกข จึงบวชใน
ธรรมวินัยนี้. เพราะฉะนั้น ในการเดินไป จงขมกิเลสที่เกิดขึ้นในขณะเดิน

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 362

ในการยืน ในการนั่ง ในการนอน จงขมกิเลสที่เกิดขึ้น ในการยืน ฯลฯ ใน
การนอน.
ภิกษุเหลานั้น กระทําขอตกลงกันอยางนั้นแลว จึงไปหาอาหาร ใน
ระหวางกึ่งอุสภะ อุสภะหนึ่ง กึ่งคาวุต คาวุตหนึ่ง มีแผนหินอยู มนสิการ
กรรมฐานดวยสัญญานั้นไป หากกิเลสเกิดขึ้นในการไปของใคร ๆ ยอมขม
กิเลสนั้น ในที่นั้น เมื่อไมสามารถยืนอยูอยางนั้น ถัดมา แมมาหลังภิกษุนั้น
ก็ยืนอยู. ภิกษุนี้นั้น รูวิตกอันเกิดแกทาน เตือนตนวา นี้ไมสมควรแกทาน
แลวเจริญวิปสสนา กาวลงสูอริยภูมิ ณ ที่นั้นเทียว. ขอวา เมื่อไมสามารถ
นั่งอยูอยางนั้น มีนัยนี้เหมือนกัน แมเมื่อไมสามารถกาวลงสูอริยภูมิได ก็
ขมกิเลสนั้น มนสิการกรรมฐานไป. ภิกษุมีจิตปราศจากกรรมฐาน ยอมยกเทา
ขึ้นไมได หากยกขึ้นไดกลับไปกลับมาแลวก็มาสูประเทศเดิม เหมือนทาน
มทาปุสสเทวเถระผูอยูในอาลินทกะ ฉะนั้น.
ไดยินวา พระเถระนั้น บําเพ็ญวัตรอันเปนไปในการไปและการกลับ
อยูตลอด ๑๙ ป. แมพวกมนุษยก็ไดเห็นพระเถระนั้นในระหวางทางนั่นเอง
พวกเขาทั้งสงัดอยู ทั้งเหยียบย่ําอยู กระทําการงาน เห็นพระเถระไปมาอยู
อยางนั้น จึงสนทนากันวา พระเถระนี้ กลับไปมาบอย ๆ ทานหลงไปมาก
หรือหนอ หรือวา ลืมอะไร ๆ ไว. พระเถระไมสนใจเรื่องนั้น กระทํา
สมณธรรมดวยจิตประกอบดวยกรรมฐาน บรรลุพระอรหัตในภายใน ๒๐ ป
ก็ในวันที่ทานบรรลุพระอรหัต เหลาเทพซึ่งสิงอยูทายจงกรมของทานไดยัง
ประทีปใหรงุ เรืองดวยองคุลียืนอยู. ทาวมหาราชแมทั้ง ๔ ทาวสักกะจอมเทพ
และทาวสหัมบดีพรหม ก็พากันไปอุปฏฐาก. ทานมหาติสสเถระผูอยูในปาเห็น
แสงสวางนั้น จึงถามพระเถระในวันที่สองวา ในตอนกลางคืน ไดมีแสงสวาง
ในสํานักของทาน แสงสวางนั้นเปนอะไร. พระเถระเมื่อจะทําใหสับสน จึง
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กลาวคํามีอาทิอยางนี้วา ธรรมดาแสงสวาง มีแสงสวางแหงประทีปบาง แสงสวาง
แหงแกวมณีบางดังนี้ . แตนั้น พระมหาติสสเถระถูกพระเถระกําชับวา ขอทาน
จงปกปดไว รับแลว บอกวา ขอรับ. เหมือนพระมหานาคเถระผูอยูใน
กาลวัลลีมณฑป.
มีเรื่องเลาวา แมพระเถระนั้น ก็บําเพ็ญวัตรอันเปนไปในการไปและ
การกลับ ไดอธิษฐานการจงกรมดวยการยืนตลอด ๗ ปวา เราจักบูชาความ
เพียรใหญครั้งแรกแดพระผูมีพระภาคเจากอน. พระเถระบําเพ็ญวัตรอันเปน
ไปในการไปและการกลับตลอด ๑๖ ป ตอไปไดบรรลุพระอรหัตแลว. พระเถระมีจิตประกอบดวยกรรมฐานยกเทาขึ้น เมื่อจิตปราศจากกรรมฐานไมยกขึ้น
จะกลับไปอีก ไดไปใกลบาน ยืนอยูในประเทศที่นาสงสัยวา เปนแมโค
หรือบรรพชิตหนอดังนี้ จึงหมจีวร ลางบาตรดวยน้ําจากแองน้ํา แลวอมน้าํ
เต็มปาก. ถามวา เพราะเหตุไร. ตอบวา เพราะเมื่อมนุษยมาเพื่อใหภิกษา
แกเราหรือเพื่อไหวเรา ความฟุงซานของกรรมฐาน อยามีดวยเหตุคําพูดวา
ขอทานทั้งหลายจงมีอายุยืนดังนี้. พระเถระเมื่อถูกถามถึงวันวา ทานขอรับ
วันนี้ วันที่ทา ไร หรือจํานวนภิกษุ หรือปญหา กลืนน้ํากอนแลวจึงบอก.
หากไมมีผูถามถึงวันเปนตน ในเวลาออกไป ไมลุกไปที่ประตูบาน. เหมือน
ภิกษุ ๕๐ รูป เขาจําพรรษาในกลัมพติตถวิหาร.
มีเรื่องเลาวา ภิกษุเหลานั้น ในวันเพ็ญเตือน ๘ ไดทําขอตกลงกันวา
เรายังไมบรรลุอรหัต จักไมพูดกัน เมื่อเขาไปบาน เพื่อบิณฑบาต อมน้ํา
ฟายมือหนึ่งแลวจึงเขาไป เมื่อถูกเขาถามถึงวันเปนตน ก็ปฏิบัติตามนัยที่
กลาวแลวนั่นแล. พวกมนุษยในบานนั้นเห็นรอยเทาหายไปรูวา วันนี้มา
รูปเดียว วันนี้มา ๒ รูป. ก็พวกมนุษยพากันคิดอยางนั้นวา ภิกษุเหลานี้ไม
สนทนากับเราเทานั้นหรือ หรือแมกะกันและกันดวย ผิวา ไมสนทนากะกัน
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และกัน จักเกิดทะเลาะกันเปนแน พวกทานจงมา เราจักใหภิกษุเหลานั้น
ขอขมากันและกัน. ทั้งหมดพากันไปวิหาร บรรดาภิกษุ ๔๐ รูป ไมไดเห็น
แมสองรูปอยูในโอกาสเดียวกัน. แตนั้นบรรดามนุษยเหลานั้น ชายที่มตี าดี
กลาววา ผูเจริญทั้งหลาย โอกาสของผูทําการทะเลาะกันไมเปนเชนนี้ ทาน
กวาดลานเจดีย ลานโพธิ์สะอาด เก็บไมกวาดไวเปนระเบียบตั้งน้ําดื่ม น้ําใช
ไวเรียบรอย. จากนั้นพวกมนุษยก็พากันกลับ. แมภิกษุเหลานั้น ก็บรรลุ
พระอรหัต ภายใน ๓ เดือนนั่นเอง ในวันมหาปวารณาตางปวารณาวิสุทธิ
ปวารณา.
ภิกษุมจี ิตประกอบดวยกรรมฐานดุจพระมหานาคเถระ ผูอยูใน
กาลวัลลมณฑป และดุจภิกษุเขาจําพรรษาในกลัมพติตลวิหาร ยกเทาขึ้น
ถึงที่ใกลบาน อมน้ําเต็มปาก กําหนดถนน เดินไปสูถนนที่ไมมีคนทะเลาะกัน
มีนักเลงสุรา และนักเลงการพนันเปนตน หรือชางดุ มาดุ เปนตน. เที่ยวไป
บิณฑบาตในที่นั้น ไมรีบไปเหมือนรีบดวน เพราะวา ธรรมดาธุดงคอันเปน
ไปเพื่อบิณฑบาตเรงรีบอยางใดอยางหนึ่ง ยอมไมมี. เปนผูไมหวั่นไหวไป
ดุจเกวียนบรรทุกน้ําที่ถึงพื้นที่ไมเรียบฉะนั้น. อนึ่ง ภิกษุเขาไปสูเรือนตาม
ลําดับ รอเวลาอันสมควรนั้น เพื่อสังเกตผูประสงคจะให หรือประสงคจะ
ไมให รับภิกษาแลว มาสูวิหาร ในภายในบานหรือในภายนอกบาน นัง่ ใน
โอกาสอันสมควรตามสบาย มนสิการกรรมฐาน ตั้งปฏิกลู สัญญาในอาหาร
พิจารณาโดยอุปมาเหมือนน้ํามันหยอดเพลา ยาทาแผล และเนื้อบุตร ใหนาํ มา
ซึ่งอาหารประกอบดวยองค ๘ ไมบริโภคเพื่อเลน เพื่อมัวเมา เพื่อประดับ
เพื่อตกแตง ฯลฯ ฉันน้ําแลว ระงับความกระวนกระวายเพราะอาหารสักครู
แลวมนสิการกรรมฐานตลอดยามตน และยามหลัง ภายหลังอาหาร เหมือน
กอนอาหาร ฉะนั้น. นี้ทานกลาววา ทั้งนําไป ทั้งนํากลับ ดวยประการฉะนี้.
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ก็ภิกษุบําเพ็ญวัตรอันเปนไปในการไปและการกลับกลาวคือ การนํา
ไปและการนํากลับนี้ ผิวา เปนผูถึงพรอมดวยอุปนิสัย ยอมบรรลุพระอรหัต
ในปฐมวัยนั้นเอง หากยังไมบรรลุในปฐมวัย ยอมบรรลุในมัชฌิมวัยตอไป
หากไมบรรลุในมัชฌิมวัย ยอมบรรลุในมรณสมัยตอไป หากไมบรรลุใน
มรณสมัย เปนเทพบุตร ยอมบรรลุตอไป หากเปนเทพบุตรยังไมบรรลุ
เมื่อพระพุทธเจายังไมอุบัติ เกิดแลว ยอมทําใหแจงซึ่งปจเจกโพธิ หากยัง
ไมทําใหแจงซึ่งปจเจกโพธิได ตอไปก็จะเปนผูตรัสรูเร็ว เฉพาะพระพักตร
ของพระพุทธเจาทั้งหลาย เหมือนพระพาหิยทารุจิริยะ. หรือเปนผูมีปญญา
มากเหมือนพระสารีบุตรเถระ หรือเปนผูมีฤทธิ์มาก เหมือนพระโมคคัลลานเถระ. หรือเปนผูกลาวกําจัดกิเลสเหมือนพระมหากัสสปเถระ. หรือเปนผูมีจักษุ
ทิพยเหมือนพระอนุรุทธเถระ. หรือเปนผูทรงวินัยเหมือนพระอุบาลีเถระ. หรือ
เปนธรรมกถึกเหมือนพระปุณณมันตานีบุตรเถระ. หรือเปนผูอยูปาเปนวัตร
เหมือนพระเรวตเถระ. หรือเปนผูพหูสูตเหมือนพระอานนทเถระ. หรือเปน
ผูใครการศึกษาเหมือนพระราหุลเถระพุทธโอรส. โคจรสัมปชัญญะ ของ
ภิกษุชื่อวา ทั้งนําไป ทั้งนํากลับใน ๔ หมวดนี้ เปนอันสําเร็จการศึกษาแลว
ดวยประการฉะนี้.
ก็การไมหลงลืม ในอิริยาบถมีการกาวไปขางหนาเปนตน ชื่อวา
อสัมโมหสัมปชัญญะ. อสัมโมหสัมปชัญญะนั้นพึงทราบดังตอไปนี้.
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กาวไปขางหนาหรือถอยกลับ เมื่อจิตเกิดขึ้นวา
เราไมหลงอยูกาวไปขางหนา วาโยธาตุ อันมีจิตเปนสมุฏฐาน กับดวยจิตนั้น
ใหเกิดความไหว เกิดขึ้น โครงกระดูกอันสมมติวากายนี้ ยอมกาวไปขางหนา
ดวยอํานาจการแผไปแหงวาโยธาตุ อันเปนกิริยาของจิต ดวยประการฉะนี้
เหมือนพวกคนเขลายอมหลงไปวา ในการกาวไปขางหนาเปนตน ตนกาวไป
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การกาวไปอันตนทําใหเกิด หรือเรากาวไป การกาวไป อันเราทําใหเกิดฉะนั้น.
เมื่อภิกษุนั้นกาวไปขางหนาอยางนี้ ในขณะยกเทาขึ้นขางหนึ่ง ๆ ธาตุทั้งสอง
คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ มีเล็กนอย ธาตุทั้งสองนอกนี้ มีประมาณยิ่ง
มีกําลัง. ในการนําเทาไปยิ่งและการนําเทาไปลวงวิเศษ ก็อยางนั้น. ในการลด
เทาลง เตโชธาตุ วาโยธาตุมีเล็กนอย ธาตุทั้งสองนอกนี้มีประมาณยิ่ง
มีกําลัง. ในการวางเทาและการกดเทาก็อยางนั้น.
รูปธรรมและอรูปธรรมทั้งหลายอันเปนไปแลวในการยกขึ้นนั้น ยอม
ไมถึงการนําเทาไปยิ่ง รูปธรรม อรูปธรรมอันเปนไปแลว ในการนําเทาไปยิ่ง
ก็อยางนั้น ยอมไมถึงการนําเทาไปลวงวิเศษ รูปธรรมและอรูปธรรมอันเปนไป
แลวในการนําเทาไปลวงวิเศษ ยอมไมถึงการลดเทา รูปธรรมและอรูปธรรม
อันเปนไปแลว ในการลดเทายอมไมถึงการวาง รูปธรรมและอรูปธรรมอันเปน
ไปแลว ในการวางยอมไมถึงการกดเทา. รูปธรรมและอรูปธรรมเปนขอ ๆ ขอ
ตอ ๆ และสวน ๆ ในที่นนั้ ๆ มีเสียงดัง ตฏะ ตฏะ แตกทําลายไปเหมือนงา
ที่เขาใสลงไปในกระเบื้องรอน ในขอนั้น ใครคนหนึ่งกาวไปขางหนา หรือ
การกาวไปขางหนาของใครคนหนึ่งมีหรือ.
จริงอยู โดยปรมัตถ ธาตุนั่นแหละยืน ธาตุนั่นแหละนั่ง ธาตุนั่น
แหละนอน. ดวยวา
จิตอื่นเกิดขึ้น จิตอื่นดับพรอมกับ
รูปในสวนนัน้ ๆ ยอมเปนไปดุจกระแสน้ํา
ติดตามคลื่นไหลไปดวยประการฉะนี.้
การไมหลงในการกาวไปขางหนาเปนตน อยางนี้ ชื่อวา อสัมโมหสัมปชัญญะ.
จบความแหงบทวา อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเต สมฺปชานการี โหติ
เพียงเทานี้.
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ก็ในบทวา อาโลกิเต วิโลกิเต นี้ การเพงไปขางหนาชื่อวา
โอโลกิตะ (การแล) การเพงไปตามทิศ ชื่อวา วิโลกิตะ (การเหลียว)
แมการเพงอยางอื่น ชื่อวา มองลง มองขึ้น เหลียวมอง ดวยการเพงตามขางลาง
ขางบน ขางหลัง. ในที่นไี้ มถือเอาการเพงอยางอื่นนั้น. แตโดยความเหมาะสม
ถือเอาการเพงสองอยางเหลานี้. หรือทานถือเอาการเพงแมทั้งหมดเหลานั้น
ดวยมุขนี้. ในสัมปชัญญะเหลานั้น เมื่อจิตเกิดขึ้นวา เราจักแลดู การไม
แลดูดวยอํานาจจิตเทานั้น แลวกําหนดเอาประโยชน ชื่อวา สาตถกสัมปชัญญะ. สาตถกสัมปชัญญะนี้ พึงทําทานนันทะใหเปนกายสักขีแลวทราบเถิด.
สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากนันทะแลดู
ทิศเบื้องหนา นันทะประมวลสิ่งทั้งหมดดวยจิตแลวแลดู ทิศเบื้องหนาวา
เมื่อเราแลดูทิศเบื้องหนาอยางนี้ อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌา และโทมนัส
จักไมครอบงําเรา ดังนี้ ชื่อวา เปนผูมีสัมปชัญญะในสิ่งนั้น. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย หากนันทะจะพึงเปนผูแลดูทิศเบื้องหลัง ทิศเหนือ ทิศใต ตามทิศ
เบื้องบน เบื้องลาง. นันทะประมวลสิ่งทั้งปวงดวยจิต แลดูตามลําดับทิศวา
เมื่อเราแลดูตามลําดับทิศอยางนี้ ฯลฯ ชื่อวาเปนผูมีสัมปชัญญะ ดังนี้.
ก็แล แมในที่นี้ พึงทราบความมีประโยชนและความสบายดวยการ
เห็นเจดียดังที่กลาวแลวในตอนตนนั้นแล.
ก็การไมละกรรมฐานชื่อวา โคจรสัมปชัญญะ เพราะฉะนั้น
ผูบําเพ็ญกรรมฐานมีขันธธาตุอายตนะเปนอารมณก็ดี ผูบําเพ็ญกรรมฐานมี
กสิณเปนตน เปนอารมณก็ดี ดวยอํานาจกรรมฐานของตนพึงทําการแลดู การเหลียวดูดวยหัวขอกรรมฐานทีเดียว. ชื่อวา อัตตาในภายใน ไมมีการแลหรือ
การเหลียว ก็เมื่อจิตเกิดขึ้นวา เราจักแลดู. ดังนี้ วาโยธาตุ นี้จิตเปน
สมุฏฐานกับจิตนั้นแล เกิดความไหว ยอมเกิดขึ้น กลีบตาลางจมเบื้องลาง
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กลีบตาบนหนีไปในเบื้องบนดวยการซานไปแหงวาโยธาตุ อันเปนกิริยาของ
จิต ไมมีใคร ๆ ชื่อวา เปดไดโดยสะดวก. จากนั้นจักขุวิญญาณ ใหสําเร็จกิจ
คือความเห็นไดเกิดขึ้น ก็ความรูอยางนั้น ชื่อวา อสัมโมหสัมปชัญญะ
ในที่นี้. ก็แลพึงทราบอสัมโมหสัมปชัญญะในทีน่ ี้ ดวยสามารถความเปนมูล
ปริญญา อาคันตุกะ และตาวกาลิก. พึงทราบดวยสามารถมูลปริญญา (ความ
รูพื้นฐาน) กอน.
ภวังคะ อาวัชชนะ ทัสสนะ สัมปฏิจ
ฉนะ สันติรณะ โวฏฐัพพนะ ชวนะ
เปนที่ ๗.
ในดวงจิตเหลานั้น ภวังคะ ยังกิจอันเปนองคแหงอุบัติภพใหสําเร็จ
เปนไป. กิริยามโนธาตุ คํานึงถึงภวังคะนั้น ยังอาวัชชนะกิจใหสําเร็จ.
เพราะอาวัชชนกิจนั้นดับ จักขุวิญญาณยังทัสสนกิจใหสําเร็จเปนไป. เพราะดับ
ทัสสนกิจนั้น วิปากมโนธาตุ ยังสัมปฏิจฉนกิจใหสําเร็จเปนไป. เพราะดับ
สัมปฏิจฉนกิจนั้น วิปากมโนวิญญาณธาตุ ยังสันติรณกิจใหสําเร็จ. เพราะ
ดับสันติรณกิจนั้น กิรยิ ามโนวิญญาณธาตุยังโวฏฐัพพนกิจใหสําเร็จ. เพราะ
ดับโวฏฐัพพนกิจนั้น ชวนะแลนไป ๗ ครั้ง. ในชวนะเหลานั้น แมใน
ปฐมชวนะก็ไมมีการแลและการเหลียวดวยอํานาจความกําหนัด ความโกรธ
และความหลงวา นี้หญิง นี้ชาย ดังนี้. แมในทุติยชวนะ แมในสตัตมชวนะ
ก็ไมมี. เมื่อชวนะเหลานั้นถูกทําลายตกไป ดวยอํานาจกิเลสอันมีในเบื้องลาง
เบื้องบน ดุจทหารถูกทําลายพายไปในสนามรบ การแลและการเหลียว ยอมมี
ดวยสามารถความกําหนัด เปนตน วา นี้เปนหญิง นี้เปนชาย ดังนี้. พึงทราบ
อสัมโมหสัมปชัญญะ ดวยสามารถมูลปริญญาในที่นี้กอนดวยประการฉะนี้.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 369

ก็เมื่อรูปในจักขุทวารไปสูคลอง เมื่ออาวัชชนะเปนตนเกิดแลวดับไป
ดวยสามารถทํากิจของตนใหสําเร็จเบื้องบนจากภวังคจลนะในที่สุด ชวนะยอม
เกิดขึ้น. ชวนะนั้นยอมเปนเหมือนอาคันตุกบุรุษในจักขุทวารอันเปนเรือนของ
อาวัชชนะเปนตนที่เกิดขึ้นในครั้งกอน. เมื่ออาคันตุกบุรุษนั้นเขาไปในเรือน
ของคนอื่นเพื่อขออะไร ๆ แมเมื่อเจาของบานนั่งนิ่งก็ไมควรบังคับ ฉันใด
แมเมื่ออาวัชชนะเปนตน ในจักขุทวารอันเปนเรือนของอาวัชชนะเปนตน ไมกําหนัด ไมโกรธ และไมหลง ก็ไมควรกําหนัด โกรธ และหลงฉันนั้น. พึงทราบ
อสัมโมหสัมปชัญญะ ดวยสามารถความเปนอาคันตุกะ (ผูจรมา) อยางนี้
ดวยประการฉะนี้.
ก็จิตเหลานี้ใด อันมีโวฏฐัพพนะเปนที่สุด เกิดขึ้นในจักขุทวาร จิต
เหลานั้น ยอมแตกทําลายไปในที่นั้น ๆนั่นเอง พรอมกับสัมปยุตตธรรม ยอม
ไมเห็นกันและกัน จิตนอกนี้ ยอมเปนไปชั่วคราว. ในขอนั้น อุปมาเหมือน
ในเรือนหลังหนึ่ง เมื่อคนตายกันหมด คนหนึ่งที่เหลือไมควรยินดีในการฟอน
การขับเปนตน ของผูมีมรณธรรมในขณะนั้น ฉันใด เมื่ออาวัชชนะเปนตน
สัมปยุตในทวารหนึ่ง ตายไปในที่นั้น ๆ แมชวนะแหงมรณธรรมในขณะนั้น
ที่เหลือก็ไมควรยินดีดวยสามารถ ความกําหนัด ความโกรธ และความหลง
พึงทราบ อสัมโมหสัมปชัญญะ ดวยสามารถความเปนตาวกาลิก (เปนไป
ชั่วคราว) อยางนั้น ดวยประการฉะนี้.
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบ อสัมโมหสัมปชัญญะ ดวยสามารถการ
พิจารณาขันธ ธาตุ อายตนะ และปจจัย. ในขอนี้มอี ธิบายดังนี้ จักษุและรูปเปน
รูปขันธ เวทนาสัมปยุตดวยรูปขันธนั้น เปนเวทนาขันธ สัญญาสัมปุตดวย
เวทนานั้น เปนสัญญาขันธ สังขารมีผัสสะเปนตน เปนสังขารขันธ. การแล
และการเหลียวยอมปรากฏในการพรอมเพรียงแหงขันธทั้งหลาย ๕ เหลานี้ ดวย
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ประการฉะนี้. ในขอนั้น ใครหนึ่งยอมแล ใครคนหนึ่งยอมเหลียวมีหรือ.
อนึ่งจักษุเปนจักขวายตนะรูปเปนรูปายตนะ. การเห็นเปนมนายตนะ. สัมปยุต
ธรรมทั้งหลาย มีเวทนาเปนตน เปนธัมมายตนะ. การแล และการเหลียว
ยอมปรากฏในความพรอมเพรียงแหงอายตนะ. เหลานั้น ดวยประการฉะนี้.
ในขอนั้น ใครคนหนึ่งยอมแล ใครยอมเหลียวหรือ อนึ่ง จักษุเปนจักขุธาตุ
รูปเปนรูปธาตุ ความเห็นเปนจักขุวิญญาณธาตุ ธรรมมีเวทนาเปนตน
สัมปยุตดวยจักขุวิญญาณธาตุนั้น เปนธรรมธาตุ. การแล และการเหลียว
ยอมปรากฏในความพรอมเพรียงของธาตุ ๔ เหลานี้ ดวยประการฉะนี้.
ในขอนั้น ใครคนหนึ่งยอมแล ใครยอมเหลียวหรือ. อนึ่ง จักษุเปนนิสสยปจจัย รูปเปนอารัมมณปจจัย อาวัชชนะเปน อนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย
อันตรูปนิสสยปจจัย นัตถิปจจัย วิคตปจจัย อาโลกะ (แสงสวาง) เปน
อุปนิสสยปจจัย เวทนาเปนตน เปนสหชาตาทิปจจัย. การแล และการเหลียว
ยอมปรากฏในความพรอมเพรียงแหงปจจัยเหลานี้ดวยประการฉะนี้. ในขอนั้น
ใครคนหนึ่งยอมแล ใครยอมเหลียว พึงทราบ อสัมโมหสัมปชัญญะ แมดวย
สามารถการพิจารณาเปนขันธ อายตนะ ธาตุ และปจจัย ในขอนี้อยางนี้ดวย
ประการฉะนี้.
บทวา สมฺมิฺชิเต ปริสาริเต ไดแก ในการงอและเหยียดของขอ
ทั้งหลาย. ในบทนั้น มีอธิบายวา การไมทําการงอและเหยียดดวยอํานาจจิต
แลวกําหนดสิ่งที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชน เพราะปจจัยคือการงอ
และการเหยียดมือและเทา แลวกําหนดสิ่งที่เปนประโยชน ชื่อวา สาตถกสัมปชัญญะ. ในบทนั้น เมื่อผูที่งอหรือเหยียดมือและเทานานเกินไป เวทนา
ยอมเกิดขึ้นได. จิตยอมไมไดอารมณเดียว กรรมฐานยอมตกไป ยอมไม
บรรลุคุณวิเศษ ดังนี้. ก็เมือ่ งอในเวลาและ เหยียดในเวลาอันควร เวทนาเหลานั้น
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ยอมไมเกิด. จิตยอมเปนอารมณเดียว กรรมฐานยอมถึงการทรงไว ยอม
บรรลุคุณวิเศษ พึงทราบ การกําหนดสิ่งที่เปนประโยชน และไมเปนประโยชน
อยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
ก็แมเนื้อมีประโยชน การกําหนดสิ่งอันเปนสัปปายะและอสัปปายะ
แลวกําหนดเอาสิ่งอันเปนสัปปายะ ชือ่ สัปปายสัมปชัญญะ ในขอนั้น
มีนัยดังตอไปนี้.
ไดยินวา ที่ลานมหาเจดีย พวกภิกษุหนุมทองมนตอยู. พวกภิกษุณี
สาวฟงธรรมอยูขางหลังภิกษุหนุมเหลานั้น. ในภิกษุเหลานั้น ภิกษุหนุม
รูปหนึ่งเหยียดมือไปตองกายสังสัคคะ. จึงเปนคฤหัสถดวยเหตุนั่นเอง. ภิกษุ
อีกรูปหนึ่งเมื่อเหยียดเทา ไดเหยียดไปที่ไฟ ไฟไหมจดถึงกระดูก. อีกรูปหนึ่ง
เหยียดไปที่ไมปกกรด ถูกอสรพิษขบ. อีกรูปหนึง่ เหยียดไปที่ไมปกกรด งู
ปแกว ขบภิกษุนั้น. เพราะฉะนั้น ไมควรเหยียดไปในที่เปนอสัปปายะเห็น
ปานนี้ ควรเหยียดไปในที่เปนสัปปายะ. นีช้ ื่อวา สัปปายสัมปชัญะ ใน
ที่นี้.
ก็พึงแสดงโคจรสัมปชัญญะดวยเรื่องพระมหาเถระ. ไดยินวา พระมหาเถระนั่งในที่พักกลางวัน เมื่อพูดกับอันเตวาสิกทั้งหลาย งอมือทันทีแลว
วางไวในที่เดิมอีก คอย ๆ งอ. พวกอันเตวาสิกถามทานวา ทานขอรับ
เพราะเหตุไร ทานจึงงอมือทันที แลววางไวในที่เดิม แลวคอย ๆ งอเลา.
พระมหาเถระกลาววา ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ก็เพราะเราเริ่มมนสิการกรรมฐาน
เราไมเคยปลอยกรรมฐานแลวงอมือเลย ก็บัดนี้ เราพูดกับพวกทาน จึงปลอย
กรรมฐานงอมือ ฉะนั้น เราจึงวางไวในที่เดิมอีก แลวงอมือ. พวกอันเตวาสิก
กลาววา ทานขอรับ ดีแลว ธรรมดาภิกษุควรเปนเห็นปานนั้น. การไมละ
กรรมฐานแมในบทนี้ พึงทราบวา เปนโคจรสัมปชัญญะ ดวยประการฉะนี้.
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ชื่อวา อัตตาในภายใน ไมมีใครงอหรือเหยียด. ก็การงอและเหยียด
ยอมมีไดดวยการซานไปแหงวาโยธาตุ อันเปนกิรยิ าของจิตดังกลาวแลว ดุจ
การชักมือและเทาของชางหูกดวยสามารถการชักดาย เพราะฉะนั้น การ
กําหนดรู พึงทราบวา เปน อสัมโมหสัมัปชัญญะ ในที่น.ี้
ในบทวา สฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ นี้ มีอธิบายวา การใชสอย ชื่อวา
ทรงไว ดวยสามารถการนุงและการหมสังฆาฏิและจีวร ดวยสามารถการรับ
ภิกษาเปนตน แหงบาตร. ในการทรงสังฆาฏิและจีวรนั้น ประโยชนมีประการ
ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยนัยมีอาทิวา ผูไดอามิส นุงหมกอนแลวจึง
เที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต เพื่อกําจัด ความหนาว. ดังนี้ชื่อวา ประโยชน พึงทราบ
สาตถกสัมปชัญญะ ดวยสามารถประโยชนนั้น. ก็จีวรเนื้อละเอียด เปนที่
สบายของผูมีความรอนเปนปกติ และผูทุพลภาพ จีวรเนื้อหนาสองชั้นเปนที่
สบายของผูมีความหนาวเปนปกติ ผิดไปจากนั้น ไมเปนที่สบายเลย จีวร
ชํารุดไมเปนที่สบายแกใคร ๆ เลย. ดวยวา จีวรชํารุดนั้น ทําความกังวลให
แกเขาดวยการใหผาปะเปนตน. จีวรที่ควรไดมีประเภทเปนผาขนแกะสองชั้น
เปนตนก็อยางนั้น. ดวยวาจีวรเชนนั้นยอมเปนการทําอันตรายแกการนุงและ
ทําอันตรายแกชีวิตของภิกษุรูปหนึ่งในปาได. ก็โดยไมออมคอมจีวรไดเกิด
ดวยอํานาจมิจฉาชีพ มีนิมิตตกรรมเปนตน (เปนหมอดู) และอกุศลธรรม
ยอมเจริญยิ่งแกผูเสพ กุศลธรรมยอมเสื่อมไป จีวรนั้น ไมเปนที่สบาย ผิดไป
จากนั้นเปนที่สบาย. พึงทราบสัปปายสัมปชัญญะในขอนี้ดวยสามารถสัปปายะ
นั้น และโคจรสัมปชัญญะดวย สามารถการไมละกรรมฐาน. ชื่อวา อัตตาใน
ภายใน ไมมีใคร ๆ หมจีวร. แตการหมจีวรยอมมีไดดวยการซานไปแหง
วาโยธาตุ อันเปนกิริยาของจิตดังที่กลาวแลว ในการหมจีวรนั้น แมจีวรก็
ไมมีเจตนา แมกายก็ไมมีเจตนา จีวรยอมไมรูวา เราหมกาย แมกายก็ไมรูวา
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เราหมจีวร ธาตุเทานั้นปกปดหมูธาตุ ดุจในการปกปดผาปานดวยผาขี้ริ้ว
เพราะฉะนั้น ไดจีวรดี ก็ไมควรดีใจ ไดจีวรไมดี ก็ไมควรเสียใจ. จริงอยู
คนบางพวก กระทําสักการะดวยดอกไมของหอม ธูปและผาเปนตน ในไม
กะทิง จอมปลวก เจดียและตนไมเปนตน บางพวกกระทําอสักการะดวย
คูถ มูตร เปยกตม และเครื่องประหารคือ ทอนไมและศัสตราเปนตน
จอมปลวกและตนไมเปนตน ไมทาํ ความดีใจดวยเหตุนั้น อยางนั้นแหละได
จีวรดีแลว ก็ไมควรดีใจ ไดจีวรไมดีก็ไมควรเสียใจ. พึงทราบ อสัมโมหสัมปชัญญะ ในที่นี้ ดวยสามารถการพิจารณาอันเปนไปแลว อยางนี้ ดวย
ประการฉะนี้.
แมในการทรงบาตร ก็พึงทราบสาตถกสัมปชัญญะ ดวยสามารถ
ประโยชนทพี่ ึงได เพราะการถือบาตรเปนปจจัยอยางนี้วา เราจักไมถือบาตร
ทันที ถือบาตรนี้แลว เที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต จักไดภิกษา. ก็บาตรหนัก
ไมเปนที่สบายแกรางกายอันผอมและทุพลภาพ. บาตรที่ลางไมดีจะกระทบตุม
สี่หาตุม ไมเปนที่สบายแกใคร ๆ บาตรที่ลางไมดี ไมควร ความกังวลยอมมี
แกผูลางบาตรนั้น. แตบาตรสีแกวมณี ที่ควรไดไมเปนที่สบาย โดยนัย
ที่กลาวแลวในจีวรนั้นแล. ก็บาตรไดทไี่ ดแลวดวยสามารถนิมิตตกรรมเปนตน
อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่งแกผูเสพนั้น กุศลธรรมยอมเสื่อม บาตรนี้ไมเปนที่
สบายโดยสวนเดียว ผิดไปจากนี้เปนที่สบาย. พึงทราบสัปปายสัมปชัญญะ
ในขอนี้ดวยอํานาจสัปปายะนั้น และโคจรสัปปชัญญะดวยอํานาจ การไมละ
กรรมฐาน. ชื่อวา อัตตาในภายใน ไมมีใครถือบาตร. ชื่อวา การถือบาตร
ยอมมีดวยการซานไปแหงวาโยธาตุอันเปนกิริยาของจิตดังกลาวแลว. ในการ
ถือบาตรนั้น แมบาตรก็ไมมีเจตนา แมมือก็ไมมีเจตนา บาตรยอมไมรูวา
เราถูกมือจับ แมมือก็ไมรูวา เราจับบาตร ธาตุเทานั้น ถือเอาหมูธาตุ ดุจ
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ในการถือบาตร อันมีสีดจุ ไฟ ดวยคีม. พึงทราบ อสัมโมหสัมปชัญญะ
ในที่นี้ดวยสามารถการพิจารณาอันเปนไปแลวอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
อีกอยางหนึ่ง เหมือนมนุษยทั้งหลายผูมีความเอ็นดูเห็นมนุษยอนาถา
ที่อนาถศาลามีมือและเทาดวน มีหนองเลือดและเหลาหนอนไหลออกจาก
ปากแผล มีแมลงหัวเขียวตอม นําผาพันแผลและยาดวยกระเบื้องเปนตน
ใหแกพวกเขา. ในขอนัน้ ผา เนื้อละเอียดถึงแกบางคน เนื้อหยาบถึงแก
บางคน ก็กระเบื้องใสยา มีสัณฐานดี ถึงแกบางคน มีสัณฐานไมดี ถึงแก
บางคน พวกมนุษยอนาถาเหลานั้น ไมดีใจหรือไมเสียใจในขอนั้นเลย. ดวยวา
ความตองการของพวกเขา ดวยผาเพียงพันแผลเทานั้น และดวยกระเบื้อง
เพียงใสยาเทานั้น ฉันใด ภิกษุสําคัญจีวรดุจผาพันแผล บาตรดุจกระเบื้อง
ใสยา ภิกษาที่ไดในบาตรดุจยาในกระเบื้อง ฉันนั้น พึงทราบวา ภิกษุนี้
เปนผูกระทําสัมปชัญญะอันสูงสุด ดวย อสัมโมหสัมปชัญญะ ในการทรง
สังฆาฏิ บาตรและจีวร.
พึงทราบในบทวา อสิต เปนตน บทวา อสิเต ไดแก ในการ
ฉันอาหาร. บทวา ปเต ไดแก ในการดื่มมีขาวยาคูเปนตน. บทวา ขายิเต
ไดแก ในการเคี้ยวมีแปงและของเคี้ยวเปนตน. บทวา สายิเต ไดแก ใน
การลิ้มมีน้ําผึ้งน้ําออยเปนตน. ในบทเหลานั้น ประโยชนแม ๘ อยาง ทาน
กลาวไวโดยเปนตนวา เนว ทวาย ดังนี้ ชื่อวา ประโยชน. พึงทราบ
สาตถกสัมปชัญญะดวยสามารถประโยชนนั้น. ความไมสําราญมีแกผูใด ดวย
โภชนะอันใด ในบรรดาโภชนะที่เศราหมองประณีต ขมและหวานเปนตน
โภชนะอันนั้นไมเปนที่สบายแกผูนั้น. แตโภชนะอันใดอันไดมาดวยนิมิตกรรมเปนตนและอกุศลธรรมทั้งหลาย ยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมทิ้งหลายยอม
เสื่อมแกเขาผูบริโภคโภชนะชนิดใด โภชนะนั้นไมเปนที่สบายโดยสวนเดียว

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 375

ผิดไปจากนั้นเปนที่สบาย พึงทราบสัปปายสัมปชัญญะในที่นี้ดวยสามารถ
สัปปายะนั้น และโคจรสัมปชัญญะดวยสามารถการไมละกรรมฐานนั้นแล.
ชื่อวา อัตตาในภายใน ไมมีใครเปนผูบริโภค. ก็ธรรมดาการรับบาตร
ยอมมีดวยสามารถการซานไปแหงวาโยธาตุ อันเปนกิริยาของจิตมีประการ
ดังกลาวแลว ธรรมดาการหยั่งมือลงในบาตรยอมมี ดวยการซานไปแหง
วาโยธาตุอันเปนกิริยาของจิต. การปน กอนขาว การยกกอนขาว และการ
อาปากยอมมีดวยการซานไปแหงวาโยธาตุ อันเปนกิริยาของจิต. ใคร ๆ ยอม
ไมเปดประตูกวางดวยกุญแจ ไมงางดวยเครื่องยนตได. การวางคําขาวไวใน
ปาก ฟนขางบนทําหนาที่เปนสาก ฟนขางลางทําหนาที่เปนครก และลิ้นทํา
หนาที่เปนมือ ยอมมีไดดวยการซานไปแหงวาโยธาตุอันเปนกิริยาของจิต.
น้ําลายนอยยอมเปอนโภชนะนั้นที่ปลายลิ้นนั้น น้ําลายมากยอมเปอนที่โคนลิ้น.
โภชนะนั้นกลิ้งกลอกไปมาดวยมือคือลิ้น ในครกคือฟน คือฟน
เบื้องลาง ชุม ดวยน้ําคือน้ําลาย บดดวยสากคือฟนเบื้องบน ไมมีใคร ๆ
เอากระจา หรือทัพพีสอดเขาไปในภายในได ยอมเขาไปดวยวาโยธาตุเทียว
เขาไปแลว ๆ ก็ไมมีใครปูฟางรองรับไวได ตั้งอยูดวยวาโยธาตุเทียว ตั้งอยู
แลว ๆ ก็ไมมีใครตั้งเตาหุงตมได หุงตมดวยธาตุไฟเทียว หุงตมแลว ๆ
ก็ไมมีใครนําออกขางนอกได ดวยกระบองหรือไมเทาได ออกดวยวาโยธาตุ
เทียว.
ดวยประการฉะนี้ วาโยธาตุ ยอมนําไปยิ่ง นําไปลวงวิเศษทรงไว
เปลี่ยนแปลง บัดแหง และนําออก ปฐวีธาตุ ทรงไว เปลี่ยนแปลง
บดและแหง. อาโปธาตุ ยอมชุมฉ่ํา รักษาความสด. เตโชธาตุเผาสิ่งที่เขาไป
ในภายใน อากาศธาตุ เปนทางไป วิญญาณธาตุ อาศัยการประกอบชอบ
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ในธาตุนั้น ยอมผูกใจไว พึงทราบ อสัมโมหสัมปชัญญะ ในที่นี้ดวย
สามารถการพิจารณาอันเปนไปแลว อยางนั้นดวยประการฉะนี้.
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบอสัมโมหสัมปชัญญะในที่นี้ เพราะการพิจารณา
ความเปนของปฏิกูล ๑๐ อยางนี้คือ เพราะการไป เพราะการแสวงหา เพราะ
การบริโภค เพราะที่อาศัย เพราะการฝง เพราะไมยอย เพราะยอยแลว
เพราะผล เพราะความไหลออก เพราะความเปอน.
บทวา อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม ไดแกในการถายอุจจาระปสสาวะ.
เหงื่อยอมไหลจากทั่วตัวของผูไมถายอุจจาระปสสาวะเมื่อถึงเวลา ตาทั้งสอง
ยอมหมุน จิตไมแนวแน โรคอื่นยอมเกิด แตทั้งหมดนั้นยอมไมมีแกผูถาย
นี้เปนอธิบาย ในบทนี.้ พึงทราบสาตถกสัมปชัญญะดวยสามารถแหงความนั้น.
ก็เมื่อภิกษุถายอุจจาระปสสาวะไมเปนที่ยอมเปนอาบัติ เสื่อมยศ แมอันตราย
ถึงชีวิตยอมมี เมื่อถายในที่สมควรทั้งหมดนั้นยอมไมมี นี้เปนที่สบายในขอนี้
ดวยประการฉะนี้. พึงทราบสัปปายสัมปชัญญะดวยสามารถแหงสัปปายะนั้น
และโคจรสัมปชัญญะดวยสามารถการไมละกรรมฐานนั้นแล. ชื่อวา อัตตาใน
ภายใน ไมมีถายอุจจาระปสสาวะ. ก็การถายอุจจาระปสสาวะยอมมีดวยการ
ซานไปแหงวาโยธาตุอันเปนกิริยาของจิตเทานั้น. เหมือนอยางวา เมื่อฝหัวแก
เพราะหัวฝแตกหนองและเลือดยอมไหลออกโดยไมตองการ ฉันใด และเหมือน
อยางวา น้ําไหลออกจากภาชนะน้ําเต็มเปยม โดยไมตองการ ฉันใด อุจจาระ
ปสสาวะที่สั่งสมไวในกะเพาะอาหารและกะเพาะปสสาวะถูกแรงลมบีบคั้นยอม
ไหลทั้ง ๆ ทีไ่ มปรารถนา.
สวนอุจจาระปสสาวะนี้นั้น เมื่อออกไปอยางนั้น มิไดเปนของตน
มิไดเปนของชนเหลาอื่น ของภิกษุนั้น เปนแตเพียงการไหลออกจากสรีระ
อยางเดียว. ถามวา เหมือนอะไร. ตอบวา เหมือนเมื่อคนทิ้งน้ําเกาจาก
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หมอน้ํา น้าํ นั้นมิไดเปนของตน มิไดเปนของชนเหลาอื่น เปนแตเพียง
สําหรับใชสอยอยางเดียวเทานั้น อสัมโมหสัมปชัญญะ ในขอนี้ พึงทราบ
ดวยสามารถแหงการพิจารณาอันเปนไปแลว ดวยประการฉะนี้.
พึงทราบอธิบายในบทวา คต ศัพทเปนตน บทวา คเต คือ
ในการเดิน. บทวา ิเต คือในการยืน. บทวา นิสนิ ฺเน คือในการนั่ง.
บทวา สุตฺเต คือในการนอน. บทวา ชาคริเต คือในการตื่น. บทวา
ภาสิเต คือในการพูด. บทวา ตุณฺหีภาเว คือในการไมพูด.
ก็ในอิริยาบถนี้ ภิกษุรูปใด เดินหรือจงกรมนานแลว ในกาลยอมา
ยืนพิจารณาเห็นอยูอยางนั้นวา รูปธรรมและอรูปธรรม อันเปนไปแลวในเวลา
จงกรม ก็ดับในที่นี้แลว ดังนี้. นี้ชื่อวาทําความรูสึกตัวในการเดิน.
ภิกษุรูปใด เมื่อทําการสาธยาย ตอบปญหา หรือมนสิการถึงกัมมัฏฐาน
ยืนนานแลว ในกาลตอมานั่งพิจารณาเห็นอยูอยางนั้นวา รูปธรรมและอรูปธรรม
อันเปนไปแลว ในเวลายืน ก็ดับในทีน่ ี้แลว ดังนี้. นี้ชื่อวา ทําความรูสึกตัว
ในการยืน.
ภิกษุรูปใด นั่งนานดวยสามารถแหงการทําสาธยายเปนตน ในกาล
ตอมา นั่งพิจารณาเห็นอยูอยางนั้นวา รูปธรรมและอรูปธรรม อันเปนไปแลว
ในเวลานั่ง ก็ดับในที่นี้แลว ดังนี้. นีช้ ื่อวา ทําความรูสึกตัวในการนั่ง.
สวนภิกษุรูปใด เมื่อนอนทําการสาธยาย หรือมนสิการถึงกัมมัฏฐาน
หลับไป ในกาลตอมา ลุกขึ้นพิจารณาเห็นอยูอยางนั้นวา รูปธรรมและอรูปธรรม
อันเปนไปแลว ในเวลานอน ก็ดับในที่นี้แลว ดังนี้ นีช้ ื่อวาทําความรูสึกตัว
ในการหลับและการตื่น. ดวยวา ความไมเปนไปแหงจิตที่สําเร็จดวยกิริยา
ชื่อวา หลับ ที่เปนไปชื่อวา ตื่น ดวยประการฉะนี้.
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สวนภิกษุรูปใด เมื่อพูด ยอมพูดมีสติสัมปชัญญะวา ชื่อวา เสียงนี้
ยอมเกิดเพราะอาศัยริมฝปาก เพราะอาศัยฟน ลิน้ และเพดาน และเพราะ
อาศัยความประกอบแหงจิต อันสมควรแกเสียงนั้น ก็หรือทําการสาธยายหรือ
กลาวธรรม ใหเปลี่ยนกัมมัฏฐาน หรือตอบปญหาตลอดกาลนานแลว ในกาล
ตอมา ก็นิ่งพิจารณาเห็นอยูอยางนี้วา รูปธรรมและอรูปธรรมอันเกิดขึ้นแลว
ในเวลาพูด ก็ดับในที่นี้แลว ดังนี้. นีช้ ื่อวา ทําความรูสึกตัวในการพูด.
ภิกษุรูปใดนิ่ง ทําในใจถึงธรรม หรือกัมมัฏฐานแลวตลอดกาลนาน
ในกาลยอมา ยอมพิจารณาเห็นอยางนั้นวา รูปธรรมและอรูปธรรมอันเปนไปแลว
ในเวลานิ่ง ก็ดับในที่นี้แลว ดังนี้. เมื่อความเปนไปแหงอุปาทารูปมีอยู
ชื่อวา พูด. เมื่อไมมีอยู ชื่อวา เปนผูนิ่ง ดังนี้. นีช้ ื่อวา ทําความรูสึกตัว
ในความนิ่งดวยประการฉะนี้. ในขอนีเ้ ปนอสัมโมหสัมปชัญญะ ความรูสึกตัว
พึงทราบดวยสามารถแหงอสัมโมหสัมปชัญญะนั้นแล. ในพระสูตรนี้ พระผูมี
พระภาคเจาตรัสสัมปชัญญะคลุกเคลาดวยสติปฏฐานวา เปนบุพภาค ดังนี้.
จบอรรถกถาสติสูตรที่ ๒.
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๓. ภิกขุสูตร

วาดวยการเจริญสติปฏฐาน ๔ โดยสวน ๓
[๖๘๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลกรุงสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่ง
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
[๖๘๖] ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมี
พระภาคเจาโปรดแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค ที่ขาพระองคไดฟงแลว
พึงเปนผู ๆ เดียวหลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว
เถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ก็โมฆบุรษุ บางพวกในโลกนี้ ยอม
เธอเชิญเราอยางนั้นเหมือนกัน และเมื่อเรากลาวธรรมแลว ยอมสําคัญเราวา
เปนผูควรติดตามไปเทานั้น
ภิกษุนั้นทูลวิงวอนวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจา
โปรดแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค ขอพระสุคตเจาโปรดแสดงธรรมโดยยอ
แกขาพระองค แมไฉน ขาพระองคพึงรูทั่วถึงเนื้อความแหงภาษิตของ
พระผูมีพระภาคเจา แมไฉน ขาพระองคพึงเปนทายาทแหงภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา.
[๖๘๗] พ. ดูกอ นภิกษุ เพราะเหตุนั้นแหละ เธอจงยังเบื้องตนใน
กุศลธรรมใหบริสุทธิ์กอน. เบื้องตนของกุศลธรรมคืออะไร. คือ ศีลที่บริสทุ ธิ์ดี
และควานเห็นตรง. เมื่อใด ศีลของเธอจักบริสุทธิ์ดี และความเห็นของเธอ
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จักตรง. เมือ่ นั้น เธออาศัยศีล ตัง้ อยูในศีลแลว พึงเจริญสติปฏฐาน ๔
โดยสวน ๓. สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน.
[๖๘๘] ดูกอนภิกษุ เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ๑ จง
พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ๑ จงพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอก
อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ๑
จงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในอยู ... จงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
ภายนอกอยู ... จงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในและภายนอกอยู ...
จงพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในอยู ... จงพิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกอยู ..
จงพิจารณาเห็นจิตใจจิตทั้งภายในภายนอกอยู ... จงพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมภายในอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย ๑ จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกอยู ๑ มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ๑ จงพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมทั้งภายในภายนอกอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ๑.
[๖๘๙] ดูกอนภิกษุ เมื่อใด เธออาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จัก
เจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้ โดยสวน ๓ อยางนั้น. เมื่อนั้น เธอพึงหวังความ
เจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว ตลอดคืนหรือวันอันจักมาถึง ไมมี
ความเสื่อมเลย.
[๖๙๐] ครั้งนั้น ภิกษุนั้นชื่นชม ยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา
ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา กระทําประทักษิณแลวหลีกไป
เธอเปนผู ๆ เดียว หลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว
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ไมนานนัก ก็ทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ซึง่ กุลบุตรทั้งหลาย
ผูออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง
ในปจจุบัน เขาถึงอยูรูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา
ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนั้นมิไดมี ก็แลภิกษุนนั้ ไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.
จบภิกขุสูตรที่ ๓

อรรถกถาภิกขุสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในภิกขุสูตรที่ ๓.
บทวา เอวเมว ปนิเธกจฺเจ ความวา ไดยินวา ภิกษุนั้น ให
บอกกัมมัฏฐานแลว ยอมเที่ยวไปขางโนนขางนี้ ไมตามประกอบกายวิเวก.
เพราะเหตุนั้น พระผูมพี ระภาคเจา เมื่อทรงขมภิกษุนั้น จึงตรัสอยางนี้.
บทวา ตสฺมา ไดแก เพราะเธอยอมขอเทศนาโดยสังเขป. บทวา ทิฏิ
ไดแก ความเห็นวาสัตวมีกรรมเปนของ ๆ ตน.
จบอรรถกถาภิกขุสูตรที่ ๓
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๔. โกสลสูตร

วาดวยการเจริญสติปฏฐาน ๔
[๖๙๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พราหมณคาม
ชื่อโกศล ในแควนโกศล ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลาย ฯลฯ แลวไดตรัสพระพุทธภาษิตนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายที่เปนผูมาใหม บวชยังไมนาน เพิ่งมาสูธรรมวินัยนี้ อันเธอทั้งหลาย
พึงใหสมาทาน พึงใหตั้งอยู พึงใหดํารงมั่นในการเจริญสติปฏฐาน ๔.
สติปฎฐาน ๔ เปนไฉน.
[๖๙๒] มาเถิด ผูมีอายุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงพิจารณาเห็นกาย
ในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีธรรมเอกผุดขึ้น มีจิตผองใส
มีจิตตั้งมั่น มีจิตมีอารมณเดียว เพือ่ รูกายตามความเปนจริง. จงพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู ... เพื่อรูเวทนาตามความเปนจริง. จงพิจารณาเห็นจิต
ในจิตอยู... เพื่อรูจิตตามความเปนจริง. จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีธรรมเอกผุดขึ้น มีจิตผองใส มีจิตตั้งมั่น
มีจิตมีอารมณเดียว เพื่อรูธรรมตามความเปนจริง.
[๖๙๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมภิกษุทั้งหลายที่ยังเปนเสขะ ยังไม
บรรลุอรหัต ปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม ก็ยอ มพิจารณาเห็น
กายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีธรรมเอกผุดขึ้น มีจิตผองใส
มีจิตตั้งมั่น มีจิตมีอารมณเดียว เพื่อกําหนดรูกาย. ยอมพิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาอยู ...เพื่อกําหนดรูเวทนา. ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู . . . เพื่อ
กําหนดรูจิต. ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 383

มีธรรมเอกผุดขึ้น มีจิตผองใส มีจิตตั้งมั่น มีจิตมีอารมณเดียว เพื่อกําหนด
รูธรรม.
[๖๙๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมภิกษุทงั้ หลายที่เปนอรหันตขีณาสพ
อยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระลงแลว มีประโยชน
ตนถึงแลวโดยลําดับ สิน้ สังโยชนทจี่ ะนําไปสูภพแลว หลุดพนแลวเพราะรู
โดยชอบ ก็ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีธรรมเอกผุดขึ้น มีจิตผองใส มีจิตตั้งมั่น มีจิตมีอารมณเดียว พรากจาก
กายแลว. ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... พรากจากเวทนาแลว.
ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... พรากจากแลว. ยอมพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีธรรมเอกผุดขึ้น มีจิตผองใส
มีจิตตั้งมั่น มีจิตมีอารมณเดียว พรากจากธรรมเเลว.
[๖๙๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายที่เปนผูมาใหม บวชยัง
ไมนาน เพิ่งมาสูธรรมวินัยนี้ อันเธอทั้งหลายพึงใหสมาทาน พึงใหตั้งอยู
พึงใหดํารงมั่นในการเจริญสติปฏฐาน ๘ เหลานี้.
จบโกสลสูตรที่ ๔
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อรถกถาโกสลสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในโกสลสูตรที่ ๔.
บทวา ธมฺมวินโย ความวา บททั้ง ๒ วา ธรรมหรือวินัยนั้น
เปนชื่อของสัตถุศาสนเทานั้น. บทวา สมาทเปตพฺพา ไดแก อันเธอทั้งหลาย
พึงใหถือเอา. บทวา เอโกทิภูตา ไดแก ความเปนผูมีจิตสงบดวยขณิกสมาธิ.
บทวา สมาหิตา เอกคฺคจิตฺตา ความวา มีจิตตั้งมั่นโดยชอบ และมีจิต
มีอารมณเดียว ดวยสามารถอุปจาระและอัปปนา. ในสูตรนี้ สติปฏฐาน อัน
ภิกษุใหมทั้งหลายและพระขีณาสพทั้งหลายเจริญแลว เปนบุพภาค. พระเสขะ
๗ จําพวกเจริญแลว เปนมิสสกะคลุกเคลากัน.
จบอรรถกถาโกสลสูตรที่ ๔
๕. อกุสลราสิสูตร *

กองอกุศล ๕
[๖๙๖] สาวัตถีนิทาน. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
พระพุทธภาษิตนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อจะกลาววากองอกุศล จะกลาว
ใหถูก ตองกลาวถึงนิวรณ ๕. เพราะวากองอกุศลทั้งสิ้นนี้ ไดแกนิวรณ ๕.
นิวรณ ๕ เปนไฉน. คือกามฉันทนิวรณ ๑ พยาบาทนิวรณ ๑ ถีนมิทธ
นิวรณ ๑ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ๑ วิจิกิจฉานิวรณ ๑. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
* สูตรที่ ๕ ไมมีอรรถกถาแก
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เมื่อจะกลาววากองอกุศลจะกลาวใหถูก ตองกลาวถึงนิวรณ ๕ เหลานี้. เพราะ
กองอกุศลทั้งสิ้นนี้ไดแกนิวรณ ๕.
[๖๙๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อจะกลาววากองกุศล จะกลาวใหถูก
ตองกลาวถึงสติปฏฐาน ๔. เพราะวากองกุศลทั้งสิ้นนี้ ไดแก สติปฏฐาน ๔.
สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย
ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู . . . ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู. ยอม
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เมื่อจะกลาววากองกุศล
จะกลาวใหถูก ตองกลาวถึงสติปฏฐาน ๔. เพราะวากองกุศลทั้งสิ้นนี้ ไดแก
สติปฏฐาน.
จบอกุสลราสิสูตรที่ ๕
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๖. สกุณัคฆีสูตร

วาดวยอารมณโคจร
[๖๙๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีแลว เหยี่ยวโฉบลงจับนก
มูลไถโดยรวดเร็ว ครั้งนั้น นกมูลไถกําลังถูกเหยี่ยวนําไป ไดรําพันอยางนี้
วา เราะเปนผูอับโชค มีบุญนอย ที่เที่ยวไปในถีนของผูอื่น อันมิใชถิ่นหากิน.
ถาวันนี้ เราไปเที่ยวในถีนอันเปนของบิดาตน ซึ่งควรเที่ยวไปไซร เหยีย่ ว
ตัวนี้เราอาจตอสูได.
เหยี่ยวจึงถามวา แนะนกมูลไถ ก็ถีนซึง่ เปนของบิดาตน อันเปนที่
หากินของเจาเปนเชนไร.
นกมูลไถตอบวา คือ ที่ ๆ มีกอนดิน ซึ่งเขาทําการไถไว.
ครัง้ นั้น เหยี่ยวหยิ่งในกําลังของตน อวดอางกําลังของตน ปลอย
นกมูลไถไป พรอมดวยบอกวา เจาจงไปเถิด นกมูลไถ เจาจะไปแมในที่นั้น
ก็ไมพนเราได. นกมูลไถจึงไปยังที่ ๆ มีกอนดินซึ่งเขาทําการไถไว ขึ้นสูกอน
ใหญ ยืนทาเหยี่ยวอยูวา แนะเหยี่ยว บัดนี้ทานจงมาจับเราเถิด แนะเหยี่ยว
บัดนี้ทานจงมาจับเราเถิด. ครั้งนั้น เหยี่ยวหยิ่งในกําลังของตน อวดอางใน
ในกําลังของตน จึงหอปกทั้ง ๒ โฉบนกมูลไถโดยรวดเร็ว. ครั้งใด นกมูลไถ
รูวาเหยี่ยวนี้โฉบลงมาเร็วจะจับเรา ครั้งนั้น ก็หลบเขาซอกดินนั่นเอง. เหยี่ยว
ยังอกใหกระแทกดิน (ตาย) ในที่นั้นเทียว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องนกมูลไถ
เที่ยวไปในถิ่นอื่น อันมิใชถิ่นหากิน ยอมเปนเชนนี้แล.
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[๖๙๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายอยา
เที่ยวไปในอารมณอื่น อันมิใชโคจร. เมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในอารมณอื่น
อันมิใชโคจร มารจักไดชอง มารจักไดอารมณ. ก็อารมณอื่นอันมิใชโคจร
ของภิกษุ คืออะไร. คือ กามคุณ ๕. กามคุณ ๕ เปนไฉน. คือ รูปอัน
พึงรูดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวน
ใหกําหนัด เสียงที่พึงรูดวยโสต...กลิน่ ที่พึงรูดวยฆานะ...รสทีพ่ ึงรูดวยชิวหา.
โผฏฐัพพะที่พึงรูดวยกาย อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักให
ใคร ชวนใหกําหนัด. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย นี้ คือ อารมณอื่น มิใชโคจร
ของภิกษุ.
[๗๐๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในอารมณ ซึ่ง
เปนของบิดาตน อันเปนโคจร เมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในอารมณ ซึ่งเปน
ของบิดาตน อันเปนโคจร มารจักไมไดชอง มารจักไมไดอารมณ. ก็อารมณ
อันเปนของบิดา อันเปนโคจร คืออะไร. คือสติปฏฐาน ๔. สติปฏฐาน ๔
เปนไฉน. ภิกษุในธรรมวินัย ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้คือ อารมณซึ่งเปนของบิดาตน อันเปน
โคจรของภิกษุ.
จบสกุณัคฆีสูตรที่ ๖
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อรรถกถาสกุณัคฆีสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสกุณัคฆีสูตรที่ ๖.
บทวา สกุณคฺฆิ ไดแก ชือ่ วา สกุณัคฆิ เพราะอรรถวา ฆานก.
คํานั่นเปนชื่อของเหยี่ยว. บทวา สหสา อชฺฌปฺปตฺตา ไดแก โฉบลง
โดยเร็ว เพราะความโลภ. บทวา อลกฺขิกา ไดแกเปนผูหมดสิริ. บทวา
อปฺปปฺุา แปลวา เปนผูมีบุญนอย. บทวา สจชฺช มย ตัดบทเปน
สเจ อชฺช มย ถาวันนี้เรา. บทวา นงฺคลกฏกรณ ไดแก การทํานา
ดวยไถ คือไถใหม ๆ อธิบายวาทํานา. บทวา เลณฺฑุฏาน แปลวา ที่แตก
ระแหง. บทวา อวาทมานา คือเหยี่ยวเมื่อหยิ่ง อธิบายวา กลาวสรรเสริญ
กําลังของตนดวยดี. บทวา มหนฺต เลณฺฑุ อภิรุหติ ฺวา ความวา นกมูลไถ
กําหนดที่กอนดิน ๓ กอน ตั้งอยู โดยสัณฐานดังเตาไฟวา เมื่อเหยี่ยวบิน
มาขางนี้เราจักหลีกไปขางโนน เมื่อบินมาขางโนน เราจักหลีกไปขางนี้ ดังนี้
ขึ้นกอนดินกอนหนึ่ง ในกอนดิน ๓ กอนเหลานั้น ยืนทาอยู. บทวา สนฺธาย
ไดแก หลุบปกดุจลูอก คือตั้งไวดวยดี. บทวา พหุ อาคโต โข มยาย
ความวา นกมูลไถรูวาเหยี่ยวนี้มาสูที่ไกลกวาเพื่อตองการเรา บัดนี้จักจับเรา
ไมใหเหลือแตนอย ดังนี้ จึงหลบเขาไปในระหวางดินนั้นแล คลายน้ําออยงบ
ติดอยูที่พื้น. บทวา อุร ปจิจตาเฬสิ ความวา เหยี่ยวเมื่อไมสามารถดํารง
ความเร็วไวได เพราะแลนไปดวยติดวา เราจักจับตัดหัวของนกมูลไถครั้งเดียว
กระแทกอกที่ดินนั้น ในทันใดนั้นเอง หัวใจของมันแตกแลว ครั้งนั้น นก
มูลไถราเริงยินดี วาเราเห็นหลังของศัตรู ดังนี้ จึงเดินไปมาตรงหัวใจ
ของเหยี่ยวนั้น.
จบอรรถกถาสกุณัคฆีสูตรที่ ๖
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๗. มักกฏสูตร

วาดวยอารมณอันมิใชโคจร
[๗๐๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถิ่นแหงขุนเขาชื่อหิมพานต อันไปได
ยากขรุขระ ไมเปนที่เที่ยวไปทั้งของฝูงลิงทั้งของหมูมนุษย มีอยู. ถิ่นแหงขุน
เขาชื่อหิมพานต อันไปไดยาก ขรุขระ เปนที่เที่ยวไปของฝูงลิงเทานั้น ไม
ใชของหมูมนุษย มีอยู. ภูมิภาคแหงขุนเขาชื่อหิมพานต ราบเรียบ นารื่นรมย เปนที่เที่ยวไปทั้งของฝูงลิงทั้งของหมูมนุษย มีอยู. ณ ทีน่ ั้น พวก
พรานวางตังไวในทางเดินของฝูงลิงเพื่อดักลิง. ในลิงเหลานั้น ลิงเหลาใดไม
โง ไมลอกแลก ลิงเหลานั้น เห็นตังนั้น ยอมหลีกออกหาง. สวนลิงใดโง
ลอกแลก ลิงตัวนั้นเขาไปใกลทั้งนั้นเอามือจับ มือก็ติดตัง มันจึงเอามือขาง
ที่สองจับ ดวยคิดวา จักปลดมือออก มือขางที่สองติดตังอีก มันจึงเอาเทาจับ
ดวยคิดวา จักปลดมือทั้งสองออก เทาก็ติดตังอีก มันจึงเอาเทาขางที่สองจับ
ดวยคิดวา จักปลดมือทั้งสองงและเทาออก เทาที่สองติดตังอีก มันจึงเอาปาก
กัด ดวยคิดวา จักปลดมือทั้งสองและเทาทั้งสองออก ปากก็ติดตังอีก. ลิง
ตัวนั้นถูกตรึง ๕ ประการอยางนี้แล นอนถอนใจ ถึงความพินาศ ถึงความ
ฉิบหายแลว อันพรานจะพึงกระทําไดตามความปรารถนา. พรานแทงลิงตัวนั้น
แลว จึงดึงออกทิ้งไวในที่นั้นเอง ไมปลอยไป หลีกไปตามความปรารถนา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องลิงเที่ยวไปในถิ่นอื่น อันมิใชที่ควรเที่ยวไปยอมเปน
เชนนี้ แหละ.
[๗๐๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายวา
เที่ยวไปในอารมณอื่น อันมิใชโคจร เมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในอารมณอื่น
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อันมิใชโคจร มารจักไดชอง มารจักไดอารมณ. ก็อารมณอื่นอันมิใชโคจรของ
ภิกษุคืออะไร. คือ กามคุณ ๕. กามคุณ ๕ เปนไฉน. คือ รูปที่พึงรูดวย
จักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด
เสียงที่พึงรูดวยโสต. . .กลิ่นที่พึงรูดวยฆานะ. . .รสที่พึงรูดวยชิวหา. . .โผฏฐัพพะ
ที่พึงรูดวยกาย อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวน
ใหกําหนัด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้ คือ อารมณอื่นอันมิใชโคจรของภิกษุ.
[๗๐๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในอารมณซึ่ง
เปนของบิดาตน อันเปนโคจร เมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในอารมณซึ่งเปนของ
บิดาตน อันเปนโคจร มารจักไมไดชอง มารจักไมไดอารมณ. ก็อารมณ
อันเปนของบิดาตน อันเปนโคจรของภิกษุ คืออะไร. คือ สติปฏฐาน ๔.
สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย
ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...ยอม
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้ คือ อารมณซึ่งเปนของ
บิดาตน อันเปนโคจรของภิกษุ.
จบมักกฏสูตรที่ ๗
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อรรถกถามักกฏสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในมักกฏสูตรที่ ๗.
บทวา ทุคฺคา แปลวา ไปยาก. บทวา จารี แปลวา เปนที่
เที่ยว. บทวา เลป โอฑฺเฑนฺติ ความวา พวกพรานทําตังผสมดวยยาง
ตนไทรยอยเปนตน กําหนดวา ที่นั้นๆ เปนที่เดินประจําของพวกลิง ดังนี้
แลววางไวที่กิ่งตนไมเปนตน. บทวา ปฺโจฑฺฑิโต ความวา ลิงถูกตรึง
ในที่ทั้ง ๕ เหมือนสาแหรกอันตนสอดไมคานเขาไปแลว จับไวฉะนั้น. บทวา
ถุน เสติ ไดแก นอนถอนใจอยู.
จบอรรถกถามักกฏสูตรที่ ๗
๘. สูทสูตร

วาดวยการสําเหนียกและไมสําเหนียกนิมิต
[๗๐๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนพอครัวผูเขลา ไมฉลาด
เฉียบแหลม บํารุงพระราชาหรือมหาอํามาตยของพระราชาดวยสูปะตางชนิด
มีรสเปรี้ยวจัดบาง ขมจัดบาง เผ็ดจัดบาง หวานจัดบาง มีรสเฝอนบาง
ไมเฝอนบาง เค็มบาง จืดบาง. พอครัวนั้น. . . ไมสังเกตรสอาหารของตน
วา วันนี้ ภัตและสูปะของเราชนิดนี้ทานชอบใจ หรือทานรับสูปะนี้ หรือ
ทานหยิบสูปะนี้มาก หรือทานชมสูปะนี้ วันนี้ ภัตและสูปะของเรามีรสเปรี้ยว
จัด ทานชอบใจ หรือทานรับสูปะมีรสเปรี้ยวจัด หรือทานหยิบเอาสูปะมีรส
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เปรี้ยวจัดมาก หรือทานชมสูปะมีรสเปรี้ยวจัด วันนี้ ภัตและสูปะของเรามีรส
ขมจัด . . . มีรสเผ็ดจัด. . . มีรสหวานจัด .. . มีรสเฝอน. . . มีรสไมเฝอน
. . . มีรสเค็ม. . . วันนี้ ภัตและสูปะของเรามีรสจืดทานชอบใจ หรือทาน
รับสูปะมีรสจืด หรือทานหยิบเอาสูปะมีรสจืดมาก หรือทานชมสูปะมีรสจืด
ดังนี้. พอครัวนั้น. . . ยอมไมไดเครื่องนุงหม ไมไดคาจาง ไมไดรางวัล.
ขอนั้นเพราะเหตุไร. เพราะพอครัวนั้นเปนคนเขลา ไมฉลาดเฉียบแหลม ไม
สังเกตเครื่องหมายอาหารของตน ฉันใด.
[๗๐๕] ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปในธรรมวินัย
นี้เปนผูเขลา ไมฉลาดเฉียบแหลม ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความ
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. เมื่อเธอ
พิจารณาเห็นกายในกายอยู จิตยอมไมตั้งมั่น ยังละอุปกิเลสไมได เธอไม
สําเหนียกนิมิตนั้น ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู .. . ยอมพิจารณา
เห็นจิตในจิตอยู .. . ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. เมื่อเธอพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมอยู จิตยอมไมตั้งมั่น ยังละอุปกิเลสไมได เธอไมสําเหนียก
นิมิตนั้น. ภิกษุนั้น ... ยอมไมไดธรรมเปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน และ
ไมไดสติสัมปชัญญะ. ขอนั้นเพราะเหตุไร. เพราะภิกษุนั้นเปนผูเขลา ไม
ฉลาดเฉียบแหลม ไมสําเหนียกนิมิตแหงจิตของตน.
[๗๐๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนพอครัวผูมีปญญาฉลาด
เฉียบแหลม บํารุงพระราชาหรือมหาอํามาตยของพระราชาดวยสูปะตางชนิด
มีรสเปรี้ยวจัดบาง ขมจัดบาง เผ็ดจัดบาง หวานจัดบาง มีรสเฝอนบาง
ไมเฝอนบาง มีรสเค็มบาง จืดบาง พอครัวนั้นยอมสังเกตรสอาหารของตนวา
วันนี้ ภัตและสูปะของเราชนิดนี้ ทานชอบใจ หรือทานรับสูปะนี้ หรือหยิบ
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เอาสูปะนี้มาก หรือทานชมสูปะนี้ วันนี้ ภัตและสูปะของเรามีรสเปรี้ยวจัด . . .
วันนี้ ภัตและสูปะของเรามีรสขมจัด... มีรสเผ็ดจัด. . . มีรสหวานจัด...
มีรสเฝอน... มีรสไมเฝอน... มีรสเค็ม . . วันนี้ ภัตและสูปะของเรามี
รสจืดทานชอบใจ หรือทานรับสูปะมีรสจืด หรือทานหยิบเอาสูปะมีรสจืดมาก
หรือทานชมสูปะมีรสจืด ดังนี้ พอครัวนั้นยอมไดเครื่องนุงหม ไดคาจาง
ไดรางวัล. ขอนั้นเพราะเหตุไร. เพราะพอครัวนั้นเปนคนมีปญญา ฉลาด
เฉียบแหลม สังเกตรสอาหารของตน ฉันใด.
[๗๐๗] ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปในธรรมวินัย
นี้เปนผูมีปญญา ฉลาด เฉียบแหลม ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เมื่อ
เธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู จิตยอมตั้งมั่น ละอุปกิเลสได เธอยอม
สําเหนียกนิมิตนั้น ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณา
เห็นจิตในจิตอยู. . . ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เมื่อเธอพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู จิตยอมตั้งมั่น ละอุปกิเลสได เธอยอมสําเหนียกใน
นิมิตนั้น ภิกษุนั้นยอมไดธรรมเปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน สละไดสติ
สัมปชัญญะ. ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร. เพราะภิกษุนั้นเปนผูมีปญญา ฉลาด
เฉียบแหลม สําเหนียกนิมิตแหงจิตของตน.
จบสูทสูตรที่ ๘
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อรรถกถาสูทสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสูทสูตรที่ ๘
บทวา สูโท แปลวา คนทํากับขาว. บทวา นานจฺจเยหิ คือ
ตางชนิด อธิบายวา ตางอยาง. อีกอยางหนึ่ง ปาฐะนี้ก็เหมือนกัน. บทวา
อมฺพิลคฺเคหิ ไดแก มีสวนเปรี้ยว. ในบททั้งปวงก็นัยนี้แล. บทวา อภิหรติ
ไดเเก เหยียดมือออกเพื่อตองการรับ. บทวา พหุ คณฺหาติ ความวา
เมื่อรับมากโดยรับครั้งเดียวก็ดี รับบอย ๆ ก็ดี ก็ชื่อวา รับมากอยูนั่นเอง.
บทวา อภิหาราน ความวา รางวัลที่เขายกขึ้นรอยหนึ่ง หรือพันหนึ่งนําไป.
บทวา อุปกฺลิเลสา ไดแก นิวรณ ๕ อยาง. บทวา นิมิตฺต น อุคคฺ ณฺหาติ
ความวา ภิกษุยอมไมรูวา กัมมัฏฐานนี้ของเรา จดถึงอนุโลมญาณ หรือ
โคตรภูญาณแลวดังนี้ ยอมไมสามารถจะจับนิมิตแหงจิตของตนได. ในพระสูตรนี้ พระองคตรัสสติปฏฐานอันเปนบุพภาควิปสสนาแล.
จบอรรถกถาสูทสูตรที่ ๘
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๙. คิลานสูตร

วาดวยมีตนเปนเกาะ
[๗๐๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ เวฬุวคาม ใกลกรุง
เวสาลี. ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา
มาเถิด ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเขาจําพรรษาในกรุงเวลีโดยรอบ
ตามมิตร ตามสหาย ตามพวก ( ของตน ๆ) เถิด เราจะเขาจําพรรษา ณ
เวฬุวคามนี้แล. ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว
เขาจําพรรษาในกรุงเวสาลีโดยรอบ ตามมิตร ตามสหาย ตามพวก (ของตนๆ).
[๗๐๙] สวนพระผูมีพระภาคเจาทรงเขาจําพรรษา ณ เวฬุวคาม
นั้นแหละ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงเขาจําพรรษาแลว อาพาธกลาบังเกิดขึ้น
เวทนาอยางหนักใกลมรณะเปนไปอยู. ไดยินวา ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคเจา
ทรงดํารงพระสติสัมปชัญญะ ทรงอดกลั้น ไมทรงพรั่นพรึง. ครั้งนั้น พระองค
ทรงดําริวา การที่เรายังไมบอกภิกษุผูอุปฏฐาก ยังไมอําลาภิกษุสงฆ แลว
ปรินิพพานเสียนั้น หาสมควรแกเราไม ไฉนหนอ เราพึงขับไลอาพาธนี้เสีย
ดวยความเพียร แลวดํารงชีวิตสังขารอยู. ครั้งนัน้ พระผูมีพระภาคเจาทรง
ขับไลพระประชวรนั้นดวยความเพียร แลวทรงดํารงชีวิตสังขารอยู. ครัง้ นั้น
พระผูมีพระภาคเจาทรงหายจากพระประชวรแลว ทรงหายจากความเจ็บปวย
ไมนาน ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไวใตรมเงาแหงวิหาร.
[๗๑๐] ลําดับนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึง
ที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว จึงนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง
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ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
เห็นพระผูมีพระภาคเจาทรงอดทน ขาพระองคเห็นพระผูมีพระภาคเจาทรงยัง
อัตภาพใหเปนไป กายของขาพระองคประหนึ่งจะงอมระงมไป แมทิศทั้งหลาย
ก็ไมปรากฏแกขาพระองค แมธรรมทั้งหลายก็ไมแจมแจงแกขาพระองค
เพราะความประชวรของพระผูมีพระภาคเจา แตขาพระองคมาเบาใจอยูหนอย
หนึ่งวา พระผูมีพระภาคเจายังไมทรงปรารภภิกษุสงฆ แลวตรัสพระพุทธพจน
อันใดอันหนึ่ง จักยังไมเสด็จปรินิพพานกอน. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนอานนท ก็บัดนี้ภกิ ษุสงฆจะยังมาหวังอะไรในเราเลา. ธรรมอันเรา
แสดงแลว กระทําไมใหมีในภายใน ไมใหมีในภายนอก. กํามืออาจารยในธรรม
ทั้งหลาย มิไดมีแกตถาคต. ผูใดพึงมีความดําริฉะนี้วา เราจักบริหารภิกษุสงฆ
หรือวาภิกษุสงฆยังมีตัวเราเปนที่เชิดชู ผูนั้นจะพึงปรารภภิกษุสงฆ แลว
กลาวคําอันใดอันหนึ่งแนนอน. ดูกอนอานนท ตถาคตมิไดมีความดําริอยาง
นี้วา เราจักบริหารภิกษุสงฆ หรือวาภิกษุสงฆมีตัวเราเปนที่เชิดชู ดังนี้.
ตถาคตจักปรารภภิกษุสงฆแลวกลาวคําอันใดอัน หนึ่งทําไมอีกเลา. บัดนี้เราก็
แกเฒา เปนผูใหญลวงกาลผานวัยแลว วัยของเราเปนมาถึง ๘๐ ปแลว.
เกวียนเกายังจะใชไปไดก็เพราะการซอมแซมดวยไมไผ ฉันใด กายของ
ตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยังเปนไปไดก็คลายกับเกวียนเกาที่ซอมแซมแลว
ดวยไมไผ ฉะนั้น.
[๗๑๑] ดูกอนอานนท สมัยใด ตถาคตเขาเจโตสมาธิอันไมมีนิมิต
เพราะไมกระทําไวในใจซึ่งนิมิตทั้งปวง เพราะดับเวทนาบางเหลาแลวอยู
สมัยนั้น กายของตถาคตยอมผาสุก เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายจงมีตน
เปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง คือ จงมีธรรมเปนเกาะ มี
ธรรมเปนที่พึ่ง อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยูเถิด.
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[๗๑๒] ดูกอนอานนท ก็ภกิ ษุเปนผูมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง
ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง คือ มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปน
ที่พึ่งอยู. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลกเสีย. ยอมพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู. . . ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู. . . ยอมพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย. ดูกอนอานนท ภิกษุเปนผูมีตนเปนเกาะ มีตนเปน
ที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง คือ มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่น
เปนที่พึ่งอยู อยางนั้นแล.
[๗๑๓] ดูกอนอานนท ก็ผใู ดผูหนึ่งในบัดนี้ก็ดี ในเวลาที่เราลวง
ไปแลวก็ดี จักเปนผูมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง คือ
มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยู ภิกษุเหลาใดเปน
ผูใครตอการศึกษา ภิกษุเหลานั้นจักเปนผูเลิศ.
จบคิลานสูตรที่ ๙
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อรรถกถาคิลานสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในคิลานสูตรที่ ๙.
บทวา เวลุวคามเก ความวา มีปารคามอยูแหงหนึ่ง มีชื่ออยางนี้
ใกลกรุงเวสาลี. ณ ปารคามนั้น. ในบทวา ยถามิตฺต เปนตน ไดแก
มิตรทั้งหลาย. บทวา สนฺทิฏ ความวา เพื่อนแรกพบรวมกันในที่นั้น ๆ
จัดเปนมิตรที่ไมมั่นคงนัก. บทวา สมฺภตฺต ความวา เพื่อนคบกันดี
มีความเยื่อใย จัดเปนมิตรมั่นคง. อธิบายวา พวกเธอทั้งหลายจงเขาจําพรรษา
ในที่มีภิกษุทั้งหลายเห็นปานนั้นอยูเถิด. ถามวา ตรัสอยางนั้น เพราะเหตุไร
ตอบวา เพื่อยูผาสุกของภิกษุทั้งหลายเหลานั้น.
ไดยินวา ในเวฬุวคาม เสนาสนะไมพอสําหรับภิกษุเหลานั้น ทั้ง
ภิกษาก็นอย แตโดยรอบกรุงเวสาลี มีเสนาสนะมาก ทั้งภิกษาก็หาไดงาย
เพราะฉะนั้น พระองคจึงตรัสอยางนี้.
ถามวา เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร พระองคจึงไมทรงปลอย
ไปวา เธอทั้งหลาย จงไปตามสบายเถิด. ตอบวา เพื่อนุเคราะหภิกษุทั้งหลาย
เหลานั้น. ไดยินวา พระองคไดมีพระดําริอยางนี้วา เราดํารงอยูเพียงกึ่งเดือน
จักปรินิพพาน. ถาภิกษุทั้งหลาย จักไปไกลเรา เธอทั้งหลายจักไมอาจเห็นเรา
ในเวลาปรินิพพาน. ครั้งนั้น พวกเธอพึงมีความเดือดรอนวา เมื่อพระศาสดา
ปรินิพพานไมไดประทานแมเพียงสติแกเราทั้งหลาย ถาเราทั้งหลายพึงรู ก็
ไมพึงอยูไกลอยางนี้. แตเมื่อเธอทั้งหลายอยูรอบกรุงเวสาลี จักมาฟงธรรม
เดือนละ ๘ ครั้ง ก็ไดโอวาทของสุคต ดังนี้ จึงไมทรงปลอย.
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บทวา ขโร ไดแก กลาแข็ง. บทวา อาพาโธ ไดแก โรค
ที่เปนวิสภาคะ. บทวา พาฬฺหา แปลวา มีกําลัง. บทวา มรณนฺติกา ไดแก
สามารถจะใหถึงตาย คือใกลตายได. บทวา สโต สมฺปชาโน อธิวาเสติ
ความวา ทรงดํารงพระสติไวดี กําหนดดวยญาณทรงอดกลั้น. บทวา
อวิหฺมโน ความวา ไมทรงกระสับกระสายไปตามอํานาจเวทนา คือ
ทรงอดกลั้นไวไมใหถูกเวทนาเบียดเบียน และไมใหเกิดทุกข. บทวา อนามนฺเตตฺวา คือไมบอกภิกษุใหรู และไมเผดียงภิกษุสงฆใหรู ทานอธิบายวา
ไมประทานโอวาทานุสาสนี. บทวา วิริเยน ไดแก ดวยความเพียรเปน
บุรพภาค และดวยความเพียรเปนผลสมาบัติ. บทวา ปฏิปณาเมตฺวา คือ
ขมไว. ในบทวา ชีวิตสขาร นี้ แมชวี ิตจัดเปนชีวิตสังขาร. ชีวิตอันบุคคล
ปรับปรุง คือตอชีวิตที่กําลังขาด ดํารงอยูไดดวยธรรมคือผลสมาบัติใด แม
ธรรมคือผลสมาบัตินั้น ก็จัดเปนชีวิตสังขาร. ชีวิตสังขารนั้น ทรงประสงค
ในที่นี้. บทวา อธิฏ าย ความวา เราพึงเขาผลสมาบัติ อันสามารถ
อธิษฐานเหตุใหดํารงชีวิตอยูตอไปได ดังนี้. นี้ความสังเขปในขอนี้.
ถามวา ก็กอนแตนี้ พระผูม ีพระภาคเจา ไมทรงเขาผลสมาบัติหรือ.
ตอบวา ทรงเขา. แตสมาบัตินั้น เปนขณิกสมาบัติ ก็ขณิกสมาบัติ ยอม
ขมเวทนาได ในภายในสมาบัติเทานั้น พอออกจากสมาบัติแลว เวทนายอม
ครอบงําสรีระอีก เหมือนสาหรายขาดจากกัน เพราะไมขอนตก หรือเพราะ
หินตก แลวก็ปกคลุมน้ําอีก ฉะนั้น. สมาบัติที่เขาดวยอํานาจมหาวิปสสนา
*ทําหมวด ๗ แหงรูป *และหมวด ๗ แหงอรูป มิใหเปนกอ มิใหเปนชัฏใด
สมาบัตินั้น ยอมขมไวดวยดี. เมื่อออกจากสมาบัตินั้นแลวนาน เวทนาจึงจะ
เกิดขึ้นได เหมือนสาหรายที่ใชใหคนลงสูสระโบกขรณีเอามือและเทาแยก
* ดูในวิสุทธิมรรคบาลีภาค ๓ ตอนมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ
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ไมใหประชิดกันดวยดี นานจึงจะปกคลุมน้ําได ฉะนั้น. ดวยประการอยางนั้น
ในวันนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงทําหมวด ๗ แหงรูป และหมวด ๗ แหง
อรูป มิใหเปนกอ มิใหเปนชัฏ เหมือนแรกตั้งวิปสสนาใหม ๆ ณ มหาโพธิบัลลังก ไหลไปดวยอาการ ๑๔ ทรงขมเวทนาดวยมหาวิปสสนา ทรงเขา
สมาบัติดวยทรงดําริวา ตลอด ๑๐ เดือน เวทนาอยาเกิดขึ้นเลย ดังนี้.
เวทนาอัน สมาบัติขมไวก็เกิดขึ้นไมไดตลอด ๑๐ เดือน. บทวา คิลานา วุฏ ิโต
ไดแก ประชวรแลว หายประชวรอีก.
บทวา มธุรกชาโต วิย ความวา เกิดความหนัก เกิดความ
กระดาง เหมือนถูกคนเงื้อหลาวขึ้นใหสะดุง. บทวา น ปกฺขายนฺติ ไดแก
ยอมไมประกาศ คือ ยอมไมปรากฏ เพราะเหตุตาง ๆ. บทวา ธมฺมาป
ม นปฺปฏิภนฺติ ทานแสดงวา สติปฏฐานธรรม ยอมไมปรากฏแกขาพระองค.
สวนธรรมที่เปนแบบอยาง เปนความคลองแคลวดวยดีของพระเถระ. บทวา
น อุทาหรติ ความวา พระผูมีพระภาคเจา ยังไมประทานปจฉิมโอวาท
ทานพระอานนท กลาวหมายถึงขอนั้น.
บทวา อนนฺตร อพาหิร ความวา ก็ภิกษุเมื่อไมทําธรรมทั้งสอง
ดวยอํานาจธรรม หรือดวยอํานาจบุคคล คิดวา เราจักไมแสดงธรรมประมาณ
เทานี้ ชื่อวา กระทําธรรมใหมีในภายใน. เมื่อคิดวา จักแสดงธรรมประมาณ
เทานี้แกคนอื่น ชื่อวา กระทําบุคคลใหมีในภายนอก. แตเมื่อคิดวาจักแสดง
แกบุคคลอื่น ชื่อวา กระทําบุคคลใหมีในภายใน. เมื่อคิดวา จักไมแสดง
แกบุคคลนี้ ชื่อวา กระทําบุคคลใหในภายนอก. อธิบายวา เราไมทําอยางนั้น
แสดงธรรม. บทวา อาจริยมุฏิ ความวา ชื่อวา กํามืออาจารยยอมมี
สําหรับพวกคนภายนอก. ในเวลาหนุม ทานไมกลาวแกใคร ในปจฉิมกาล

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 401

เมื่อนอนบนเตียงเปนที่ตาย จึงกลาวแกอันเตวาสิกผูเปนที่รัก ที่ชอบใจ
ทานแสดงวา พระตถาคตไมมีคําอะไร ที่จะกํามือเก็บไวอยางนั้นวา เราจักกลาว
คํานี้ ในเวลาแก ในเวลาครั้งสุดทาย ดังนี้.
บทวา อห ภิกขฺ ุสงฺฆ ความวา เราจักบริหารภิกษุสงฆหรือ.
บทวา มมุทฺเทสิโก ความวา หรือวา เราชื่อวา มมุทเทสิกะ เพราะ
วิเคราะหวา มีความเชิดชู ดวยอรรถวา อันภิกษุสงฆพึงเชิดชู ขอภิกษุสงฆ
จงหวังเรา เฉพาะเราเทานั้น จะเปนเรื่องใด เรื่องหนึ่งก็ตาม อยาลวงเราไป
อธิบายวา ก็หรือวาแกคนใด คนหนึ่ง. บทวา น เอว โหติ ความวา
ตถาคตยอมไมมีอยางนี้ เพราะอิสสาและมัจฉริยะทั้งหลาย หมดสิ้นแลว ณ
โพธิบัลลังกนั่นแล. บทวา ส กึ แปลวา นั้นอะไร. บทวา อสีติโก
ความวา วัย ๘๐ ป. คํานี้ ตรัสเพื่อทรงแสดงถึงวัยที่ผานมาตามลําดับถึง
ปจฉิมวัย. บทวา เวฬุมสิ ฺสเกน ความวา เพราะซอมแซมดวยไมไผอัน
ปรับปรุงดวยเครื่องผูกที่ทูบ และทีล่ อเปนตน. บทวา มฺเ ยาเปติ
ทานแสดงวา การกาวไปดวยอิริยาบถ ๔ ยอมมีแกตถาคต เพราะผูกดวย
พระอรหัตผล เหมือนเกวียนเกายังเปนไปได เพราะซอมแซมดวยไมไผ
ฉะนั้น.
บัดนี้ เมื่อพระองคทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสคําเปนตนวา
ยสฺมึ อานนฺท สมเย ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพนิมิตฺตาน
ไดแก รูปนิมิตเปนตน . บทวา เอกจฺจาน เวทนาน ไดแก โลกิยเวทนา.
บทวา ตสฺมาติหานนฺท ทานแสดงวา เพราะความผาสุกยอมมีได ดวย
ผลสมาบัติวิหารนี้. ฉะนั้น แมเธอทั้งหลายจงอยูอยางนี้ เพื่อประโยชนแก
ความอยูผาสุกนั้นเถิด. บทวา อตฺตทีปา ความวา เธอทั้งหลาย จงทําตน
ใหเปนเกาะคือเปนที่พึ่งอยูเถิด เหมือนคนอยูในมหาสมุทร ทําเกาะอาศัยอยู
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ฉะนั้น. บทวา อตฺตสรณา ความวา เธอทั้งหลาย จงมีตนเปนคติ อยา
มีคนอื่นเปนคติเลย. แมในบทมีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง ก็นัยนี้
นั่นแล. ก็โลกุตรธรรม ๙ อยาง พึงทราบวา ธรรมในบทนี้. บทวา
ตมตคฺเคเม เต ตัดบทเปน ตมอคฺเค ต อักษร ในทามกลางทานกลาว
ดวยสามารถการเชื่อมบท. มีอธิบายวา ภิกษุเหลานี้ ชื่อวา ตมตัคคา เพราะ
อรรถวา มีความมืดเปนเลิศ. พระผูมพี ระภาคเจา ทรงถือเทศนาดวยธรรม
อันเปนยอด คือพระอรหัตวา ดูกอนอานนท ภิกษุทั้งหลายเหลานั้นของเรา
ตัดกระแสแหงความมืดไดทั้งหมดอยางนี้แลว จักเปนผูเลิศ คือสวนสงสุด
เกินเปรียบ คือจักเปนผูเลิศกวาพวกภิกษุเหลานั้น. ภิกษุเหลาใดเหลาหนึ่ง
เปนผูใครตอการศึกษา และภิกษุเหลานั้นทั้งหมด มีสติปฏฐาน ๔ เปนอารมณ
จักเปนผูเลิศ ดังนี้.
จบอรรถกถาคิลานสูตรที่ ๙
๑๐. ภิกขุนีสูตร

ผูม ีจิตตั้งมั่นในสติปฏฐาน ๔ ยอมรูคณ
ุ วิเศษ
[๗๑๔] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น เวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลว
ถือบาตรและจีวรเขาไปยังสํานักของนางภิกษุณีแหงหนึ่ง แลวนั่งบนอาสนะ
ที่เขาปูลาดไว. ครั้งนั้น ภิกษุณีมากรูปเขาไปหาทานพระอานนท ไหวทา น
พระอานนทแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลว จึงพูดกะทาน
พระอานนทวา ขาแตพระอานนทผูเจริญ ภิกษุณีมีมากรูปในธรรมวินัยนี้

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 403

มีจิตตั้งมั่นดีแลวในสติปฏฐาน ๔ ยอมรูคุณวิเศษอันยิ่งอยางอื่นจากคุณวิเศษ
ในกาลกอน. ทานพระอานนทตอบวา นองหญิง ขอนี้เปนอยางนั้น ขอนี้
เปนอยางนั้น ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง มีจิตตั้งมั่นดีแลวในสติปฏฐาน ๔
ภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นพึงหวังขอนี้ไดวา จักรูค ุณวิเศษอันยิ่งอยางอื่นจาก
คุณวิเศษในกาลกอน. ลําดับนั้น ทานพระอานนทยังภิกษุณีเหลานั้นใหเห็นแจง
ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมมีกถา แลวลุกจากอาสนะหลีกไป.
[๗๑๕] ครั้งนั้น ทานพระอานนทเที่ยวไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีแลว ในเวลาปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาตเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมือ่ เชานี้
ขาพระองคนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยังสํานักนางภิกษุณีแหงหนึ่ง
แลวนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว. ครั้งนั้น ภิกษุณมี ากรูปเขามาหาขาพระองค
ไหวขาพระองคแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลวไดพูดกะขาพระองควา ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ ภิกษุณีมากรูปในธรรมวินัยนี้
มีจิตตั้งมั่นดีแลวในสติปฏฐาน ๔ ยอมรูคุณวิเศษอันยิ่งอยางอื่นจากคุณวิเศษ
ในกาลกอน. เมื่อภิกษุณีทั้งหลายพูดอยางนั้นแลว ขาพระองคตอบวา นองหญิง
ขอนี้เปนอยางนั้น ขอนี้เปนอยางนั้น ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง มีจิต
ตั้งมั่นดีแลวในสติปฏฐาน ๔ ภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นพึงหวังขอนี้ไดวา จักรู
คุณวิเศษอันยิ่งอยางอื่นจากคุณวิเศษในกาลกอน.
[๗๑๖] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท อันเปนอยางนั้น
ขอนี้เปนอยางนั้น ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง มีจิตตั้งมั่นดีแลวใน
สติปฏฐาน ๔ ภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นพึ่งหวังขอนี้ไดวา จักรูคุณวิเศษอันยิ่ง
อยางอื่นจากคุณวิเศษในกาลกอน. สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน.
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[๗๑๗] ดูกอนอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็น
กายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย. เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู ความเรารอนมีกายเปนอารมณ
เกิดขึ้นในกายก็ดี ความหดหูแหงจิตเกิดขึ้นก็ดี จิตฟุงซานไปในภายนอกก็ดี.
ภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไวใหมั่นในนิมิต อันเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใสอยางใด
อยางหนึ่ง เมื่อเธอตั้งจิตไวมั่นในนิมิต อันเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใสอยางใด
อยางหนึ่งอยู ปราโมทยยอมเกิด เมือ่ เธอปราโมทย ปติยอมเกิด เมื่อเธอ
มีใจประกอบดวยปติ กายยอมระงับ เธอมีกายระงับแลว ยอมเสวยสุข
เมื่อเธอมีสุข จิตยอมตั้งมั่น. เธอยอมพิจารณาเห็นอยางนี้วา เราตั้งจิตไว
เพื่อประโยชนใด ประโยชนนั้นสําเร็จแกเราแลว บัดนี้เราจะคุมจิตไว. เธอ
คุมจิตไว และไมตรึก ไมตรอง ยอมรูชัดวา เราไมมีวิตก ไมมีวิจาร
มีสติ ในภายใน เปนผูมีความสุข ดังนี้.
[๗๑๘] ดูกอนอานนท อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
พิจารพาเห็นเวทนาในเวทนาอยู . . . ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู . . . ยอม
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. เมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู ความ
เรารอนมีธรรมเปนอารมณเกิดขึ้นในกายก็ดี ความหดหูแหงจิตเกิดขึ้นก็ดี
จิตฟุงซานไปในภายนอกก็ดี. ภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไวใหมั่นในนิมิต อันเปน
ที่ตั้งแหงความเลื่อมใสอยางใดอยางหนึ่ง เมื่อเธอตั้งจิตไวมั่นในนิมิต อันเปน
ที่ตั้งแหงความเลื่อมใสอยางใดอยางหนึ่งอยู ปราโมทยยอมเกิด เมื่อเธอ
ปราโมทย ปติยอมเกิด เมื่อเธอมีใจประกอบดวยปติ กายยอมระงับ เธอมี
กายระงับแลว ยอมเสวยสุข เมื่อเธอมีสุข จิตยอมตั้งมั่น. เธอยอมพิจารณา
เห็นอยางนี้วา เราตั้งจิตไวเพื่อประโยชนใด ประโยชนนั้นสําเร็จแกเราแลว
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บัดนี้เราจะคุมจิตไว. เมือ่ เธอคุมจิตไว และไมตรึก ไมครอง ยอมรูช ัดวา
เราไมมีวิตก เราไมมีวิจาร มีสติในภายใน เปนผูมคี วามสุข ดังนี้ ดูกอน
อานนท ภาวนายอมมีเพราะตั้งจิตไว ดวยประการฉะนี้แล.
[๗๑๙] ดูกอนอานนท ก็ภาวนายอมมีเพราะไมตั้งจิตไวในภายนอก.
อยางไร. ดูกอนอานนท ภิกษุมิไดตั้งจิตไวในภายนอก ยอมรูชัดวา จิต
อันเรามิไดตั้งไวในภายนอก ในลําดับนั้น เธอยอมรูชัดวา จิตของเราไมได
ฟุงซานไปขางหลังและขางหนา พนแลวมิไดตั้งอยู ก็แลในกาลนั้น เธอยอม
รูชัดวา เรายอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ เปนผูม ีความสุข ดังนี้.
[๗๒๐] ดูกอนอานนท ภิกษุมิไดตั้งจิตไวในภายนอก ยอมรูช ัดวา
จิตอันเรามิไดตั้งไวในภายนอก ในลําดับนั้น เธอยอมรูชัดวา จิตของเราไม
ฟุงซานไปขางหลังและขางหนา พนแลว มิไดตั้งอยู ก็แลในกาลนั้น เธอ
ยอมรูชัดวา เรายอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ เปนผูมีความสุข ดังนี้.
[๗๒๑] ดูกอนอานนท ภิกษุมิไดตั้งจิตไวในภายนอก ยอมรูช ัดวา
จิตอันเรามิไดตั้งไวในภายนอก ในลําดับนั้น เธอยอมรูชัดวา จิตของเราไม
ฟุงซานไปขางหลังและขางหนา พนแลว มิไดตงั้ อยู ก็แลในกาลนั้น เธอ
ยอมรูชัดวา เรายอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ เปนผูม ีความสุข ดังนี้.
[๗๒๒] ดูกอนอานนท ภิกษุมิไดตั้งจิตไวในภายนอก ยอมรูช ัดวา
จิตอันเรามิไดตั้งไวในภายนอก ในลําดับนั้น เธอยอมรูชัดวา จิตของเรามิได
ฟุงซานไปขางหลังและขางหนา พนแลว มิไดตั้งอยู ก็แลในกาลนั้น เธอยอม
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รูชัดวา เรายอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ เปนผูม ีความสุข ดังนี้.
[๗๒๓] ดูกอนอานนท ภาวนายอมมีเพราะไมไดตั้งจิตไวอยางนั้นแล
ดูกอนอานนท ภาวนายอมมีเพราะตั้งจิตไว เราแสดงแลว ภาวนายอมมี
เพราะมิไดตั้งจิตไว เราก็แสดงแลว ดวยประการฉะนี้แล. ดูกอนอานนท
กิจอันใดอันศาสดาผูแสวงหาประโยชน ผูอนุเคราะห นุงความอนุเคราะหจะ
พึงทําแกสาวกทั้งหลาย กิจอันนั้น เรากระทําแลวแกเธอทั้งหลาย. อานนท
นั่นโคนไม นั่นเรือนวาง. เธอทั้งหลายจงเพงพินิจ อยาประมาท อยาไดมี
ความรอนใจในภายหลัง นี้เปนอนุศาสนีของเรา สําหรับเธอทั้งหลาย.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพุทธพจนนี้แลว ทานพระอานนทปลื้มใจ
ชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลวแล.
จบภิกขุนีสูตรที่ ๑๐
จบอัมพปาลิวรรคที่ ๑
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อรรถกถาภิกขุนีสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในภิกขุนีสตู รที่ ๑๐
บทวา เตนุปสงฺกมิ ความวา พระอานนท เขาไปหาดวยคิดวา
เราจักใหพวกภิกษุณีผูบําเพ็ญกัมมัฏฐานมีอยูในสํานักนั้น เกิดความขวนขวาย
แลว จักบอกกัมมัฏฐานแกเธอเหลานั้น. บทวา อุฬาร ปุพฺเพนาปร วิเสส
ความวา ยอมรูคุณวิเศษอันยิ่งอยางอื่นจากคุณวิเศษในเบื้องตน . การกําหนด
มหาภูตรูปในบทนั้น เปนคุณวิเศษในเบื้องตน การกําหนดอุปาทายรูป ชื่อวา
คุณวิเศษในเบื้องปลาย การกําหนดสกลรูป เปนคุณวิเศษในเบื้องตนก็อยาง
นั้น การกําหนดอรูป ชือ่ วา คุณวิเศษในเบื้องปลาย การกําหนดรูปและอรูป
เปนคุณวิเศษในเบื้องตน. การกําหนดปจจัย ชื่อวา คุณวิเศษในเบื้องปลาย.
การเห็นนามรูปพรอมทั้งปจจัย เปนคุณวิเศษในเบื้องตน. การยกขึ้นสู
ไตรลักษณ ชื่อวา คุณวิเศษในเบื้องปลาย อธิบายวา ยอมรูคุณวิเศษอันยิ่ง
เบื้องปลายจากคุณวิเศษในเบื้องตนอยางนี้.
บทวา กายารมฺมโณ ความวา เธอยอมพิจารณาเห็นกายใด และ
ความเรารอนเพราะกิเลสยอมเกิดขึ้น เพราะทํากายนั้นแลใหเปนอารมณ.
บทวา พหิทฺธา วา จิตฺต วิกฺขิปติ ความวา จิตตุปบาทยอมฟุงไปใน
ภายนอก คือในอารมณมากบาง. บทวา กิสฺมิฺเทว ปสาทนีเย นิมิตฺเต
จิตฺต ปณิทหิตพฺพ ความวา เมื่อความเรารอนเพราะกิเลส ความหดหู
และความฟุงซานไปในภายนอก เกิดขึ้นแลว ไมพึงประพฤติไปตามความ
ยินดีของกิเลส คือพึงตั้งจิตไวในกัมมัฏฐาน ในนิมิต อันเปนที่ตั้งแหงความ
เลื่อมใส คือนําความเลื่อมใสมาใหอยางใดอยางหนึ่ง คือ ในฐานะอยางใด
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อยางหนึ่ง ในบรรดาพระพุทธเจาเปนตน . บทวา จิตฺต สมาธิยติ ความวา
จิตรับอารมณโดยชอบ ยอมตั้งมั่นดี. บทวา ปฏิสหรามิ ไดแก เราจะ
คุมจิต จากฐานะอันเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส อธิบายวา เราจะทําจิตนั้น
ใหมุงตรงตอมูลกัมมัฏฐาน. บทวา โส ปฏิสหรติ เจว ความวา เธอ
สงจิตมุงตรงตอมูลกัมมัฏฐาน. บทวา น จ วิตกฺเกติ น จ วิจาเรติ
ความวา ไมตรึกถึงกิเลส ไมตรองถึงกิเลส. บทวา อวิตกฺโกมฺหิ อวิจาโร
ความวา เราไมมีวิตก ไมมีวิจาร โดยวิตกวิจารในกิเลส. บทวา อชฺฌตฺต
สติมา สุขมสฺมิ ความวา เธอยอมรูชดั วา เรามีสติ และมีความสุขดังนี้
ดวยสติที่ดําเนินไปในภายในอารมณ.
บทวา เอว โข อานนฺท ปณิธาย ภาวนา โหติ ความวา
อานนท ภาวนามีก็เพราะตั้งจิตไวอยางนั้น. ก็ภาวนาของภิกษุนี้ ผูถือเอา
กัมมัฏฐานไปเพื่อบรรลุพระอรหัต เมื่อความเรารอนในกายเปนตน เกิดขึ้นแลว
พักกัมมัฏฐานนั้นไว ยังจิตใหเลื่อมใส ดวยการระลึกในพระพุทธคุณเปนตน
ทําใหเปนที่ตั้งแหงการงาน ดําเนินไปแลว เหมือนการเดินไปของตนแบกออย
หนักมาก ไปยังโรงหีบออย ในเวลาเหนื่อยแลวและเหนื่อยแลว วางลงบน
แผนดิน เคี้ยวกินทอนออยแลว ก็แบกไปอีกฉะนั้น. เพราะฉะนั้น พระองค
จึงตรัสวา ภาวนามีเพราะตั้งใจไว. พึงทราบการเสวยสุขในผลสมาบัติของ
ภิกษุนี้ ผูบําเพ็ญกัมมัฏฐานถึงที่สุดแลว ไดบรรลุพระอรหัต เหมือนคนนั้น
นําออยหนักนั้นไปยังโรงหีบออย บีบออยเสร็จแลว ดื่มรสฉะนั้น.
บทวา พหิทฺธา ความวา ละมูลกัมมัฏฐานไปในอารมณอื่นภายนอก
บทวา อปฺปณิธาย แปลวา มิไดตั้งจิตไว. ในบทวา อถ ปจฺฉา ปุเร
อสฺขิตฺต วิมตุ ฺต อปฺปณิหิตนฺติ ปชานาติ นี้ พึงทราบความหมาย
ดวยอํานาจกัมมัฏฐานบาง ดวยอํานาจสรีระบาง ดวยอํานาจเทศนาบาง.
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ในบทเหลานั้นพึงทราบใหกัมมัฏฐานกอนความเชื่อมั่นตอกัมมัฏฐาน
ชื่อวา ขางหนา พระอรหัต ชื่อวา ขางหลัง. ในธรรมเหลานั้น ภิกษุรูปใด
ถือเอามูลกัมมัฏฐาน ไมปลอยโอกาสใหควานเรารอนในกิเลส ความหดหู
หรือความฟุงซานไปในภายนอก เกิดขึ้นได เมื่อเริ่มวิปสสนา มีจิตมั่น ไมติด
ยอมบรรลุพระอรหัต เหมือนเทียมโคที่ฝกดีใหแลนไป และเหมือนใสลิ่ม
สีเหลี่ยมที่ถากไวในชองสี่เหลี่ยม. ภิกษุรูปนั้นชื่อวา ยอมรูชัดวา จิตไมฟุงซาน
ไปขางหลังและขางหนา พนแลว มิไดตั้งอยู ดวยอํานาจความเชื่อมั่นใน
กัมมัฏฐาน กลาวคือขางหนา และพระอรหัตกลาวคือขางหลัง
สวนในสรีระ ขอ ปลายนิ้วเทา ชื่อวา ขางหนา กระโหลกศีรษะ
ชื่อวา ขางหลัง. ในสองอยางเหลานั้น ภิกษุรปู ใด มุงมัน่ ในกระดูกขอ
ปลายนิ้วเทา เมื่อกําหนดกระดูกดวยอํานาจการกําหนดสี สัณฐาน ทิศ โอกาส
เหมือนฟาดฟอนขาวเหนียว หามความเกิดแหงความเรารอน เพราะกิเลส
ในระหวางเปนตน บําเพ็ญภาวนาไปจนถึงกระโหลกศีรษะ. ภิกษุรูปนั้น
ชื่อวา ยอมรูชัดวา จิตของเราไมฟุงซานไปขางหลังและขางหนา พนแลว
มิไดตั้งอยู ดวยอํานาจแหงขอนิ้วปลายเทา กลาวคือขางหนา และแหงกระโหลก
ศีรษะ กลาวคือขางหลัง.
แมในเทศนา ผมทั้งหลายชื่อวา ขางหนาดวยการแสดงอาการ ๓๒
มัตถลุงคัง (มันสมอง) ชือ่ วา ขางหลัง. ในสองอยางเหลานั้น ภิกษุรูปใด
มุงมั่นในผม กําหนดจับผมเปนตน ดวยอํานาจ สี สัณฐาน ทิศ โอกาส
หามความเกิดแหงความเรารอนในกิเลสในระหวาง บําเพ็ญภาวนาไปจนถึง
มันสมอง. ภิกษุรูปนั้น ชื่อวา ยอมรูชัดวา จิตของเราไมฟุงซานไปขางหลัง
และขางหนา พนแลว มิไดตั้งอยู ดวยอํานาจผมกลาวคือขางหนา และแหง
มันสมอง กลาวคือขางหลัง.
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บทวา เอว โข อานนฺท อปฺปณิธาย ภาวนา โหติ ความวา
ดูกอนอานนท ภาวนายอมมี เพราะมิไดตั้งจิตไวอยางนี้ ก็กัมมัฏฐานภาวนา
ของภิกษุนี้ ยอมเปนไป เพราะหามความเกิดขึ้นแหงความเรารอนทางกาย
เปนตน แหงการเริ่มภาวนา เพื่อบรรลุพระอรหัต เหมือนคนไดน้ําออย
งบหนัก เมื่อนําไปยังเรือนของตน ไมพักในระหวาง เคี้ยวกินกอนน้ําออยงบ
เปนตน ทีใ่ สไวในพก ยอมหยั่งเขาไปบานของตน ฉะนั้น เพราะฉะนั้น
พระองคจึงตรัสวา ภาวนายอมมีเพราะมิไดตั้งจิตไว. พึงทราบการเสวยความสุข
ในผลสมาบัติ ของภิกษุนี้ ผูบําเพ็ญกัมมัฏฐานถึงที่สุดแลว บรรลุพระอรหัต
เหมือนคนนั้นนําน้ําออยงบหนักไปยังบานของตนแลว บริโภคพรอมดวยพวก
ญาติ ฉะนั้น. ในพระสูตรนี้ ตรัสบุพภาควิปสสนา คําที่เหลือในบททั้งปวง
งายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาภิกขุนีสูตรที่ ๑๐
จบอรรถกถาอัมพปาลิวรรคที่ ๑

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อัมพปาลิสูตร ๒. สติสูตร ๓. ภิกขุสูตร ๘. โกสลสูตร
๕. อกุสลราสิสูตร ๖. สกุณัคฆีสูตร ๗. มักกฎสูตร ๘. สูทสูตร ๙.
คิลานสูตร ๑๐. ภิกขุนีสูตร พรอมทัง้ อรรถกถา.
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นาฬันทวรรค ที่ ๒
๑. มหาปุริสสูตร*

วาดวยผูเปนมหาบุรุษ
[๗๒๔] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา มหาบุรุษ ๆ ดังนี้ บุคคลจะเปนมหาบุรุษไดดวยเหตุ
เทาไรหนอแล. พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นสารีบุตร เราเรียกวา
มหาบุรุษ เพราะเปนผูมีจิตหลุดพน เราไมเรียกวา มหาบุรุษ เพราะเปน
ผูมีจิตยังไมหลุดพน.
[๗๒๕] ดูกอนสารีบุตร ก็บุคคลเปนผูมีจิตหลุดพน อยางไร. ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู. มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู
จิตยอมคลายกําหนัด ยอมหลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมถือมั่น. ยอม
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอม
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. เมื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรนอยู จิตยอม
คลายกําหนัด ยอมหลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมถือมั่น. ดูกอ นสารีบุตร
บุคคลเปนผูมีจิตหลุดพนอยางนี้แล. เราเรียกวา มหาบุรุษ เพราะเปนผูมีจิต
หลุดพน เราไมเรียกวา มหาบุรุษ เพราะเปนผูมีจิตยังไมหลุดพน.
จบมหาปุริสสูตรที่ ๑
* ไมมีอรรถกถาแก
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๒. นาฬันทาสูตร

วาดวยธรรมปริยาย
[๗๒๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยูที่ปาวาริกอัมพวัน
ใกลเมืองนาฬันทา ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเลื่อมใส
ในพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้วา สมณะหรือพราหมณอื่น ซึง่ จะรูยิ่งไปกวา
พระผูมีพระภาคเจาในทางปญญาเครื่องตรัสรู มิไดมีแลว จักไมมี และยอม
ไมมีในบัดนี้. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนสารีบุตร นี้เปนอาสภิวาจาอยาง
สูงที่เธอกลาวแลว เธอถือเอาแตวาทะอยางเดียวบันลือสีหนาทวา พระพุทธเจาขา ขาพระองคเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจาอยางนั้นวา สมณะหรือพราหมณ
อื่น ซึ่งจะรูยิ่งไปกวาพระผูมีพระภาคเจาในทางปญญาเครื่องตรัสรูมิไดมีแลว
จักไมมี และยอมไมมีในบัดนี้.
[๗๒๗] ดูกอนสารีบุตร พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใดที่ได
มีมาแลวในอดีตกาล พระผูมีพระภาคเจาเหลานั้นทุกพระองค อันเธอกําหนดซึ่ง
ใจดวยใจแลวรูวา พระผูม ีพระภาคเจาเหลานั้นไดทรงมีศีลอยางนั้น ไดมีธรรม
อยางนี้ ไดมีปญญาอยางนั้น ไดมีธรรมเปนเครื่องอยูอยางนั้น หรือวาหลุดพนแลว
อยางนั้น ดังนี้ กระนั้นหรือ.
สา. หามิได พระเจาขา.
[๗๒๘] พ. ดูกอ นสารีบุตร พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด
ที่จักมีในอนาคตกาล และพระผูมีพระภาคเจาเหลานั้นทุกพระองค อันเธอ
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กําหนดซึ่งใจดวยใจแลวรูวา พระผูมีพระภาคเจาเหลานั้นจักทรงมีศีลอยาง
นี้ จักมีธรรมอยางนั้น จักมีปญญาอยางนี้ จักมีธรรมเปนเครื่องอยูอยางนี้
หรือวาหลุดพนแลวอยางนี้ ดังนี้ กระนั้นหรือ.
สา. หามิได พระเจาขา
[๗๒๙] พ. ดูกอ นสารีบุตร พระอรหันตสัมมาพุทธเจาในบัดนี้ คือ
เรา อันเธอกําหนดซึ่งใจดวยใจแลวรูวา พระผูมีพระภาคเจาเปนผูมีศีลอยาง
นี้ มีธรรมอยางนี้ มีปญญาอยางนี้ มีธรรมเปนเครื่องอยูอยางนี้ หรือวา
หลุดพนแลวอยางนั้น ดังนี้ กระนัน้ หรือ.
สา. หามิได พระเจาขา.
[๗๓๐] พ. ดูกอ นสารีบุตร ก็ในขอนี้ เธอไมมีเจโตปริยญาณใน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เมื่อเปน
เชนนั้น เพราะเหตุอะไร เธอจึงกลาวอาสภิวาจาอยางสูงนี้ เธอถือเอาวาทะ
แตอยางเดียวบันลือสีหนาทวา พระพุทธเจาขา ขาพระองคเลื่อมใสใน
พระผูมีพระภาคเจาอยางนั้นวา สมณะหรือพราหมณอื่น ซึ่งจะรูยิ่งไปกวา
พระผูมีพระภาคเจา ในทางพระปญญาเครื่องตรัสรู มิไดมีแลว จักไมมี
และยอมไมมีในบัดนี้.
สา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจะมีเจโตปริยญาณในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบันก็หามิได แตวา
ขาพระองครูไดตามกระแสพระธรรม.
[๗๓๑] ขาแตพระองคผูเจริญ เปรียบเหมือนปจจัยตนครของพระราชามีเชิงเทินมั่นคง มีกําแพงและหอรบแนนหนา มีประตูเดียว คนเฝาประตู
ของพระราชาในนครนั้น มีปญญาเฉลียวฉลาด มีความรู หามคนที่ไมรูจัก
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ใหคนที่รูจักเขาไป. เขาเดินตรวจตามทางรอบนครนั้น ไมพบที่ตอหรือชอง
แหงกําแพงโดยที่สุด แมเพียงแนวอาจรอคออกไปได. เขาจะพึงมีความคิด
อยางนั้นวา สัตวตัวเขื่อง ๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง จะเขานครนี้หรือจะออกไป
สัตวเหลานั้นทั้งหมดยอมเขาหรือออกโดยประตูนี้เทานั้น แมฉันใด ขาพระองค
รูตามกระแสพระธรรม ก็ฉันนั้นเหมือนกัน พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
เหลาใดที่ไดมีมาแลวในอดีตกาล พระผูมีพระภาคเจาเหลานั้นทุกพระองค
ทรงละนิวรณ ๕ อันเปนเครื่องเศราหมองแหงใจ ทอนกําลังปญญา ทรงมี
พระหฤทัยตั้งมั่นดีแลวในสติปฏฐาน ๔ ทรงเจริญโพชฌงค ๗ ตามความ
เปนจริง ตรัสรูพระอนุตตรสัมนจาสัมโพธิญาณแลว. พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด จักมีในอนาคตกาล... จักตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ.
แมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ ก็ทรงละนิวรณ ๕
อันเปนเครื่องเศราหมองแหงใจ ทอนกําลังปญญา ทรงมีพระหฤทัยตั้งมั่นดีแลว
ในสติปฏฐาน ๔ ทรงเจริญโพชฌงค ๗ ตามความเปนจริง ตรัสรูพระอนุตตร
สัมมาสัมโพธิญาณแลว.
[๗๓๒] พ. ดีละ ๆ สารีบตุ ร เพราะเหตุนั้นแหละ เธอพึงกลาว
ธรรมปริยายนี้เนือง ๆ แกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ดวยวาโมฆบุรุษ
เหลาใดจักมีความเคลือบแคลงหรือความสงสัยในตถาคต โมฆบุรุษเหลานั้นจัก
ละความเคลือบแคลงหรือความสงสัยนั้นเสีย เพราะไดฟงธรรมปริยายนี้.
จบนาฬันทสูตรที่ ๒
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นาฬันทวรรคที่ ๒

นาฬันทสูตร
พึงทราบอธิบายในนาฬันทสูตรที่ ๒ แหงทุติยวรรค.
คําวาในนาฬันทา ไดแกในนครที่มีชื่ออยางนี้วา นาฬันทา. ทรง
กระทํานครนั้นใหเปนโคจรคาม.
คําวา ปาวาริกอัมพวัน ไดแก ที่สวนมะมวงของเศรษฐีชื่อวา
ทุสสปาวาริกะ. นัยวา ปามะมวงนั้นไดเปนอุทยานของเศรษฐีนั้น. ปาวาริกเศรษฐีนั้น ฟงพระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจาเลื่อมใสในพระผูมี
พระภาคเจาแลว สรางวิหารถวายพระผูมีพระภาคเจา ประกอบดวยกุฏี ที่
หลีกเรนและมณฑปเปนตนในอุทยานนั้น วิหารนั้นถึงการนับวา ปาวาริกัมพวัน เหมือนชีวกัมพวัน อธิบายวา พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยู
ในปาวาริกัมพวันนั้น.
บทวา เลื่อมใสแลวอยางนี้ ความวา มีความเชื่อถึงพรอมแลว
อยางนั้น อธิบายวา เราเธออยางนี้. บทวา โดยยิ่งกวา ๆ ความวา ผูมีชื่อ
เสียงอยางยิ่ง อธิบายวา หรือวาผูมีความรูยิ่งกวาโดยความรู.
บทวา ในการตรัสรูพรอม ความวา ในสัพพัญุตญาณหรือใน
อรหัตมรรคญาณ. เพราะวา พระพุทธคุณทั้งหลายทั้งหมดเปนอันทานถือ
เอาแลวดวยยอรหัตมรรคทีเดียว. ถึงแมพระอัครสาวกทั้งสอง ก็ไดเฉพาะ
สาวกบารมีญาณดวยยอรหัตมรรคเทานั้น. พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ยอม
ไดโดยเฉพาะพระปจเจกโพธิญาณ. พระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมไดเฉพาะพระ
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สั ัพพัญุตญาณ และพระพุทธคุณทั้งสิ้น อรหัตมรรคญาณแมทั้งสิ้น ยอม
สําเร็จแกทานเหลานั้น ดวยอรหัตมรรคนั่นเอง เพราะฉะนั้น อรหัตมรรค
ญาณจึงชื่อวาเปนคุณเครื่องตรัสรูพรอม. เพราะเหตุนั้น จึงไมมีผูที่ยิ่งกวาพระผูมีพระภาคเจา. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวาสภาพที่ยิ่งกวาคือ
คุณเปนเครื่องตรัสรู.
บทวา อุฬาร คือประเสริฐ. ก็อุฬารศัพทนี้ยอมมาในอรรถวา
อรอย ในบทเปนตนวา ยอมเคี้ยวกินของที่ควรเคี้ยวอรอย. ยอมมาในอรรถ
วา ประเสริฐ ในบทเปนตนวา ไดยินวา วัจฉายนะ พราหมณผูเจริญ
ยอมสรรเสริญพระสมณโคดม โดยความประเสริฐ อยางประเสริฐ. มาใน
อรรถวา ไพบูลย ในบทเปนตนวา และแสงสวางอันโอฬารหาประมาณไม
ได. อุฬาร ศัพทนี้นั้นมาแลวในอรรถวาประเสริฐในที่นี้. เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา บทวา อุฬาร ไดแก ประเสริฐ. บทวา องอาจ ความ
วา ไมหวั่นไหว คือไมคลอนแคลน เหมือนเสียงโคอุสภะ.
บทวา ถือเอาโดยสวนเดียว ความวา ไมกลาวโดยสืบ ๆ ตอแหง
อาจารยตามที่ไดยินมาบาง ตามที่ไดยินมาอยางนั้นอยางนี้บาง ดวยการอางตํารา
บาง ดวยอาการตรึกตามอาการบาง ดวยทนตอความเพงแหงทิฏฐิบาง เพราะ
เหตุแหงการคาดคะเนบาง เพราะเหตุเดาบาง ถือเอาโดยสวนเดียว เหมือนแทง
ตลอดดวยญาณโดยประจักษ. อธิบายวา การกลาวดวยการตกลงใจทานกลาว
ไวแลว. บทวา บันลืออยางสีหะ ความวา บันลืออยางประเสริฐ อธิบายวา
บันลือแลวอยางสูงสุด เหมือนกันสีหะ ไมเลน ไมเหลวไหลเปลงแลว.
บทวา สารีบุตร ประโยชนอะไรแกทาน ความวา ปรารภทํา
เทศนานี้ เพื่อใหการตามประกอบ เพราะวา บุคคลบางพวกเปลงสีหนาทแลว
ไมอาจเพื่อจะใหการตามประกอบในการบันลือของตนไดไมอดทนตอการเสียดสี
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เปนเหมือนลิงตกไปในยางเหนียว. ถานไฟยอมเผาไหมโลหะที่ไมบริสุทธิ์ โดย
ธรรมดาฉันใด บุคคลก็เปนเหมือนถานเพลิงไหมอยูฉันนั้น. คนหนึ่งถูกเขา
ใหตามประกอบในการบันลือดุจสีหะ ไมอาจเพื่อจะใหไดทั้งอดทนตอการเสียดสี
ผูนี้ชื่อวายอมงามยิ่งกวา ดุจเงินที่ไมมีสนิมตามธรรมดา. พระเถระก็เปนเชน
นั้น. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงทราบพระเถระนั้นวาผูนี้เปน
ผูอดทนตออนุโยค ดังนีแ้ ลว ทรงปรารภเทศนาน เพื่อใหตามประกอบในการ
เปลงสีหนาท.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เหลานั้น ทุกพระองค ความวา พระผูมี
พระภาคเจาเหลานั้นทั้งปวง อันทาน (กําหนดรูแลว).
บทวา มีศีลอยางนี้ ความวา มีศีลอยางนั้นดวยมรรคศีล ผลศีล
โลกิยศีลและโลกุตรศีล. ธรรมที่เปนฝกฝายแหงสมาธิทานประสงคเอาในบทนี้
วา ผูม ีธรรมอยางนี้ อธิบายวาผูมีสมาธิอยางนี้ ดวยมรรคสมาธิ ผลสมาธิ
ที่เปนโลกิยะและโลกุตระ.
บทวา ผูมีปญญาอยางนี้ ความวา และผูมีปญญาอยางนี้ดวยอํานาจ
มรรคปญญาเปนตน. ก็ในบทนี้วา ผูมีธรรมเปนเครื่องอยูอยางนี้ ดังนี้ หาก
มีคําถามวา ธรรมเปนเครื่องอยูชื่อวาทานถือเอาแลว เพราะธรรมที่เปนฝาย
สมาธิทานถือเอาแลวในหนหลัง เพราะเหตุไร จึงไมถือเอาธรรมเปนเครื่อง
อยูที่ถือเอาแลว. ตอบวา คํานี้พระเถระถือเอาแลว. ก็คํานี้ทานกลาวไว
เพื่อแสดงนิโรธสมาบัติ. เพราะฉะนั้น พึงเห็นเนื้อความในบทนี้อยางนี้วา
พระผูมีพระภาคเจาเหลานั้น ไดทรงเปนผูมีปกติอยูดวยนิโรธสมาบัติอยางนี้.
ในบทวา ผูมีวมิ ุตติอยางนี้ ไดแก วิมุตติ ๕ คือ วิกขัมภนวิมุตติ ตทังควิมุตติ สมุจเฉทวิมุตติ ปฏิปสสัทธิวิมุตติ นิสสรณ
วิมุตติ.
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ในวิมุตติเหลานั้น สมาบัติ ๘ ถึงการนับวา วิกขัมภนวิมุตติ
(พนไดดวยการขม) เพราะพนจากนิวรณเปนตน ที่ตนเองขมไดแลว
อนุปสสนา ๗ มีการตามเห็นวาไมเที่ยงเปนตน ถึงการนับวา
ตทังควิมุตติ (พนไดดวยองคนั้น) เพราะพนจากความสําคัญวาเที่ยงเปนตน
ที่ตนเองละสละไดดวยอํานาจเปนขาศึกตอนิวรณเปนตนนั้น.
อริยมรรค ๔ ถึงการนับวา สมุจเฉทวิมุตติ (พนเด็ดขาด) เพราะ
พนจากกิเลสทั้งหลาย ทีต่ นถอนขึ้นแลว.
สามัญญผล ๔ ยอมถึงการนับวา ปฏิปสสัทธิวิมุตติ (พนไดดวย
การสงบระงับ) เพราะเกิดขึ้นในที่สุดแหงการสงบระงับกิเลสทั้งหลาย ดวย
อานุภาพมรรค.
นิพพาน ถึงการนับวา นิสสรณวิมตุ ติ (พนไดดวยการสลัดออก)
เพราะสลัดจากกิเลสทั้งหลาย คือเพราะปราศจาก ไดแกตั้งอยูในที่ไกล. พึง
เห็นเนื้อความในคํานี้วา ชื่อวาพนแลวอยางนี้ ดวยอํานาจวิมุตติ ๕ เหลานี้
ดวยประการฉะนี้.
บทวา สารีบุตร ก็ประโยชน ก็ประโยชนอะไรแกทาน พระพุทธเจา
เหลานั้นใด จักมีอยู ความวา พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสถามวา พระพุทธเจาทั้งหลาย ลวงไปแลว คือดับแลว โดยไมเหลือ ไดแกถึงความเปน
ผูหาบัญญัติมิได ดับไปแลวเหมือนเปลวประทีป ชื่อวา ดับแลวอยางนั้น ทาน
ถือเอาความเปนผูหาบัญญัติมิได จักรูไดอยางไร ก็พระคุณของพระพุทธเจา
ที่ยังไมถึงทั้งหลาย เธอจะกําหนดรูดวยใจของตนหรือ แลวจึงตรัสอยางนี้วา
สารีบุตร ก็เรามีประโยชนอะไรแกเธอในบัดนี้. พระผูมีพระภาคเจา เมื่อ
จะทรงถามวา พระพุทธเจาแมที่ยังไมมาแลว ยังไมมีพระชาติ ยังไมเกิด
ยังไมอุบัติ เธอจักรูพระพุทธเจาเหลานั้นไดอยางไร. ก็การทีจ่ ะรูพระพุทธเจา
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เหลานั้น เปนเหมือนการแลดูรอยเทาในอากาศ ที่ไมปรากฏรอยเทา บัดนี้
เธออยูวิหารเดียวกับเรา เที่ยวไปเพื่อภิกษาดวยกัน เวลาแสดงธรรมก็นั่ง
ขางขวา ก็คุณทั้งหลายของเรา เธอกําหนดรูดวยใจของตนหรือ แลวจึง
ตรัสอยางนั้น. พระเถระยอมปฏิเสธปญหาที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามแลว ๆ
วา เปนอยางนั้นหามิได พระพุทธเจาขา. ก็สิ่งทีพ่ ระเถระรูแลวก็มี ไมรู
แลวบางก็มี.
ถามวา ทานยอมคัดคานในที่ที่ตนรูแลว หรือในที่ทตี่ นไมรูแลว.
ตอบวา ยอมคัดคานในที่ที่ตนไมรูแลวเทานั้น ไดยินวา เมื่อเริ่ม
คําถามแลว พระเถระไดรูแลวอยางนั้นวา นี่ไมใชคําถาม คําถามตองถามใน
สาวกบารมีญาณ จึงไมทําการคัดคานดวยสาวกบารมีญาณของตน ยอมคัดคาน
ในพระสัพพัญุตญาณในฐานะที่ตนไมเขาใจ เพราะเหตุนั้น พระเถระจึง
แสดงคําแมนี้วา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคยอมไมมีสัพพัญุตญาณ
ที่สามารถจะรูเหตุแหงศีล สมาธิ ปญญา และวิมุตติ ของพระพุทธเจาทั้งหลาย
ที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบันได.
บทวา นี้ ไดแก พระพุทธเจา ตางดวยพระพุทธเจาในอดีตเปนตน
เหลานี้.
บทวา ก็ทําไมเลา ความวา พระผูมีพระภาคเจา ตรัสถามวา ก็เมื่อ
ไมมีความรูอยางนั้น ทําไมเธอจึงกลาวอยางนี้.
บทวา คลอยตามธรรม ไดแก การถือเอานัยแหงญาณโดยอนุมาน
อัน พระเถระผูไปตามการประกอบแหงญาณ อันเกิดขึ้นแลวโดยประจักษ
แกธรรม และดํารงอยูในสาวกบารมีญาณรูแลว พระเถระกราบทูลวา ขาแต
พระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคยอมรูดวยเหตุนี้. เพราะวา การถือเอาโดยนัย
ของพระเถระไมมีประมาณ ไมมีที่สุด สัพพัญุตญาณยอมไมมีประมาณ หรือ
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ที่สุดรอบฉันใด การถือเอาโดยนัยของพระธรรมเสนาบดี ก็ไมมีประมาณ
หรือที่สุดรอบฉันนั้น เพราะเหตุนั้น พระเถระนัน้ ยอมรูวา พระศาสดานั้น
ทรงเปนอยางนี้ ดวยเหตุนี้ ๆ ทรงเปนผูไมมีผูอื่นยิ่งกวาดวยเหตุนี้ ๆ เพราะวา
การถือเอาโดยนัยของพระเถระ. คือคติแหงพระสัพพัญุตญาณนั่นเอง บัดนี้
พระเถระเมื่อจะแสดงอุปมา เพื่อทําใหการถือเอาโดยนัยนั้นปรากฏ จึงกลาว
คําเปนตนวา แมฉันใด พระเจาขา.
เพราะในมัชฌิมประเทศนั้น ปอมหรือกําแพงเปนตนของเมืองจะ
แข็งแรงหรือไมแข็งแรงก็ตาม ไมตองวิตกอะไรทั้งหมด. เรื่องโจรไมตอง
ระแวง เพราะฉะนั้น พระเถระไมถือเอาเรื่องนั้นเปนสําคัญจึงกลาววา
เมืองชายแดนเปนตน.
บทวา มีเชิงเทินมั่นคง ความวา มีเชิงกําแพงมั่นคง.
บทวา มีกําแพงและเสาระเนียดหนาแนน ความวา มีกําแพง
หนาแนน และมีประตูหนาตางมั่นคง. ถามวา เพราะเหตุไร พระเถระจึง
กลาววา มีประตูเดียว. ตอบวา เพราะวาในเมืองที่มีประตูมาก จะตองมีคน
เฝาประตูที่ฉลาดหลายคน สวนในเมืองที่มีประตูเดียวใชคนเดียวก็พอ ไมมีผูอื่น
เสมอดวยปญญาของพระเถระ เพราะฉะนั้น พระเถระจึงกลาววา มีประตูเดียว
เพื่อจะแสดงคนเฝาประตูคนเดียวเทานั้น เพื่อจะเปรียบความที่คนเปนผูฉลาด.
บทวา ปณฺฑิโต เปนผูฉลาด คือประกอบดวยความเปนผูฉลาด.
บทวา พฺยตฺโต ผูสามารถ คือประกอบความเปนผูสามารถ ไดแก
เปนผูมีความรูคลองแคลว.
บทวา เมธาวี มีปญญา คือประกอบดวยเมธา กลาวคือปญญา
พิจารณาการเกิดขึ้นแหงสถานการณ. บทวา ทางรอบพระนคร ไดแก
ทางรอบกําแพง ชื่อวา สําหรับเดินตรวจ.
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บทวา ที่ตอกําแพง ไดแก ที่ที่อิฐสองกอนเชื่อมติดกัน. บทวา
ชองกําแพง ไดแก ที่ทําเปนชองกําแพง.
บทวา เครื่องเศราหมองแหงใจ ไดแก นิวรณ ๕ ทําจิตให
เศราหมอง คือทําความเศราหมอง ไดแกใหเขาไปเรารอน เบียดเบียนอยู
เพราะฉะนั้น พระเถระจึงกลาววา เครื่องเศราหมองแหงใจ. บทวา ทอนกําลังปญญา ความวา นิวรณทั้งหลาย เมื่อเกิดขึ้น ยอมไมใหปญญาที่ยัง
ไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น พระเถระจึงเรียกวา บั่นทอนกําลังปญญา.
บทวา ผูม ีจิตตั้งมั่นดีแลว ความวา เปนผูมีจิตตั้งมั่นแลวใน
สติปฏฐาน ๔.
บทวา ในโพชฌงค ๗ ตามความเปนจริง ไดแก เจริญแลว
ตามภาวะของตน.
ดวยบทวา อนุตตรสัมมาสัมโพธิ พระเถระแสดงวา แทงตลอด
ความเปนพระอรหันต และสัพพัญุตญาณ.
ก็อกี อยางหนึ่ง คําวา สติปฏฐาน นี้คอื วิปสสนาโพชฌงค
มรรคก็คือพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ แสะความเปนพระอรหันต อีก
อยางหนึ่ง คําวา สติปฏฐาน ก็คือวิปสสนาเจือดวยโพชฌงค ไดแกความ
เปนพระอรหันต คือ สัมมาสัมโพธิญาณมั่นคง. สวนพระทีฆภาณกมหาสิวเถระ กลาวแลววา เมื่อถือเอาวิปสสนาในสติปฏฐานแลว ถือเอาโพชฌงค
วา เปนมรรคและเปนสัพพัญุตญาณ ก็จะพึงเปนปญหาที่สวย แตวา อยาไป
ถือเอาอยางนั้น. พระเถระเมื่อจะแสดงความไมมีความแตกตางกัน เหมือน
ทองและเงินแตกแลวในทามกลาง ในการละนิวรณ ในการเจริญสติปฏฐาน
และใจการตรัสรูเอง ของพระสัพพัญูพุทธเจาทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้
หยุดแคนี้กอน ควรเปรียบเทียบขออุปมา ก็ทานพระสารีบุตรแสดงถึงเมือง
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ชายแดน กําแพง ทางรอบพระนคร คนเฝาประตูที่ฉลาด เหลาสัตวที่คับคั่ง
เขาออกเมือง. แสดงสัตวเหลานั้นปรากฏแกคนเฝาประตู. ในคํานั้นหากมีคํา
ถามวา อะไรเหมือนอะไร. ตอบวา เพราะวา พระนิพพานเหมือนนคร ศีล
เหมือนกําแพง ความละอายแกใจเหมือนทางรอบพระนคร อริยมรรค
เหมือนประตู พระธรรมเสนาบดีเหมือนคนเฝาประตูที่ฉลาด พระพุทธเจา
ทั้งหลาย ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เหมือนเหลาสัตวจํานวนมาก
เขาออกพระนคร ขอที่พระพุทธเจาทั้งหลาย ทัง้ ที่เปนอดีต อนาคต และ
ปจจุบันปรากฏโดยความมีศีลเสมอกันเปนตน แกทานพระสารีบุตร เหมือน
ขอที่สัตวเหลานั้นปรากฏแกคนเฝาประตู. พระเถระไดกราบทูลอยางนี้ แด
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาพระองคดํารงอยูในสาวกบารมีญาณ ยอมรูการถือ
เอาโดยนัยที่คลอยตามธรรม ดังนี้ การตามประกอบสีหนาทของตน ก็เปน
อันพระเถระถวายแลว .
บทวา เพราะฉะนั้น ความวา เพราะพระเถระกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคยอมไมมีญาณเครื่องกําหนดรูพระทัยในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย ทัง้ ที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบันแล ก็
แตวา การคลอยตามธรรมขาพระองครูแลว ฉะนั้น.
บทวา พึงกลาวเนือง ๆ ความวา เธอพึงกลาวบอย ๆ.
บทวา เรากลาวแลวในเวลาเชา ความวา ไมกลาวในเวลาเย็น
และเวลาเที่ยงเปนตน อธิบายวา ไมกลาวแลวในวันอื่นเปนตนวา เรากลาวแลว
ในวันนี้.
บทวา จักละความสงสัยนั้น ความวา นีช้ ื่อวา พระสาวกที่ถึง
พรอมดวยความแลนไปแหงความรู แมเชนกับพระสารีบุตร ก็ไมอาจจะรูการ
เที่ยวไปแหงจิตของพระพุทธเจาทั้งหลาย.
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บทวา พระตถาคตเจาอันใครพึงเปรียบไมไดอยางนี้ ความวา
ความเคลือบแคลง สงสัยในพระตถาคตเจา เขาจักละได.
จบอรรถกถานาฬันทสูตรที่ ๒
๓. จุนทสูตร

วาดวยการปรินพิ พานของพระสารีบุตร
[๗๓๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหาร
เชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลกรุงสาวัตถี. ก็ในสมัยนั้น ทาน
พระสารีบุตรอยู ณ บานนาลกคาม ในแควนมคธ อาพาธ เปนไขหนัก
ไดรับทุกขเวทนา. สามเณรจุนทะเปนอุปฏฐากของทาน. ครัง้ นั้น ทานพระสารีบุตรปรินิพพานดวยอาพาธนั่นแหละ.
[๗๓๔] ครั้งนัน้ สามเณรจุนทะถือเอาบาตรและจีวรของทานพระสารีบุตร เขาไปหาพระอานนทยังพระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลกรุงสาวัตถี นมัสการทานพระอานนทแลว จึงนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระอานนทวา ขาแตทานผูเจริญ
ทานพระสารีบุตรปรินิพพานแลว นีบ้ าตรและจีวรของทาน. ทานพระอานนท
กลาววา ดูกอ นอาวุโสจุนทะ นี้เปนมูลเรื่องที่จะเฝาพระผูมีพระภาคเจา มีอยู
มาไปกันเถิด เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา แลวกราบทูลเนื้อความนั้น
แดพระองค. สามเณรจุนทะรับคําของทานพระอานนทแลว.
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[๗๓๕] ครั้งนั้น ทานพระอานนทกับสามเณรจุนทะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ทานพระอานนทไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
สามเณรจุนทะรูปนี้ ไดบอกอยางนี้วา ทานพระสารีบุตรปรินิพพานแลว นี้
บาตรและจีวรของทาน ขาแตพระองคผูเจริญ กายของขาพระองคประหนึ่งจะ
งอมงมไป แมทิศทั้งหลายก็ไมปรากฏแกขาพระองค แมธรรมก็ไมแจมแจงแก
ขาพระองค เพราะไดฟงวา ทานพระสารีบุตรปรินิพพานแลว.
[๗๓๖] พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอนอานนท สารีบุตรพา
เอาศีลขันธ สมาธิขันธ ปญญาขันธ วิมุตติขันธ หรือวิมุตติญาณทัสสนขันธ
ปรินิพพานไปดวยหรือ.
ทานพระอานนทกราบทูลวา หามิได พระเจาขา ทานพระสารีบุตร
มิไดพาศีลขันธปรินิพพานไปดวย ฯลฯ มิไดพาวิมุตติญาณทัสสนขันธปรินิพพานไปดวย. ก็แตวาทานพระสารีบุตรเปนผูกลาวสอนใหรูชัดแสดงใหเห็น
แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริง ไมเกียจครานในการแสดงธรรม
อนุเคราะหเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ขาพระองคทั้งหลายมาตามระลึกถึงโอชะ
แหงธรรม ธรรมสมบัติและการอนุเคราะหดวยธรรมนั้นของทานพระสารีบุตร.
[๗๓๗] พ. ดูกอนอานนท ขอนั้น เราไดบอกเธอทั้งหลายไวกอน
แลวไมใชหรือวา จักตองมีความเปนตาง ๆ ความพลัดพราก ความเปนอยาง
อื่น. จากของรักของชอบใจทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น จะพึงไดในของรักชอบใจนี้
แตที่ไหน. สิ่งใดเกิดแลว มีแลว ปจจัยปรุงแตงแลว มีความทําลายเปน
ธรรมดา การปรารถนาวา ขอสิ่งนั้นอยาทําลายไปเลย ดังนี้ มิใชฐานะที่จะ
มีได.
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[๗๓๘] ดูกอนอานนท เปรียบเหมือนเมื่อตนไมใหญ มีแกน ตั้งอยู
ลําตนใดซึ่งใหญกวา ลําตนนั้นพึงทําลายลง ฉันใด เมื่อภิกษุสงฆหมูใหญ
ซึ่งมีแกน ดํารงอยู สารีบุตรปรินิพพานแลว ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น
จะพึงไดในขอนี้แตที่ไหน. สิ่งใดเกิดแลว มีแลว ปจจัยปรุงแตงแลว มี
ความทําลายเปนธรรมดา การปรารถนาวา ขอสิ่งนั้นอยาทําลายไปเลย ดังนี้
มิใชฐานะที่จะมีได. เพราะฉะนั้นแหละ. เธอทั้งหลายจงมีตนเปนเกาะ มีตน
เปนที่พึ่ง อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง คือ มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง อยา
มีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยูเถิด.
[๗๓๙] ดูกอนอานนท ภิกษุมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่ง
อื่นเปนที่พึ่ง คือ มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง ไมมีสงิ่ อื่นเปนที่พึ่ง
อยูอยางไร. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความ
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. ยอมพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสีย. ดูกอ นอานนท ภิกษุมีตนเปนเกาะ. มีตนเปนที่พึ่ง ไมมี
สิ่งอื่นเปนที่พึ่ง คือ มีธรรมเปนเกาะ. มีธรรมเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง
อยูอยางนี้แล.
[๗๔๐] ดูกอนอานนท ก็ภกิ ษุพวกใดพวกหนึ่ง ในบัดนี้ก็ดี ใน
กาลที่เราลวงไปก็ดี จักเปนผูมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่
พึ่ง คือ มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง ไมมีสงิ่ อื่นเปนที่พึ่งอยู พวก
ภิกษุเหลานี้นั้นที่เปนผูใครตอการศึกษา จักเปนผูเลิศ.
จบจุนทสูตรที่ ๓
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อรรถกถาจุนทสูตร
จุนทสูตรที่ ๓. คําวา ในแควนมคธ คือ ในชนบททีม่ ีชื่ออยาง
นั้น. คําวา ในตําบลนาฬกะ คือ ในตําบลที่มีชื่ออยางนั้น อันเปนของสกุล
ของตนไมไกลกรุงราชคฤห.
บทวา สามเณรชื่อวาจุนทะ ความวา พระเถระนี้เปนนองชาย
คนเล็กของพระธรรมเสนาบดี ในเวลาที่ทานยังไมอุปสมบท พวกพระรองเรียก
ทานวา สามเณรจุนทะ แมเวลาเปนพระเถระก็รองเรียกอยางนั้นเหมือนกัน
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา สามเณรจุนทะ.
บทวา เปนผูทําการอุปฏฐาก ความวา เปนผูถวายการอุปฏฐาก
ดวยน้ําลางหนา ไมสีฟน และน้ําฉัน กวาดบริเวณ นวดหลังและรับบาตร
จีวร.
บทวา ปรินิพพานแลว ความวา ปรินิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ.
บทวา เวลาไหน ความวา ในปปรินิพพานของพระผูมีพระภาคเจา
ในเรื่องนั้น มีอนุปุพพิกถา ดังตอไปนี้.
ทราบวา พระผูมีพระภาคเจา ทรงอยูจําพรรษาแลว เสด็จออกจาก
หมูบานเวฬุวะ ทรงดําริวา เราจะไปเมืองสาวัตถี แลวเสด็จกลับจากทางที่เสด็จ
มานั่นเทียว ถึงเมืองสาวัตถีโดยลําดับแลวเสด็จไปพระเชตวัน. พระธรรม
เสนาบดี แสดงวัตรถวายพระผูมีพระภาคเจาแลวไปที่พักกลางวัน. เพื่อนเหลา
อันเตวาสิกในที่นั้นแสดงวัตรหลีกไปแลว ทานจึงกวาดที่พักกลางวัน ปูแผน
หนัง ลางเทาแลวนั่งคูบัลลังกเขาผลสมาบัติ. ลําดับนั้น เมื่อทานออกจากผล
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สมาบัตินั้น ตามกําหนดแลว เกิดความปริวิตกนี้วา พระพุทธเจาทั้งหลาย
จักปรินิพพานกอนหรือหนอ หรือวาพระอัครสาวกปรินิพพานกอน. แตนั้น
รูแลววา พระอัครสาวกปรินิพพานกอน แลวจึงตรวจดูอายุสังขารของตน.
รูแลววา อายุสังขารของเราจักเปนไปไดเพียง ๗ วัน เทานั้น จึงคิดวา เราจะ
ปรินิพพานที่ไหน. ลําดับนั้นจึงคิดแลวคิดอีกวา พระราหุลปรินิพพานใน
ดาวดึงสพิภพ พระอัญญาโกณฑัญญเถระ ปรินิพพานที่สระฉัททันต เราจะ
ปรินิพพานที่ไหน ดังนี้ จึงเกิดความสังเวชปรารภมารดาวา มารดาของเรา
ก็เปนมารดาของพระอรหันตถึง ๗ องค ยังไมเลื่อมใสในพระพุทธเจา พระธรรม
และพระสงฆเลย ทานมีอุปนิสัยหรือหนอ ไดเห็นอุปนิสัยแหงพระโสดาปตติมรรค จึงตรวจดูวา จักบรรลุดวยเทศนาของใคร ทราบวา จัก
บรรลุดวยธรรมเทศนาของเราเทานั้น มิใชของใครอื่น ก็ถาเราพึงขวนขวาย
นอย ก็จักมีคนกลาวกับเราวา พระสารีบุตรเถระ เปนที่พึ่งของตนที่เหลือ
ทั้งหลาย จริงอยางนั้น ในวันแสดงสมจิตตสูตรของทาน เทวดาพันโกฏิ บรรลุ
พระอรหัต เทวดาที่แทงตลอดมรรคทั้ง ๓ ก็นับไมถวน ปรากฏการตรัสรู
ในที่อื่น ๆ อีกมาก และตระกูลแปดหมื่นทําใจใหเลื่อมใสในพระเถระ ก็ได
เกิดในสวรรคทั้งนั้น บัดนี้ ทานไมอาจที่จะเปลื้องแมเพียงความเห็นผิดของ
มารดาของคนได เพราะฉะนั้น จึงตกลงใจวา เราจักเปลื้องมารดาจากความ
เห็นผิดแลวปรินิพพานในหองที่เกิดนั่นแหละ จึงคิดแลววา วันนี้เทียว เราจะ
ขออนุญาตพระผูมีพระภาคเจาแลวออกไป ดังนี้ จึงเรียกพระจุนทเถระมาวา
จุนทะ เธอจงใหสัญญาแกภิกษุบริษัท ๕๐๐ รูปของเราวา ทานผูมีอายุทั้งหลาย
จงถือเอาบาตรและจีวรไป พระธรรมเสนาบดี ประสงคจะไปบานนาฬกะ.
พระเถระก็ไดทําอยางนั้น. ภิกษุทั้งหลายจึงเก็บเสนาสนะถือบาตรและจีวรไป
สํานักพระเถระ.
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พระเถระเก็บเสนาสนะ กวาดที่พักกลางวัน และยืนที่ประตูพัก
กลางวัน ตรวจดูที่พักกลางวัน คิดวา บัดนี้เปนการเห็นครั้งสุดทาย จะไมมี
การมาอีกแลว มีภิกษุ ๕๐๐ รูป แวดลอมเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวาย
บังคมแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอพระผูมีพระภาคเจา ทรงอนุญาตขาพระองค ขอพระสุคตเจาทรงอนุญาต นี้
เปนกาลปรินิพพานของขาพระองค อายุสังขารขาพระองคปลงลงแลว ก็เพราะ
พระพุทธเจาทั้งหลาย เมื่อตรัสวา เธอจะปรินิพพาน ก็จะกลายเปนสรรเสริญ
ความตาย เมื่อตรัสวา เธออยาปรินิพพาน คนผูเปนมิจฉาทิฏฐิก็จะยกโทษวา
กลาวสรรเสริญคุณของวัฏฏะ ฉะนั้น จึงไมตรัสคําแมทั้งสอง เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา เธอจักปรินิพพานที่ไหน สารีบุตร เมื่อ
พระสารีบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจักปรินิพพาน
ในหองที่ขาพระองคเกิดในบานนาฬกะ แควนมคธนั้น จึงตรัสวา สารีบุตร
เธอจงสําคัญเวลาในบัดนี้ ก็การเห็นภิกษุเชนเธอ ของภิกษุผูเปนทั้งที่และนอง
ของเธอจักหาไดยากในบัดนี้ เธอจงแสดงธรรมแกภิกษุเหลานั้น.
พระเถระรูแลววา พระศาสดาทรงหวังเฉพาะการแสดงธรรมที่ขึ้นตน
ดวยการแสดงฤทธิ์ของเรา ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา แลวเหาะขึ้นไป
ประมาณชั่วตนตาล เหาะลงแลวถวายบังคมพระบาทพระทศพล และเหาะ
ขึ้นไปประมาณสองชั่วลําตาลอีกลงแลว ถวายบังคมพระบาทพระทศพล แลว
เหาะขึ้นไปประมาณเจ็ดชั่วลําตาลโดยทํานองนี้ แสดงปาฏิหาริยหลายรอยอยาง
แลวปรารภธรรมกถา. พระเถระกลาวธรรมกถาดวยกายที่ปรากฏบาง ไม
ปรากฏบาง ดวยกายเบื้องบน เบื้องลาง หรือครึ่งกาย บางทีก็แสดงเปนรูป
พระจันทรโดยไมมีใครเห็น บางครั้งก็เปนรูปพระอาทิตย บางครั้งก็เปนรูป
ภูเขา บางทีก็เปนรูปทะเล บางทีก็เปนพระเจาจักรพรรดิ บางทีก็เปน
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เวสวัณมหาราช บางทีก็เปนทาวสักกมหาราช บางทีก็เปนทาวมหาพรหม
เมื่อแสดงปาฏิหาริยหลายรอยอยาง อยางนี้ พระเถระจึงกลาวธรรมกถา ชาว
พระนครทั้งสิ้นประชุมกันแลว พระเถระเหาะลงแลว ไดยืนถวายบังคม
พระบาทพระทศพล.
ลําดับนั้น พระศาสดา ไดตรัสกะพระเถระนั้นวา สารีบุตร ธรรม
ปริยายนี้ ชื่ออะไร.
ส. ชื่อ สีหนิกฬี ติ ะ พระเจาขา.
พ. สารีบุตร เอาเถิด ธรรมปริยายนี้ ชื่อวา สีหนิกีฬทิ ะ สารีบุตร
เอาเถิด กระบวนธรรมนี้ชื่อวา สีหนิกีฬิตะ. พระเถระไดเหยียดมือมีสีดัง
ครั่งสด แลวจีบที่ขอพระบาท เชนกับลายเตาทอง ของพระศาสดา พลาง
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคบําเพ็ญบารมีมาหนึ่งอสงไขย
กําไรแสนกัป ก็เพื่อถวายบังคมพระบาททั้งสองนี้ของพระองค มโนรถของ
ขาพระองคถึงที่สุดแลว บัดนี้ แตนไี้ ปการประชุมกันในที่เดียวกันดวยอํานาจ
ปฏิสนธิจะมิไดมีอีกแลว สมาคมก็จะมิไดมี ความคุนเคยกันไดขาดแลว ขาพระองคจักเขาเมือง คือ พระนิพพาน ที่ไมแก ไมตาย เกษม มีสุข เย็นสนิท
ไมมีภัย ที่พระพุทธเจาหลายแสนพระองคเขาไปแลว ถาวา พระองคไมทรง
ชอบพระทัย โทษไร ๆ ของขาพระองค ที่เปนไปทางกายหรือทางวาจา ขอ
พระองคทรงอดโทษนั้นดวย ขาแตพระผูมีพระภาคเจา นี้เปนการไปของ
ขาพระองคแลว.
พ. สารีบุตร เราอดโทษตอเธอ ก็โทษไร ๆ ขอเธอที่เปนไปทาง
กาย หรือทางวาจา ที่ไมชอบใจเราไมมีเลย สารีบุตร บัดนี้เธอจงสําคัญ
กาลอันควรเถิด.
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เมื่อทานพระสารีบุตรพถวายบังคมพระบาทพระศาสดา ลุกขึ้นใน
ลําดับที่พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตแลว แผนดินใหญแมที่กําหนดนับดวย
ภูเขาสิเนรุ ภูเขาจักรวาล ภูเขาหิมพานต และภูเขาบริภัณฑ รองขึ้นพรอม
กันดุจกลาววา เราไมอาจจะทรงกองแหงพระคุณนี้ไวไดในวันนี้ ไดไหวแลว
จนถึงน้ําเปนที่สุด เทพมโหระทึกในอากาศก็บรรเลงขึ้น มหาเมฆตั้งขึ้นแลว
ใหฝนโบกขรพรรษตกแลว. พระศาสดาทรงดําริวา เราจักใหพระธรรม
เสนาบดีแสดงโดยเฉพาะ ดังนี้แลว จึงทรงลุกขึ้นจากที่ฟงธรรม เสด็จมุงหนา
ตอพระคันธกุฏี ไดประทับยืนบนแผนแกว. พระเถระทําประทักษิณ ๓ ครั้ง
แลว ถวายบังคมในที่ ๔ แหง กราบทูลแลววา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
เลยไปหนึ่งอสงไขย กําไรแสนกัปแตกัปนี้ไป ขาพระองคหมอบลงที่ใกล
พระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงพระนามวา อโนมทัสสี ปรารถนา
เห็นพระองค ความปรารถหาของขาพระองคนั้นสําเร็จแลว ขาพระองคเห็น
พระองคแลว เปนการเห็นครั้งแรก นี้เปนการเห็นครั้งสุดทาย การไดเห็น
พระองคไมไดมีอีกแลว ดังนี้ แลวประคองอัญชลี ซึ่งรุงเรื่องดวยการประชุม
แหงนิ้วทั้งสิบ หันหนาเฉพาะตราบเทาที่ที่จะเห็นได ถอยกลับแลวถวายบังคม
แลวหลีกไป. มหาปฐพีไมอาจจะทรงไวได ไหวจนถึงน้ํารองรับแผนดิน.
พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสกะเหลาภิกษุที่ยืนแวดลอมวา ภิกษุทั้งหลาย พวก
เธอจงติดตามพี่ชายของพวกเธอเกิด ขณะนั้น บริษัท ๔ ละพระสัมมาสัมพุทธเจาไวพระองคเดียวในพระเชตวัน ออกไปไมเหลือเลย.
ฝายชาวพระนครสาวัตถี พากันพูดวา ขาววา พระสารีบุตรเถระ
ทูลลาพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว ประสงคจะปรินิพพานออกไปแลว พวกเรา
จะไปเยี่ยมทาน พากันถือเอาของหอมและพวงมาลัยเปนตน ออกไปจนแนน
ประตูเมือง สยายผม รองไห คร่ําครวญ โดยนัยเปนตนวา บัดนี้พวกเราเมื่อ
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ถามวา ทานผูมีปญญามากนั่งที่ไหน พระธรรมเสนาบดีนั่งที่ไหน ดังนี้ จะ
ไปสํานักของใคร จะไปวางสักการะในมือของใคร พระเถระหลีกไปแลว จึง
ไดติดตามพระเถระ. พระเถระเพราะความที่ตนดํารงอยูในปญญามาก คิดแลว
วา ทางนี้คนทั้งหมดไมควรกาวเลยมา แลวโอวาทมหาชนวา ทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย แมพวกทานจงหยุด อยาถึงความประมาทในพระทศพลเลย แลวให
หมูภิกษุกลับ หลีกไปกับบริษัทของตน. พวกมนุษยเหลาใดตางคร่ําครวญวา
ครั้งกอน พระผูเปนเจาเที่ยวจารึกไปแลวก็กลับมา บัดนี้ การไปนี้เปนการ
ไปเพื่อไมกลับมาอีก จึงพากันติดตามอยูอยางนั้น. พระเถระกลาวก็มนุษย
เหลานั้นวา ทานทั้งหลาย พวกทานจงเปนผูไมประมาท ชือ่ วา สังขาร
ทั้งหลายยอมเปนอยางนี้ จึงใหกลับแลว.
ลําดับนั้นแล ทานพระสารีบุตรทําการสงเคราะหพวกมนุษยตลอด
เจ็ดวัน ในระหวางทางพักแรมคืนเดียว ในที่ทุกแหง ถึงบานนาฬกะเวลาเย็น
ไดยืนที่โคนตนนิโครธใกลประตูบาน ลําดับนั้น หลานของพระเถระ ชือ่ วา
อุปเรวตะ ไปนอกบาน ไดเห็นพระเถระแลว จึงเขาไปยืนไหวอยูแลว.
พระเถระจึงกลาวกับเขาวา ยายของเธออยูในเรือนหรือ.
อุ. ครับ ทานผูเจริญ.
ส. เธอจงไปบอกวาเรามาที่นี้. เมื่อยายกลาววา มาเพราะเหตุอะไร
จงกลาววา ขาววา พระเถระจะอยูในบานตลอดวันหนึ่งในวันนี้ ทานจงจัด
แจงหองที่พระเถระเกิด และขาววา ทานจงรูที่เปนที่อยูของภิกษุ ๕๐๐ รูป.
เขาไปแลวบอกวา ยาย ลุง ของผมมาแลว.
ยาย. เวลานี้ อยูที่ไหน.
อุ. ประตูบาน.
ย. มีใครอื่นมาบางไหม.
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อุ. มีภกิ ษุ ๕๐๐ รูป.
ย. มาทําไม.
เขาบอกความเปนไปนั้น. นางพราหมณี คิดอยูวา ลูกชายเราทําไม
จึงใหเตรียมที่อยูแกพวกภิกษุเทานี้ ทานบวชมาตั้งแตหนุม ตอนแกอยากจะ
สึกละกระมัง จึงใหจัดแจงหองคลอด ใหทําที่เปนที่พักของภิกษุ ๕๐๐ รูป
ใหจุดเทียนและตะเกียงสงไปถวายพระเถระ ๆ พรอมกับพวกภิกษุขึ้นปราสาท
เขาไปนั่งยังหองคลอด พอนั่งลงแลวก็สงพวกภิกษุไปวา พวกทานจะไปพัก
ผอนกันเถิด พอพวกภิกษุไปแลวเทานั้น อาพาธอยางกลาก็เกิดขึ้นแกพระเถระ
เวทนาปางทายเพราะถายเปนโลหิต ตองเอาภาชนะหนึ่งเขาไป (รองรับ) เอา
ภาชนะหนึ่งออกมา. นางพราหมณี คิดวา เราไมชอบใจความเปนไปแหงบุตร
ของเราเลย ไดยืนพิงประตูหองที่อยูของตน. ทาวมหาราชทั้ง ๔ ตรวจดูอยูวา
พระธรรมเสนาบดีอยูที่ไหน เห็นแลววา นอนบนเตียงเปนที่ปรินิพพาน ใน
หองที่ตนคลอดในบานนาฬกะ พวกเราจักไปเยี่ยมเปนครั้งสุดทาย มาแลวได
ยืนไหวอยูแลว.
สารีบตุ ร. พวกทานเปนใคร.
มหาราช. เปนทาวมหาราชขอรับ.
สารีบตุ ร. มาเพราะเหตุไร.
มหาราช. จักบํารุงทานผูเปนไข.
ส. ชางเถิด ผูบํารุงเราผูเปนไขมีอยู พวกทานจงไปเถิด แลวได
สงไป คลอยหลังทาวมหาราชทั้ง ๔ ไปแลว ทาวสักกะจอมเทพก็มาแลวโดย
นัยนั้นนั่นแหละ ก็เมื่อทาวสักกะไปแลว ทาวมหาพรหมก็มา พระเถระก็ได
สงทานเหลานั้นไป เหมือนอยางนั้นนั่นแล. เมื่อนางพราหมณี เห็นพวกเทวดา
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พากันมาจึงคิดวา เทวดาเหลานี้ ไหวบุตรของเราแลวก็ไป เพราะเหตุอะไร
หนอแล จึงไปยังประตูหองพระเถระแลวถามวา พอจุนทะมีความเปนไปอยางไร.
พระจุนทะ บอกความเปนไปนั้นแลวจึงเรียนพระเถระวา ทานผูเจริญ มหาอุบาสิกมา. พระเถระจึงถามวา เพราะเหตุไรจึงมาในเวลาไมเหมาะ. นางจึง
กลาววา พอ แมมาเพื่อเยี่ยมลูก แลวจึงถามวา พอ พวกใครมากอน.
สารีบุตร. ทาวมหาราชทั้ง ๔ มหาอุบาสิกา.
มารดา. เจาใหญกวาทาวมหาราชทั้ง ๔ หรือพอ.
ส. อุบาสิกา ทาวมหาราชทั้ง ๔ เหมือนเด็กวัด ตั้งแตพระศาสดา
ของพวกเราถือปฏิสนธิ ก็ถือพระขรรค รักษาแลว.
ม. พอ คลอยหลังทาวมหาราชไปแลวใครเลา.
ส. ทาวสักกะจอมเทพ.
ม. เจาใหญกวาจอมเทพหรือ พอ.
ส. อุบาสิกา ทาวสักกะก็เชนเดียวกับสามเณรผูถือสิ่งของเวลาที่พระศาสดาของพวกเรา เสด็จลงจากดาวดึงสพิภพ ก็ไดถือบาต รจีวรตามลงมา.
ม. พอ หลังจากที่ ทาวสักกะนั้นไปแลว ดูเหมือนสวางไสว ใครมา.
ส. อุบาสิกา นั่นก็คือมหาพรหม ผูเปนพระเจาและศาสดาของโยม.
ม. พอยังใหญกวามหาพรหมพระเจาของโยมหรือ.
ส. ใช อุบาสิกา เลากันมาวา ชื่อวามหาพรหม ๔ เหลานั้น วันที่
พระศาสดาของพวกเราประสูติ เอาขายทองรองรับพระมหาบุรุษ.
ขณะนั้น เมื่อนางพราหมณีคิดวา เพียงลูกของเรายังมีอานุภาพเทา
นี้ พระศาสดาซึ่งเปนพระเจาของลูกเราจักมีอานุภาพขนาดไหนหนอ พลันปติ
หาอยางเกิดขึ้นแผไปทั่วสรีระ. พระเถระคิดวา ปติโสมนัสเกิดขึ้นแลวแกมารดา
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เที่ยว. บัดนี้เปนเวลาสมควรแสดงธรรม จึงกลาววา มหาอุบาสิกา ทานกําลัง
ม. พอ แมกําลังคิดถึงเห็นวา เพียงลูกเรายังมีคุณถึงเพียงนี้ แลว
ศาสดาของลูกนั้นจะขนาดไหน.
ส. มหาอุบาสิกา ในขณะที่พระศาสดาของอาตมาประสูติ ในขณะเสด็จ
ออกผนวช ในขณะตรัสรู และในขณะประกาศธรรมจักร หมื่นโลกธาตุหวั่น
ไหวแลว ขึน้ ชื่อวาผูที่เสมอดวยศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะไมมี แลวก็แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับพระคุณของพระพุทธเจา ที่ขยาย
ใหพิสดารวา แมเพราะเหตุนี้พระผูมีพระภาคเจา พระองคนั้น ดังนี้ เปนตน.
เวลาจบธรรมเทศนาของลูกรัก นางพราหมณี ดํารงอยูในพระโสดาปตติผล
แลว จึงกลาวกับลูกวา พออุปติสสะ ทําไม พอจึงทําอยางนั้น พอไมไดให
อมตธรรมเห็นปานนี้แกแมตลอดกาลเทานี้. พระเถระคิดวา บัดนี้เราให
เทานี้ก็ควรแกมารดาแลว คาเลี้ยงดู สําหรับแมพราหมณีสารี จักควรดวย
เหตุเทานี้ จึงกลาววา มหาอุบาสิกา ทานจงไปเถิด สงนางพราหมณีไปจึง
กลาววา จุนทะ เวลาเทาไร.
จุนทะ. จวนสวางแลว ขอรับ.
ส. เธอจงประชุมภิกษุสงฆ.
จ. ภิกษุสงฆประชุมกันแลว ขอรับ.
ส. เธอจงประคองเราใหนั่ง จุนทะ.
พระจุนทะ ประคองใหนั่งแลว. พระเถระจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา
อาวุโส เมื่อพวกทานทั้งหลายเที่ยวไปกับผมตลอด ๔๔ ป กรรมใดของผม
ที่เปนไปทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี ซึ่งพวกทานไมชอบใจ ขอใหพวกทานจงอด
โทษแกผมดวย.
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ภิกษุ. ขาแตทานผูเจริญ ขึน้ ชื่อวาสิ่งที่ไมนาพอใจ ยอมไมมีแกพวก
ขาพเจา ผูไมละทานเที่ยวไป ดุจเงาของทาน ตลอดกาลเทานี้. แตวา ขอ
ทานจงอดโทษใหแกพวกขาพเจาเถิด.
ลําดับนั้น พระเถระดึงมหาจีวรมาปดหนา นอนโดยขางขวา เขา
สมาบัติ ๙ ตามลดับสมาบัติทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลม เหมือนพระศาสดา แตวา
เขาตนแตปฐมฌานจนถึงจตุตถฌาน ออกจากจตุตถฌานนั้นแลว ใหมหาปฐพีสั่นสะเทือนในทันใดนั้นเอง ปรินิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ.
อุบาสิกาคิดวา ลูกของเราไมกลาวอะไรเลยหรือหนอ ลุกขึ้นนวดหลัง
เทารูวาปรินิพพานแลว เปลงเสียงดังหมอบที่เทา กลาววา พอพวกเราไมรูคุณ
ของพอ กอนแตนี้ ก็บัดนี้แมไมไดเพื่อนิมนตภิกษุรอยหลายพัน หลาย
แสน ตั้งตนแตพอใหนั่งฉันในนิเวศนนี้ ไมไดเพื่อใหนุงหมดวยจีวร ไดเพื่อ
ใหสรางวิหารเปนพัน ดังนี้ คร่ําครวญอยูแลว จนถึงอรุณขึ้น. เมื่ออรุณพอ
ขึ้นเทานั้น นางก็ใหเรียกชางทองมาใหเปดหองเก็บทอง ใหชั่งดวยตาชั่งใหญ
สงไปดวยกลาววา พอทั้งหลาย จงทําเรือนยอดหารอย เรือนตอนรับแขกหารอย.
ฝายทาวสักกเทวราช ตรัสเรียกวิสสุกรรมเทพบุตรมาตรัสวา พอ
พระธรรมเสนาบดี ปรินพิ พานแลว พอจงเนรมิตเรือนยอดหารอย เรือนตอน
รับแขกหารอย. เรือนทีม่ หาอุบาสิกาใหสรางแลว รวมกับที่พระวิษณุกรรม
เนรมิตเขาดวยกัน เปนสองพัน ดวยประการฉะนี้. ลําดับนั้น คนทั้งหลายจึงให
สรางมหามณฑปลวนของสาระ วางเรือนยอดใหญไวทานกลางมณฑป แลว
วางของที่เหลือโดยสังเขปวาเปนบริวารปรารภการเลนอยางดีระหวางพวกเทวดา
ไดมีเหลามนุษย ระหวางเหลามนุษยไดมีพวกเทวดา. อุปฏฐายิกาของพระเถระ
คนหนึ่งชื่อ เรวดี คิดวา เราจักบูชาพระเถระ จึงใหทําเสาดอกไมทอง ๓ ตน.
ทาวสักกเทวราชคิดวา เราจักบูชาพระเถระ มีนักฟอนสองโกฏิหาแวดลอม เสด็จ
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ลงแลว. มหาชนหันหนากลับดวยคิดวา ทาวสักกะเสด็จลง. แมอุบาสิกา
นั้นในที่นั้นถอยกลับอยู เพราะมีภาระหนัก ไมอาจจะถอยไป ณ ที่ควรขางหนึ่ง
ลมลงแลวในระหวางพวกมนุษย. พวกมนุษยไมเห็นอยูไดเหยียบอุบาสิกานั้น
แหละไปแลว นางตายในที่นั้น เกิดในวิมานทอง ภพชั้นดาวดึงส. ขณะที่เกิด
นั่นเทียว นางไดมีอัตภาพ ๓ คาวุตโดยประมาณ เหมือนทอนแกว นาง
ประดับดวยเครื่องประดับประมาณเต็มหกสิบเลมเกวียน มีนางฟาพันหนึ่ง
แวดลอมแลว. นางฟาทั้งหลาย จึงวางกระจกสําหรับกายทั้งหมด อันเปนทิพย
ไวขางหนานาง. นางเห็นสิริสมบัติของตน คิดอยูวา เราทํากรรมอะไรหนอ
ดวยสมบัติอันมาก ไดเห็นแลววา เราไดทําการบูชาพระเถระดวยเสาดอกไมทอง
สามตน ในที่ปรินิพพานของพระสารีบุตรเถระ มหาชนเหยียบเราแลว แตนั้น
เราไดตายในที่นั้น เกิดแลวในที่นี้ เราจะกลาวผลบุญที่เราอาศัยพระเถระ
ไดแลวในบัดนี้แกพวกมนุษย จึงลงมาพรอมทั้งวิมานทีเดียว. มหาชนเห็น
แตไกล แลดูสําคัญอยูวา ดวงอาทิตยโผลขึ้นสองดวงหรือหนอ เมื่อวิมาน
มาอยู ลักษณะเรือนยอดก็ปรากฏ. กลาวกันแลววา นี่มิใชดวงอาทิตย นั่นเปน
วิมานหลังหนึ่ง. แมวิมานนั้น มาแลวในขณะนั้น ลอยอยูเหนือเชิงตะกอนไม
ของพระเถระ. เทพธิดา จึงหยุดวิมานไวในอากาศนั่นแล แลวลงมาสูเเผนดิน.
มหาชนถามแลววา ผูเปนเจา ทานเปนใคร. เราชื่อนางเรวดี บูชาพระเถระ
ดวยเสาประดับดวยดอกไมทอง ๓ ตน ถูกพวกมนุษยเหยียบแลวตายไป เกิดใน.
ดาวดึงสพิภพ เชิญทานทั้งหลายดูสิริสมบัติของเรา บัดนี้ ถึงพวกทานก็จง
ใหทานทําบุญเถิด.
ครัน้ นางกลาวสรรเสริญการทํากุศล แลวประทักษิณเชิงตะกอนพระเถระ
แลว ไดไปเทวสถานของตนนั่นเทียว. ฝายมหาชนเลนอยางเรียบรอยอยู ๗ วัน
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แลว ไดทําเชิงตะกอนดวยของหอมทั้งปวง. เชิงตะกอนประกอบดวยแกว ๙๙
ชนิด. คนทั้งหลาย จึงยกสรีระของพระเถระขึ้นเชิงตะกอนแลว เผาดวย
กําหญาแฝก การฟงธรรมยอมเปนไปตลอดราตรีทั้งหมดในปาชา. พระอนุรุทธเถระจึงเอาน้ําหอมทุกชนิดดับเชิงตะกอนพระเถระ. พระจุนทเถระ
ใสธาตุลงในผากรองน้ําแลว คิดวา บัดนี้เราไมอาจจะเก็บไวที่นี้ได จักกราบ
ทูลวา พระสารีบุตรผูเปนธรรมเสนาบดี พี่ชายของเราปรินิพพานแลว แด
พระสัมมาสัมพุทธเจา ไดถือเอาผากรองน้ําที่หอธาตุและบาตรจีวรพระเถระ
ไปเมืองสาวัตถี. และไมพักเกิน ๒ คืนในที่หนึ่ง ๆ ถึงเมืองสาวัตถีดวยการอยู
ที่ละคืนหนึ่งในที่ทั้งปวงนั่นเทียว. เพื่อแสดงเนื้อความนี้ พระผูทีพระภาคเจา
จึงตรัสคําเปนตนวา ครั้งนั้นแล สามเณรจุนทะ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เยนายสฺมา ทานพระอานนทโดย
ทิศใด ความวา ทานไดเขาไปหาโดยทิศที่ทานพระอานนท ผูเปนขุนคลังแหง
ธรรมอุปชฌายของตนอยู.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระจุนทะนั้นจึงไมตรงไปสํานักพระศาสดา
(แต) ไปสํานักพระเถระเลา.
ตอบวา เพราะความเคารพในพระศาสดา และพระเถระ.
ไดยินวา พระจุนทเถระนั้น ไดอาบน้ําที่สระโบกขรณีในพระเชตวัน
มหาวิหาร ขึ้นแลว นุงหมอยางดี มีความคิดวา ขึ้นชื่อวา พระพุทธเจาทั้งหลาย
หนักเหมือนฉัตรหินใหญ และเหมือนงูแผพังพาน ราชสีห เสือ และชาง
ตกมันเปนตน เขาใกลไดยาก เราไมอาจจะตรงไปยังสํานักพระศาสดาทีเดียว
ควรไปสํานักของใครหนอ. ลําดับนั้น จึงคิดวา อุปชฌายของเราผูเปน
ขุนคลังแหงพระธรรม เปนสหายผูประเสริฐของพระเถระพี่ชาย เราจะไป
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สํานักของทานพาไปกราบทูลพระศาสดา จึงไดเขาไปหา เพราะความเคารพ
ในพระศาสดา และพระเถระ.
บทวา นี้บาตรจีวรของทาน ความวา พระเถระกราบทูลแตละอยาง
ดังนี้วา นี้บาตรสําหรับใชสอยของทาน นี้ผากรองน้ําหอธาตุของทาน. แตใน
บาลีทานกลาวเพียงเทานี้วา นี้บาตรจีวรของทาน.
คําวา ถอยคําอันดั้งเดิม คือ ถอยคําที่เปนตนทุน. มูล ทาน
เรียกวา ตนทุน ดุจที่ทานกลาวไววา
ผูมีปญญา พิจารณาแลว ยอมตั้งตน
ไดดวยตนทุนแมนอย เหมือนคนกอไฟ
นอยฉะนั้น.
บทวา เพื่อเฝาพระผูมีพระภาคเจา ความวา เพื่อตองการเฝา
พระผูมีพระภาคเจา.
ถามวา ก็พระจุนทะนี้ ไมเคยเห็นพระผูมีพระภาคเจาหรือ. ตอบวา
ไมเคยเห็นหามิได ดวยวาทานผูนี้ ยอมไปที่บํารุงนั่นเทียววันละ ๑๘ ครั้ง คือ
กลางวัน ๙ ครั้ง กลางคืน ๙ ครั้ง แตทานประสงคจะไปวันละรอยครั้ง
พันครั้งก็ไปหามิได เพราะไมมีเหตุ ดวยประการฉะนี้ จึงยกปญหาหนึ่งเปน
เหตุแลวไป. วันนั้น ทานประสงคจะไปดวยถอยคําซึ่งเปนมูลเดิม จึง
กราบทูลอยางนั้นวา นีบ้ าตรจีวรของทาน. ฝายพระเถระ ก็กราบทูลชีแ้ จง
เฉพาะอยางๆ ทีเดียววา นี้บาตรจีวรของทาน และนี้ผากรองน้ําหอธาตุของทาน.
พระศาสดาทรงเหยียดพระหัตถ รับเอาผากรองน้ําหอธาตุ วางไว
บนฝาพระหัตถ ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นใด
วันกอนทําปาฏิหาริยหลายรอยอยาง ขออนุญาตปรินิพพาน บัดนี้ ธาตุทั้งหลาย
เปรียบดวยสีสังขเหลานี้ของเธอปรากฏอยู ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุนี้บําเพ็ญบารมี
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มาหนึ่งอสงไขย กําไรแสนกัป ใหธรรมจักรทําเราใหเปนไปเปนไปแลว เธอ
เปนผูสอนองคที่สองที่เราไดเฉพาะ เปนผูใหสาวกสันนิบาตครบ ภิกษุนี้เวน
เราเสีย หาผูเสมอดวยปญญาในหมื่นจักรวาลไมได เธอมีปญญามาก มีปญญา
หนาแนน มีปญญากลาวใหบันเทิงได มีปญญาแลนไปเร็ว มีปญญากลา
มีปญญาในการแทงตลอด เธอมีความปรารถนานอย สันโดษ สงัด ไมคลุกคลี
ปรารภความเพียร เปนผูตักเตือน ติเตียนความชั่ว เธอผูมหาสมบัติที่ไดแลว
โดยเฉพาะ บวชแลวหารอยชาติ มีความอดทนเสมอดวยแผนดินในศาสนา
ของเรา เชนกับโคอุสภะที่มีเขาขาด มีจิตออนโยน เชนบุตรคนจัณฑาล ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงดูธาตุของผูมีปญญามาก มีปญ
 ญาหนาแนน มีปญญากวาง
มีปญญาแลนไปเร็ว มีปญญากลาแข็ง มีปญ
 ญาแหงผูควรแทงตลอด ผูมี
ความปรารถนานอย สันโดษ สงัด ไมคลุกคลี ปรารภความเพียร ผูตักเตือน
ติเตียนความชั่ว.
สารีบุตรใด ละกามทั้งหลายอันเปน
ที่รื่นรมยแหงใจ บวชแลวหารอยชาติ
พวกเธอจงไหวพระสารีบุตรนั้น ผู
ปราศจากราคะ มีอนิ ทรียสํารวมดีแลว
ปรินิพพานแลวเถิด.
สารีบุตรใด มีความอดทนเปนกําลัง
เสมอดวยแผนดิน ยอมไมหวั่นไหว ทั้งไม
เปนไปในอํานาจจิต ดวยมีความอนุเคราะห
เปนผูประกอบดวยกรุณา ปรินิพพานแลว
พวกเธอจงไหวสารีบุตรนั้นเถิด.
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ลูกคนจัณฑาล เขาไปพระนครแลว
มีใจเจียมตัว ถือกระเบื้องเที่ยวไป ฉันใด
สารีบุตรนี้ก็อยู ฉันนั้น พวกเธอจงไหว
สารีบุตรผูปรินิพพานแลวเถิด.
ก็โคอุสภะตัวมีเขาและหูขาดแลวไม
เบียดเบียน เที่ยวไปภายในเมืองฉันใด
สารีบุตรนี้ก็อยูฉันนัน้ พวกเธอจงไหว
สารีบุตร ผูปรินิพพานแลวเถิด.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงสรรเสริญพระเถระ ดวยพระคาถาหารอย
ดวยประการฉะนี้ พระผูมีพระภาคเจา ทรงสรรเสริญคุณพระเถระ
โดยประการใด ๆ พระเถระก็ไมอาจจะดํารงอยูโดยประการนั้น ๆ หวั่นไหว
เหมือนไกวิ่งไปขางหนาแมวฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระอานนทเถระ จึง
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ กายของขาพระองค ยอมหวั่นไหวปาน
ประหนึ่งจะงอมระงมไป. เรื่องทั้งหมดควรใหพิสดาร.
เนื้อความแหงบทเปนตนวา ประหนึ่งจะงอมระงมไป ในบทนั้น
ทานกลาวไวแลวเที่ยว. ก็ธรรม คือ อุทเทศและการสอบถาม ทานประสงค
เอาในบทวา ธรรม นี.้ เพราะวา เมื่อไมถือเอาธรรมคืออุทเทศและการ
สอบถาม จิตก็ไมเปนไปเพื่อจะถือเอา หรือวา ครั้นถือเอาแลว จิตก็ไมเปนไป
เพื่อจะสาธยาย. ลําดับนัน้ พระศาสดาทรงลืมพระเนตรที่วิจิตรดวยประสาท
ทั้ง ๕ ขึ้น ทรงแลดูพระเถระ ทรงถอนพระทัยดวยหวังวา เราจะใหเธอเบาใจ
จึงตรัสคําเปนตนวา อานนท สารีบตุ รของเธอไปไหนหนอ.
บรรดาบทเหลานั้น สีลขนฺธ กองแหงศีล ไดแก ศีลที่
เปนโลกิยะและโลกุตระ. แมในสมาธิและปญญาก็นัยนี้แหละ. สวนวิมตุ ติ
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เปนโลกุตระ วิมุตติญาณทัสสนะ ปจจเวกขณญาณ นั้นเปนโลกิยะทั้งนั้น.
บทวา โอวาทโก ผูสั่งสอน คือผูใหโอวาท. ผูมีปกติกลาวสั่งสอน โดย
ประการตาง ๆ ในเรื่องทั้งหลาย ที่หยั่งลงแลว ๆ. บทวา วิ
ฺ าปโก ให
รูแจง ความวา ใหรูแจงเหตุและผล ตลอดเวลาที่กลาวธรรม.
บทวา สนฺทสฺสโก ผูแสดงพรอมอยู ความวา ชี้แจงธรรม
เหลานั้น ๆ ดวยอํานาจขันธธาตุและอายตนะ. บทวา สมาทปโก ผูชักชวน
ความวา ใหถือเอาอยางนี้วา พวกทานจงถือเอาสิ่งนี้ดวย ๆ. บทวา สมุตฺเตชโก ใหอาจหาญ ไดแก ใหอุตสาหะขึ้น. บทวา สมฺปหสโก ใหรื่นเริง
ไดแกใหบรรเทิง คือใหโพลงขึ้นดวยคุณที่ไดแลว. บทวา อกิลาสุ ธมฺมเทสนาย ไมเกียจครานในการแสดงธรรม ความวา เมื่อเริ่มการ
แสดงธรรม ก็เปนผูเวน จากการทํายอหยอนอยางนั้นวา ขาพเจาปวดศีรษะ
ปวดหัวใจ ปวดทอง หรือปวดหลัง เปนผูไมเกียจคราน คือเปนผู
องอาจ แลนไปอยางเร็วดุจสีหะ ตัวหนึ่งหรือสองตัว. เนื้อความแหงบทวา
อนุคฺคาหโก สพฺรหฺมจารีน อนุเคราะหเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ทาน
ใหพิสดารแลวในขันธกวรรค. โภคะนั้นเทียว พระเถระกลาวแลว แมดวย
บททั้งสองวา ธรรมโอชะ ธรรมโภคะ. บทวา ธมฺมานุคฺคห การ
อนุเคราะหดวยธรรม ไดแก การสงเคราะหดวยธรรม. พระศาสดาทรงดําริ
อยูวา ภิกษุยอมลําบากอยางยิ่ง เมื่อจะปลอบโยนเธออีก จึงตรัสคําเปนตนวา
อานนท ขอนั้น เราไดบอกเธอไวแลวมิใชหรือ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปเยหิ มนาเปหิ ของรักของชอบใจ
ความวา ความเปนตาง ๆ กัน โดยชาติ ความเวนจากกันโดยความตาย (และ)
ความเปนโดยประการอื่นโดยภพ จากมารดาบิดาพี่นองชายและพี่นองหญิงเปน
ตนยอมมี. บทวา อานนท จะพึงไดในของรักของชอบใจนี้แตที่ไหน
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ความวา เพราะเหตุนั้นใด จึงมีความตาง ๆ กัน จากสิ่งที่เปนที่รักที่ชอบใจ
เพราะฉะนั้น บุคคลบําเพ็ญบารมี ๑๐ ก็ดี บรรลุสัมโพธิญาณก็ดี ใหธรรม
จักรเปนไปก็ดี แสดงยมกปาฏิหาริยก็ดี ทําการกาวลงจากเทวโลกก็ดี รองไห
บาง กลาวอยูบาง ก็ไมอาจเพื่อจะไดเหตุที่เกิดแลว เปนแลว ถูกปจจัยปรุง
แตงแลว มีความแตกดับไปเปนธรรมดานั้น ซึ่งมิใชฐานะมีอยูดวยความ
ปรารถนาวาขอพระสรีระแมของพระตถาคตเจานั้นอยาแตกดับไปเลย.
บทวา โส ปลุชเฺ ชยฺย ตนไมนั้น พึงทําลาย ความวา ตนไม
นั้นพึงแตก. ในคําวา เอวเมว โข ฉันนั้นเหมือนกันแล มีอธิบายวา
ภิกษุสงฆ เหมือนตนหวาใหญสูงรอยโยชน. พระธรรมเสนาบดี เปรียบเหมือน
ลําตน ใหญประมาณหาสิบโยชน ทางเบื้องขวาแหงตนไมนั้น. พระเถระ
ปรินิพพานแลว เหมือนตนไมใหญนั้นหักแลว ก็ไมมลี ําตนอื่นที่สามารถ
เจริญขึ้นโดยลําดับแตตนไมที่หักแลวนั้น อันสามารถเพื่อใหที่นั้นเต็มดวยดอก
และผลเปนตน. ความไมมีภิกษุอื่นผูถึงที่สุดแหงปญญาสิบหกอยางเชนกับ
พระสารีบุตร ผูสามารถที่จะนั่งบนอาสนะขางขวาแตภิกษุสงฆนั้น เหมือนตน
ไมในทิศนั้น สวนลําตนพึงทราบวา เถิดแลว. บทวา ตสฺมา เพราะเหตุ
นั้น ความวา เพราะสิ่งที่ปจจัยทั้งหมดปรุงแตงแลว มีความยอยยับเปนธรรมดา
บุคคลไมอาจเพื่อจะไดวา ขอสิ่งนั้นจงอยาทําลายไปเลย.
จบอรรถกถาจุนทสูตรที่ ๓
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๔. เจลสูตร

วาดวยการมีธรรมเปนเกาะเปนที่พึง
[๗๔๑] สมัยหนึ่ง เมื่อพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
ปรินิพพานแลวไมนาน พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูแทบฝงแมน้ําคงคาใกล
อุกกเจลนครในแควนวัชชี กับพระภิกษุสงฆหมูใหญ. ก็สมัยนั้น พระผูมี
พระภาคเจาอันภิกษุสงฆแวดลอมแลว ประทับนัง่ ที่กลางแจง. ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงชําเลืองดูภิกษุสงฆผูนิ่งอยู แลวตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทของเรานี้ปรากฏเหมือนวางเปลา เมื่อสารีบุตร
และโมคคัลลานะยังไมปรินิพพาน สารีบุตรและโมคคัลลานะอยูในทิศใด ทิศ
นั้นของเรายอมไมวางเปลา ความไมหวงใยยอมมีในทิศนั้น.
[๗๔๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา แม
เหลาใด ไดมีมาแลวในอดีตกาล พระผูมีพระภาคเจาแมเหลานั้นก็มีคูสาวกนั้น
เปนอยางยิ่งเทานั้น เหมือนกับสารีบุตรและโมคคัลลานะของเรา. พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา แมเหลาใด จักมีในอนาคตกาล พระผูมีพระภาคเจาแม
เหลานั้นก็จักมีคูสาวกนั้นเปนอยางยิ่งเทานั้น เหมือนกับสารีบุตรและโมคคัลลานะของเรา.
[๗๔๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปนความอัศจรรยของสาวกทั้งหลาย
เปนเรื่องที่ไมเคยมีมาของสาวกทั้งหลาย สาวกทั้งหลายจักกระทําตามคําสอน
และกระทําตามโอวาทของพระศาสดา และจักเปนที่รักเปนที่ชอบใจ เปนที่ตั้ง
* พมาเปน ปรินิพฺพุเตสุ ปรินิพพานแลว. ๒. ยุโรปและพมาเปน สฺุญา เม ภิกฺขเว ปริสา
โหติ บริษทั ของเราก็วางเปลาไป.
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แหงความเคารพและสรรเสริญของบริษัท ๔. เปนความอัศจรรยของตถาคต
เปนเรื่องที่ไมเคยมีมาของตถาคต เมื่อคูสาวกแมเห็นปานนี้ปรินิพพานแลว
ความโศกหรือความร่ําไรก็มิไดมีแกตถาคต เพราะฉะนั้น จะพึงไดขอนี้แตที่
ไหน สิ่งใดเกิดแลว มีแลว ปจจัยปรุงแตงแลว มีความทําลายเปนธรรมดา
การปรารถนาวา ขอสิ่งนั้นอยาทําลายเลย ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได.
[๗๔๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนไมใหญ มีแกนดัง
อยูลําตนที่ใหญกวาพึงทําลายลง ฉันใด เมื่อภิกษุสงฆหมูใหญซึ่งมีแกน ดํารง
อยู สารีบุตรและโมคคัลลานะปรินพิ พานแลว ฉันนั้นเหมือนกัน. เพราะฉะนั้น
จะพึงไดในขอนี้แตที่ไหน. สิ่งใดเกิดแลว มีแลว ปจจัยปรุงแตงแลว มีความ
ทําลายเปนธรรมดา การปรารถนาวา ขอสิ่งนั้นอยาทําลายไปเลย ดังนี้ มิใช
ฐานะที่จะมีได เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมีตนเปนเกาะ
มีตนเปนที่พึ่ง อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง คือ มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง
อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยูเถิด.
[๗๔๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง
ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง คือ มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่
พึ่งอยูอยางไร. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู...
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู... พิจารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสีย. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง
ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง คือมีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง ไมมสี ิ่งอื่นเปนที่
พึ่งอยูอยางนั้นแล.
[๗๔๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุพวกใดพวกหนึ่งในบัดนี้ก็ดี ใน
กาลที่ลวงไปแลวก็ดี จักเปนผูมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปน
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ที่พึ่ง คือ มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยู. ภิกษุ
เหลานี้นั้นเปนผูใครตอการศึกษา จักเปนผูเลิศ.
จบเจลสูตรที่ ๔
อรรถกถาเจลสูตร
พึงทราบอธิบายใน เจลสูตรที่ ๔.
บทวา เมื่อพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ปรินพิ พาน
แลวไมนาน ความวา เมื่อพระอัครสาวกทั้งสองปรินิพพานนานแลวหามิได
ก็บรรดาพระอัครสาวกทั้งสองนั้น พระธรรมเสนาบดี ปรินิพพานในวันเพ็ญ
เดือนสิบสอง จากนั้นลวงมาครึ่งเดือน ในวันอุโบสถแหงกาฬปกขกึ่งเดือน
นั้น พระมหาโมคคัลลานะจึงปรินิพพาน พระศาสดา เมื่อพระอัครสาวกทั้ง
สองปรินิพพานแลว มีหมูภิกษุใหญแวดลอมเสด็จจาริกไปในมหามณฑลชนบท
เสด็จถึงอุกกเจลนครโดยลําลับ เสด็จไปบิณฑบาตในอุกกเจลนครนั้น แลว
ประทับอยูบนหาดทรายมีสีดุจแผนเงิน ที่ฝงแมน้ําคงคา เพราะเหตุนั้น ทานจึง
กลาววา เมื่อพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ ปรินิพพานแลวไมนาน.
แมไมบทวา ลําตนที่ใหญกวาเหลานั้นใด พึงทําลาย มีอธิบายวา หมู
ภิกษุเปรียบเหมือนตนหวาใหญสูงรอยโยชน พระอัครสาวกทั้งสองเปรียบเหมือน
ลําตน ที่ใหญทั้ง ๒ ประมาณหาสิบโยชนที่แผไปทั้งเบื้องขวา และเบื้องซายแหง
ตนไมนั้น. คําที่เหลือ ควรประกอบในนัยกอนนั่นเทียว.
จบอรรถกถาเจลสูตรที่ ๔
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๕. พาหิยสูตร

ศีลเปนเบื้องตนแหงกุศลธรรม
[๗๔๗] สาวัตถีนิทาน. ครัง้ นั้น ทานพระพาหิยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง. ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผู
เจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูพระภาคเจาทรงแสดงธรรมโดยยอ
แกขาพระองค ซึ่งขาพระองคไดฟงแลว จะพึงเปนผูหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว
ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวเถิด. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดู
กอนพาหิยะ เพราะฉะนั้น เธอจงชําระเบื้องตน ในกุศลธรรมใหบริสุทธิเ์ สียกอน
ก็อะไรเปนเบื้องตน ของกุศลธรรม คือศีลที่บริสุทธิ์ดี และความเห็นอันตรง.
[๗๔๘] ดูกอนพาหิยะ เมื่อใดแล ศีลของเธอจักบริสุทธิ์ดี และ
ความเห็นของเธอจักตรง เมื่อนั้น เธอพึงอาศัยศีล ตั้งมั่นในศีล แลวเจริญ
สติปฏฐาน ๔. สติปฏ ฐาน ๔ เปนไฉน. ดูกอนพาหิยะ เธอจงพิจารณาเห็น
กายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกเสีย. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู. . . พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู . . . พิจารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสีย. เมื่อใด เธออาศัยศีล ตั้งมั่น อยูในศีลแลว จักเจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้อยางนี้ เมื่อนั้น เธอพึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทัง้
หลายไดทีเดียว ตลอดราตรีหรือวันที่จักมาถึง ไมมีความเสื่อมเลย.
[๗๔๙] ครั้งนัน้ ทานพระพาหิยะชื่นชม อนุโมทนา ภาษิตของ
พระผูมีพระภาคเจา แลวลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา กระทํา
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ประทักษิณแลวหลีกไป. ทานพระพาหิยะหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ไมประมาท
มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ไมนานนัก ก็กระทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. และ
ทานพระพาหิยะเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.
จบพาหิยสูตรที่ ๕
อรรถกถาพาหิยสูตร
พึงทรามอธิบายในพาหิยสูตรที่ ๕.
บทวา ความเห็น ไดแก ความเห็นวาสัตวมีกรรมเปนของตน.
จบอรรถกถาพาหิยสูตรที่ ๕
๖. อุตติยสูตร

อาศัยศีลเจริญสติปฏฐาน ๔
[๗๕๐] สาวัตถีนิทาน. ครัง้ นั้น ทานพระอุตติยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค ซึ่งขาพระองคไดฟงแลว จะพึงเปนผูหลีก
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ออกจากหมูอยูผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวเถิด. พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นอุตติยะ เพราะฉะนั้น เธอจงชําระเบื้องตนใน
กุศลธรรมใหบริสุทธิ์เสียกอน. ก็อะไรเปนเบื้องตนของกุศลธรรม คือ ศีล
ที่บริสุทธิ์ดี และความเห็นอันตรง.
[๗๕๑] ดูกอนอุตติยะ เมื่อใดแล ศีลของเธอจักบริสุทธิ์ดีและความ
เห็นของเธอจักตรง เมื่อนั้น เธอพึงอาศัยศีล ตั้งมั่นในศีลแลว เจริญสติปฏฐาน
๔. สติปฏ ฐาน ๔ เปนไฉน. ดูกอนอุตติยะ เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย.
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู. . . พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู . . พิจารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสีย. เมื่อใดเธออาศัยศีล ตั้งมั่นในศีล แลวจักเจริญสติปฏฐาน
๔ เหลานี้อยางนี้ เมื่อนั่น เธอจักไปสูฝงแหงวัฏฏะเปนที่ตั้งแหงมัจจุ.
[๗๕๒] ครั้งนั้น ทานพระอุตติยะชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา แลวลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา กระทํา
ประทักษิณแลวหลีกไป. ทานอุตติยะหลีกออกจากหมู อยูผูเดียว ไมประมาท
มีความเพียร มีใจเด็ดเดียว ไมนานนัก ก็กระทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรย
อันยอดเยี่ยม ที่กลุ บุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนั้นมิไดมี.
และทานพระอุตติยะเปนพระอรหันตองคหนึ่งในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.
จบอุตติยสูตรที่ ๖
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อรรถกถาอุตติยสูตร
พึงทราบอธิบายในอุตติยสูตรที่ ๖.
บทวา ฝงแหงบวงมาร ความวา พระนิพพาน จัดเปนฝงแหง
วัฏฏะที่เปนไปในภูมิ ๓.
จบอรรถกถาอุตติยสูตรที่ ๖
๗. อริยสูตร *

สติปฏฐาน ๔ เปนอริยะ
[๗๕๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สติปฏ ฐาน ๔ เหลานี้
อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว เปนอริยะ เปนนิยยานิกะ. ยอมนําไป
เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบแกผูกระทําตาม. สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน. ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
อยู . . . ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย.
สติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว เปนอริยะ
เปนนิยยานิกะ ยอมนําไปเพื่อความสิ้นทุกข โดยชอบแกผูกระทําตาม.
จบอริยสูตรที่ ๗
* ไมมีอรรถกถาแก
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๘. พรหมสูตร

สติปฏฐาน ๔ เปนทางอันเอก
[๗๕๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา แรกตรัสรู ประทับ อยู ณ
อชปาลนิโครธ แทบฝงแมน้ําเนรัญชรา. ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรง
หลีกออก เรนอยูในที่ลบั ไดเกิดความปริวิตกขึ้นในพระหฤทัยอยางนี้วา
ทางนี้เปนที่ไปอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย เพื่อลวงความโศก
และความร่ําไร เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมที่
ถูกตอง เพื่อทํานิพพานใหแจง คือ สติปฏฐาน ๔. สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน.
ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาโทมนัสในโลกเสีย. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู . . .
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู . . . พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. ทางนี้เปนที่ไป
อันเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย เพื่อลวงความโศกและความร่ําไร
เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมที่ถกู ตอง เพื่อทํา
นิพพาน ใหแจง คือ สติปฏฐาน ๔.
[๗๕๕] ครั้งนั้น ทาวสหัมบดีพรหมทราบความปริวิตกในพระหฤทัย
ของพระผูมีพระภาคเจาแลวดวยใจ จึงหายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏเบื้อง
พระพักตรของพระผูมีพระภาคเจา เหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คู หรือ
คูแขนที่เหยียด ฉะนั้น. ทาวสหัมบดีพรหมกระทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่ง
ประณมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคเจา แลวไดกราบทูลวา

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 451

[๗๕๖] ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระสุคต ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ทางนี้เปนที่ไปอันเอก เพื่อ
ความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย เพื่อลวงความโศกและความร่ําไร เพื่อความ
ดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมทีถ่ กู ตอง เพื่อทํานิพพานใหแจง
คือ สติปฏฐาน ๔. สติปฏ ฐาน ๔ เปนไฉน. ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย.
พิจารณาเห็นเวทนาใหเวทนาอยู ... พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... พิจารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย. ทางนี้เปนทางไปอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว
ทั้งหลาย เพื่อลวงความโศกและความร่ําไร เพื่อความดับสูญแหงทุกขโทมนัส
เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกตอง เพื่อทํานิพพานใหแจง คือ สติปฏฐาน ๔.
[๗๕๗] ทาวสหัมบดีพรหมไดกราบทูลอยางนี้แลว ครั้นแลวได
กราบทูลนิคมคาถาตอไปอีกวา
พระผูมีพระภาคเจาผูทรงเห็นความ
สิ้นชาติและที่สุดชาติ ทรงอนุเคราะหดวย
ประโยชนเกื้อกูล ทรงทราบทางเปนที่ไป
อันเอก ในกาลกอน ชนทั้งหลายขาม
โอฆะไดแลวดวยทางนี้ ในอนาคตก็จัก
ขามดวยทางนี้ และในบัดนี้ ก็ขา มอยูดวย
ทางนี้.
จบพรหมสูตรที่ ๘
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อรรถกถาพรหมสูตร
พึงทราบอธิบายในพรหมสูตรที่ ๘
บทวา ขาแตพระองคผูเจริญ หรือวาภิกษุทั้งหลาย... ในกาย
ความวา พระผูมีพระภาคเจา ยอมแสดงวา ภิกษุทั้งหลายยอมไมมีในกาล
นั้นเทียว แมเมื่อเปนอยางนั้น ผูใดเจริญสติปฏฐาน ผูนั้น ชื่อวา เปนภิกษุ
เพราะทําลายกิเลสได จึงตรัสแลวอยางนี้.
บทวา เอกายน ที่ไปอันเอก คือ ทางเดี่ยว. บทวา ชาติขยนฺตทสฺสี ทรงเห็นควานสิ้นชาติและที่สุดชาติ ความวา ชื่อวา นิพพาน
เพราะอรรถวา สิ้น และเพราะอรรถวา ที่สุดแหงชาติ. อธิบายวา เห็น
นิพพานนั้น. บทวา ทรงทราบทนทาง ความวา ทรงทราบหนทางที่เปน
ทางเอก กลาวคือทางเปนไปอันเอก. ทางคือสติปฏฐานที่เปนสวนเบื้องตน
ทานเรียกวา ทางเปนที่ไปเบื้องหนาอยางเอก. อธิบายวา ทรงรูทางนั้น.
จบอรรถกถาพรหมสูตรที่ ๘
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๙. ปฐมเสทกสูตร

ผูรักษาผูอื่นชือ่ วารักษาตน
[๗๕๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ นิคมของ
ชาวสุมภะ ชือ่ เสทกะ ในสุมภชนบท. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว คนจัณฑาล
ผูเปนนักไตราว ยกไมไผขึ้นตั้งไวแลว เรียกศิษยชื่อเมทกถาลิกะมาบอกวา
ดูกอนเมทกถาลิกะผูเปนสหาย มาเถิดมาขึ้นไมไผ แลวยืนอยูบนคอของเรา.
เมทกถาลิกะผูเปนศิษยรับคําของนักไตราวแลวขึ้นราวไมไผ ยืนอยูบนคอของ
อาจารย ครั้งนั้นแล คนจัณฑาลนักไตราวจึงพูดกะเมทกถาลิกะผูเปนศิษยวา
ดูกอนเมทกถาลิกะผูเปนสหาย ทานจงรักษาเรา เราจักรักษาทาน เราทั้งสอง
ตางคุมครองกันและกัน ตางรักษากันและกันอยางนี้ จักแสดงศิลปะ จักไดลาภ
และจักลงจากราวไมไผไดโดยสวัสดี.
[๗๕๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่ออาจารยกลาวอยางนั้นแลว เมทกถาลิกะผูเปนศิษยไดกลาวตอบวา ขาแตทานอาจารย ก็เรื่องนีจ้ ักเปนอยางนั้น
หามิได ทานจงรักษาตน ผมก็จักรักษาตน เราทั้งสองตางคุมครองตน ตาง
รักษาตนอยางนั้น จักแสดงศิลปะ จักไดลาภ แสะจักลงจากไมไผไดโดยสวัสดี.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เหตุผลในขอนั้นมีดังนี้ เหมือนศิษยชื่อเมทกถาลิกะ
ไดพูดกะอาจารย ฉะนั้น. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอพึงเสพสติปฏฐานดวย
คิดวา เราจักรักษาตน พึงเสพสติปฏฐานดวยคิดวา เราจักรักษาผูอื่น. บุคคล
ผูรักษาตน ยอมชื่อวารักษาผูอื่น บุคคลผูรักษาผูอื่น ชื่อวารักษาตน.
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[๗๖๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูรักษาตน ยอมชื่อวารักษา
ผูอื่นอยางไร. ที่ชื่อวารักษาผูอื่นดวยการสองเสพ ดวยการเจริญ ดวยการ
กระทําใหมาก. บุคคลผูรกั ษาตน ยอมชื่อวารักษาผูอื่นอยางนี้แล.
[๗๖๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูร ักษาผูอื่น ยอมชื่อวารักษา
ตนอยางไร. ที่ชื่อวารักษาตนดวยความอดทน ดวยความไมเบียดเบียน ดวย
ความมีจิตประกอบดวยเมตตา ดวยความเอ็นดู. บุคคลผูรักษาผูอื่น ยอม
ชื่อวารักษาตนอยางนี้แล.
[๗๖๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอพึงเสพสติปฏฐานดวยคิดวา เรา
จักรักษาตน พึงเสพสติปฏฐานดวยคิดวา เราจักรักษาผูอื่น. บุคคลผูรักษาตน
ยอมชื่อวารักษาผูอื่น บุคคลผูรักษาผูอื่น ยอมชื่อวารักษาตน.
จบปฐมเสทกสูตรที่ ๙
อรรถกถาปฐมเสทกสูตร
พึงทราบอธิบายในปฐมเสทกสูตรที่ ๙.
บทวา ในนิคมชือ่ สุมภะ ไดแก ในชนบทที่มีชื่ออยางนี้. คําวา
เมทกถาลิกะ คือ ไดชื่ออยางนี้ดวยอํานาจอิตถีลิงค. ในบทวา ทานจง
รักษาเรา เราจะรักษาทาน นี้มีอธิบายวา คนจัณฑาลนั้นมีลัทธิวา
อาจารยเมื่อไมจับเอาไมไผ ที่ลูกศิษยยกขึ้นแลว จับไวใหดี ไมไปทิศที่เเลน
ไปแลว. ๆ และไมแลดูปลายไมไผตลอดเวลาทั้งหมดชื่อวาไมรักษาลูกศิษย. ลูก
ศิษยที่อาจารยไมรักษาแลวอยางนี้ตกไปยอมแหลกละเอียด. แตวา อาจารย
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จับไมไผไวอยางดี ไปตามทิศที่ลูกศิษยแลนไป ๆ นั้น และตรวจดูปลายไม
ไผตลอดเวลาทั้งหมด ชือ่ วายอมรักษาศิษยนั้น. แมลูกศิษยที่ไตไปขางโนน
ขางนี้ เหนื่อยเหมือนเนื้อวิ่งไปอยู ก็ชื่อวาไมรักษาอาจารย. เพราะวาเมื่อ
เปนอยางนั้น ปลายไมไผที่คมกลา ทีว่ างไวบนพื้นหรือบนหนาผากอาจารย ก็จะ
พึงทําลายที่อาจารยนั้นแลวไป ไมไผก็จะไมโอนไปเพราะครบอาการ ศิษยเมื่อ
ไมเอนไปขางนั้น เหมือนดึงไมไผนั้นมาเเบงออกเปนสวนจากสวนหนึ่ง แลว
ใหจับเสาค้ําธาตุ ตั้งสติมั่น นั่งไมไหวทีเดียว ยอมรักษาอาจารย. อาจารย
ขอทานจงรักษาตน กระผมก็จะรักษาตน ในคํานี้มีอธิบายนี้ดังวามานี้แล.
อาจารย เมื่อจับไมไผใหมั่นดี ไปตามทิศที่ศิษยไตไป ๆ และตรวจดูปลายไม
ไผตลอดเวลาทั้งหมด ชื่อวารักษาตนนั่นเที่ยว ไมชื่อวารักษาศิษย. ฝายศิษย
แบงกายใหเปนสวน ๆ จากสวนหนึ่ง แลวใหเสาค้ําธาตุ ตั้งสติมั่นดี นั่งนิ่ง
ชื่อวารักษาตนทีเดียว ไมชื่อวารักษาอาจารย.
บทวา กายนั้นในนั้น ความวา ศิษยชื่อวา เมทกถาลิกะกลาว
อุบายใดกะอาจารย อุบายนั้น เหตุนั้นก็ใชไดในเหตุนั้น. บทวา พึงเสพ
สติปฏฐาน ความวา เพื่อเสพสติปฏฐาน ๔. บทวา ดวยการซองเสพ
ความวา ดวยการเสพกรรมฐาน. คําวา ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อรักษา
ตน ชื่อวารักษาผูอื่นอยางนี้ ความวา ภิกษุใดละกามราคะเปนตน เสพ
มูลกรรมฐาน ทั้งในที่พักกลางคืนและกลางวัน ยอมบรรลุพระอรหัต. ทีนั้น
คนอื่นเห็นเธอเขา คิดวา ภิกษุนี้ ชางดีแทหนอ เปนผูปฏิบัติชอบ แลว
ยังจิตใหเลื่อมใสในภิกษุนั้น ครั้นตายไปก็ไปสวรรค บุคคลนี้เมื่อรักษาตน
ก็ชื่อวารักษาคนอื่นดวย. คําวา ดวยความอดทน ไดแก ดวยความอดทน.
คือความอดกลั้น. คําวา ดวยความไมเบียดเบียน คือ ดวยความสงสารที่
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เปนไปกับสวนเบื้องตน. คําวา ดวยความเปนผูมีจิตที่ประกอบดวยความ
หวังดี คือดวยความรักที่เปนไปกับสวนเบื้องตน. คําวา ดวยความเอ็นดู
หมายถึงดวยความบันเทิงอันเปนไปกับสวนเบื้องตนแหงความคอย ๆ เจริญ.
ในคําวา เมื่อรักษาคนอื่นก็ชื่อวารักษาตน นี้มีอธิบายวา ภิกษุไปสูที่พัก
กลางคืนหรือที่พักกลางวันแลว ทําฌานหมวดสามหรือหมวดสี่ในพรหมวิหารให
เกิดแลว เอาฌานเปนที่รองรับมาพิจารณาสังขาร เจริญวิปสสนาจนไดเปนพระอรหันตนี้ ก็พึงทราบวา เมื่อรักษาคนอื่นก็ชื่อวารักษาตนดวย.
จบอรรถกถาปฐมเสทกสูตรที่ ๙
๑๐. ทุตยิ เสทกสูตร

วาดวยกายคตาสติ
[๗๖๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ นิคมของชาวสุมภะ ชื่อ
เสทกะ ในสุมภชนบท. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระดํารัสนี้วา
[๗๖๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนหมูมหาชนไดทราบขาว
วา มีนางงามในชนบท ๆ พึงประชุมกัน. ก็นางงามในชนบทนั้น แสดงได
ดีในการฟอนรํา แสดงไดดียิ่งในการขับรอง หมูมหาชนไดทราบขาววา นาง
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งามในชนบทจะฟอนรําขับรอง พึงประชุมกันยิ่งขึ้นกวาประมาณ. ครั้งนั้น
บุรุษผูอยากเปนอยู ไมอยากตาย ปรารถนาความสุข เกลียดทุกข พึงมากลาว
กะหมูมหาชนนั้นอยางนี้วา ดูกอนบุรุษผูเจริญ ทานพึงนําภาชนะน้ํามันอัน
เต็มเปยมนี้ไปในระหวางที่ประชุมใหญกับนางงามในชนบท. และจักมีบุรุษ
เงื้อดาบตามบุรุษผูนําหมอน้ํามันนั้นไปขางหลัง ๆ บอกวา ทานจักทําน้ํามัน
นั้นหกแมหนอยหนึ่งในที่ใด ศีรษะของทานจักขาดตกลงไปในที่นั้นทีเดียว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน. บุรุษผูนั้น
จะไมใสใจภาชนะน้ํามันโนน แลวพึงประมาทในภายนอกเทียวหรือ. ภิกษุทั้ง
หลายกราบทูลวา ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา.
[๗๖๕] พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราทําอุปมานี้ เพื่อใหเขาใจเนื้อ
ความนี้ชัดขึ้น เนื้อความในขอนี้มีอยางนี้แล คําวาภาชนะน้ํามันอันเต็มเปยม
เปนชื่อของกายคตาสติ.
[๗๖๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึง
ศึกษาอยางนั้นวา กายคตาสติ จักเปนของอันเราเจริญแลว กระทําใหมากแลว
กระทําใหเปนดังยาน กระทําใหเปนที่ตั้ง กระทําไมหยุด สั่งสมแลว ปรารภ
ดีแลว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล.
จบทุติยเสทกสูตรที่ ๑๐
จบนาฬันทวรรคที่ ๒
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อรรถกถาทุติยเสทกสูตร
ในสูตรที่ ๑๐. คําวา นางงามในชนบท หมายถึงนางที่งามที่สุด
ในชนบท ซึ้งเวนจากโทษประจําตัว ๖ อยาง แลวประกอบดวยความงาม
๕ อยาง. ก็เพราะนางนั้นไมสูงนัก ไมเตี้ยนัก ไมผอมนัก ไมอวนนัก ไมดํานัก
ไมขาวนัก ผิวพรรณแมจะไมถึงทิพย แตก็เกินผิวพรรณมนุษยดวยกัน ฉะนั้น
จึงจัดวาปราศจากโทษประจําตัว ๖ อยาง. และเพราะประกอบดวยความงามเหลานี้
คือ ผิวงาม เนื้องาม เล็บงาม* (นหารุกลฺยาณ) กระดูกงาม วัยงาม จึงชื่อวา
ประกอบดวยความงาม ๕ อยาง. นางไมตองใชแสงสวางจรมาเลย ดวยแสงสวาง
ประจําตัวของตนนั่นแหละ ก็ทําใหสวางในที่มีระยะ ๑๒ ศอก เปนผิวที่เหมือน
กับดอกประยงค หรือเหมือนกับทองคํา นี้เปนความงามแหงผิวของนาง.
สวนมือเทาทั้ง ๔ และริมฝปากของนางนั้นเลา ก็คลายกับทาดวยชาด เหมือน
แกวประพาฬแดงหรือผากัมพลแดง นี้คือความงามแหงเนื้อของนาง. สวนกลีบ
เล็บทั้ง ๒๐ นั้นเลา ในทีที่ไมพนจากเนื้อ ก็คลายกับเอาชาดมาทาไว ที่พน
จากเนื้อแลว ก็เหมือนกับธารน้ํานม นี้คือความงามแหงเล็บ* ของนาง. ทีฟ่ น
๓๒ ซี่ ซึ่งงอกขึ้นมานั่นเลา ก็ปรากฏคลายเอาเพชรที่เจียระไนแลวมาเรียงเปน
แถวไว นี้คือความงามแหงกระดูกของนาง. และตอใหมีอายุถึง ๑๒๐ ป ก็ยัง
สาวพริ้งเหมือนอายุแค ๑๖ ป ผมไมมีหงอกเลย นี้ คือความงามแหงวัยของ
นาง. สําหรับในคําวา มีกระแสเสียงไพเราะอยางยิ่ง นี้หมายความวา
กระแสเสียงไหลเอื่อยไป กระแสเสียงนั้นไพเราะอยางยิ่ง ที่ชื่อวา มีกระแส
* คําวา นหารุกลฺยาณ นี้ อรรถกถาอธิบายเรื่องเล็บ ไมไดอธิบายเรื่องเอ็นเลย จึงแปลวา
เล็บงาม ไมใชเอ็นงามตามศัพท อรรถกถาอุทาน นันทวรรค นันทสูตรที่ ๒ หนา ๒๑๒
แกวา ฉวิกลฺยาณ มสกลฺยาณ นขกลฺยาณ (เล็บงาม) อฏิกลฺยาณ วยกลฺยาณ
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เสียงไพเราะอยางยิ่ง ก็เพราะนางมีกระแสเสียงที่ไพเราะอยางยิ่งนั้น. มีคํา
ที่ทานขยายความวา นางมีความประพฤติสูงสุด มีกิริยาประเสริฐ ในการรํา
และการรอง ยอมรําทํารําที่สูงที่สุด หรือถาจะรอง ก็รองแตเพลงชั้นสูงที่สุด
เทานั้น. คําที่เหลือในทุกบท มีใจความตื้นทั้งนั้น. ก็และวิปสสนาแรกเริ่ม
เปนอันตรัสไวแลวในสูตรทั้งสองนี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบอรรถกถาทุติยเสกทกสูตรที่ ๑๐
จบอรรถกถานาฬันทวรรคที่ ๒

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มหาปุริสสูตร ๒. นาฬันทสูตร ๓. จุนทสูตร ๔. เจลสูตร
๕. พาหิยสูตร ๖. อุตติยสูตร ๗. อริยสูตร ๘. พรหมสูตร ๙. ปฐมเสทกสูตร ๑๐. ทุติยเสทกสูตร พรอมทั้งอรรถกถา.
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สีลัฏฐิติวรรคที่ ๓
๑. สีลสูตร

วาดวยกุศลศีล
[๗๖๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง ทานพระอานนท และทานพระภัททะอยู ณ กุกกุฏาราม
ใกลเมืองปาฏลีบุตร. ครั้งนั้น ทานพระภัททะออกจากที่เรนในเวลาเย็น
เขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระอานนท ครั้นผาน
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครัน้ แลว
ไดพูดกะทานพระอานนทวา
[๗๖๘] ดูกอนทานอานนท ศีลที่เปนกุศลเหลาใดอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว ศีลที่เปนกุศลเหลานี้ พระผูมพี ระภาคเจาตรัสแลว มีพระ
ประสงคอยางไร.
ทานพระอานนทกลาววา ดีละ ๆ ทานภัททะ ทานชางคิด ชาง
เฉียบแหลม ชางไตถามเหมาะ ๆ. ก็ทานถามอยางนั้นหรือวา ดูกอนอานนท
ศีลที่เปนกุศลเหลาใด อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว ศีลที่เปนกุศลเหลานี้
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว มีพระประสงคอยางไร.
ภ. อยางนั้น ทานผูมีอายุ.
[๗๖๙] อา. ดูกอนทานภัททะ ศีลที่เปนกุศลเหลาใดอันพระผูมี
พระภาคเจาตรัสแลว ศีลที่เปนกุศลเหลานี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว
เพียงเพื่อเจริญสติปฏฐาน ๔. สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน. ภิกษุในธรรมวินัยนี้
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ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ...
ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. ดูกอน.
ทานภัททะ ศีลที่เปนกุศลเหลาใด อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว ศีลที่
เปนกุศลเหลานี้ พระผูม ีพระภาคเจาตรัสแลว เพียงเพื่อเจริญสติปฏฐาน
เหลานี้.
จบสีลสูตรที่ ๑

สีลัฏฐิติวรรควรรณนาที่ ๓
อรรถกถาสีลสูตร
ในสีลสูตรที่ ๑ แหงวรรคที่ ๓ คําวา ศีลทั้งหลาย ไดแก
ปาริสุทธศีล ๔ ขอ. คําวา อุมฺมงฺโค ไดแก เสาะหาปญหา คือ แสวงหา
ปญหา.
จบอรรถกถาสีลสูตรที่ ๑
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๒. ฐิติสูตร

วาดวยการตั้งอยูแหงพระสัทธรรม
[๗๗๐] นิทานตนสูตรเหมือนกัน ทานพระภัททะนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่งแลว ไดถามทานพระอานนทวา
[๗๗๑] ดูกอนทานอานนท อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจัยเครื่อง
ทําใหพระสัทธรรมตั้งอยูไมไดนาน ในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว.
และอะไรเปนเหตุเปนปจจัย เครื่องทําใหพระสัทธรรมตั้งอยูไดนาน ในเมื่อ
พระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว.
ทานพระอานนทกลาววา ดีละ ๆ ทานภัททะ ทานชางคิด ชาง
เฉียบแหลม ชางไตถามเหมาะ ๆ. ก็ทานถามอยางนี้หรือวา ดูกอนทานอานนท
อะไรเปนเหตุเปนปจจัย เครื่องทําใหพระสัทธรรมตั้งอยูไมไดนาน ในเมือ่
พระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว. และอะไรเปนเหตุเปนปจจัย เครื่องทํา
ใหพระสัทธรรมตั้งอยูไดนาน ในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว.
ภ. อยางนั้น ทานผูมีอายุ.
[๗๗๒] อา. ดูกอนทานผูมีอายุ เพราะบุคคลไมไดเจริญ ไมได
กระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ พระสัทธรรมจึงตั้งอยูไมไดนาน ในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว. และเพราะบุคคลเจริญ กระทําใหมาก ซึ่งสติ
ปฏฐาน ๔ พระสัทธรรมจึงตั้งอยูไดนาน ในเมือ่ พระตถาคตเสด็จปรินิพพาน
แลว. สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกาย
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ในกายอยู. มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกเสีย. ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตใน
จิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. ดูกอ นทานผูมีอายุ เพราะบุคคล
ไมไดเจริญ ไมไดกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล พระสัทธรรม
จึงตั้งอยูไมไดนาน ในเนื้อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว. และเพราะบุคคล
ไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล พระสัทธรรมจึงตั้ง
อยูไดนาน ในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว.
จบฐิติสูตรที่ ๒

อรรถกถาฐิติสูตร
ในฐิติสูตรที่ ๒ คําวา ยอมมีการเสื่อมสูญแหงพระสัทธรรม *
ไดแก ยอมมีความเสื่อมหายดวยอํานาจบุคคล. จริงอยู ภิกษุใด ตอนที่
พระพุทธเจาทั้งหลายยังทรงพระชนมอยู ไมเจริญสติปฏฐาน ๔ พระสัทธรรม
ของภิกษุนั้น ก็เปนอันหายไป เหมือนพระสัทธรรมของพระเทวทัตเปนตน.
ในสูตรนี้ ตรัสถึงความสูญหายแหงธรรมของบุคคลนั้นแล.
จบอรรถกถาฐิติสูตรที่ ๒
* พมาไมมี แหงพระสัทธรรม
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๓. ปริหานสูตร *

วาดวยความเสื่อมแหงพระสัทธรรม
[๗๗๓] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทและทานพระภัททะ อยู ณ
กุกกุฏาราม ใกลเมืองปาฏลีบุตร. ครั้งนั้น ทานพระภัททะออกจากที่เรนใน
เวลาเย็น เขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระอานนท
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
ครั้นแลวไดถามทานพระอานนทวา
[๗๗๔] ดูกอนทานอานนท อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย เครื่อง
ทําใหพระสัทธรรมเสื่อม. อะไรหนอเปเหตุเปนปจจัย เครือ่ งทําใหพระสัทธรรมไมเสื่อม.
ทานพระอานนทกลาววา ดีละ ๆ ทานภัททะ ทานชางคิด ชาง
เฉียบแหลม ชางไตถามเหมาะ ๆ. ก็ทานถามอยางนี้หรือวา ดูกอนอานนท
อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย เครื่องทําใหพระสัทธรรมเสื่อม อะไรหนอเปน
เหตุเปนปจจัย เครื่องทําใหพระสัทธรรมไมเสื่อม.
ภ. อยางนั้น ทานผูเจริญ.
[๗๗๕] อา. ดูกอนทานผูมีอายุ เพราะบุคคลไมไดเจริญ ไมได
กระทําใหมากซึ่งสติปฎฐาน ๔ พระสัทธรรมจึงเสื่อม. และเพราะบุคคล
ไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งสติปฎฐาน ๔ พระสัทธรรมจึงไมเสื่อม. สติ
ปฎฐาน ๔ เปนไฉน. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาะห็นกายในกายอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย.
* ไมมีอรรถกถาแก

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๑ - หนาที่ 465

พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... พิจารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสีย. ดูกอ นทานผูมีอายุ เพราะบุคคลไมไดเจริญ ไมไดกระทํา
ใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล พระสัทธรรมจึงเสื่อม เพราะบุคคลไดเจริญ
ไดกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานั้นแล พระสัทธรรมจึงไมเสื่อม.
จบปริหานสูตรที่ ๓
๔. สุทธกสูตร *

วาดวยการเจริญสติปฏฐาน ๔
[๗๗๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานัน้ .
สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. ยอม
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอม
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานั้นแล.
จบสุทธกสูตรที่ ๔
* อรรถกถาวา มีเนื้อความงายทั้งนั้น
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๕. พราหมณสูตร *

วาดวยพระสัทธรรมตั้งอยูไมไดนาน
[๗๗๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบัณฑิกเศรษฐี ใกลกรุงสาวัตถี. ครั้งนั้น พราหมณ
คนหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกะพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง. ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา
[๗๗๘] ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจัย
เครื่องทําใหพระสัทธรรมตั้งอยูไมไดนาน ในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพาน
แลว. และอะไร เปนเหตุเปนปจจัย เครื่องทําใหพระสัทธรรมตั้งอยูไดนาน
ในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว.
[๗๗๙] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนพราหมณ เพราะบุคคล
ไมไดเจริญ ไมไดกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ พระสัทธรรมจึงตั้งอยูไมได
นาน ในเมือ่ ตถาคตปรินิพพานแลว. และเพราะบุคคลเจริญ กระทําใหมาก
ซึ่งสติปฏฐาน พระสัทธรรมจึงตั้งอยูไดนาน ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแลว.
สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. ยอม
* อรรถกถาวา มีเนื้อความงายทั้งนั้น.
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พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอม
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสโนโลกเสีย. ดูกอนพราหมณ เพราะบุคคลไมไดเจริญ
ไมไดกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานั้นแล พระสัทธรรมจึงตั้งอยูได
ไมนาน ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแลว. และเพราะบุคคลไดเจริญ ไดกระทํา
ใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล พระสัทธรรมจึงตั้งอยูไดนาน ในเมือ่
ตถาคตปรินิพพานแลว.
[๗๘๐] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว พราหมณนั้นได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองค
ไพเราะยิ่งนัก. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคไพเราะยิ่งนัก
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกบุคคลผูหลงทาง
หรือตามประทีปในที่มืดดวยหวังวาผูมีจักษุจักแลเห็นได ฉะนั้น ขอทาน
พระโคดมโปรดทรงจําขาพระองค วาเปนอุบาสกผูถึงสรณะจนตลอดชีวิตตั้งแต
วันนี้เปนตนไป.
จบพราหมณสูตรที่ ๕
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๖. ปเทสสูตร

วาดวยบุคคลจะชื่อวาเปนพระเสขะ
[๗๘๑] สมัยหนึ่งทานพระสารีบุตรทานพระมหาโมคคัลลานะ
และ ทานพระอนุรุทธะอยู ณ กัณฏกีวัน ใกลเมืองสาเกต. ครั้งนั้น
ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโมคคัลลานะออกจากที่พักผอนในเวลาเย็น
เขาไปหาทานพระอนุรุทธะถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระอนุรุทธะ ครัน้
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้น
แลว ทานพระสารีบุตรไดถามทานพระอนุรุทธะวา
[๗๘๒] ดูกอนทานอนุรุทธะ ที่เรียกวา พระเสขะ ๆ ดังนี้ ดวย
เหตุเพียงเทาไรหนอ บุคคลจึงจะชื่อวาเปนพระเสขะ. ทานพระอนุรุทธะตอบ
วา ดูกอนผูมีอายุ บุคคลที่จะชื่อวาเปนพระเสขะ เพราะเจริญสติปฏฐาน ๔
ไดเปนสวน ๆ. สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณา
เห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย. ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตใน
จิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. ดูกอ นผูมีอายุ บุคคลที่จะชื่อวา
เปนพระเสขะ เพราะเจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล ไดเปนสวน ๆ.
จบปเทสสูตรที่ ๖
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อรรถกถาปเทสสูตร
ในสูตรที่ ๖. คําวา เพราะอบรมไดเปนบางสวน คือเพราะความ
ที่อบรมไดโดยเปนบางสวน. จริงอยู ผูที่กําลังทําใหมรรค ๔ และผล ๓ เกิดขึ้น
ชื่อวาไดอบรมสติปฏฐานไดเปนบางสวน.
จบอรรถกถาปเทสสูตรที่ ๖
๗. สมัตตสูตร

วาดวยบุคคลจะชื่อวาเปนพระอเสขะ
[๗๘๓] นิทานตนสูตรเหมือนกัน. ครั้นทานพระสารีบุตรนั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดถามทานพระอนุรุทธะวา
[๗๘๔] ดูกอนทานอนุรุทธะ ที่เรียกวา พระอเสขะ ๆ ดังนี้ ดวย
เหตุเพียงเทาไรหนอ บุคคลจึงจะชื่อวาเปนพระอเสขะ. ทานพระอนุรุทธะ
ตอบวา ดูกอนผูมีอายุ บุคคลที่จะชื่อวาเปนพระอเสขะ เพราะเจริญสติปฏฐาน
๔ ไดบริบูรณ. สติปฏ ฐาน ๔ เปนไฉน. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณา
เห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย. ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู . . . ยอมพิจารณาเห็นจิตใน
จิตอยู . . . ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
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มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสโนโลกเสีย. ดูกอ นทานผูมีอายุ บุคคลทีจ่ ะ
ชื่อวาเปนพระอเสขะ เพราะเจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานั้นแลไดบริบูรณ.
จบสมัตตสูตรที่ ๗
อรรถกถาสมัตตสูตร
ในสูตรที่ ๗. คําวา เพราะอบรมสมบูรณแลว คือ เพราะความ
ที่ตนไดอบรมเต็มที่แลว . จริงอยู ผูท ี่กําลังทําใหเกิดอรหัตผลขึ้นชื่อวาได
อบรมสติปฏฐานสมบูรณเเลว.
จบอรรถกถาสมัตตสูตรที่ ๗
๘. โลกสูตร

วาดวยผูรูโลก
[๗๘๕] นิทานตนสูตรเหมือนกัน. ครั้นทานพระสารีบุตร นั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดถามทานพระอนุรุทธะวา
[๗๘๖] ทานพระอนุรุทธะถึงความเปนผูมีอภิญญามาก เพราะได
เจริญไดกระทําใหมากซึ่งธรรมเหลาไหน. ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดูกอ นผู
มีอายุ ผมถึงความเปนผูมีอภิญญามาก เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่ง
สติปฏฐาน ๔. สติปฏ ฐาน ๔ เปนไฉน. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณา
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เห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสีย. ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู . .. ยอมพิจารณา
เห็นจิตในจิตอยู . . . ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. ดูกอนผูมีอายุ ผมถึงความ
เปนผูมีอภิญญามาก็เพราะไดเจริญไดกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล
และเพราะไดเจริญ ไดทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล ผมจึงรูโลกไดตั้งพัน.
จบโลกสูตรที่ ๘
อรรถกถาโลกสูตร
ในสูตรที่ ๘. คําวา ความเปนผูมีอภิญญามาก พระเถระกลาว
ดวยอํานาจอภิญญา ๖ อยาง. คําวา ขาพเจารูโลกไดตั้งพัน ทานกลาวดวย
อํานาจการอยูติดตอกัน. เลากันมาวา พระเถระตื่นแตเชา บวนปากแลวนั่งบน
เสนาสนะ ตามระลึกถึงอดีต ๑ พันกัป อนาคต ๑ พันกัป. ตามพัวพันคติ
แหงการคิดคํานึงนั้นของพันจักรวาลแมในปจจุบัน. พระเถระนั้นทราบชัดพัน
โลกดวยตาทิพย ดังวามานี้. นี้เปนธรรมเครื่องอยูของทาน.
คําที่เหลือ ในทุกบท ทีใ่ จความแจมแจงแลวทั้งนั้นเเล.
จบอรรถกถาโลกสูตรที่ ๘
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๙. สิริวัฑฒสูตร *

ผูเจริญสติปฏฐาน ๔ ไดอนาคามิผล
[๗๘๗] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน ใกลกรุงราชคฤห. ก็สมัยนั้น สิรวิ ัฑฒคฤหบดีอาพาธ ได
รับทุกข เปนไขหนัก. ครั้งนั้น สิรวิ ัฑฒคฤหบดีเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งวา
มานี่แนะ บุรุษผูเจริญ ทานจงเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู ครั้นแลว จง
กราบเทาทั้งสองของทานดวยเศียรเกลา ตามคําของเราวา ขาแตทานผูเจริญ
สิริวัฑฒคฤหบดีอาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนัก เขาขอกราบเทาทั้งสองขาง
ทานพระอานนทดวยเศียรเกลา ดังนี้ และจงเรียนอยางนั้นวา ขาแตทานผู
เจริญ ไดโปรดเถิด ขอทานพระอานนทจงอาศัยความอนุเคราะห เขาไป
ยังนิเวศนของสิริวัฑฒคฤหบดีเถิด. บุรุษนั้นรับคําสิริวัฑฒคฤหบดีแลว จึง
เขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู นมัสการทานพระอานนทแลว จึงนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครัน้ แลวไดเรียนทานพระอานนทวา ขาแตทานผูเจริญ
สิริวัฑฒคฤหบดีอาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนัก ทานขอกราบเทาทั้งสองของ
ทานพระอานนทดวยเศียรเกลา และสั่งใหเรียนอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ
ไดโปรดเถิด ขอทานพระอานนทจงอาศัยความอนุเคราะห เขาไปยังนิเวศนของ
สิริวัฑฒคฤหบดีเถิด. ทานพระอานนทรับคําดวยดุษณีภาพ.
[๗๘๘] ครั้งนัน้ เวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลว ถือบาตรและ
จีวรเขาไปยังนิเวศนของสิริวัฑฒคฤหบดี แลวนั่งบนอาสนะที่เขาปูถวาย. ครั้น
แลวไดถามสิริวัฑฒคฤหบดีวา
* อรรถกถาวา มีเนื้อความงาย
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[๗๘๙] ดูกอนคฤหบดี ทานพอจะอดทนไดหรือ พอจะยังอัตภาพ
ใหเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนายอมคลายลงไมกําเริบขึ้นหรือ ความทุเลาปรากฏ
ความกําเริบไมปรากฏหรือ. สิริวัฑฒคฤหบดีตอบวา ขาแตทานผูเจริญ กระผม
อดทนไมได ยังอัตภาพใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของกระผมกําเริบหนัก
ไมเสื่อมคลายไปเลย ความกําเริบปรากฏอยู ความทุเลาไมปรากฏ.
[๗๙๐] อา. ดูกอ นคฤหบดี เพราะเหตุนั้นและ ทานพึงศึกษาอยาง
นี้วา เราจักพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. จักพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู . . .
จักพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู.. . จักพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. ดูกอนคฤหบดี
ทานพึงศึกษาอยางนั้นแล.
[๗๙๑] สิ. ขาแตทานผูเจริญ ธรรมคือสติปฏฐาน ๔ เหลาใดที่
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว ธรรมเหลานั้นมีอยูในกระผม และกระผม
ยอมเห็นชัดในธรรมเหลานั้น. ก็กระผมยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความ
เพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. ยอม
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอม
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย.
[๗๙๒] ขาแตทานผูเจริญ ก็สังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ํา ๕ เหลา
ใดที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไว กระผมยังไมแลเห็นสังโยชนขอใดขอหนึ่ง
ที่ยังละไมไดแลวในตน.
อา. ดูกอนคฤหบดี เปนลาภของทาน ทานไดดีแลว อนาคามิผลอัน
ทานกระทําใหแจงแลว.
จบสิริวัฑฒสูตรที่ ๙
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๑๐. มานทินนสูตร *

ผูเ จริญสติปฏฐาน ๔ ไดอนาคามิผล
[๗๙๓] นิทานตนสูตรเหมือนกัน. ก็สมัยนั้น มานทินนคฤหบดี
อาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนัก ครัง้ นั้น มานทินนคฤหบดีเรียกบุรุษคนหนึ่ง
มาสั่งวา มานี่แนะ บุรุษผูเจริญ ทานจงเขาไปหาพระอานนทถึงที่อยู ครั้น
แลว จงกราบเทาทั้งสองของทานดวยเศียรเกลา ตามคําของเราวา ขาแตทาน
ผูเจริญ มานทินนคฤหบดีอาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนัก เขาขอกราบเทา
ทั้งสองของทานพระอานนทดวยเศียรเกลา ดังนี้ และจงเรียนอยางนี้วา ขา
แตทานผูเจริญ ไดโปรดเถิด ขอทานพระอานนทจงอาศัยความอนุเคราะห
เขาไปยังนิเวศนของมานทินนคฤหบดีเถิด. บุรษุ นั้นรับคํามานทินนคฤหบดี
แลว เขาไปหาพระอานนทถึงที่อยู นมัสการทานพระอานนทแลว จึงนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครัน้ แลวไดเรียนทานพระอานนทวา ขาแตทานผูเจริญ
มานทินนคฤหบดีอาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนัก ทานขอกราบเทาทั้งสองของ
ทานพระอานนทดวยเศียรเกลา และสั่งใหเรียนอยางนั้นวา ขาแตทานผูเจริญ
ไดโปรดเถิด ขอทานพระอานนทอาศัยความอนุเคราะห เขาไปยังนิเวศนของ
มานทินนคฤหบดีเถิด. ทานพระอานนทรับคําดวยดุษณีภาพ. ครั้งนั้น เวลา
เชา ทานพระอานนทนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศนของมานทินนคฤหบดี แลวนั่งบนอาสนะที่เขาปูถวาย. ครั้นแลวไดถามมานทินนคฤหบดีวา
ดูกอนคฤหบดี ทานพอจะอดทนไดหรือ พอจะยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ
ทุกขเวทนายอมคลายลงไมกําเริบขึ้นหรือ ความทุเลาปรากฏ ความกําเริบไม
* อรรถกถาวา มีเนื้อความงาย
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ปรากฏหรือ. มานทินนคฤหบดีตอบวา ขาแตทานผูเจริญ กระผมอดทนไม
ได ยังอัตภาพใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของกระผมยังกําเริบหนัก ไมเสื่อม
คลายไปเลย ความกําเริบยังปรากฏอยู ความทุเลาไมปรากฏ.
[๗๙๔] ขาแตทานผูเจริญ กระผมอันทุกขเวทนาเห็นปานนี้กระทบ
แลว ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู . . .
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู . . . พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย.
[๗๙๕] ขาแตทานผูเจริญ ก็สังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ํา ๕ เหลา
ใดที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไว กระผมยังไมแลเห็นสังโยชนขอใดขอหนึ่ง
ที่ยังละไมไดแลวในตน. ทานพระอานนทกลาววา ดูกอนคฤหบดี เปนลาภ
ของทาน ทานไดดีแลว อนาคามิผลอันทานกระทําใหแจงแลว.
จบมานทินนสูตรที่ ๑๐
จบสีลฏั ฐิติวรรคที่ ๓

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สีลสูตร ๒. ฐิติสูตร ๓. ปริหานสูตร ๔. สุทธกสูตร
๕. พราหมณสูตร ๖. ปเทสสูตร ๗. สมัตตสูตร ๘. โลกสูตร ๙. สิร-ิ
วัฑฒสูตร ๑๐. มานทินนสูตร
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อนนุสสุตวรรคที่ ๔
๑. อนนุสสุตสูตร*

วาดวยธรรมที่ไมเคยไดฟงมากอน
[๗๙๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา
วิชชา แสงสวาง ไดบังเกิดขึ้นแกเรา ในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา
นี้คือการพิจารณาเห็นกายในกาย . . . การพิจารณาเห็นกายในกายนี้นั้นอันเรา
ควรเจริญ . . . การพิจารณาเห็นกายในกายอันเราเจริญแลว.
[๗๙๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง
ไดบังเกิดขึ้นแกเราในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้คอื การพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนา. . . การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนานี้นั้นอันเราควร
เจริญ . . . การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนานี้อันเราเจริญแลว.
[๗๙๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง
ไดบังเกิดขึ้นแกเราในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้คอื การพิจารณา
เห็นจิตฝนจิต ... การพิจารณาเห็นจิตในจิตนี้นั้นอันเราควรเจริญ ... การ
พิจารณาเห็นจิตในจิตนี้อันเราเจริญแลว.
[๗๙๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง
ไดบังเกิดขึ้นแกเราในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้คือการพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมะ..การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมนี้นั้นอันเราควรเจริญ ...
การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมนี้อันเราเจริญแลว .
จบอนนุสสุตสูตรที่ ๑
* สูตรที่ ๑ - ๒ - ๓ ไมมีอรรถกถาแก
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๒. วิราคสูตร

เจริญสติปฏฐาน ๔ เพื่อความหนาย
[๘๐๐] สาวัตถีนิทาน. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานั้น
อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความหนาย เพื่อความ
คลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู
เพื่อนิพพาน โดยสวนเดียว. สติปฏ ฐาน ๔ เปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. ยอมพิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาอยู... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู . . . ยอมพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย. กอนภิกษุทงั้ หลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญ
แลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด
เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน
โดยสวนเดียว.
จบวิราคสูตรที่ ๒
๓. วิรทั ธสูตร

วาดวยผูไมปรารภและปรารภอริยมรรค
[๘๐๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔ อันบุคคลเหลาใดเหลา
หนึ่งไมปรารภแลว บุคคลเหลานั้นชื่อวาไมปรารภอริยมรรคประกอบดวยองค
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๘ ทีย่ ังสัตวใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ. สติปฏ ฐาน ๔ อันบุคคลเหลาใด
เหลาหนึ่งปรารภแลว บุคคลเหลานั้นชื่อวาปรารภอริยมรรคประกอบดวยองค
๘ ที่ยังสัตวใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ. สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. ยอมพิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู . . . ยอมพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย. สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งไมปรารภแลว
บุคคลเหลานั้นชื่อวาไมปรารภอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ทีย่ ังสัตวใหถึง
ความสิ้นทุกขโดยชอบ. สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง
ปรารภแลว บุคคลเหลานั้นชื่อวาปรารภอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ที่ยัง
สัตวใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ.
จบวิรัทธสูตรที่ ๓
๔. ภาวนาสูตร

วาดวยการเจริญสติปฏฐานเพื่อถึงฝง
[๘๐๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้
อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อถึงฝง จากที่มิใชฝง
สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย. ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู . . . ยอมพิจารณา
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เห็นจิตในจิตอยู . . . ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. สติปฏฐาน ๔ เหลา
นี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อถึงฝงจากที่
มิใชฝง.
จบภาวนาสูตรที่ ๔
อรรถกถาอนนุสสุตสูตร
ในวรรคที่ ๔ สูตรที่ ๕ คําวา เวทนาที่รูแจงแลว หมายความวา
พิจารณาเวทนาใดแลว จึงไดสําเร็จเปนพระอรหันต เวทนาที่ทานรูแจงแลว
นั่นแล ยอมเกิดขึ้น. เวทนาที่รูแจงแลว ยอมเขาไปตั้งอยู เวทนาที่รูแจงแลว
ชื่อวา ยอมถึงความดับไปสิ้นไป. ก็แล แมเวทนาที่เปนไปในอารมณที่กําหนด
ถือเอาเหลาใดที่รูแจงแลว ยอมเกิดขึ้น เวทนาที่รูแจงแลวเหลานั้น ก็ชอื่ วา
ยอมถึงความดับไปสิ้นไป. แมในเรื่องวิตกเปนตน ก็ทํานองเดียวกันนี้แหละ
คําที่เหลือในทุกบท มีใจความตื้นแลวทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาอนนุสสุตสูตรที่ ๔
๕. สติสูตร

ผูเจริญสติปฏฐานชื่อวาผูมีสติ
[๘๐๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเปนผูมีสติ
สัมปชัญญะอยูเถิด นี้เปนอนุศาสนีของเราสําหรับเธอทั้งหลาย. ก็อยางไรเลา
ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูมีสติ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรนวินัยนี้ ยอม
พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา
* สูตรที่ ๕ ถึง ๑๐ ไมมีอรรถกถาแก
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และโทมนัสในโลกเสีย. ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู . . . ยอม
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู .. . ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อยางนี้แล ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูมีสติ.
[๘๐๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไรเลา ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูมี
สัมปชัญญะ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เวทนาอันภิกษุในธรรมวินัยนี้ทราบชัด แลว
ยอมบังเกิดขึ้น ที่ทราบชัดแลวปรากฏอยู ที่ทราบชัดแลวยอมถึงความตั้งอยู
ไมได. วิตกอันภิกษุทราบชัดแลว ยอมบังเกิดขึ้น ที่ทราบชัดแลวปรากฏอยู
ที่ทราบชัดแลว ยอมถึงความตั้งอยูไมได. ปญญาอันภิกษุทราบชัดแลวยอม
บังเกิดขึ้น ที่ทราบชัดแลวปรากฏอยู ที่ทราบชัดแลวยอมถึงความตั้งอยูไมได
อยางนั้นแล. ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูมีสัมปชัญญะ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
พึงเปนผูมีสติสัมปชัญญะอยูเถิด นี้เปนอนุศาสนีของเราสําหรับ เธอทั้งหลาย.
จบสติสูตรที่ ๕
๖. อัญญสูตร

ผูเ จริญสติปฏ ฐาน ๔ หวังผลได ๒ อยาง
[๘๐๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้
สติปญฐาน ๔ เปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย. ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู . . . ยอมพิจารณา
เห็นจิตในจิตอยู . . . ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ กําจัด อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. สติปฏฐาน ๔ เหลา
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นี้แล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่ไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งสติ
ปฏฐาน ๔ เหลานี้แล พึงหวังผลได ๒ ประการ อยางใดอยางหนึ่ง คือ
อรหัตผลในปจจุบัน หรือเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู เปนพระอนาคามี
จบอัญญสูตรที่ ๖
๗. ฉันทสูตร

ผูเจริญสติปฏฐาน ชื่อวาทําใหแจงอมตะ
[๘๐๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ สติปฏฐาน ๔
เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกาย
ในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกเสีย เมือ่ เธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู ยอมละความพอใจในกายนั้นได
เพราะละความพอใจได จึงเปนอันชื่อวาทําใหแจงซึ่งอมตะ.
[๘๐๗] ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู. มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เมื่อเธอพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู ยอมละความพอใจในเวทนานั้นได เพราะละความ
พอใจได จึงเปนอันชื่อวากระทําใหแจงซึ่งอมตะ.
[๘๐๘] ภิกษุยอ มพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เมื่อเธอพิจารณาเห็นจิต
ในจิตอยู ยอมละความพอใจในจิตนั้นได เพราะละความพอใจได จึงเปนอัน
ชื่อวากระทําใหแจงซึ่งอมตะ.
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[๘๐๙] ภิกษุยอ มพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เมื่อเธอพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู ยอมละความพอใจในธรรมนั้นได เพราะละความ
พอใจได จึงเปนอันชื่อวากระทําใหแจงซึ่งอมตะ.
จบฉันทสูตรที่ ๗
๘. ปริญญาสูตร

ผูเจริญสติปฏ ฐาน ชื่อวาทําใหแจงอมตะ
[๘๑๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ สติปฏฐาน ๔
เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกาย
ในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกเสีย เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู ยอมกําหนัดรูกายได เพราะ
กําหนดรูกายได จึงเปนอันชื่อวากระทําใหแจงซึ่งอมตะ.
[๘๑๑] ภิกษุยอ มพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เมือ่ เธอพิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนาอยู ยอมกําหนดรูเวทนาได เพราะกําหนดรูเวทนาได จึง
เปนอันชื่อวากระทําใหแจงซึ่งอมตะ.
[๘๑๒] ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เมื่อเธอพิจารณา
เห็นจิตในจิตอยู ยอมกําหนดรูจิตได เพราะกําหนดรูจิตได จึงเปนอันชื่อวา
กระทําใหแจงซึ่งอมตะ.
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[๘๑๓] ภิกษุยอ มพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เมื่อเธอพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู ยอมกําหนดรูธรรมได เพราะกําหนดรูธรรมได จึง
เปนอันชื่อวากระทําใหแจงซึ่งอมตะ.
จบปริญญาสูตรที่ ๘
๙. ภาวนาสูตร

การเจริญสติปฏฐาน ๔
[๘๑๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงการเจริญสติปฏฐาน
เธอทั้งหลายจงฟง การเจริญสติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู...
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู . . . พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
นี้แล คือการเจริญสติปฏฐาน ๔.
จบภาวนาสูตรที่ ๙
๑๐. วิภังคสูตร

ปฏิปทาอันใหถึงการเจริญสติปฏฐาน
[๘๑๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสติปฏฐาน การเจริญ
สติปฏฐานและปฏิปทาอันใหถึงการเจริญสติปฏฐาน แกเธอทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงฟง ก็สติปฏฐานเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม

วินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
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กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู...
ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสโนโลกเสีย ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาสติปฏฐาน.
[๘๑๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็การเจริญสติปฏฐานเปนไฉน ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นธรรม คือความเกิดขึ้นในกาย
พิจารณาเห็นธรรม คือความเสื่อมในกาย พิจารณาเห็นธรรม คือความ
เกิดขึ้น และความเสื่อมไปในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสโนโลกเสีย พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้น
ในเวทนา . . . พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นในจิต... พิจารณา
เห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นในธรรม พิจารณาเห็นธรรม. คือ ความเสื่อม
ในธรรม พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในธรรมอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาการเจริญสติปฏฐาน.
[๘๑๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิปทาอันใหถึงการเจริญสติปฏฐาน
เปนไฉน อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ สัมมาทิฐิ. . . สัมมาสมาธิ
นี้แลเรียกวา ปฏิปทาอันใหถึงการเจริญสติปฏฐาน.
จบวิภังคสูตรที่ ๑๐
จบอนนุสสุตวรรคที่ ๔

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อนนุสสุตสูตร ๒. วิราคสูตร ๓. วิรัทธสูตร ๔. ภาวนาสูตร
๕. สติสูตร ๖. อัญญสูตร ๗. ฉันทสูตร ๘. ปริญญาสูตร ๙. ภาวนา
สูตร ๑๐. วิภังคสูตร
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อมตวรรคที่ ๕
๑. อมตสูตร *

วาดวยจิตตั้งมั่นในสติปฏฐาน
[๘๑๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมีจิต
ตั้งมั่นดวยดีในสติปฏฐาน ๔ อยูเถิด อยามีจิตไมตั้งมั่นอยูเลย และอมตะจะ
พึงมีแกเธอทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน.
ธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
อยู . . . ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู . . . ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสโนโลกเสีย เธอ
ทั้งหลาย จงมีจิตตั้งมั่นในสติปฏฐาน ๕ เหลานี้อยูเถิด อยามีจิตไมตั้งมั่นอยูเลย
และอมตะจะพึงมีแกเธอทั้งหลาย.
จบอมตสูตรที่ ๑
๒. สมุทยสูตร

วาดวยการเกิดดับแหงสติปฏฐาน ๔
[๘๑๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงความเกิด
และความดับแหงสติปฏฐาน ๔ เธอทัง้ หลายจงฟง ก็ความเกิดแหงกายเปน
* ไมมีอรรถกถาแก
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อยางไร ความเกิดแหงกายยอมมี เพราะความเกิดแหงอาหาร ความดับ
แหงกายยอมมี เพราะความดับแหงอาหาร ความเกิดแหงเวทนายอมมี เพราะ
ความเกิดแหงผัสสะ ความดับแหงเวทนายอมมี เพราะความดับแหงผัสสะ
ความเกิดแหงจิตยอมมี เพราะความเกิดแหงนามรูป ความดับแหงจิตยอมมี
เพราะความดับแหงนามรูป ความเกิดแหงธรรมยอมมี เพราะความเกิดแหง
มนสิการ ความดับแหงธรรมยอมมี เพราะความดับแหงมนสิการ.
จบสมุทยสูตรที่ ๒

อมตวรรควรรณนา
อรรถกถาสมุทยสูตร
อมตวรรคที่ ๕ สมุทยสูตรที่ ๒. คําวา ความเกิดแหงกาย
เพราะการเกิดขึ้นแหงอาหาร หมายความวา การเกิดขึ้นพรอมแหงกาย
ยอมมีได เพราะการเกิดขึ้นพรอมแหงอาหาร. ในคําที่เหลือ ก็ทํานอง
เดียวกันนี้แหละ. สวนในคําวา เพราะการเกิดขึ้นพรอมแหงมนสิการ
(ความใสใจ) หมายความวา การเกิดขึ้นพรอมแหงธรรมอันเปนสวน
ประกอบแหงความตรัสรู ยอมมีไดเพราะการเกิดขึ้นพรอมแหงการเอาใจใส
อยางมีเหตุผล และธรรมคือนิวรณ (เครื่องกีดกั้น) จะเกิดมีไดก็เพราะการ
ไมเอาใจใสอยางมีเหตุผลเกิดขึ้น. ในพระสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัส
การตั้งสติไวอยางมั่นคงในอารมณ ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาสมุทยสูตรที่ ๒
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๓. มรรคสูตร *

วาดวยทางเปนที่ไปอันเอก
[๘๒๐] สาวัตถีนิทาน. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ครั้งหนึ่ง เมื่อแรก
ตรัสรู เราอยูที่ควงไมอชปาลนิโครธ ใกลฝงแมน้ําเนรัญชราในตําบลอุรุเวลา
เมื่อเราหลีกเรนอยูในที่ลบั ไดเกิดความปริวิตกขึ้นในใจอยางนั้นวา
[๘๒๑] ทางนี้เปนที่ไปอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย
เพื่อกาวลวงความโศกและความร่ําไร เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส
เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทํานิพพานใหแจง ทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔
สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ภิกษุพึงพิจารณาเห็นกายในกายอยู พิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนาอยู พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู หรือพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกเสีย ทางเปนที่ไปอันเอกนี้ เพือ่ ความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย เพื่อ
กาวลวงความโศกและความร่ําไร เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อ
บรรลุญายธรรม เพื่อทํานิพพานใหแจง ทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔.
[๘๒๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวสหัมบดีพรหมรูความ
ปริวิตกในใจของเราดวยใจ จึงหายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏเบื้องหนาเรา
เหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น ทาวสหัมบดีพรหมกระทําผาเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมมือมาทางเราแลวไดกลาววา
[๘๒๓] ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระสุคต
ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ทางนี้เปนที่ไปอันเอก เพื่อความ
บริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย เพื่อกาวลวงความโศกและความร่ําไร เพื่อความ
* ไมมีอรรถกถาแก
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ดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทํานิพพานใหแจง
หนทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔ สติปฏ ฐาน ๔ เปนไฉน ขาแตพระองคผูเจริญ
ภิกษุพึงพิจารณาเห็นกายในกาย. . . ในเวทนา... ในจิต . . . หรือในธรรม
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ขาแต
พระองคผูเจริญ ทางนี้เปนที่ไปอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย
เพื่อกาวลวงความโศกและความร่ําไร เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส
เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทํานิพพานใหแจง ทางนี้ คือ สติปฏ ฐาน ๔.
[๘๒๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทาวสหัมบดีพรหมไดกลาวดังนี้แลว
ครั้น แลวไดกลาวนิคมคาถาตอไปอีกวา
พระผูมีพระภาคเจาผูทรงเห็นความ
สิ้นชาติ และที่สุดชาติ ทรงอนุเคราะห
เพื่อประโยชนเกื้อกูล ทรงทราบทางเปน
ที่ไปอันเอก ในกาลกอนชนทั้งหลายขาม
โอฆะไดแลวดวยทางนี้ (ในอนาคต) จัก
ขามดวยหนทางนี้ (ในบัดนี้) ก็ขามอยู
ดวยหนทางนี้.
จบมรรคสูตรที่ ๓
๔. สติสูตร

ทรงเตือนภิกษุใหเปนผูมสี ติ
[๘๒๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเปนผูมีสติอยู
เถิด นี้เปนอนุศาสนีของเราสําหรับเธอทั้งหลาย ก็อยางไรเลา ภิกษุจึงจะชื่อวา
เปนผูมีสติ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็น
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กายในกายอยู .. . ในเวทนาอยู . . . ในจิตอยู . . . ยอมพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด อภิชฌาและโทมนัสในโลก
เสีย อยางนี้แล ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูมีสติ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเปน
ผูมีสติอยูเถิด นี้เปนอนุศาสนีของเราสําหรับเธอทั้งหลาย.
จบสติสูตรที่ ๔
อรรถกถาสติสูตร
สูตรที่ ๔. ครัน้ ทรงแสดงเหตุเกิดขึ้น (สมุทัย) ลวน ๆ เสร็จแลว
พระองคก็ตรัส (พระสูตรนี้) ตามอัธยาศัยของผูจะตรัสรูได.
จบอรรถกถาสติสูตร
๕. กุสลราสิสูตร

วาดวยกองกุศล
[๘๒๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อจะกลาววากองกุศล จะกลาวใหถูก
ตองกลาวถึงสติปฏฐาน ๔ เพราะวากองกุศลทั้งสิ้น ไดแกสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอม
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู . . . ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู . . . ยอม
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เมื่อจะกลาววากองกุศล
จะกลาวใหถูก ตองกลาวถึงสติปฏฐาน ๔ เพราะวากองกุศลทั้งสิ้นนี้ไดแกสติปฏฐาน ๔.
จบกุสลราสิสูตรที่ ๕
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๖. ปาฏิโมกขสูตร

วาดวยปาฏิโมกขสังวร
[๘๒๗] ครั้งนัน้ พระภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมโดยยอแก
ขาพระองค ซึ่งขาพระองคไดฟงแลวจะพึงเปนผูผูเดียว หลีกออกจากหมู
ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวเถิด.
[๘๒๘] พระผูม ีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนภิกษุ เพราะฉะนั้น
แหละ เธอจงชําระเบื้องตนในกุศลธรรมใหบริสทุ ธิ์เสียกอน ก็อะไรเปนเบื้องตน
ของกุศลธรรม เธอจงสํารวมในปาฏิโมกขสังวร จงถึงพรอมดวยมารยาทและ
โคจรเห็นภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย.
[๘๒๙] ดูกอนภิกษุ เมื่อใดแล เธอจักสํารวมในปาฏิโมกขสังวร
จักถึงพรอมดวยมารยาทและโคจร เห็นภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทาน
ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย เมื่อนั้น เธออาศัยศีลดํารงอยูในศีลแลว พึง
เจริญสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ดูกอนภิกษุ เธอจงพิจารณาเห็น
กายในกายอยู ... ในเวทนาอยู ... ในจิตอยู ... พิจารณาเห็นธรรมในธรรม
อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย
เมื่อใด เธอจักอาศัยศีลดํารงอยูในศีลแลว เจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้ อยาง
นี้ เมื่อนั้น เธอพึงหวังความเจริญในกุศลธรรมไดทีเดียว ตลอดคืนหรือวันที่
จักมาถึง ไมมีความเสื่อม.
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[๘๓๐] ครั้งนัน้ แล ภิกษุนั้นชื่นชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผูมี
พระภาคเจาแลวลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจากระทําประทักษิณ
แลวหลีกไป ภิกษุนั้นเปนผูผูเดียว หลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความ
เพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ไมนานนักก็กระทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอัน
ยอดเยี่ยม ทีก่ ุลบุตรทั้งหลายผูออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวย
ปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบ
แลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อความเปนอยางนั้นมิไดมี ก็แลภิกษุ
นั้นเปนพระอรหันตองคหนึ่งในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.
จบปาฏิโมกขสูตรที่ ๖
อรรถกถาปาฏิโมกขสูตร
ปาฏิโมกขสังวรสูตรที่ ๖. คําวา ผูสํารวมดวยความสํารวม
ในพระปาฏิโมกข ความวา พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงศีลที่
ประเสริฐที่สุดของศีลทั้ง ๔ อยาง จึงไดตรัสอยางนั้น. ทานปกฏกจุลนาคเถระ
กลาววา ศีล ก็คือการสํารวมในพระปาฏิโมกขนั่นเอง. ทานคานวา ขึ้นชื่อ
วาฐานะที่วาอีก ๓ ขอ เปนศีล ไมมี เมื่อไมยอมเห็นดวยอยางเด็ดขาดจึง
กลาวไว. มีชื่อวา อินทรียสังวร ก็สกั วาที่เปนไปในทวาร ๖ เทานั้น อาชีวปาริสุทธิ ก็สักวาที่เกิดปจจัยขึ้นโดยถูกตองตามทํานองคลองธรรมเทานั้น.
ชื่อวา ปจจัยนิสสิต ก็ตรงที่พิจารณาวาเพื่อประโยชนนี้ในปจจัยที่ไดมาแลว
บริโภค (เพราะฉะนั้น) วาโดยตรง ศีลก็คือการสํารวมในพระปาฏิโมกขเทา
นั้น. ปาฏิโมกขสังวรนั้น ของภิกษุใดแตกแลว ภิกษุนี้กไ็ มพึงกลาวไดวา
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จะรักษาศีลที่เหลือไวไดเพราะเหมือนคนหัวขาด ไมมีทางจะรักษามือเทาไวได
ฉะนั้น. สวนปาฏิโมกขสังวรนั้น ของภิกษุใด ไมเสียหาย ภิกษุนี้ ก็สามารถ
เพื่อทําศีลที่เหลือใหกลับเปนปกติไดอีกแลวรักษาขออื่น เหมือนคนหัวไมขาด
สามารถรักษาชีวิตไวไดฉะนั้น. เพราะฉะนั้น ศีลก็คือปาฏิโมกขสังวรนั่นเอง.
ดวยความสํารวมในพระปาฏิโมกขนั้น. คําวา ผูสํารวมแลว หมายความวา
ผูสํารวม เขาถึงคือประกอบดวยความสํารวมในพระปาฏิโมกข. คําวา ถึง
พรอมดวยอาจาระและโคจร คือสมบูรณทั้งอาจาระ ทั้งโคจร. คําวา
อณุมตฺเตสุ คือมีประมาณเล็กนอย. คําวา โทษ คือในธรรมที่เปนอกุศล
คําวา มีปกติเห็นภัย คือเห็นเปนของนากลัวโดยปกติ. คําวา ยึดมั่น
คือถือไวอยางถูกตอง. คําวา จงศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย ไดแก การยึด
ถือศึกษาสิกขาบทนั้น ๆ ในสิกขาบททั้งหลาย คือก็สิกขาบทไร ๆ ที่เกี่ยวกับ
กายหรือที่เกี่ยวกับวาจาที่ตองศึกษาในสวนสิกขาในสิกขาบททั้งหลายนั้นใดจง
สมาทานศึกษาสิกขาบททั้งหมดนั้น ดวยประการฉะนี้. นี้เปนความยอในพระ
สูตรนี้ สวนความพิสดาร ทานกลาวไวแลวในวิสุทธิมรรค. ดวยประการฉะนี้
ในพระสูตรนี้ พระผูม ีพระภาคเจาทรงแสดงแตปาฏิโมกขสังวรศีลเทานั้น.
จบอรรถกถาปฏิโมกขสูตรที่ ๖
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๗. ทุจริตสูตร

วาดวยทุจริต และสุจริต
[๘๓๑] ครั้งนัน้ ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ ฯลฯ แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส
ของพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค ซึ่งขาพระองค
ไดฟงแลว จะพึงเปนผูผูเดียว หลีกออกจากหมู ไมประมาท. มีความเพียร
มีใจเด็ดเดี่ยวเถิด.
[๘๓๒] พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ เพราะฉะนั้นแหละ
เธอจงชําระเบื้องตนในกุศลธรรมใหบริสุทธิ์เสียกอน ก็อะไรเปนเบื้องตนของ
กุศลธรรม เธอจักละกายทุจริต เจริญกายสุจริต จักละวจีทุจริต เจริญวจีสุจริต
จักละมโนทุจริต เจริญมโนสุจริต.
[๘๓๓] ดูกอนภิกษุ เมื่อใดแล เราจักละกายทุจริต เจริญกายสุจริต
จักละวจีทุจริต เจริญวจีสุจริต จักละมโนทุจริต เจริญมโนสุจริต เมื่อนั้น เธอ
พึงอาศัยศีลดํารงอยูในศีลแลว เจริญสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน เธอ
จงพิจารณาเห็นกายในกายอยู . . . ใน มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย เมื่อใดแล เธอจักอาศัยศีลเวทนาอยู ....ในจิตอยู . . . จงพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ ดํารงอยูในศีลแลว เจริญสติปฏฐาน ๔
เหลานี้ อยางนี้ เมื่อนั้น เธอพึงหวังความเจริญในกุศลธรรมไดทีเดียว ตลอดคืน
หรือวันที่จักมาถึง ไมมีความเสื่อมเลย ฯลฯ ก็แลภิกษุรูปนั้น เปนพระอรหันต
องคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.
จบทุจริตสูตรที่ ๗
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อรรถกถาทุจริตสูตร
สูตรที่ ๗. กายสุจริตและวจีสุจริตเปนปาฏิโมกขสังวรศีล มโนสุจริต
เปนศีลอีก ๓ ชนิด เพราะเหตุนั้น จึงเปนอันวาจตุปาริสุทธิศีล พระผูมีพระภาคเจา ไดทรงแสดงไวแลว. โดยนัยนี้ แมกรรมบถสามขอหลัง ในกุศลกรรม
บถสิบ ในปปญจสูตร และในอีกเกาสูตร ก็พึงทราบวาเปนศีลดวย. คําที่
เหลือ ตื้นทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาทุจริตสูตรที่ ๗
๘. มิตตสูตร*

การชักชวนใหเจริญสติปฏ ฐาน
[๘๓๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงอนุเคราะหชนเหลาใด
และชนเหลาใดพึงสําคัญถอยคําที่ควรฟง ชนเหลานั้นจะเปนมิตร อมาตย
ญาติหรือสายโลหิตก็ตาม เธอทั้งหลายพึงชักชวนชักนําใหตั้งอยูในการเจริญ
สติปฏฐาน ๔ สติปฏ ฐาน ๔ เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัย
นี้ ยอมพิจารณาเห็น. กายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌา และโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารนาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ยอม
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกอนภิกษุทั้ง
* ตั้งแต สูตรที่ ๘ เปนตนไป ไมมีอรรถกถาแก.
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หลาย เธอทั้งหลายพึงอนุเคราะหชนเหลาใด และชนเหลาใดพึงสําคัญถอยคําที่
ควรฟง ชนเหลานั้นจะเปนมิตร อมาตย ญาติหรือสายโลหิตก็ตาม เธอทั้ง
หลาย พึงชักชวนชักนําใหตั้งอยูในการเจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานั้น.
จบมิตตสูตรที่ ๘
๙. เวทนาสูตร

เจริญสติปฏฐานเพื่อรู เวทนา ๓
[๘๓๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปน
ไฉน คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ อทุกขมสุขเวทนา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เวทนา ๓ ประการนี้แล.
[๘๓๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔
เพื่อกําหนดรูเวทนา ๓ ประการนี้ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
อยู . . . ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้ เพื่อกําหนดรูเวทนา
๓ ประการนีแ้ ล.
จบเวทนาสูตรที่ ๙
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๑๐. อาสวสูตร

เจริญสติปฏฐานเพื่อละ อาสวะ ๓
[๘๓๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาสวะ ๓ ประการนี้ ๓ ประการ
เปนไฉน คือ กามาสวะ ๑ ภวาสวะ ๑ อวิชชาสวะ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อาสวะ ๓ ประการนี้แล.
[๘๓๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายควรเจริญสติปฏฐาน ๔
เพื่อละอาสวะ ๓ ประการนี้ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสโนโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนาอยู . . . ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู . . . ยอมพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายควรเจริญสติปฏฐาน ๔
เหลานี้ เพื่อละอาสวะ ๓ ประการนีแ้ ล.
จบอาสวสูตรที่ ๑๐
จบอมตวรรคที่ ๕

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อมตสูตร ๒. สมุทยสูตร ๓. มรรคสูตร ๔.สติสูตร ๕.
กุสลราสิสูตร ๖. ปาฏิโมกขสูตร ๗. ทุจริตสูตร ๘. มิตตสูตร ๙.
เวทนาสูตร ๑๐. อาสวสูตร
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คังคาทิเปยยาลแหงสติปฏฐานสังยุตที่ ๖

วาดวยผลของการเจริญสติปฏฐาน ๔
[๘๓๙] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคา
ไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุ
เมื่อเจริญสติปฏฐาน ๔ เมื่อกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ ก็เปนผูนอมไปสู
นิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูน ิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๘๔๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเมื่อเจริญสติปฏฐาน ๔ เมื่อ
กระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ อยางไร จึงจะเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนม
ไปสูนิพพาน โอนไปสูนพิ พาน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู.... ยอม
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเมื่อเจริญสติปฏฐาน ๔ เมื่อกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ อยางนี้แล จึง
จะเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูน ิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฯลฯ
[๘๔๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ เหลานี้
สังโยชน ๕ เปนไฉน คือ รูปราคะ ๑ อรูปราคะ ๑ มานะ ๑ อุทธัจจะ ๑
อวิชชา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ เหลานี้แล.
[๘๔๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔
เพื่อความรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละสังโยชนอันเปนสวน
เบื้องสูง ๕ เหลานี้แล สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
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ในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
อยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้ เพื่อความรูยิ่ง
เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ เหลา
นี้แล (สติปฏ ฐานสังยุต พึงใหพิสดารเหมือนมรรคสังยุต).
๖ สูตรวาดวยแมน้ําไหลไปสูทิศปราจีน ๖ สูตรวาดวยแมน้ําไหลไปสู
สมุทร ทั้งสองอยาง ๆ ละ ๖ รวมเปน ๑๒ เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวาวรรค.
จบสติปฏฐานสังยุต
พึงทราบใจความตามนัยที่กลาวไวในหนหลัง ในฉฬวรรค.
อรรถกถาสถาสติปฏฐานสังยุต ในอรรถกถาสังยุตตนิกาย ชื่อ
สารัตถปกาสินีจบแลว. (ตอภาคที่ ๒)

