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                             พระสตุตันตปฎก    
 
               สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค 
 
                                          เลมท่ี   ๓ 
 
         ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  
                                         พระองคนั้น   
 
             ๑.  ขันธสังยุต  มูลปณณาสก 
 
                               นกุลปตุวรรคท่ี  ๑ 
 
                                 ๑.  นกุลปตุสูตร  
 
           วาดวยกายเปรียบดวยฟองไข  
 
           [๑]    ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้  :- 
           สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ  เภสกฬาวัน (ปาเปน 
ที่นางยักษชื่อ เภสกฬา อยูอาศัย) อันเปนสถานที่ใหอภัยแกหมูมฤค  ใกล 
เมืองสุงสุมารคิระในภัคคชนบท   ฯลฯ   ครั้งน้ันแล   คฤหบดชีือ่นกุลบิดา 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ถวายอภิวาทแลว  นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขาง 
หน่ึง   แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   พระเจาขา   ขาพระองค 
เปนผูแกเฒา  เปนผูใหญ  ลวงกาลผานวัยแลว โดยลําดับ  รางกายกระสับ 
กระสาย    เจ็บปวยเนืองๆ    พระเจาขา  ก็ขาพระองคมิไดเห็นพระผูมี- 



พระภาคเจาและภิกษุทั้งหลาย     ผูใหเจริญใจอยูเปนนิตย  ขอพระผูมี-  
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พระภาคเจาโปรดสั่งสอนขาพระองค    ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรด    
พร่ําสอนขาพระองค ดวยธรรม  เปนไปเพ่ือประโยชน  เพ่ือความสุขแก 
ขาพระองคตลอดกาลนานเถิด.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา นั่น  ถูกแลว ๆ 
คฤหบดี  อันที่จริง  กายน้ีกระสับกระสายเปนดังฟองไข  อันหนังหุมไว 
ดูกอนคฤหบดี  ก็บุคคลผูบริหารกายน้ีอยู   พึงรูตัวไดชัดวาไมมีโรคไดแม 
เพียงครูเดียว  กจ็ะมีอะไรเลา  นอกจากความเปนคนเขลา ดูกอนคฤหบดี 
เพราะเหตุนี้แหละ  ทานพึงศึกษาอยางนี้วา  เมื่อเรามีกายกระสับกระสาย 
อยู   จิตของเราจักไมกระสับกระสาย   ดูกอนคฤหบดี   ทานพึงศึกษา 
อยางนี้แล.                                                            
           [๒]    ครั้งน้ันแล    คฤหบดีชื่อนี้นกุลบิดาชืน่ชมยินดีพระภาษิตของ 
พระผูมีพระภาคเจา    ลุกจากอาสนะ    ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา 
ทําประทักษิณแลว  เขาไปหาทานพระสารีบุตร อภิวาทแลว นั่งอยู ณ ที่ 
ควรสวนขางหนึ่ง.    ทานพระสารีบุตร     ไดกลาวกะนกุลปตุคฤหบดีวา 
ดูกอนคฤหบดี       อินทรยีของทานผองใสนัก    สหีนาของทานบริสุทธิ์  
เปลงปลั่ง     วันนี้    ทานไดฟงธรรมีกถาในท่ีเฉพาะพระพักตรพระผูมี 
พระภาคเจาหรือ. นกุลปตุคฤหบดีตอบวา  ขาแตทานผูเจริญ  ไฉนจะไม 
เปนอยางนี้เลา   พระผูมพีระภาคเจาทรงหลั่งอมฤตธรรมรดขาพเจาดวย 
ธรรมีกถา. 
           ส.  ดกูอนคฤหบดี       พระผูมพีระภาคเจาทรงหล่ังอมฤตธรรม 
รดทาน  ดวยธรรมีกถาอยางไรเลา. 
           น.  ขาแตทานผูเจริญ   (ขาพเจาจะเลาถวาย)  ขาพเจาเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจา ถวายอภิวาทแลว นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง แลว  
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ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  พระเจาขา  ขาพระองคเปนผูแกเฒา    
เปนผูใหญลวงกาลผานวัยแลวโดยลําดับ มีกายกระสับกระสาย เจ็บปวย 
เนืองๆ   พระเจาขา    ก็ขาพระองคมิไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาและภิกษุ 
ทั้งหลาย   ผูใหเจริญใจอยูเปนนิตย  ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดสั่งสอน 
ขาพระองค  ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดพร่ําสอนขาพระองคดวยธรรม 
ที่เปนไปเพ่ือประโยชน    เพ่ือความสุขแกขาพระองคตลอดกาลนานเถิด. 
เมื่อขาพเจากราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา นั่น ถูกแลวๆ 
คฤหบดี อันที่จริง กายน้ีกระ สับกระสาย เปนดังวาฟองไข อันหนังหุมไว 
ดูกอนคฤหบดีก็บุคคลผูบริหารกายน้ีอยู   พึงรูตัวไดชัดวาไมมีโรคไดแม 
เพียงครูเดียว  ก็จะมีอะไรเลา นอกจากความเปนคนเขลา ดูกอนคฤหบดี 
เพราะเหตุนั้นแหละ     ทานพึงศึกษาอยางนี้วา     เมื่อเรามีกายกระสับ 
กระสายอยู  จิตของเราจักไมกระสับกระสาย   ดูกอนคฤหบดี  ทานพึง 
ศึกษาอยางนี้แล   ขาแตทานผูเจริญ   พระผูมีพระภาคเจาทรงหลั่งอมฤต- 
ธรรมรดขาพเจาดวยธรรมีกถาอยางนี้แล.                                          
           [๓]    ส. ดูกอนคฤหบดี ก็ทานมิไดทูลสอบถามพระผูมีพระภาคเจา 
ตอไปวา   พระเจาขา   ดวยเหตุเทาไรหนอ   บุคคลจึงชื่อวาเปนผูมีกาย 
กระสับกระสาย  และเปนผูมีจิตกระสับกระสาย และก็ดวยเหตุเทาไรเลา 
บุคคลแมเปนผูมีกายกระสับกระสาย แตหาเปนผูมีจิตกระสับกระสายไม. 
           น.   ขาแตทานผูเจริญ   ขาพเจามาแมแตที่ไกล   เพ่ือจะทราบเน้ือ 
ความแหงภาษิตน้ันในสํานักทานพระสารีบุตร   ดลีะหนอ   ขอเน้ือความ 
แหงภาษิตน้ันจงแจมแจงกะทานพระสารีบุตรเถิด. 
           ส.  ดกูอนคฤหบดี ถาเชนนั้น ทานจงฟง   จงใสใจใหดี   เราจักกลาว.  
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           นกุลปตุคฤหบดีรับคําทานพระสารีบุตรแลว    ทานพระสารีบุตร   
จึงไดกลาววา  
 
                               สักกายทิฏฐิ  ๒๐  
 
           [๔]  ดูกอนคฤหบดี    ก็อยางไรเลา    บุคคลจึงชื่อวาเปนผูมีกาย 
กระสับกระสายดวย    จึงชื่อวาเปนผูมีจิตกระสับกระสายดวย    ดูกอน 
คฤหบดี  คือ  ปุถชุนในโลกน้ีผูมีไดสดับแลว  มิไดเห็นพระอริยะท้ังหลาย 
ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ   มิไดรับแนะนําในอริยธรรม   มิไดเห็น 
สัตบุรุษท้ังหลาย     ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ     มิไดรับแนะนําใน 
สัปปุริสธรรม ยอมเห็นรูปโดยความเปนตน  ๑  ยอมเห็นตนมีรูป ๑ ยอม 
เห็นรูปในตน   ๑   ยอมเห็นตนในรูป   ๑   เปนผูต้ังอยูดวยความยึดมั่นวา 
 เราเปนรูป    รูปของเรา    เมื่อเขาต้ังอยูดวยความยึดมั่นวา    เราเปนรูป 
 รูปของเรา   รูปนั้นยอมแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป   เพราะรูปแปรปรวน 
 เปนอยางอ่ืนไป   โสกะ   ปริเทวะ   ทุกข  โทมนสัและอุปายาสจึงเกิดข้ึน 
 ยอมเห็นเวทนาโดยความเปนตน   ๑   ยอมเห็นตนมีเวทนา   ๑   ยอมเห็น 
 เวทนาในตน  ๑  ยอมเห็นตนในเวทนา  ๑  เปนผูต้ังอยูดวยความยึดมั่นวา 
 เราเปนเวทนา  เวทนาของเรา  เมื่อเขาต้ังอยูดวยความยึดมั่นวา  เราเปน 
 เวทนา  เวทนาของเรา  เวทนาน้ันยอมแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป  เพราะ 
 เวทนาแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป   โสกะ   ปริเทวะ   ทุกข   โทมนัสและ 
 อุปายาสจึงเกิดข้ึน  ยอมเห็นสัญญา  โดยความเปนคน  ๑  ยอมเห็นตนมี 
 สัญญา ๑ ยอมเห็นสัญญาในตน ๑ ยอมเห็นตนในสัญญา ๑ เปนผูต้ังอยู 
 ดวยความยึดมั่นวา   เราเปนสัญญา   สัญญาของเรา   เมื่อเขาต้ังอยูดวย  
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ความยึดมั่นวา เราเปนสัญญา สัญญาของเรา สัญญาน้ันยอมแปรปรวน    
เปนอยางอ่ืนไป เพราะสัญญาแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป โสกะ ปริเทวะ 
ทุกข โทมนสัและอุปายาสจึงเกิดข้ึน ยอมเห็นสังขารโดยความเปนคน ๑ 
ยอมเห็นตนมีสังขาร ๑ ยอมเห็นสังขารในตน ๑ ยอมเห็นตนในสังขาร ๑ 
เปนผูต้ังอยูดวยความยึดมั่นวา   เราเปนสังขาร   สงัขารของเรา   เมื่อเขา 
ต้ังอยูดวยความยึดมั่นวา  เราเปนสังขาร  สังขารของเรา  สังขารนั้นยอม 
แปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป     เพราะสังขารแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป 
โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข โทมนัสและอุปายาสจึงเกิดข้ึน  ยอมเห็นวิญญาณ 
โดยความเปนคน ๑  ยอมเห็นตนมีวิญญาณ ๑  ยอมเห็นวิญญาณในตน ๑ 
ยอมเห็นตนในวิญญาณ   ๑      เปนผูต้ังอยูดวยความยึดมั่นวา   เราเปน 
วิญญาณ   วิญญาณของเรา   เมื่อเขาต้ังอยูดวยความยึดมั่นวา   เราเปน 
วิญญาณ  วิญญาณของเรา  วิญญาณน้ันยอมแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป 
เพราะวิญญาณแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป  โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส 
และอุปายาสจึงเกิดข้ึน ดูกอนคฤหบดี  ดวยเหตุอยางนี้แล  บุคคลจึงชื่อวา 
เปนผูมีกายกระสับกระสาย และเปนผูมีจิตกระสับกระสาย. 
           [๕]  ดูกอนคฤหบดี   ก็อยางไรเลา   บุคคลแมเปนผูมีกายกระสับ 
กระสาย แตหาเปนผูมีจิตกระสับกระสายไม  ดูกอนคฤหบดี คือ อริยสาวก 
ในธรรมวินัยนี้ ผูไดสดับแลว  ผูเห็นพระอริยะท้ังหลาย  ผูฉลาดในธรรม 
ของพระอริยะ  ผูไดรับแนะนําดีแลวในอริยะธรรม  ผูเห็นสัตบุรุษท้ังหลาย 
ผูฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ      ผูไดรบัแนะนําดีแลวในสัปปุรสิธรรม 
ยอมไมเห็นรูปโดยความเปนตน ๑  ยอมไมเห็นตนมีรูป ๑  ยอมไมเห็นรูป 
ในตน  ๑    ยอมไมเห็นตนในรูป  ๑    ไมเปนผูต้ังอยูดวยความยึดมั่นวา 
เราเปนรูป    รูปของเรา    เมื่ออริยสาวกน้ันไมต้ังอยูดวยความยึดมั่นวา  
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เราเปนรูป  รปูของเรา  รปูนั้นยอมแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป  เพราะรูป    
แปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัสและอุปายาส 
จึงไมเกิดข้ึน  ยอมไมเห็นเวทนาโดยความเปนตน  ๑     ยอมไมเห็นตนมี 
เวทนา ๑  ยอมไมเห็นเวทนาในตน ๑  ยอมไมเห็นตนในเวทนา ๑  ไมเปน 
ผูต้ังอยูดวยความยึดมั่นวา  เราเปนเวทนา  เวทนาของเรา  เมื่ออริยสาวก 
นั้นไมตั้งอยูดวยความยึดม่ันวา  เราเปนเวทนา  เวทนาของเรา เวทนาน้ัน 
ยอมแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป   เพราะเวทนาแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป 
โสกะ   ปริเทวะ   ทุกข   โทมนัสและอุปายาสจึงไมเกิดข้ึน   ยอมไมเห็น 
สัญญาโดยความเปนตน ๑  ยอมไมเห็นตนมีสัญญา ๑  ยอมไมเห็นสัญญา 
ในตน ๑ ยอมไมเห็นตนในสัญญา  ๑   ไมเปนผูต้ังอยูดวยความยึดมั่นวา 
เราเปนสัญญา    สัญญาของเรา    เม่ืออริยสาวกน้ันไมต้ังอยูดวยความ 
ยึดมั่นวา   เราเปนสัญญา  สัญญาของเรา  สัญญานั้นยอมแปรปรวนเปน 
อยางอ่ืนไป   เพราะสัญญาแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป   โสกะ   ปริเทวะ 
ทุกข    โทมนัสและอุปายาสจึงไมเกิดข้ึน    ยอมไมเห็นสังขารโดยความ 
เปนตน ๑  ยอมไมเห็นตนมีสังขาร ๑  ยอมไมเห็นสังขารในตน ๑ ยอมไม 
เห็นตนในสังขาร  ๑    ไมเปนผูต้ังอยูดวยความยึดม่ันวา  เราเปนสังขาร 
สังขารของเรา    เมื่ออริยสาวกน้ันไมต้ังอยูดวยความยึดมั่นวา    เราเปน 
สังขาร  สังขารของเรา สังขารนั้นยอมแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป เพราะ 
สังขารแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป   โสกะ   ปริเทวะ   ทุกข  โทมนัสและ 
อุปายาสจึงไมเกิดข้ึน ยอมไมเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑   ยอมไม 
เห็นตนมีวิญญาณ ๑   ยอมไมเห็นวิญญาณในตน ๑   ยอมไมเห็นตนใน 
วิญญาณ    ๑       ไมเปนผูต้ังอยูดวยความยึดมั่นวา    เราเปนวิญญาณ 
วิญญาณของเรา  เมื่ออริยสาวกน้ันไมต้ังอยูดวยความยึดมั่นวา  เราเปน 
วิญญาณ  วิญญาณของเรา  วิญญาณน้ันยอมแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป  
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เพราะวิญญาณแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส  
และอุปายาสจึงไมเกิดข้ึน     ดูกอนคฤหบดี     อยางน้ีแลบุคคลแมมีกาย 
กระสับกระสาย แตหาเปนผูมีจิตกระสับกระสายไม. 
           ทานพระสารีบุตรไดกลาวคําน้ีแลว     นกลุปตุคฤหบดีชื่นชมยินด ี
ภาษิตของทานพระสารีบุตร ฉะน้ีแล. 
                                   จบ  นกลุปตุสูตรที่  ๑ 
 

                                    สารัตถปกาสินี 
         อรรถกถาสังยุตตนิกาย  ขันธวารวรรค 
 
                อรรถกถานกุปตุสูตรท่ี  ๑  
 
           นกุลปตุวรรคสูตรท่ี  ๑  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
           บทวา ภคฺเคสุ  ไดแก ในชนบทมีชื่ออยางนี้. 
           บทวา    สุสุมารคิเร  ไดแก  ในนครช่ือสุงสุมารคิระ  เลากันมาวา 
เมื่อสรางนครน้ัน     จระเขรอง     ฉะน้ันคนท้ังหลายจึงต้ังชื่อนครนั้นวา 
สุงสุมารคิระ.  บทวา เภสกฬาวเน   ความวา  ในปาท่ีไดชื่ออยางนี้ เพราะ 
ยักษิณีชื่อเภสกฬาสิงอยู  ปาน้ันแหละ  เรียกวา  มิคทายะ  เพราะเปนที่ 
ใหอภัยแกหมูเนื้อ     พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยนครนั้นในชนบทนั้น 
ประทับอยูในไพรสณฑนั้น. บทวา  นกุลปตา ไดแก เปนบิดาของทารก 
ชื่อน้ีกุละ.  
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           บทวา   ชิณฺโณ  ไดแก เปนผูคร่ําคราเพราะชรา.  บทวา   วุฑฺโฒ   
ไดแก  เปนผูเจริญวัย.  บทวา  มหลฺลโก  ไดแก  เปนคนแกนับแตเกิด. บทวา 
อทฺธคโต  ไดแก  ลวงกาล ๓.  บทวา วโยอนุปฺปตฺโต ไดแกลวงกาล ๓ นั้นๆ 
ถึงปจฉิมวัยตามลําดับ.  บทวา  อาตุรกาโย  ไดแก มีกายเจ็บไข.  ความจริง 
สรีระนี้แมมีวรรณะดังทอง    ก็ชื่อวากระสับกระสายอยูนั่นเอง    เพราะ  
อรรถวาไหลออกเปนนิจ  แตวาโดยพิเศษ  สรรีะนั้นยอมมีความกระสับ 
กระสาย  ๓  อยาง  คือ  กระสับกระสายเพราะชรา  ๑   กระสับกระสาย 
เพราะพยาธิ ๑  กระสับกระสายเพราะมรณะ ๑  ใน ๓ อยางนั้น เพราะ 
ความเปนคนแก     จึงชื่อวากระสับกระสายเพราะชรานั้นก็จริง     ถึง 
อยางนั้น   ในท่ีนี้ทานก็ประสงคเอาความท่ีสรีระนั้น    กระสับกระสาย 
เพราะพยาธิ   เพราะเปนโรคอยูเนืองๆ.   บทวา   อภกิฺขณาตงฺโก   ไดแก 
เปนโรคเนืองๆ   คือเปนโรคอยูเรื่อย.  บทวา   อนจิฺจทสฺสาวี    ความวา 
ขาพระองคไมอาจมาในขณะท่ีปรารถนาๆ     ไดเฝาบางคราวเทาน้ัน 
 มิไดเฝาตลอดกาล.   บทวา    มโนภาวนียาน  ไดแก ผูใหเจริญใจ    ก็เม่ือ 
ขาพระองคเห็นภิกษุเหลาใด  จิตยอมเจริญดวยอํานาจกุศล ภิกษุเหลาน้ัน 
ไดแกพระมหาเถระมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนตน    ชื่อวา 
เปนผูใหเจริญใจ.  บทวา  อนุสาสตุ ไดแกขอโปรดสั่งสอนบอย ๆ.   จริงอยู 
สอนครั้งแรกชื่อวาโอวาท  สอนครั้งตอ ๆ ไปชื่อวาอนุสาสนี.  อีกอยางหนึ่ง 
สอนในเรื่องที่มีแลวชื่อวาโอวาท      สอนตามแบบแผนคือตามประเพณี 
นั่นแหละในเรื่องที่ยังไมมีชื่อวาอนุสาสนี.  อีกอยางหน่ึง   คําวาโอวาทก็ดี 
คําวา   อนุสาสนี   ก็ดี  โดยอรรถเปนอยางเดียวกันทีเดียว   ตางกันเพียง 
พยัญชนะเทาน้ันเอง. 
           บทวา  อาตุโร  หายั  ตัดเปน  อาตุโร  หิ  อย.  ความวา  กายน้ีมีสี  
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เหมือนทอง   แมเสมอดวยไมประยงค   ก็ชื่อวากระสับกระสาย   เพราะ    
อรรถวาไหลออกเปนนิจ.   บทวา  อณฑฺภูโต  ความวา  เปนเหมือนฟองไข 
ใชการไมได  ฟองไขไกก็ตาม  ฟองไขนกยูงก็ตาม  ที่คนเอามาทําเปน 
ลูกขาง    จับโยนหรือขวางไป   ไมอาจจะเลนได   ยอมแตกในขณะน้ัน 
นั่นเอง  ฉันใด  กายแมนี้กฉั็นนั้น  เม่ือคนเหยียบชายผาก็ดี  สะดุดตอก็ดี 
ลมลง   ยอมแตกเปนเหมือนฟองไข   ฉะน้ันทานจึงกลาววา   อณฺฑภูโต. 
บทวา  ปริโยนทฺโธ  ไดแก  เพียงผิวหนังท่ีละเอียดหุมไว  เพราะฟองไขมี 
เปลือกแข็งหุมไวฉะน้ันแมเหลือบยุงเปนตนแอบเขาไปเจาะผิวท่ีฟองไขนั้น 
ก็ไมอาจใหน้ําเยื่อไขไหลออกมาได   แตที่กายน้ี   เจาะผิวหนังทําไดตาม 
ปรารถนา  กายน้ีผิวหนังที่ละเอียดหุมไวอยางนี้.  บทวา  กิมฺตฺร  พาลฺยา 
ความวา   อยางอ่ืนนอกจากความออนแอ   จะมีอะไรเลา    กายนี้ออนแอ 
จริงๆ. บทวา ตสฺมา ไดแก เพราะกายน้ีเปนอยางนี้ 
           บทวา   เตนุปสงฺกมิ   ความวา   คฤหบดีชื่อนี้กุลบิดา   เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนสัทธรรมจักรพรรดิ     ตอมาประสงคจะทํา 
ความเคารพพระธรรมเสนาบดี     จึงเขาไปหาพระสารีบุตรถึงท่ีอยู 
เหมือนราชบุรุษเขาเฝาพระเจาจักรพรรดิแลวตอมาจึงเขาไปหา 
ทานปรินายกรัตน (อัครมหาเสนาบดี).  บทวา วิปฺปสนฺนามิ  ไดแก ผองใส 
ดวยดี.  บทวา  อินฺทฺริยานิ  ไดแก  อินทรียมีใจเปนที่  ๖.  บทวา  ปริสุทฺโธ 
ไดแก ปราศจากโทษ.  คําวา  ปริโยทาโต  เปนไวพจนของคําวา ปริสุทฺโธ 
นั่นเอง.  จริงอยู  ทานพระสารีบุตรนี้ ทานเรียกวา ปริโยทาโต เพราะทาน 
ปราศจากอุปกิเลสนั่นเอง  มิใชเพราะเปนคนขาว. คฤหบดีพอเห็นความ 
ผองแผวของพระสารีบุตรเทาน้ัน   กร็ูวาทานมีอินทรียผองใส.  ไดยินวา 
นี้เปนปญญาคาดคะเนของพระเถระ.  
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        บทวา กหฺหิ   โน  สิยา ความวา เพราะเหตุไรทานจักไมไดปญญา   
นั้นเลา  อธิบายวา ไดแลวทีเดียว.  ดวยบทน้ี ทานแสดงอะไรแสดงวาเปน  
ผูคุนเคยกับพระศาสดา. 
         ไดยินวา    คฤหบดนีี้จําเดิมแตไดเห็นพระศาสดา    ก็ไดความรัก 
ดุจวาตนเปนบิดา    ฝายอุบาสิกาของทานก็ไดความรักดุจตนเปนมารดา. 
ทานท้ังสองเรียกพระผูมีพระภาคเจาผูศาสดาวา   บุตรของเรา.  จริงอยู 
ความรักของทานท้ังสองนั้นมีมาแลวในภพอ่ืนๆ.   ไดยินวาอุบาสิกาน้ัน 
ไดเปนมารดา  สวนคฤหบดีนั้นไดเปนบิดาของพระตถาคต   ๕๐๐   ชาติ. 
อุบาสิกาเปนยายและเปนปา-นา    อุบาสกเปนปู     และเปนอา    ตลอด 
๕๐๐    ชาติอีก.   รวมความวา    พระศาสดาทรงเจริญเติบโตในมือของ 
ทานท้ังสองนั้นเองส้ิน ๑,๕๐๐ อัตภาพ.  ดวยเหตุนั้นนั่นแล ทานท้ังสองน้ัน 
จึงน่ังพูดในสํานักของพระศาสดาใชคําที่ใคร ๆ ไมสามารถจะพูดใน 
ที่ไกลบุตรและธิดาได.    ก็ดวยเหตุนี้นี่แล     พระผูมีพระภาคเจาจึงทรง 
ต้ังทานท้ังสองน้ันไวในตําแหนงเอตทัคคะดวยพระดํารัสวา    ภิกษ ุ
ทั้งหลาย   บรรดาอุบาสกสาวกท่ีสนิทสนมของเรา   นกุลปตา   คฤหบดี 
จัดเปนเลิศ   บรรดาอุบาสกิา   สาวิกา   ที่สนิมสนมของเรา   นกลุมาตา 
คหปตานี  เปนเลิศ ดังน้ันพระองคเมื่อจะทรงประกาศความเปนผูสนิทสนมน้ี 
จึงตรัสคํามีอาทิวา  กหฺหิ โน สิยา  ดงัน้ี. 
           บทวา อมเตน  อภสิิตฺโต ความวา ฌานก็ดี   วิปสสนาก็ดี  มรรคก็ด ี
ผลก็ดี   อะไรอ่ืนในที่นี้ไมพึงเห็นวา   อมตาภิเสก (คือการโสรจสรงดวย 
น้ําอมฤต)  แตพระธรรมเทศนาที่ไพเราะเทาน้ัน  พึงทราบวา  อมตาภิเสก. 
บทวา ทูรโตป   ไดแก จากภายนอกแวนแควนบาง ภายนอกชนบทบาง.  
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           คําวา อสุตวา ปุถุชฺชโน นี้มีอรรถดังกลาวมาแลวน่ันแล พึงทราบ   
วินิจฉัยในคําวา   อริยาน   อทสฺสาวี   เปนตนดังตอไปนี้   พระพุทธเจา  
พระปจเจกพุทธเจา   และพระสาวกท้ังหลายกลาววา   อริยะเพราะไกล 
จากกิเลส   เพราะไมดําเนินไปในความเส่ือม   เพราะดําเนินไปในความ 
เจริญ  เพราะโลกพรอมดวยเทวโลกพึงดําเนินตาม    อน่ึง  พระพุทธเจา 
ทั้งหลายน้ันแล     เปนพระอริยะในโลกนี้     อยางท่ีทานกลาวไววา 
พระตถาคตทานเรียกวาอริยะในโลกพรอมท้ังเทวโลก  ฯลฯ  ดงัน้ี  ก็พึง 
ทราบวินิจฉัยในคําวา   สปฺปุริสาน  ดงัตอไปนี้  พระปจเจกพุทธเจาและ 
พระสาวกของตถาคต     พึงทราบวาสัตบุรุษ     จริงอยูทานเหลาน้ัน 
ทานกลาววาสัตบุรุษ  เพราะเปนคนงาม เพราะประกอบดวยคุณอันเปน 
โลกุตตระ อนึ่ง ทานท้ังหมดนั้น ทานกลาวไววาเปนทั้ง  ๒ อยาง จริงอยู 
แมพระพุทธเจาท้ังหลายเปนพระอริยะดวยเปนสัปบุรุษดวย      แม 
พระปจเจกพุทธเจา และพระสัมมาสัมพุทธเจาก็เรียกอยางนั้นเหมือนกัน 
เหมือนพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             บุคคลใดแล   เปนผูกตัญูกตเวที  เปน 
              นักปราชญ  เปนกัลยาณมิตร  และเปนผูมีความ 
              ภักดีอันมั่นคง  กระทํากิจของผูไดรับทุกขโดย 
              เคารพ  บัณฑิตทั้งหลายเรียกบุคคลผูเชนนั้นวา 
              เปนสัปปุรุษ. 
           บทวา    กลฺยาณมตฺิโต  ทฬฺหภตฺติ  จ  โหติ    ความวา  ก็พุทธสาวก 
ทานกลาวไวดวยบทเพียงเทาน้ี   พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายทานกลาว 
ดวยคุณมีกตัญุตา เปนตน.  
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           ผูใดมีปกติไมเห็นพระอริยะเจาเหลาน้ันในบัดนี้ และไมทําความดี    
ในการเห็น    ผูนั้นพึงทราบวาเปนผูไมเห็นพระอริยะเจา    และผูไมเห็น 
พระอริยะเจานั้นมี  ๒  จําพวก  คือผูไมเห็นดวยจักษุพวกหน่ึง  ผูไมเห็น 
ดวยญาณพวกหนึ่ง ใน ๒ พวกน้ัน ผูไมเห็นดวยญาณทานประสงคเอา 
ในที่นี้.  แมผูที่เห็นพระอริยะเจาดวยมังสจักษุ  หรือดวยทิพยจักษุ  กช็ื่อวา 
เปนอันไมเห็นอยูนั่นเอง   เพราะถือเอาเพียงสี   (รูป)   แหงจักษุเหลาน้ัน 
ไมใชถือเอาโดยเปนอารมณแหงอริยปญญา     แมสัตวเดียรัจฉาน     ม ี
สุนัขบานและสุนัขจ้ิงจอกเปนตน   ยอมเห็นพระอริยเจาดวยจักษุ   และ 
สัตวเหลาน้ันจะชื่อวาไมเห็นพระอริยเจาก็หามิได 
 

                  ในขอนั้นมีเรื่องนี้เปนอุทาหรณ 
           เลากันมาวา  อุปฏฐากของพระเถระผูขีณาสพ ผูอยู ณ  จิตรลดา- 
บรรพต    เปนผูบวชเม่ือแก    วันหน่ึงทานเที่ยวบิณฑบาตกับพระเถระ 
ถือบาตรและจีวรของพระเถระเดินไปขางหลังถามพระเถระวา 
ทานขอรับ     ข้ึนชื่อวาพระอริยเจาท้ังหลายเปนเชนไร.      พระเถระ 
ตอบวา     บคุคลบางตนในโลกน้ีเปนคนแก     ถือบาตรและจีวรของ 
พระอริยะท้ังหลาย  ทําวัตรปฏิบัติ  แมเท่ียวไปดวยกัน  ก็ไมรูจักพระอริยะ 
ผูมีอายุ  พระอริยะท้ังหลายรูไดยากอยางนี้.  แมเมื่อทานกลาวอยางนั้น 
ทานก็ยังไมรูอยูนั้นเอง   เพราะฉะนั้น การเห็นดวยจักษุและการเห็น 
ดวยญาณ   (ปญญา)   กช็ือ่วาเห็น   เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไววา   ดูกอน   วักกลิ   ประโยชนอะไรดวยกายเนาที่ทานเห็นอยูนี้. 
ผูใดแลเห็นธรรม   ผูนั้นชือ่วาเห็นเรา.   ผูใดเห็นเรา   ผูนั้นชื่อวาเห็นธรรม. 
เพราะฉะน้ัน     แมผูที่เหน็ดวยจักษุไมเห็นอนิจจลักษณะเปนตนที่  
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พระอริยะท้ังหลายเห็นดวยญาณ   และไมบรรลุธรรมท่ีพระอริยะบรรลุ    
แลว    พึงทราบวาไมเห็นพระอริยะ     เพราะไมเห็นธรรมอันกระทํา 
ความเปนพระอริยะ  และไมเห็นความเปนพระอริยะ. 
           บทวา  อริยธมมฺสสฺ  อโกวิโท  ไดแกผูไมฉลาดในอริยธรรมตาง 
โดยสติปฏฐานเปนตน  ก็ในคําวา  อริยธมฺเม  อวินโีต  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
                             ขึ้นชื่อวาวินัย  ม ี ๒ อยาง  ใน  ๒  อยางน้ี 
               แตละอยางแบงเปน  ๕ อยาง  ทานเรียกปุถุชนนี้ 
               วา  มิไดรับแนะนํา  เพราะไมมีวินัยน้ัน. 
           ก็วินัยนี้มี ๒ อยาง คือ สังวรวินัย  ๑  ปหานวินัย ๑  และในวินัย 
๒ อยางนี้  วินัยแตละอยางแบงเปน  ๕  อยาง. 
           แมสังวรวินัยก็มี  ๕  อยาง  คือ  สลีสังวร  สติสังวร   ญาณสังวร 
ขันติสังวร  วิริยสังวร. 
           แมปหานวินัยก็มี   ๕   อยาง   คือ   ตทังคปหาน   วิกขัมภนปหาน 
สมุจเฉทปหาน  ปฏิปสสทัธิปหาน  นิสสรณปหาน. 
           ใน  ๕   อยางนั้น  สังวรในประโยควา  อิมนิา  ปาฏิโมกขฺสวเรน 
อุเปโต   โหติ   สมุเปโต   ภิกษุเปนผูเขาถึงแลว   เขาถึงพรอมแลว   ดวย 
ปาฏิโมกขสังวรน้ี นี้ชื่อวา  สีลสังวร  สังวรในประโยควา  รกฺขติ  จกฺขุนฺทฺรยิ 
จกฺขุนฺทฺริเย  สวร  อาปชฺชติ  ภิกษุยอมรักษาจักขุนทรีย  ถึงความสํารวม 
ในจักขุนทรีย นี้ชื่อวา สติสังวร สังวรในคาถาวา  
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               ยานิ  โสตานิ  โลกสฺมึ                สติ  เตส  นิวารณ                  
           โสตาน   สวร   พฺรูมิ                  ปฺาเยเต   ปถิยฺยเรา  
                        กระแสเหลาใดในโลก     สติเปนเครื่องกั้นกระแส  
              กระแสเหลาน้ัน 
                        เรากลาวสติวาเปนเครื่องกั้นกระแส 
              ทั้งหลาย  กระแสเหลาน้ันอันบัณฑิตจะปดได 
              ดวยปญญา.  นี้ชื่อวา  ญาณสังวร                 
           สังวรในประโยควา ขโม  โหติ  สีตสฺส  อุณฺหสฺส  ภิกษุยอมอดทน 
ตอหนาวตอรอน   นี้ชื่อวา   ขันติสังวร   สังวรในประโยควา   อุปฺปนฺน 
กามวิตกฺก   นาธิวาเสติ   ภิกษุอดกลั้นกามวิตกท่ีเกิดข้ึนแลวไมได  นี้ชื่อ 
วิริยสังวร     อน่ึง  สังวรท้ังหมดน้ีทานเรียกวา  สังวร  เพราะเปนเครื่อง 
ปดกั้นกายทุจริตเปนตนท่ีจะพึงปดกั้นตามหนาที่ของตน     และทาน 
เรียกวา     วนิัย     เพราะเปนเครื่องกําจัดกายทุจริตเปนตนที่จะพึงกําจัด 
ตามหนาที่ของตน   สังวรวินัยพึงทราบวา   แบงเปน  ๕   อยาง   ดวย 
ประการฉะน้ีกอน.                                                  
           อน่ึง  ในวิปสสนาญาณมีนามรูปปริจเฉทญาณเปนตน    การละ 
อนัตถะนั้นๆดวยวิปสสนาญาณน้ันๆ     เหมือนการละความมืดดวย 
แสงประทีปน่ันแล   โดยความเปนปฏิปกษกัน   คือ   ละสักกายทิฏฐิดวย 
การกําหนดนามรูป     ละทิฏฐิที่ไมมีเหตุและทิฏฐิที่มีเหตุไมเสมอกันดวย 
การกําหนดปจจัย      ละวิจิกิจฉาดวยกังขาวิตรณวิสุทธิอันเปนสวน 
เบื้องปลายแหงการกําหนดปจจัยนั้นแหละ  ละการยึดถือวา  เรา  ของเรา 
ดวยการพิจารณานามรูปโดยเปนกลาป    ละสัญญาในส่ิงท่ีไมใชทางวา 
เปนทางดวยมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ      ละอุจเฉททิฏฐิดวยการเห็น  
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ความเกิดของนามรูป     ละสัสสตทิฏฐิดวยการเห็นความดับของนามรูป    
ละสัญญาในส่ิงท่ีมีภัยวาไมมีภัย ดวยการเห็นนามรูปวาเปนภัย ละสัญญา 
ในอิสสาทะความยินดี    ดวยการเห็นอาทีนพโทษ    ละสัญญาในอภิรติ 
ความยินดี     ดวยนิพพิทานุปสสนา     ละความไมอยากปลอย     ดวย 
มุญจิตุกามยตาญาณ   ละความไมวางเฉยดวยอุเบกขาญาณ   ละภาวะท่ีเปน 
ปฏิโลมในธรรมฐิติญาณ  และในนิพพานดวยอนุโลมญาณ ละการยึดถือ 
นิมิตในสังขารดวยโคตรภูญาณ นี้ชื่อวา ตทังคปหาน. 
           อน่ึง    การละธรรมมีนิวรณเปนตนนั้นๆ    ดวยอุปจารสมาธิและ 
อัปปนาสมาธินั่นแล เหมือนการก้ันสาหรายบนผิวน้ําดวยการก้ันดวยไม 
โดยหามภาวะ  คือความเปนไปเสีย นี้ชื่อวา วิกขัมภนปหาน. 
           การละหมูกิเลสที่เปนฝกฝายสมุทัย    ที่กลาวไวโดยนัยเปนตนวา 
เพ่ือละทิฏฐิในสันดานของตนโดยมรรคน้ันๆ    เพราะทําอริยมรรค   ๔ 
ใหเกิด   โดยมิใหเกิดข้ึนอยางเด็ดขาด   นี้ชื่อวาสมุจเฉทปทาน.       อน่ึง 
การระงับกิเลสทั้งหลายในขณะแหงผลจิต นี้ชื่อวาปฏิปสสัทธิปหาน. 
           พระนิพพานท่ีละสังขตธรรมไดหมด     เพราะสลัดสังขตธรรม 
ทั้งหมดได นี้ชื่อวา นิสสรณปหาน. 
           อีกอยางหนึ่ง  ปหานท้ังหมดน้ี  เหตุที่ทานเรียกวา  ปหาน  เพราะ 
อรรถวา   สละ   เรียกวา   วินัย   เพราะอรรถวา   กาํจัด   ฉะน้ันทานจึง 
เรียกวา   ปหานวินัย.  อีกอยางหน่ึง   ปหานน้ีทานเรียกวา   ปหานวินัย 
เพราะมีการละกิเลสนั้นๆ     และเพราะมีการกําจัดกิเลสนั้นๆ     แม 
ปหานวินัย  ก็พึงทราบวา  แบงเปน ๕  ดวยประการฉะน้ี. 
           วินัยนี้โดยสังเขปมี  ๒  อยาง  โดยประเภทมี  ๑๐  อยาง  ยอมไมมี 
แกปุถุชนผูไมไดศึกษานั้น   เพราะเปนผูทําลายสังวร   และเพราะไมละ  
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สิ่งท่ีควรละ ฉะน้ันปุถุชนน้ีทานจึงเรียกวา ผูไมไดรับแนะนํา  เพราะไมมี    
วินัยนั้น.  แมในคําน้ีวา   สปฺปุริสาน  อทสฺสาวี  สปฺปุริสธมฺมสสฺ  อโกวิโท 
สปฺปุริสธมฺเม อวีนีโต   กน็ัยนี้.ความจริง คําน้ีวาโดยอรรถไมแตกตางกัน 
เลย. เหมือนอยางที่ตรัสวา ผูเปนอริยะก็คือสัตบุรุษ   ผูเปนสัตบุรุษก็คือ 
อริยะ   ธรรมของอริยะก็คือธรรมของสัตบุรุษ   ธรรมของสัตบุรุษก็คือ 
ธรรมของอริยะ  วินัยของอริยะก็คือวินัยของสัตบุรุษ  วินัยของสัตบุรุษ 
ก็คือวินัยของอริยะ. คําวา อริเย ก็ตาม สปฺปุริเส ก็ตาม อริยธมฺเม  ก็ตาม 
สปฺปุริสธมฺเม   ก็ตาม  อริยวินเย   ก็ตาม   สปฺปุริสวินเย   ก็ตาม  นี้ๆ เปน 
อยางเดียวกัน มีอรรถอันเดียวกัน เสมอกัน เทากัน มีสภาพเปนอยางนั้น 
อ่ืนๆก็เปนอยางนั้น.   
           บทวา  รูป  อตฺตโต  สมนุปสฺสติ ความวา ภิกษุบางรูปในศาสนาน้ี 
พิจารณาเห็นรูปโดยความเปนตนวา   รูปอันใด   เราก็อันนั้น   เราอันใด 
รูปก็อันนั้น พิจารณาเห็นรูปและอัตตาวาเปนอยางเดียวกัน. ภิกษุบางรูป 
ในศาสนานี้พิจารณาเห็นรูปโดยความเปนตน ฯลฯ พิจารณาเห็นรูปและ 
ตนวาเปนอยางเดียวกัน รวมความวา  ยอมเห็นรูปดวยทิฏฐิวา  ตนเหมือน 
ประทีปน้ํามันที่กําลังตามอยู คนยอมเห็นเปลวไฟและสีเปนอยางเดียวกัน 
วา เปลวไฟอันใด สีก็อันนั้น สีอันใด เปลวไฟก็อันนั้น.บทวา รูปวนฺต วา 
อตฺตาน  ความวา  ยึดสิ่งที่ไมมีรูปวาเปนตน  ยอมพิจารณาเห็นสิ่งท่ีไมมี 
รูปนั้นวามีรูป  เหมือนเห็นตนไมที่มีเงา. บทวา  อตฺตนิ  วา  รูป  ความวา 
ยึดสิ่งที่ไมมีรูปนั่นแหละวาเปนตน   พิจารณาเห็นรูปในตน   เหมือนกลิ่น 
ในดอกไม.บทวา รูปสฺมึ วา อตฺตาน ความวา ยึดสิ่งที่ไมมีรูปนั่นแลวาตน 
พิจารณาเห็นตนนั้นในรูป  เหมือนแกวมณีในขวด.  บทวา  ปริยุฏายี 
ความวา ต้ังอยูโดยอาการที่ถูกกิเลสกลุมรุม คือโดยอาการท่ีถูกครองงํา.  
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อธิบายวา     กลืนรูปดวยตัณหาและทิฏฐิใหเสร็จไปอยางนี้วา  เรา   วา    
ของเรา ชื่อวายอมยึด.บทวา ตสฺส  ต รปู ไดแก รูปของเขาน้ัน คือท่ียึดไว 
อยางนั้น  แมในขันธมีเวทนาขันธเปนตน ก็นัยนี้แหละ. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  รปู  อตฺตโต   สมนุปสฺสติ  ความวา 
ทานกลาว  รปูลวนๆน่ันแลวาตน.อีกอยางหนึ่งทานกลาว  สิ่งที่ไมมีรูปใน 
ฐานะ ๗ เหลาน้ีวา พิจารณาเห็นตนมีรูป หรือ รูปในตน หรือตนในรูป 
๑   เวทนา โดยเปน  ตน ๑   ฯลฯ สญัญา  สังขาร  วิญญาณ โดยเปนตน 
กลาว  ตน  ทีร่ะคนปนกับรูปและอรูปในฐานะ   ๑๒  โดยขันธ  ๓    ใน 
บรรดาขันธ    ๔  อยางนี้วา  พิจารณาเห็นตนมีเวทนา  หรือเวทนาในตน 
หรือตนในเวทนา   ในบรรดาขันธเหลาน้ัน   ทานกลาวอุจเฉททิฏฐิ   ใน 
ฐานะวา    พิจารณาเห็นรูปโดยเปนตน   พิจารณาเห็นเวทนา    สัญญา 
สังขาร วิญญาณ โดยเปนตน.  ในทฏิฐิที่เหลือ สัสสตทิฏฐิ  ยอมเปนอยางนี้ 
สรุปความวา ในปญจขันธเหลาน้ี ภวทิฏฐิ  ๑๕  (วิภวทิฏฐิ ๕)  ยอมเปน 
อยางนี้  ทิฏฐิเหลาน้ันทั้งหมดพึงทราบวา  ยอมหามมรรค  ไมหามสวรรค 
อันโสดาปตติมรรค พึงฆา. 
           บทวา เอว  โข  คหปติ  อาตุรกาโย  เจว  โหติ  อาตุรจิตฺโต  จ  ความวา 
ข้ึนชื่อวากาย     แมของพระพุทธเจาท้ังหลายก็ยอมกระสับกระสาย 
เหมือนกัน  สวนจิตซ่ึงคลอยตามราคะ  โทสะ  และโมหะ  ก็ชือ่วากระสับ 
กระสาย  จิตนั้นทานแสดงไวในท่ีนี้แลว.      
           บทวา  น   จ   อาตุโร ความวา ในท่ีนี้ทานแสดงถึงความท่ีจิตสงัด 
ไมกระสับกระสาย  เพราะปราศจากกิเลส. 
           ดังน้ันในพระสูตรนี้พึงทราบวา     ทานแสดงถึงโลกิยมหาชนวา 
มีกายกระสับกระสาย    และมีจิตกระสับกระสาย    พระขีณาสพ   พึง  
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ทราบวา   มกีายกระสับกระสาย   มีจิตไมกระสับกระสาย   พระเสขะ    
๗     จําพวก     มีกายกระสับกระสาย     มีจิตกระสับกระสายก็ไมใช 
มีจิตไมกระสับกระสายก็ไมเชิง     แตเมื่อจะคบ     ยอมคบแตผูที่มีจิตไม 
กระสับกระสายเทาน้ันแล.          
                             จบ  อรรถกถานกุลปตุสูตรที่  ๑ 
 
                               ๒.  เทวทหสูตร  
 
    วาดวยการกําจัดฉันทราคะในขันธ  ๕ 
 
           [๖]  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :- 
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ  นิคมเทวทหะของ 
ศากยะทั้งหลายในสักกชนบท.    ครั้งน้ันแล     ภิกษุมากรูปดวยกัน 
ปรารถนาจะไปสูปจฉาภูมชนบท     เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลว    นั่งอยู    ณ    ที่ควรสวนขางหน่ึง 
แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา พวกขาพระองค 
ปรารถนาจะไปสูปจฉาภูมชนบท     เพ่ืออยูอาศัยในปจฉาภูมชนบท. 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็เธอทั้งหลายลา 
สารีบุตรแลวหรือ.ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา พระเจาขา พวกขาพระองค 
ยังมิไดลาทานพระสารีบุตร.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย     เธอท้ังหลายจงไปลาสารีบุตรเถิด     สารีบุตรเปนบัณฑิต 
อนุเคราะหเพ่ือนสพรหมจารี.     ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมพีระภาคเจา 
วาอยางนั้น พระเจาขา.  
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           [๗]   ก็สมัยนั้นแล     ทานพระสารีบุตรนั่งอยูในมณฑปเล็กๆ    
แหงหน่ึงท่ีมุงดวยตะไครน้ํา     ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา     ครั้งน้ันแล 
ภิกษุเหลาน้ันชื่นชมยินดพีระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา     ลุกจาก 
อาสนะ   ถวายอภิวาท   ทําประทักษิณพระผูมีพระภาคเจาแลว   พากัน 
เขาไปหาทานพระสารีบตุร     กลาวคําปราศรัยกับทานพระสารีบุตร 
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว    จึงน่ังอยู   ณ   ที่ควร 
สวนขางหน่ึง แลวไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ขาแตทานพระสารีบุตร 
ขาพเจาท้ังหลายปรารถนาจะไปปจฉาภูมชนบท      เพ่ืออยูอาศัยใน 
ปจฉาภูมชนบท    ทานพระสารีบุตรกลาววา    ทานทั้งหลายกราบทูลลา 
พระศาสดาแลวหรือ     ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย     ก็กษัตริยผูเปน 
บัณฑิตบาง    พราหมณผูเปนบัณฑิตบาง    คฤหบดผูีเปนบัณฑิตบาง 
สมณะผูเปนบัณฑิตบาง     เปนผูถามปญหากะภิกษุผูไปไพรัชประเทศ 
ตางๆมีอยู  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  ก็พวกมนุษยที่เปนบัณฑิตทดลอง 
ถามวา  พระศาสดาของพวกทานมีวาทะอยางไร    ตรัสสอนอยางไร 
ธรรมทั้งหลายพวกทานฟงดีแลว   เรียนดีแลว  ใสใจดีแลว  ทรงจําดีแลว 
แทงตลอดดีแลว   ดวยปญญาบางหรือ   ทานผูมีอายุทั้งหลาย   พยากรณ 
อยางไร       จึงจะชื่อวาเปนผูกลาวตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว 
จะไมกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาดวยคําไมจริง      และพยากรณธรรม 
สมควรแกธรรม  ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไรๆ  จะไมพึงถูกวิญูชน 
ติเตียนได.                                             
           ภิ.   ขาแตทานผูมีอายุ    ขาพเจาท้ังหลายมาแมแตที่ไกล    เพ่ือจะ 
รูเนื้อความแหงภาษิตน้ันในสํานักทานพระสารีบตุร   ดลีะหนอ   ขอเนื้อ 
ความแหงภาษิตน้ันจงแจมแจงกะทานพระสารีบตุรเถิด.  
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           [๘]  ส.   ถาเชนนั้น ทานท้ังหลายจงฟง  จงใสใจใหดี เราจักกลาว    
ภิกษุเหลาน้ันรับคําทานพระสารีบุตรแลว   ทานพระสารีบุตรไดกลาววา 
ทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็กษัตริยเปนบัณฑิตบาง พราหมณเปนบัณฑิตบาง 
คฤหบดีเปนบัณฑิตบาง    สมณะเปนบัณฑิตบาง    เปนผูถามปญหากะ 
ภิกษุผูไปไพรัชประเทศตางๆมีอยู   ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็มนุษย 
ทั้งหลายท่ีเปนบัณฑิต    จะทดลองถามวา    พระศาสดาของทานผูมีอายุ 
ทั้งหลาย มีวาทะวาอยางไร ตรัสสอนอยางไร ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย 
ทานท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลว  พึงพยากรณอยางนี้ ดูกอนทานผูมีอายุ 
ทั้งหลาย     พระศาสดาของเราท้ังหลายตรัสสอนใหกําจัดฉันทราคะ 
เมื่อทานท้ังหลายพยากรณอยางนี้แลว      กษัตริยผูเปนบัณฑิตบาง 
พราหมณผูเปนบัณฑิตบาง    คฤหบดผูีเปนบัณฑิตบาง    สมณะผูเปน 
บัณฑิตบาง พึงถามปญหายิ่งข้ึนไป ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็มนุษย 
ทั้งหลายท่ีเปนบัณฑิตจะทดลองถามวา      ก็พระศาสดาของทานผูมีอายุ 
ทั้งหลาย  ตรสัสอนใหกําจัดฉันทราคะในส่ิงอะไร  ทานทั้งหลายถูกถาม 
อยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย พระศาสดา 
ตรัสสอนใหกําจัดฉันทราคะในรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย     เมื่อทานท้ังหลายพยากรณอยางนี้แลว 
กษัตริยผูเปนบัณฑิตบาง    พราหมณผูเปนบัณฑิตบาง    คฤหบดผูีเปน 
บัณฑิตบาง  สมณะผูเปนบัณฑิตบาง  พึงถามปญหายิ่งข้ึนไป  ก็มนุษย 
ทั้งหลายท่ีเปนบัณฑิต   จะทดลองถามวา   ก็พระศาสดาของทานผูมีอายุ 
ทั้งหลายทรงเห็นโทษอะไร จึงตรัสสอนใหกําจัดฉันทราคะในรูป  เวทนา 
สัญญา   สังขาร   วิญญาณ   ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   ทานท้ังหลาย 
ถูกถามอยางนี้แลว   พึงพยากรณอยางนี้วา   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย 
เมื่อบุคคลมีความกําหนัด     ความพอใจ     ความรัก     ความกระหาย  
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ความกระวนกระวาย  ความทะยานอยากในรูป เวทนา  สัญญา  สังขาร    
และวิญญาณ ยังไมปราศจากไปแลว โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและ 
อุปายาสยอมเกิดข้ึนเพราะรูป  เวทนา   สัญญา   สังขาร  และวิญญาณ 
แปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป     ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย     พระศาสดา 
ของเราท้ังหลายทรงเห็นโทษนี้แล  จึงตรัสสอนใหกําจัดฉันทราคะในรูป 
เวทนา    สัญญา    สังขาร    และวิญญาณ   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย 
แมเม่ือทานทั้งหลายพยากรณอยางนี้แล     กษัตรยิผูเปนบัณฑิตบาง 
พราหมณผูเปนบัณฑิตบาง    คฤหบดผูีเปนบัณฑิตบาง    สมณะผูเปน 
บัณฑิตบาง พึงถามปญหายิ่งข้ึนไป  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  ก็มนุษย 
ทั้งหลายท่ีเปนบัณฑิต   จะทดลองถามวา   ก็พระคาสดาของทานผูมีอายุ 
ทั้งหลาย   ทรงเห็นอานิสงสอะไร   จึงตรัสสอนใหกําจัดฉันทราคะในรูป 
เวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ   ทานท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลว 
พึงพยากรณอยางนี้วา     ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    เมื่อบุคคลมี 
ความกําหนัด ความพอใจ  ความรัก  ความกระหาย ความกระวนกระวาย 
ความทะยานอยากในรูป    เวทนา    สญัญา    สังขาร    และวิญญาณ 
ปราศจากไปแลว    โสกะ    ปริเทวะ    ทุกข   โทมนัสและอุปายาสยอม 
ไมเกิดข้ึนเพราะรปู  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ  แปรปรวน 
เปนอยางอ่ืนไป  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย พระศาสดาของเราท้ังหลาย 
ทรงเห็นอานิสงสนี้แล     จึงตรัสสอนใหกําจัดฉันทราคะในรูป     เวทนา 
สัญญา สังขาร และวิญญาณ.                     
           [๙]   กอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    ก็เม่ือบุคคลเขาถึงอกุศลธรรม 
ทั้งหลายอยู   จักไดมีการอยูสบาย  ไมมีความลําบาก  ไมมีความคับแคน 
ไมมีความเดือดรอน ในปจจุบันนี้  และเม่ือตายไปแลว  ก็พึงหวังสุคติไซร  
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พระผูมีพระภาคเจาก็จะไมพึงทรงสรรเสริญการละอกุศลธรรมทั้งหลาย    
ก็เพราะเม่ือบุคคลเขาถึงอกุศลธรรมทั้งหลาย     ยอมมีการอยูเปนทุกข 
มีความลําบาก  มีความคับแคน  มีความเดือดรอน  ในปจจุบัน  และเม่ือ 
ตายไปแลว    ก็พึงหวังไดทุคติ        ฉะนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงทรง 
สรรเสริญการละอกุศลธรรมทั้งหลาย. 
           [๑๐]    ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   แตเมื่อบุคคลเขาถึงกุศลธรรม 
ทั้งหลายอยู    จักไดมีการอยูเปนทุกข   มีความลําบาก    ความคับแคน 
มีความเดือดรอน ในปจจุบันนี้ และเม่ือตายไปแลว  ก็พึงหวังไดทุคติไซร 
พระผูมีพระภาคเจาก็จะไมพึงทรงสรรเสริญการเขาถึงกุศลธรรม 
ทั้งหลาย  ก็เพราะเม่ือบุคคลเขาถึงกุศลธรรมทั้งหลายอยู  มีการอยูสบาย 
ไมมีความลําบาก  ไมมีความคับแคน  ไมมีความเดือดรอน  ในปจจุบันนี้ 
และเม่ือตายไปแลว  ก็พึงหวังไดสุคติ   ฉะน้ัน พระผูมีพระภาคเจาจึงทรง 
สรรเสริญการเขาถึงกุศลธรรมท้ังหลาย  ทานพระสารีบุตรไดกลาวคํานี้ 
แลว ภิกษุเหลาน้ันชื่นชมยินดีภาษิตของทานพระสารีบุตร ฉะน้ีแล. 
                                      จบ  เทวทหสูตรที่  ๒ 
 
                อรรถกถาเทวทหสูตรท่ี  ๒  
 
           ในเทวทหสูตรท่ี ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  เจาท้ังหลายทานเรียกวา 
เทวะ   สระอันเปนมงคลของเจาเหลานั้น   ชื่อวา   เทวทหะ   อีกนัยหน่ึง 
สระนั้นเกิดเอง  เพราะเหตุดังน้ีนั้น  ทานจึงเรียกวา  เทวทหะ  นคิมมีอยู 
ในที่ไมไกลสระเทวทหะนั้น จึงวา เทวทหะนั้นแหละโดยเปนนปุงสกลิงค 
บทวา   ปจฺฉาภูมคามิกา  ไดแก  ผูใครจะไปยังปจฉาภูมชนบทที่ต้ังอยูใน  
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ทิศอ่ืนอีก   บทวา   นิวาส ไดแก อยูจําพรรษาตลอด   ๓   เดือน  บทวา   
อปโลกิโต  แปลวา  บอกลา  บทวา  อปโลเกถ  แปลวา  ขอทานจงบอกลา 
ถามวา    เพราะเหตุไร    จึงใหพระเถระบอกลา ?    ตอบวา    เพราะมี 
พุทธประสงคจะทําใหทานเหลาน้ันมีภาระหนาที่   จริงอยู  ผูใดแมเมื่ออยู 
ในวิหารเดียวกันก็ไมไปสูสํานัก  เมื่อจะหลีกไป  ก็หลีกไปโดยไมบอกลา 
ผูนี้ชื่อวา นิพฺภาโร  ไมมีภาระ  ผูใดแมอยูในวิหารเดียวกัน ก็มาพบกันได 
เมื่อจะหลีกจําตองบอกลา ผูนี้ชื่อวามีภาระ ภิกษุแมเหลาน้ีหาเปนเชนนั้นไม 
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระดําริวา      ภิกษุเหลาน้ีจักเจริญดวยคุณ 
มีศีลเปนตน    แมดวยอาการอยางนี้    จึงมีพระพุทธประสงคจะทรงนํา 
ภิกษุเหลาน้ัน  ใหมีภาระหนาที่   จึงรับสั่งใหบอกลา.   บทวา   ปณฺฑิโต 
ความวา  ผูประกอบดวยความเปนบัณฑิต  ๔  อยาง  มีความเปนผูฉลาด 
ในธาตุเปนตน. บทวา  อนุคฺคาหโก ไดแกผูอนุเคราะหดวยการอนุเคราะห 
๒ อยาง คือ  อนุเคราะหดวยอามิส  และอนุเคราะหดวยธรรม 
           ไดยินวา     พระเถระ     ไมไปบิณฑบาตแตเชาตรูเหมือนภิกษุ 
เหลาอ่ืน  เมื่อภิกษุทั้งปวงไปแลว  ก็เดินตรวจไปตามลําดับทั่วสังฆาราม 
กวาดท่ีที่ไมไดกวาด      ทิ้งหยากเยื่อที่ยังไมไดทิ้ง     เก็บงํา     เตียงต่ัง 
เครื่องไมและเครื่องดิน ที่เก็บไวไมดีในสังฆาราม ถามวา เพราะเหตุไร? 
แกวา เพราะประสงควา อัญญเดียรถยีผูเขาไปวิหารเห็นเขา อยากระทํา 
ความดูหม่ิน    แตนั้นไดไปยังศาลาภิกษุไข     ปลอบใจภิกษุไขถามวา 
ตองการอะไร     จึงหาภิกษุหนุมและสามเณรของภิกษุเหลาน้ันไปเพ่ือ 
ประโยชนตามท่ีประสงค      แลวแสวงหาเภสัชดวยภิกขาจารวัตรหรือ 
ในที่ที่คนชอบพอกัน  ถวายแกภิกษุเหลาน้ัน  จึงสงภิกษุเหลาน้ันไปดวย 
กลาววา    ขึน้ชื่อการบํารงุภิกษุไข  พระพุทธเจาและพระปจเจกพุทธเจา  
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สรรเสริญแลว  ไปเถิด  ทานสัปปุรุษ  พวกทานอยาเปนผูประมาท  แลว 
ตนเองก็เที่ยวไปบิณฑบาตหรือกระทําภัตกิจในตระกูลอุปฏฐาก  แลวไป  
สูวิหารขอน้ีเปนเพราะพระเถระนั้นเคยประพฤติมาในสถานท่ีอยูประจํา 
กอน                       
           ก็เม่ือพระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไป  พระเถระคิดวา  เราเปน 
พระอัครสาวกจึงไมเดินสรวมรองเทากั้นรมไปขางหนา.     ก็ในบรรดา 
ภิกษุเหลาน้ัน ภิกษุเหลาใดเปนผูแก เปนผูไข หรือยังหนุมนัก พระเถระ 
ก็ใหเอานํ้ามันทาท่ีเจ็บของภิกษุเหลาน้ัน   แลวใหภิกษุหนุมและสามเณร 
ของตนถือบาตรและจีวร     วันนั้นหรอืวันรุงข้ึนก็พาภิกษุเหลานั้นไป 
วันหน่ึงพระศาสดาทรงเห็นทานผูนี้แล    ไมไดเสนาสนะน่ังอยูในกลด 
เพราะมาถึงเวลาวิกาลเกินไป     วันรุงข้ึนจึงใหประชุมภิกษุสงฆแสดง 
เรื่องชาง  ลิง  และนกกระทา  แลวทรงบัญญัติ สิกขาบทวา  ทานพึงให 
เสนาสนะตามลําดับผูแก.   อันดับแรกพระองคทรงอนุเคราะหดวยอามิส 
ดวยประการฉะน้ี     ก็แลพระองคเมื่อจะทรงโอวาทรอยครั้งบาง 
พันครั้งบาง   จนกระทั่งบุคคลน้ันดํารงอยูในโสดาปตติผล   ลําดับนั้นจึง 
ทรงผละบุคคลน้ันแลวโอวาทบุคคลอ่ืน     โดยนยันี้คนท้ังหลายต้ังอยูใน 
โอวาทของพระองคผูทรงโอวาทอยู     ก็บรรลุพระอรหัตนับไมถวน 
พระองคทรงอนุเคราะหดวยธรรมดวยประการฉะน้ี. 
           บทวา  ปจฺจสฺโสสุ  ความวา ภิกษุเหลาน้ันคิดวา  ผูนี้ไมไดเปน 
อุปชฌาย ไมไดเปนอาจารย ไมไดเปนเพ่ือนเห็นเพ่ือนคบกันมา   ดังน้ัน 
เราจักทําในสํานักของทานดังน้ีแลว    มิไดนิ่งเฉยเสีย    จึงรับพระดํารัส 
พระศาสดาวา อยางนั้นพระเจาขา. 
          บทวา เอลคลาคุมฺเพ  ไดแก  ทีโ่รงที่มุงบังดวยตะไครน้ํา  ไดยินวา 
พุมตะไครน้ําน้ันเกิดในที่มีน้ําขังนานๆ    ครั้งน้ันภิกษุเหลาน้ัน   ทําโรง  
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๔  เสาในท่ีนัน้  แลวยกพุมตะไครน้ํานั้นข้ึนไวบนโรงน้ัน  ตะไครน้ําน้ัน    
ปดกั้นโรงนัน้  ที่นั้นภิกษุเหลาน้ัน จึงกออิฐไวภายใตโรงนั้น เกลี่ยทราย 
ปูลาดอาสนะไว  ลมออนๆพัดตองที่พักกลางวันอันรมเย็น  พระเถระนั่ง 
ในที่นั้น  ซึ่งทานมุงหมายกลาวไววา  ที่พุมตะไครน้ํา.    บทวา  นานา- 
เวรชฺชคต    ความวา    ไดแกประเทศตางๆนอกจากประเทศพระราชา 
พระองคหน่ึง.  บทวา  วริชฺช ไดแก ประเทศอ่ืน  เหมือนอยางวา  ถิ่นอ่ืน 
นอกจากถิ่นของตนออกไป  ชื่อวา  วิเทส  (ตางถิ่น)  ฉันใด  ประเทศอ่ืน 
นอกจากประเทศท่ีเคยอยูอาศัยชื่อวิรัชชะ     (ตางประเทศ)     ฉันนั้น.  
ตางประเทศน้ันทานเรียกวา   เวรัชชะ.   บทวา   ขตฺติยปณฺฑิตา   ไดแก 
พระราชาผูเปนบัณฑิต     มีพระเจาพิมพิสารและพระเจาโกศลเปนตน.  
บทวา พฺราหฺมณปณฺฑิตา  ไดแก พราหมณผูเปนบัณฑิต มีจังกีพราหมณ 
และตารุกขพราหมณเปนตน. บทวา คหปติปณฺฑิตา ไดแก คฤหบดีผูเปน 
บัณฑิต  มีจิตตคฤหบดีและสุทัตตคฤหบดีเปนตน.  บทวา  สมณปณฺฑิตา 
ไดแก  นักบวช  ผูเปนบณัฑิต  มีสัพพิยปริพาชก  และปโลติกปริพาชก 
เปนตน. บทวา วีมสกา ไดแกผูแสวงหาประโยชน. บทวา กึวาที ไดแก 
ทานกลาวความเห็นของตนวาอยางไร   อธิบายวา   ผูมีลัทธิวาอยางไร. 
บทวา    กมิกขฺายี  ไดแก  บอกโอวาทและอนุสาสนแกสาวกท้ังหลายวา 
อยางไร.  บทวา  ธมฺมสสฺ   จานุธมฺม  ไดแก  พยากรณตามพยากรณที่ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว.   บทวา   สหธมฺมิโก   ไดแก   ผูเปนไปกับ 
ดวยเหตุ. บทวา วาทานุวาโท ไดแก กลาวตามวาทะท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัส.  บาลี  วาทานุวาโต  ดังน้ีก็มี.  อธิบายวา  ตกไปตาม  คลอยตาม 
เปนไปตาม.    แมดวยบทน้ี    เปนอันทานแสดงเฉพาะวาทะท่ีคลอยตาม 
วาทะน่ันเอง                                                                                
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           ในบทวา  อวีตราคสฺส  พึงทราบอรรถโดยตัณหานั่นเอง  เพราะ    
ฉะน้ันตัณหาแล  ทานเรียกวา  ราคะ  เพราะกําหนัด  วาฉันทะ  เพราะ 
พอใจ   วา เปมะ    เพราะอรรถวาประพฤติรักใคร    วาปปาสาระหาย 
เพราะอรรถวาประสงคจะด่ืม     วาปริฬาหะรุมรอน    เพราะอรรถวา 
ตามเผา.   ถามวา  เพราะเหตุไร ทานจึงเริ่มคําเปนตนวา  อกุสเล  จาวุโส 
ธมฺเม    แกวา    เพื่อแสดงโทษของผูไมปราศจากราคะและอานิสงสของ 
ผูปราศจากราคะในขันธ  ๕. บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา อวิฆาโต ไดแก 
ผูหมดทุกขแลว.   บทวา   อนุปายาโส   ไดแก   ผูหมดความเดือดรอน. 
บทวา อปริฬาโห ไดแกผูไมมีความรุมรอน พึงทราบความทุกบทดังวามาน้ี. 
                              จบ  อรรถกถาเทวทหสูตรที่  ๒ 
 
                    ๓.  หลิททิกานิสูตรท่ี  ๑  
 
                           วาดวยลักษณะมุน ี 
 
           [๑๑]  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-  
           สมัยหนึ่ง  ทานพระมหากัจจานะอยู  ณ  ภูเขาชันขางหน่ึง  ใกล 
กุรรฆรนคร  แควนอวันตี  ครั้งน้ันแล  คฤหบดีชื่อวาหลิททิกานิเขาไปหา 
ทานพระมหากัจจานะถึงท่ีอยู  อภิวาทแลว นั่งอยู  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง 
แลวไดกลาวกะทานพระมหากัจจานะวา    ขาแตทานผูเจริญ    พระผูม-ี 
พระภาคเจาตรัสพระภาษิตน้ีในมาคัณฑิยปญหา อันมีในอัฏฐกวรรควา  
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                             มุนีละท่ีอยูแลว  ไมมีที่พักเท่ียวไป  ไมทํา    
              ความสนิทสนมในบาน เปนผูวางจากกามท้ังหลาย 
              ไมมุงถึงกาลขางหนา  ไมทําถอยคําแกงแยงกับ 
              ชนอ่ืน  ดังน้ี. 
 
           ขาแตทานผูเจริญ  เนื้อความแหงพระพุทธวจนะที่พระผูม-ี 
พระภาคเจาตรัสโดยยอนี้  จะพึงเหน็ไดโดยพิสดารอยางไร. 
           [๑๒]  พระมหากัจจานะไดกลาววา   ดูกอนคฤหบดี   รูปธาตุเปน 
ที่อยูอาศัยของวิญญาณ     ก็แหละมุนีใดมีวิญญาณพัวพันดวยราคะใน 
รูปธาตุ  มุนนีั้นทานกลาววา  มีที่อยูอาศัยเท่ียวไป  ดูกอนคฤหบดี  เวทนา... 
สัญญา...สังขารธาตุเปนท่ีอยูอาศัยของวิญญาณ   ก็แหละมุนีใดมี 
วิญญาณพัวพันดวยราคะในสังขารธาตุ  มุนีนั้นทานกลาววามีที่อยูอาศัย  
เที่ยวไป ดูกอนคฤหบดี มุนีชื่อวาเปนผูมีที่อยูอาศัยเท่ียวไป ดวยประการ 
อยางนี้แล. 
           [๑๓]   ดูกอนคฤหบดี    ก็มุนีเปนผูไมมีที่อยูอาศัยเท่ียวไปอยางไร 
ดูกอนคฤหบดี    ความพอใจ     ความกําหนัด     ความเพลิดเพลิน 
ความทะยานอยาก   ความเขาถึง   ความยึดมั่น   อันเปนที่ต้ังท่ีอยูอาศัย 
แหงจิตเหลาใด  ในรูปธาตุ  ความพอใจเปนตนเหลาน้ัน  อันพระตถาคต 
ทรงละเสียแลว     ทรงตัดรากขาดแลว     ทําใหเปนดงัตาลยอดดวน 
ทรงกระทําใหไมมี    มีอันไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา     เพราะฉะนั้น 
พระตถาคตบัณฑิตจึงกลาววา     เปนผูไมมีที่อาศัยเท่ียวไป     ดูกอน  
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คฤหบดี ความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก      
ความเขาถึง     ความยึดมั่น     อันเปนที่ต้ังท่ีอยูอาศัยแหงจิตเหลาใดใน    
เวทนาธาตุ...    ในสญัญาธาตุ...    ในสังขารธาตุ...  ในวิญญาณธาตุ 
ความพอใจเปนตนเหลานั้น  อันพระตถาคตทรงละเสียแลว  ทรงตัดราก    
ขาดแลว   ทรงทําใหเปนดังตาลยอดดวน   ทรงกระทําใหไมมี  มีอันไม 
เกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา  เพราะฉะนั้น  พระตถาคตบัณฑิตจึงกลาววา 
เปนผูไมมีที่อยูอาศัยเท่ียวไป ดูกอนคฤหบดี  มุนชีือ่วาเปนผูไมมีที่อยูอาศัย 
เที่ยวไปอยางนี้แล.   
           [๑๔]   ดูกอนคฤหบดี   ก็มุนีเปนผูมีที่พักเท่ียวไปอยางไร   ดูกอน 
คฤหบดี มุนทีานกลาววา เปนผูมีที่พักเท่ียวไป เพราะซานไปและพัวพัน 
ในรูป   อันเปนนิมิตและเปนที่พัก   ดกูอนคฤหบดี   มุนีทานกลาววาเปน 
ผูมีที่พักเท่ียวไป เพราะซานไปและพัวพันในเสียง... ในกลิ่น... ในรส... 
ในโผฏฐัพพะ...    ในธรรมารมณ    อันเปนนิมิตและเปนที่พัก    ดูกอน 
คฤหบดี มุนีเปนผูมีที่พักเที่ยวไป อยางนี้แล.                            
           [๑๕]   ดูกอนคฤหบดี ก็มุนีเปนผูไมมีที่พักเที่ยวไปอยางไร ดูกอน 
คฤหบดี     กเิลสเปนเหตุซานไปและพัวพันในรูปอันเปนนิมิตและท่ีพัก 
อันพระตถาคตทรงละเสียแลว     ทรงตัดรากขาดแลว     ทําใหเปนดัง   
ตาลยอดดวน    ทรงกระทําใหไมมี    มีอันไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา 
เพราะฉะนั้น   พระตถาคตบัณฑิตจึงกลาววา    เปนผูไมมีที่พักเที่ยวไป 
ดูกอนคฤหบดี   กิเลสเปนเหตุไปพัวพันในเสียง...   ในกลิ่น...   ในรส... 
ในโผฏฐัพพะ... ในธรรมารมณอันเปนนิมิตและเปนที่พัก อันพระตถาคต  
ทรงละเสียแลว     ทรงตัดรากขาดแลว     ทําใหเปนดังตาลยอดดวน 
ทรงกระทําใหไมมี     มีอันไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา     เพราะฉะนั้น  
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พระตถาคตบัณฑิตจึงกลาววา   เปนผูไมมีที่พักเท่ียวไป   ดูกอนคฤหบดี   
มุนีชื่อวาเปนผูไมมีที่พักเที่ยวไปอยางนี้แล.  
           [๑๖]  ดูกอนคฤหบดี  ก็มุนีเปนผูสนิทสนมในบานอยางไร ดูกอน 
คฤหบดี   มนุีบางคนในโลกน้ี  เปนผูคลุกคลีกับพวกคฤหัสถอยู   คือเปน 
ผูพลอยชื่นชมกับเขา  พลอยโศกกับเขา  เม่ือพวกคฤหัสถมีสุขกส็ุขดวย 
มีทุกข ก็ทุกขดวย เมื่อพวกคฤหัสถมกีรณียกิจท่ีควรทําเกิดข้ึน ก็ขวนขวาย 
ในกรณียกิจเหลาน้ันดวยตนเอง  ดูกอนคฤหบดี มนุีเปนผูสนิทสนมในบาน 
อยางนี้แล. 
           [๑๗]   ดูกอนคฤหบดี    ก็มุนีไมเปนผูสนิทสนมในบานอยางไร 
ดูกอนคฤหบดี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูคลุกคลีกับพวกคฤหัสถ คือ 
ไมพลอยชื่นชมกับเขา     ไมพลอยโศกกับเขา     เม่ือพวกคฤหัสถมีสุข 
ก็ไมสุขดวย มีทุกข ก็ไมทุกขดวย เมื่อคฤหัสถมีกรณียกิจที่ควรทําเกิดข้ึน 
ก็ไมขวนขวายในกรณียกจิเหลาน้ันดวยตนเอง ดูกอนคฤหบดี มุนีไมเปน 
ผูสนิทสนมในบาน อยางนี้แล. 
           [๑๘]   ดูกอนคฤหบดี  ก็มุนีเปนผูไมวางจากกามท้ังหลายอยางไร 
ดูกอนคฤหบดี   มุนีบางคนในโลกนี ้ ยังเปนผูไมปราศจากความกําหนัด 
ความพอใจ ความรัก  ความกระหาย  ความกระวนกระวาย ความทะยาน 
อยากในกามท้ังหลาย  ดูกอนคฤหบดี  มุนีเปนผูไมวางจากกามท้ังหลาย 
อยางนี้แล.                                                    
           [๑๙]    ดูกอนคฤหบดี    ก็มุนีเปนผูวางจากกามท้ังหลายอยางไร 
ดูกอนคฤหบดี   ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้   ยอมเปนผูปราศจากความ 
กําหนัด   ความพอใจ   ความรัก   ความกระหาย   ความกระวนกระวาย  
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ความทะยานอยากในกามท้ังหลาย    ดกูอนคฤหบดี    มุนีเปนผูวางจาก   
กามท้ังหลาย  อยางนี้แล.  
           [๒๐]  ดูกอนคฤหบดี     ก็มุนีเปนผูมุงถึงกาลขางหนาอยางไร 
ดูกอนคฤหบดี  มุนีบางคนในโลกนี ้ มีความปรารถนาอยางนี้วา  ในกาล 
ขางหนา  ขอเราพึงเปนผูมีรูปอยางนี้  มีเวทนาอยางนี้  มีสัญญาอยางน้ี 
มีสังขารอยางนี้  มีวิญญาณอยางนี้  ดูกอนคฤหบดี  มุนีเปนผูมุงถึงกาล 
ขางหนา  อยางนี้แล. 
           [๒๑]  ดูกอนคฤหบจี     ก็มุนีเปนผูไมมุงถึงกาลขางหนาอยางไร 
ดูกอนคฤหบดี  ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  ไมมีความปรารถนาอยางนี้ 
วา ในกาลขางหนา  ขอเราพึงเปนผูมีรูปอยางนี้ มีเวทนาอยางนี้ มีสัญญา 
อยางนี้ มีสังขารอยางนี้ มีวิญญาณอยางนี้  ดูกอนคฤหบดี มุนีเปนผูไมมุง 
ถึงกาลขางหนา  อยางนี้แล. 
           [๒๒]  ดูกอนคฤหบดี     ก็มุนีเปนผูทําถอยคําแกงแยงกับชนอ่ืน 
อยางไร   ดูกอนคฤหบดี   มุนีบางคนในโลกนี ้  ยอมเปนผูทําถอยคําเห็น 
ปานน้ีวา  ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้  เรารูทั่วถึงธรรมวินัยนี้  ไฉนทาน 
จักรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได    ทานเปนผูปฏิบัติผิด     เราเปนผูปฏิบัติชอบ 
คําท่ีควรกลาวกอน ทานกลาวทีหลัง คําท่ีควรกลาวทีหลัง ทานกลาวกอน 
คําของเรามีประโยชน     คําของทานไมมีประโยชน     ขอท่ีทานเคย 
ประพฤติมาผิดเสียแลว    เรายกวาทะแกทานแลว   ทานจงประพฤติเพ่ือ 
ปลดเปลื้องวาทะเสีย    ทานเปนผูอันเราขมไดแลว    หรือจงปลดเปลื้อง 
เสียเอง  ถาทานสามารถ  ดูกอนคฤหบดี  มุนีเปนผูทําถอยคําแกงแยงกับ 
ชนอ่ืน อยางนี้แล.  
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           [๒๓]   ดูกอนคฤหบดี      ก็มุนไีมเปนผูทําคําแกงแยงกับชนอื่น    
อยางไร   ดูกอนคฤหบดี   ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  ยอมเปนผูไมทํา 
ถอยคําเห็นปานนี้วา     ทานยอมไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้     เรารูทัว่ถึง 
ธรรมวินัยนี้    ไฉนทานจักรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได    ทานเปนผูปฏิบัติผิด 
เราเปนผูปฏิบัติชอบ  คําท่ีควรกลาวกอน  ทานกลาวทีหลัง คําท่ีควรกลาว 
ทีหลัง ทานกลาวกอน คําของเรามีประโยชน คําของทานไมมีประโยชน 
ขอท่ีทานเคยปฏิบัติมาผิดเสียแลว     เรายกวาทะแกทานแลว     ทานจง 
ประพฤติเพ่ือปลดเปลื้องวาทะเสีย   ทานเปนผูอันเราขมไดแลว   หรือจง 
ปลดเปลื้องเสียเอง    ถาทานสามารถ    ดูกอนคฤหบดี    มุนีไมเปนผูทํา 
ถอยคําแกงแยงกับชนอ่ืน   อยางนี้แล. 
           [๒๔]   ดูกอนคฤหบดี    พระพทุธวจนะท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
แลวในมาคัณฑิยปญหา   อันมีในอัฏฐกวรรควา 
                             มุนีละท่ีอยูแลว  ไมมีที่พักเท่ียวไป  ไมทํา 
              ความสนิทสนมในบาน   เปนผูวางจากกามท้ังหลาย 
              ไมมุงถึงกาลขางหนา   ไมทาํถอยคําแกงแยงกับ               
              ชนอ่ืน  ดังน้ี. 
           ดูกอนคฤหบดี   เนื้อความแหงพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสโดยยอนี้แล พึงเห็นโดยพิสดารอยางนี้ ดวยประการฉะน้ี. 
                                    จบ  หลิททกิารนิสูตรที่  ๓  
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         อรรถกถาหลิททิกานิสูตรท่ี  ๓    
 
           ในหลิททิกานิสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
           บทวา อวนฺตีสุ ไดแกในแควนอวันตี กลาวคือ อวันตีทักขิณาปถ. 
บทวา กุรรฆเร ไดแก ในนครมีชื่ออยางนั้น. บทวา ปปาเต ไดแกในเหว 
ขางหน่ึง    ไดยินวา    ภูเขาลูกนั้นมีขางแถบหน่ึงเปนเสมือนขาดตกไป. 
บาลีวา ปวตฺเต  ดังนี้ก็มี  อธิบายวา     เปนสถานที่ประกาศลัทธิของพวก 
เดียรถียตางๆ.   ดังน้ันพระเถระจึงอาศัยนครนั้นในรัฐนั้นแลว     อยูบน 
ภูเขานั้น.  บทวา  หลิทฺทกิานิ ไดแก  คฤหบดีนั้นผูมีชื่ออยางนั้น   บทวา 
ฏกวคฺคิเย  มาคณฺฑิยปฺเห  ไดแกในปญหาที่มีชื่อวา  มาคัณฑิยปญหา 
ในวรรคที่  ๘. 
           ดวยบทวา   รูปธาตุ  ทานประสงคเอารูปขันธ.  บทวา   รูปธาตุ- 
ราควินิพนฺธ   ความวา    อันความกําหนัดในรูปธาตุรึงรัดแลว.  บทวา 
วิ ฺาณ  ไดแกกรรมวิญญาณ.  บทวา  โอกสาร ี ไดแกผูอาศัยเรือนอยู 
ประจํา   คือผูอาศัยอาลัยอยูประจํา.    ถามวา    ก็เพราะเหตุไร   ในที่นี ้
ทานจึงไมกลาววา วิฺาณธาตุ  โข  คหปติ.  แกวา เพ่ือกําจัดความงมงาย. 
จริงอยู  วาโดยอรรถ   ปจจัย  ทานเรียกวา   โอกะ  กรรมวิญญาณที่เกิด 
กอนยอมเปนปจจัยทั้งแกกรรมวิญญาณ     ทั้งแกวิบากวิญญาณที่เกิด 
ภายหลัง  สวนวิบากวิญญาณยอมเปนปจจัยทั้งแกวิบากวิญญาณ  ทั้งแก 
กรรมวิญญาณ  ฉะนั้น  เพ่ือจะกําจัดความงมงายท่ีจะพึงมีวา  อะไรหนอ 
แลชื่อวา  วิญญาณ  ในทีน่ี้    จึงไมทรงกําหนดเอาขอน้ันทําเทศนาโดย 
ไมปนเปกัน    อีกอยางหน่ึง    เมื่อวาโดยอํานาจอารมณ    เพ่ือจะแสดง 
วิญญาณฐิติที่ปจจัยปรุงแตง  ๔  อยาง  ที่ตรัสไวนั้น  จึงไมจัดวิญญาณ 
เขาในท่ีนี้.       
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           อุบายในคําวา  อุปายุปาทานา  มี  ๒  อยาง  คือ  ตัณหาอบาย  ๑   
ทิฏฐิอุบาย  ๑  และอุปาทาน  ในคําวา  อุปายุปาทานา  มี  ๔  อยาง  มี 
กามุปาทานเปนตน.  บทวา  เจตโส   อธิฏานาภินิเวสานุสยา   ไดแกเปน  
ที่ต้ังอาศัย     เปนที่ยึดมั่น     และเปนทีน่อนเน่ืองแหงอกุศลจิต.     บทวา 
ตถาคตสฺส  ไดแก  พระสัมมาสัมพุทธเจา  จริงอยู  ตัณหาและอุปาทาน 
เหลาน้ัน     พระขีณาสพทุกจําพวกละไดแลว.     แตเมื่อวาโดยสวนสูง 
ทานกลาวไวอยางนี้วา  ความที่พระศาสดาเปนพระขีณาสพ  ปรากฏชัด 
แลวในโลก.    ถามวา    เพราะเหตุไร    ทานจึงจัดวิญญาณไวในที่นี้วา 
วิฺาณธาตุยา   ดังน้ี.   แกวา   เพ่ือแสดงการละกิเลส.   ดวยวา   กิเลสที ่
ทานละในขันธ  ๔  เทาน้ัน  ยังไมเปนอันละได  ตองละไดขันธทั้ง  ๕ 
จึงเปนอันละได   ฉะนั้น   ทานจึงจัดไว   เพ่ือแสดงการละกิเลส.   บทวา 
เอว  โข  คหปติ  อโนกสารี  โหติ  ความวา  ชื่อวาเปนผูไมมีที่อยูอาศัย 
ประจําอยางนี้  คือดวยกรรมวิญญาณที่ไมอาศัยที่อยู.  
           บทวา  รูปนมิิตฺตนิเกตวิสารวินิพนฺธา  ความวา  รูปนั่นแหละชื่อวา 
นิมิต     เพราะอรรถวาเปนปจจัยของกิเลสทั้งหลาย     ชื่อวานิเกตเพราะ 
อรรถวาเปนที่อยูอาศัยกลาวคือเปนอารมณ ดังน้ันจึงชื่อวามีรูปเปนนิมิต 
และเปนที่อยูอาศัย. ความซานไปและความพัวพัน ชื่อวาวิสารวินิพันธะ. 
ดวยสองบทวา  วิสาระ  และ  วินิพันธะ  ทานกลาวถึงความท่ีกิเลสแผไป 
และความท่ีกิเลสพัวพัน.  บทวา    รูปนิมิตฺตนิเกตวิสารวินิพนฺธา  แปลวา 
เพราะซานไปและพัวพันในรูปอันเปนนิมิตและเปนที่พัก     ฉะน้ันจึงมี 
อธิบายวา   ดวยความซานไปแหงกิเลส   และดวยความพัวพันแหงกิเลส 
ที่เกิดข้ึนในรูปที่เปนนิมิตและเปนที่อยูอาศัย.  บทวา  นิเกตสารีติ  วุจฺจติ 
ความวา  สถานที่เปนที่อยูอาศัย  ทานเรียกวา  สาร ีโดยกระทําใหเปน  
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อารมณ.  บทวา  ปหีนา  ความวา  พระตถาคตทรงละความซานไปและ   
ความพัวพันแหงกิเลสในรูปที่เปนนิมิตและเปนที่อยูอาศัย.     ถามวา  
ก็เพราะเหตุไร  ในที่นี้  เบญจขันธทานจึงเรียกวา  โอกะ   อารมณ   ๖ 
ทานจึงเรียกวา     นิเกตะ    แกวา     เพราะฉันทราคะมีกําลังแรงและมี 
กําลังออน.  จริงอยู  แมเมื่อฉันทราคะมีกําลังเสมอกัน  อารมณเหลาน้ัน 
ก็มีความแตกตางกัน   ดวยอรรถวาเปนที่อยูอาศัย    คือ    เรือนเปนที่อยู 
อาศัยประจํานั่นแล  ทานเรียกวา  โอกะ.  สวนเปนตนเปนที่อยูอาศัยของ 
ผูที่นัดหมายกันทํางานวา   วันนี้พวกเราจักทําในท่ีโนน   ชื่อวา   นิเกตะ 
ในสองอยางน้ัน     ในขันธที่เปนไปภายใน    เหมือนฉันทราคะในเรือนท่ี 
เต็มดวยบุตรภรรยาทรัพยและธัญญาหาร  ยอมมีกําลังแรง.  ในอารมณ 
ภายนอก    ๖    เหมือนฉันทราคะในท่ีสวนเปนตน    มีกําลังออนกวาน้ัน 
ฉะน้ัน     พึงทราบวา     ตรัสเทศนาอยางนี้เพราะฉันทราคะมีกําลังแรง 
และมีกําลังออน. 
           บทวา  สขุิเตสุ  สุขโิต  ความวา  เมื่อพวกอุปฏฐากไดรับความสุข 
โดยไดทรัพยธัญญาหารเปนตน  ก็มีความสุขดวยความสุขอาศัยเรือนวา 
บัดนี้เราจักไดโภชนะที่นาพอใจ   เปนเหมือนเสวยสมบัติที่พวกอุปฏฐาก 
เหลาน้ันไดรับ  เที่ยวไป.  บทวา  ทุกฺขิเตสุ  ทุกฺขิโต  ความวา  เมื่อพวก 
อุปฏฐากเหลาน้ันเกิดความทุกขดวยเหตุอยางใดอยางหน่ึง      ตนเองมี 
ความทุกขสองเทา.  บทวา  กิจฺจกรณีเยสุ ไดแก ในเรื่องที่ควรทํา  คือกิจ. 
บทวา  โยค  อาปชฺชติ  ความวา  ชวยขวนขวาย  คือทํากิจเหลานั้นดวย 
ตนเอง. บทวา กาเมสุ ไดแก ในวัตถุกามท้ังหลาย. บทวา เอว  โข  คหปติ 
กาเมหิ  น  รตฺิโต   โหต ิ  ความวา  เปนผูไมวางจากกิเลสกามท้ังหลาย  คือ 
เปนผูไมเปลา เพราะยังมีกามภายใน อยางนี้. ฝายตรงขาม พึงทราบวา  
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วาง คือเปลา  เพราะไมมีกามเหลานั้น.   
           บทวา  ปุรกขฺราโน  ไดแก  มุงเพงแตโทษ.   ในบทวา  เอวรูโป  สิย 
เปนตน  ไดแก  ปรารถนาวา  เราพึงเปนผูมีรูปอยางนี้ในบรรดารปูที่สูง 
และตํ่า   ดําและขาวเปนตน   ปรารถนาวา   ในเวทนามีสุขเวทนาเปนตน 
เราพึงเปนผูชื่อวามีเวทนาอยางนั้น     ในสัญญามีสญัญาท่ีกําหนดดวย 
นีลกสิณเปนตน     เราพึงเปนผูชื่อวามีสัญญาอยางนั้น      ในสงัขารมี 
ปุญญาภิสังขารเปนตน เราพึงเปนผูชื่อวามีสังขารอยางนั้น ในวิญญาณ 
มีจักขุวิญญาณเปนตน    เราพึงเปนผูชื่อวามีวิญญาณอยางนั้น.    บทวา 
อปุรกฺขราโน  ไดแกไมมุงแตโทษ.       
           บทวา   สหิตมฺเม   อสหิตนฺเต    ไดแก คําของทานไมมีประโยชน 
ไมสละสลวย  คําของเรามีประโยชน สละสลวย  หวาน.  บทวา  อธิจิณ-ฺ 
ณนฺเต    วิปราวตฺต   ไดแก    คําพูดของทานท่ีสะสมคลองแคลวดีมานาน 
ทั้งหมดน้ันพอมาถึงวาทะของเราก็เปลี่ยนแปรกลบักันโดยทันที.    บทวา 
อาโรปโต   เต   วาโท   ไดแก   โทษของทานเรายกข้ึนแลว.   บทวา   จร 
วาทปฺปโมกฺขาย     ความวา      ทานจงทองเที่ยวไปเขาหาอาจารยนั้น ๆ 
เสาะหาใหดียิ่งข้ึนไปเพ่ือจะปลดเปลื้องวาทะน้ี. บทวา นิพฺเพเธหิ  วา  สเจ 
ปโหสิ  ไดแก  ถาตนเองสามารถ  ทานก็จงกลาวแกเสียในที่นี้เลยทีเดียว. 
                          จบ  อรรถกถาหลิททิการนิสูตรที่  ๓ 
 
              ๔.  หลิททิการนิสูตร  ที่  ๒  
 
                     วาดวยผูสําเร็จลวงสวน  
 
           [๒๕]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :- 
           สมัยหนึ่ง  ทานพระมหากัจจานะอยู  ณ  ภูเขาชันขางหน่ึง  ใกล  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาท่ี 36 

เมืองกุรรฆรนคร อวันตีรฐั  ครั้งน้ันแล คฤหบดชีือ่วาหลิททิกานิเขาไป  หา  
ทานพระมหากัจจานะถึงท่ีอยู อภิวาทแลว นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง 
แลวไดถามทานพระมหากัจจานะวา ขาแตทานผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสพระภาษิตน้ีในสักกปญหาวา  สมณพราหมณเหลาใด  หลุดพนแลว 
เพราะความส้ินไปแหงตัณหา    สมณพราหมณเหลาน้ัน    เปนผูสําเร็จ 
ลวงสวน    เปนผูมีความเกษมจากโยคธรรมลวงสวน    เปนพรหมจารี 
บุคคลลวงสวน  มีที่สุดลวงสวน  เปนผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษย 
ทั้งหลาย        ดังน้ี    ขาแตทานผูเจริญ    เนื้อความแหงพระพุทธพจนที่ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสโดยยอน้ี จะพึงเห็นไดโดยพิสดารอยางไร. 
           [๒๖]  พระมหากัจจานะไดกลาววา   ดูกอนคฤหบดี  ความพอใจ 
ความกําหนัด     ความเพลิดเพลิน     ความทะยานอยาก     ความเขาถึง 
ความยึดมั่น  อันเปนที่ต้ังที่อยูอาศัยแหงจิตเหลาใด  ในรูปธาตุ  จิต  ทาน 
กลาววาพนดีแลว   เพราะความส้ิน   เพราะความคลายกําหนัด   เพราะ 
ความดับ  เพราะความสละ  เพราะความสละคืน  ซึง่ความพอใจเปนตน 
เหลาน้ัน  ดูกอนคฤหบดี  ความพอใจ   ความกําหนัด  ความเพลิดเพลิน 
ความทะยานอยาก   ความเขาถึง   ความยืดมั่น   อันเปนที่ต้ังท่ีอยูอาศัย 
แหงจิตเหลาใด    ในเวทนาธาตุ...    ในสัญญาธาตุ...    ในสังขารธาตุ... 
ในวิญญาณธาตุ   จิต   ทานกลาววาพนดีแลว   เพราะความส้ิน   เพราะ 
ความคลายกําหนัด    เพราะความดับ    เพราะความสละ    เพราะความ 
สละคืน  ซึ่งความพอใจ   เปนตนเหลาน้ัน  ดูกอนคฤหบดี  พระภาษิตท่ี  
พระผูมีพระภาคเจาตรัสในสักกปญหาวาสมณพราหมณเหลาใด 
พนแลว   เพราะความส้ินไปแหงตัณหา   สมณพราหมณเหลาน้ัน   เปน 
ผูสําเร็จลวงสวน   มีความเกษมจากโยคธรรมลวงสวน   เปนพรหมจารี  
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บุคคลลวงสวน มีที่สุดลวงสวน เปนผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษย   
ทั้งหลาย  ดังนี้  ดูกอนคฤหบดี  เนื้อความแหงพระพุทธพจน  ที่พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสโดยยอนี้แล  พึงเห็นไดโดยพิสดารอยางนี้  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล.  
                               จบ  ทติุยหลิททิการนิสูตรที่  ๔ 
 
    อรรถกถาทุติยหลิททิการนิสูตรท่ี  ๔ 
 
           ในทติุยหลิททิกานิสูตรท่ี  ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
           คําวา   สกฺกปฺเห   นี้ทานกลาวไวแลวท้ังในจูฬสักกปญหา 
และทั้งในมหาสักกปญหา. บทวา  ตณฺหาสงฺขยวมิุตฺตา  ไดแก  นอมไปใน 
พระนิพพานอันเปนที่สิ้นไปแหงตัณหาดวยผลวิมุตติ    ซึ่งมีพระนิพพาน 
นั้นเปนอารมณ.   บทวา    อจฺจนฺตนิฏา    ไดแก   เสร็จ   คือสําเร็จดวยดี 
เหลือเกิน แมในบทที่เหลือก็มีนัยเดียวกันนี้. 
                               จบ  อรรถกถาหลทิทิกานิสูตรที่  ๔ 
 
                                         ๕. สมาธิสูตร 
 
           วาดวยสมาธิเปนเหตุเกิดปญหา 
 
           [๒๗]  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :- 
           สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ  พระวิหารเชตวัน อาราม 
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ณ ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก 
ภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระดํารัส 
แลว   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลาย 



จงเจริญสมาธิ  ภิกษุมีจิตต้ังมั่นแลว  ยอมรูชัดตามเปนจริง  ก็ภิกษุยอม  
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รูชัดตามเปนจริงอยางไร     ยอมรูชัดซึง่ความเกิดและความดับแหงรูป    
ความเกิดและความดับแหงเวทนา      ความเกิดและความดับแหงสัญญา 
ความเกิดและความดับแหงสังขาร  ความเกิดและความดับแหงวิญญาณ. 
           [๒๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กอ็ะไรเปนความเกิดแหงรูป   อะไร 
เปนความเกิดแหงเวทนา     อะไรเปนความเกิดแหงสัญญา     อะไรเปน 
ความเกิดแหงสังขาร     อะไรเปนความเกิดแหงวิญญาณ     ดกูอนภิกษุ  
ทั้งหลาย   บคุคลในโลกนี้  ยอมเพลิดเพลิน  ยอมพร่ําถึง   ยอมดื่มด่ําอยู 
ก็บุคคลยอมเพลิดเพลิน   ยอมพร่ําถึง   ยอมด่ืมด่ําอยู   ซึ่งอะไร   ยอม 
เพลิดเพลิน  ยอมพร่ําถึง  ยอมด่ืมด่ําอยูซึ่งรูป  เมื่อเพลิดเพลิน  พร่ําถึง 
ดื่มด่ําอยูซึ่งรูป  ความยินดีก็เกิดข้ึน  ความยินดีในรูป  นั่นเปนอุปาทาน 
เพราะอุปาทานของบุคคลน้ันเปนปจจัย    จึงมีภพ    เพราะภพเปนปจจัย 
จึงมีชาติ  เพราะชาติเปนปจจัย  จึงมีชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข 
โทมนัสและอุปายาส   ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ัน   ยอมมีดวย 
ประการอยางนี้  บุคคลยอมเพลิดเพลินซึ่งเวทนา  ฯลฯ  ยอมเพลิดเพลิน 
ซึ่งสัญญา    ฯลฯ    ยอมเพลิดเพลินซึ่งสังขาร    ฯลฯ    ยอมเพลิดเพลิน 
ยอมพร่ําถึง  ยอมด่ืมด่ําอยูซึ่งวิญญาณ  เมื่อเพลิดเพลิน  พร่ําถึง  ดื่มด่ําอยู 
ซึ่งวิญญาณ   ความยินดียอมเกิดข้ึน   ความยินดีในวิญญาณ   นั่นเปน 
อุปาทาน เพราะอุปาทานของบุคคลน้ันเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปน 
ปจจัย  จึงมีชาติ  เพราะชาติเปนปจจัย  จึงมีชรา  มรณะ โสกะ  ปริเทวะ 
ทุกข  โทมนสัและอุปายาส   ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี  ยอมมี 
ดวยประการอยางนี้    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     นี่เปนความเกิดแหงรูป 
นี่เปนความเกิดแหงเวทนา   นี่เปนความเกิดแหงสัญญา   นี่เปนความเกิด 
แหงสังขาร นี่เปนความเกิดแหงวิญญาณ.  
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           [๒๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กอ็ะไรเปนความดับแหงรูป   อะไร     
เปนความดับแหงเวทนา     อะไรเปนความดับแหงสัญญา     อะไรเปน 
ความดับแหงสังขาร     อะไรเปนความดับแหงวิญญาณ     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยอมไมเพลิดเพลิน    ยอมไมพร่ําถึง 
ยอมไมดื่มด่ําอยู   ก็ภิกษุยอมไมเพลิดเพลิน ยอมไมพร่ําถึง ยอมไมดื่มด่ํา 
อยูซึ่งอะไร  ยอมไมเพลิดเพลิน  ยอมไมพร่ําถึง  ยอมไมดื่มด่ําอยูซึ่งรูป 
เมื่อเธอไมเพลิดเพลิน  ไมพร่ําถึง   ไมดื่มด่ําอยูซึ่งรูป   ความยินดีในรูป 
ยอมดับไป  เพราะความยินดีของภิกษุนั้นดับไป  อุปาทานจึงดับ  เพราะ 
อุปาทานดับ  ภพจึงดับ  ฯลฯ  ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี ยอมมีดวย 
ประการอยางนี้  ภิกษุยอมไมเพลิดเพลิน  ยอมไมพร่ําถึง  ยอมไมดื่มด่ํา 
ซึ่งเวทนา...    ซึ่งสัญญา...    ซึ่งสังขาร...    ซึ่งวิญญาณ    เม่ือเธอไม 
เพลิดเพลิน ไมพร่ําถึง ไมดื่มด่ําอยูซึ่งเวทนา... ซึง่สัญญา... ซึง่สังขาร...    
ซึ่งวิญญาณ   ความยินดีในเวทนา...   ในสัญญา...   ในสังขาร...   ใน 
วิญญาณ   ยอมดับไป   เพราะความยินดีของภิกษุนั้นดับไป   อุปาทาน 
จึงดับ    เพราะอุปาทานดับ    ภพจึงดับ   ฯลฯ    ความดับแหงกองทุกข 
ทั้งมวลน้ี    ยอมมีดวยประการอยางนี้    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นีเ้ปน 
ความดับแหงรูป   นี้เปนความดับแหงเวทนา   นี้เปนความดับแหงสัญญา 
นี้เปนความดับแหงสังขาร นี้เปนความดับแหงวิญญาณ. 
                                         จบ  สมาธิสตูรที่  ๕ 
 
                   อรรถกถาสมาธิสูตรท่ี  ๕  
 
           ในสมาธิสูตรท่ี ๕ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นภิกษุเหลาน้ันผูเสื่อมจากความเปน  
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ผูมีจิตมีอารมณเปนหน่ึงแลวทรงทราบวา   เมื่อภิกษุเหลาน้ีไดความมีจิต    
มีอารมณเปนหน่ึง กรรมฐานจักเจริญ  ดังนี้แลวจึงไดตรัสพระดํารัสนี้วา 
สมาธึ   เปนตน  บทวา  อภินนฺทติ  ไดแกยอมปรารถนา.  บทวา  อภิวทติ 
ความวา    ภิกษุยอมกลาวดวยความยินดียิ่งนั้นวา    แหมอารมณนี้ชาง 
นาปรารถนานาใครนาพอใจ  ดังนี้  อนึง่  เมื่อเธอยินดียิ่งซึ่งอารมณนั้น 
อาศัยอารมณนั้นทําใหเกิดความโลภข้ึนดวยอาการอยางนี้ชื่อวา   
ยอมกลาวยกยอง. บทวา อชฺโฌสาย  ติฏติ ไดแก กลืนเสร็จสรรพรับไว. 
บทวา ยา  รูเป  นนฺทิ ไดแก     ความเพลิดเพลินกลาวคือความปรารถนา 
ในรูปอยางแรงกลา. บทวา ตทุปฺปาทาน คือ ชื่อวาอุปาทานเพราะอรรถ 
วายึดมั่นอารมณนั้น. บทวา นาภินนฺทติ  ไดแก    ไมปรารถนา. บทวา 
นาภิวทติ  ความวา  เธอยอมไมกลาววา  อารมณนาปรารถนา  นาใคร 
ดวยอํานาจแหงความปรารถนา     คือ     ภิกษุผูมีจิตใจประกอบดวย 
วิปสสนาแมเม่ือทําการเปลงวาจาวา   ไมเที่ยง   เปนทุกข   ก็ชื่อวายอม 
ไมกลาวยกยองทั้งน้ัน. 
                               จบ  อรรถกถาสมาธิสูตรที่  ๕ 
 
                          ๖.  ปฏิสลัลานสูตร 
 
วาดวยการหลีกเรนเปนเหตุเกิดปญญา 
 
           [๓๐]   กรุงสาวัตถี.    ณ   ที่นั้นแล   ฯลฯ   พระผูมีพระภาคเจาได 
ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจงประกอบความเพียรใน 
การหลีกออกเรน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูหลกีออกเรน  ยอมรูชัด  
ตามเปนจริง  ก็ภิกษุยอมรูชัดตามเปนจริงอยางไร ยอมรูชัดซึ่งความเกิด   
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และความดับแหงรูป...    แหงเวทนา...    แหงสัญญา...    แหงสังขาร...      
แหงวิญญาณ (ความตอไปนี้เหมือนขอท่ี ๒๘-๒๙)   
                               จบ  ปฏิสัลลานสูตรที่  ๖ 
 
       อรรถกถาปฏิสัลลานสูตรท่ี  ๖  
 
           ในปฏิสัลลานสูตรท่ี  ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นภิกษุเหลาน้ันผูเสื่อมจากกายวิเวก 
แลว  ทรงทราบวา  เมื่อพวกเธอไดกายวิเวก  กรรมฐานจักเจริญ  จึงได 
ตรัสพระดํารัสนี้วา ปฏิสลฺลาเน เปนตน. 
                         จบ  อรรถกถาปฏิสัลลานสูตรที่  ๖ 
 
       ๗.  อุปาทานปริตัสสนาสูตรท่ี  ๑  
 
          วาดวยความสะดุงและไมสะดุง  
 
           [๓๑]   กรุงสาวัตถี.    ณ   ที่นั้นแล   ฯลฯ   พระผูมีพระภาคเจาได   
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงความสะดุงเพราะความถือม่ัน 
และความไมสะดุง  เพราะความไมถือม่ัน  แกเธอทัง้หลาย  เธอท้ังหลาย 
จงฟง จงใสใจใหดี  เราจักกลาว ภิกษุเหลาน้ันทูลรบัพระดํารัสพระผูมี- 
พระภาคเจาแลว  ฯลฯ  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังตอไปน้ี.                 
           [๓๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ความสะดุงเพราะความถือม่ัน 
ยอมมีอยางไร  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ปุถุชนผูมีไดสดับแลวในโลกนี ้ มิได 
เห็นพระอริยะท้ังหลาย  ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ  มิไดรบัแนะนํา 
ในอริยธรรม   มิไดเห็นสัตบุรุษท้ังหลาย  ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ 



มิไดรับแนะนําในสัปปุริสธรรม       ยอมเห็นรูปโดยความเปนตน   ๑  
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ยอมเห็นตนมีรูป   ๑  ยอมเห็นรูปในตน  ๑  ยอมเห็นตนในรูป  ๑     รูป    
ของเขาน้ัน    ยอมแปรปรวน    ยอมเปนอยางอ่ืนไป    เพราะรูปของเขา 
แปรปรวนและเปนอยางอ่ืนไป     วิญญาณจึงมีความหมุนเวียนไปตาม 
ความแปรปรวนแหงรูป    ความสะดุง     และความเกิดข้ึนแหงธรรมที่  
เกิดแตความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแหงรูป    ยอมครอบงําจิต 
ของปุถุชนน้ันต้ังอยู     เพราะจิตถูกครองงํา     ปุถชุนน้ันยอมมีความ 
หวาดเสียว  มีความลําบากใจ  มีความหวงใย  และสะดุงอยู  เพราะความ 
ถือม่ัน ยอมเห็นเวทนาโดยความเปนตน  ๑  ยอมเห็นตนมีเวทนา ๑  ยอม 
เห็นเวทนาในตน ๑   ยอมเห็นตนในเวทนา  ๑   เวทนาของเขาน้ัน ยอม 
แปรปรวน ยอมเปนอยางอ่ืนไป ฯลฯ ยอมเห็นสัญญาโดยความเปนตน ๑ 
ยอมเห็นตนมีสัญญา ๑  ยอมเห็นสัญญาในตน ๑  ยอมเห็นตนในสัญญา ๑ 
สัญญาของเขาน้ัน  ยอมแปรปรวน  ยอมเปนอยางอ่ืนไป  ฯลฯ   ยอมเห็น 
สังขารโดยความเปนตน  ๑    ยอมเห็นตนมีสังขาร  ๑    ยอมเห็นสังขาร 
ในตน ๑   ยอมเห็นตนในสังขาร  ๑   สังขารของเขาน้ัน ยอมแปรปรวน 
ยอมเปนอยางอ่ืนไป  ฯลฯ  ยอมเห็นวิญญาณโดยความเปนตน  ๑    ยอม 
เห็นตนมีวิญญาณ ๑  ยอมเห็นวิญญาณในตน ๑  ยอมเห็นตนในวิญญาณ  ๑  
วิญญาณของเขาน้ันยอมแปรปรวน ยอมเปนอยางอ่ืนไป เพราะวิญญาณ 
แปรปรวนและเปนอยางอ่ืนไป     วิญญาณจึงมีความหมุนเวียนไปตาม 
ความแปรปรวนแหงวิญญาณ     ความสะดุง     และความบังเกิดข้ึนแหง 
ธรรมที่เกิดแตความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแหงวิญญาณ 
ยอมครอบงําจิตของปุถุชนน้ันต้ังอยู   เพราะจิตถูกครองงํา   ปุถชุนนั้น 
ยอมมีความหวาดเสียว    มีความลําบากใจ    มีความหวงใยและสะดุงอยู 
เพราะความถือม่ัน  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ความสะดุงเพราะความถือมั่น 
ยอมมีอยางนี้แล.  
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           [๓๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความไมสะดุงเพราะความไมถือมั่น     
ยอมมีอยางไร  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  ผูไดสดับ 
แลว  ไดเห็นพระอริยะท้ังหลาย  ผูฉลาดในธรรมของพระอริยะ  ผูไดรับ 
แนะนําดีแลวในอริยธรรม  ผูเห็นสัตบุรุษท้ังหลาย  ผูฉลาดในธรรมของ 
สัตษุรุษ    ผูไดรับแนะนําดีแลวในสัปปุริสธรรม    ยอมไมเห็นรูปโดย 
ความเปนตน ๑   ยอมไมเห็นตนมีรูป ๑   ยอมไมเห็นรูปในตน ๑   ยอม 
ไมเห็นตนในรูป   ๑      รูปของอริยสาวกน้ัน   ยอมแปรปรวนยอมเปน 
อยางอ่ืนไป   เพราะรูปแปรปรวนและเปนอยางอ่ืนไป   วิญญาณจึงไมมี 
ความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแหงรูป      ความสะดุง      และ 
ความบังเกิดข้ึนแหงธรรมที่เกิดแตความหมุนเวียนไปตามความ 
แปรปรวนแหงรูป  ยอมไมครอบงําจิตของอริยสาวกน้ันต้ังอยู  เพราะจิต 
ไมถูกครอบงํา   อริยสาวกน้ันยอมไมมีความหวาดเสียว    ไมมีความ 
ลําบากใจ  ไมมีความหวงใย  และไมสะดุง  เพราะไมถือม่ัน  ยอมไมเห็น 
เวทนาโดยความเปนตน ๑  ยอมไมเห็นตนมีเวทนา ๑  ยอมไมเห็นเวทนา 
ในตน  ๑    ยอมไมเห็นตนในเวทนา  ๑    เวทนาของอริยสาวกน้ันยอม 
แปรปรวน ยอมเปนอยางอ่ืนไป... ยอมไมเห็นสัญญาโดยความเปนตน ๑ 
ยอมไมเห็นตนมีสัญญา  ๑   ยอมไมเห็นสัญญาในตน ๑   ยอมไมเห็นตน 
ในสัญญา   ๑      สัญญาของอริยสาวกน้ัน ยอมแปรปรวน   ยอมเปน 
อยางอ่ืนไป...  ยอมไมเห็นสังขารโดยความเปนตน  ๑    ยอมไมเห็นตนมี 
สังขาร  ๑    ยอมไมเห็นตนในสังขาร  ๑    ยอมไมเห็นสังขารในตน  ๑ 
สังขารของอริยสาวกน้ัน     ยอมแปรปรวน     ยอมเปนอยางอ่ืนไป...  
ยอมไมเห็นวิญญาณโดยความเปนตน  ๑    ยอมไมเห็นตนมีวิญญาณ  ๑ 
ยอมไมเห็นวิญญาณในตน ๑   ยอมไมเห็นตนในวิญญาณ ๑   วิญญาณ 
ของอริยสาวกน้ัน ยอมแปรปรวน ยอมเปนอยางอ่ืนไป  เพราะวิญญาณ  
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แปรปรวนและเปนอยางอ่ืนไป    วิญญาณจึงไมมีความหมุนเวียนไปตาม    
ความแปรปรวนแหงวิญญาณ  ความสะดุงและความบังเกิดข้ึนแหงธรรม 
ที่เกิดแตความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแหงวิญญาณ     ยอม  
ไมครอบงําจิตของอริยสาวกน้ันต้ังอยู     เพราะจิตไมถูกครอบงํา 
อริยสาวกน้ันยอมไมมีความหวาดเสียว     ไมมีความลําบากใจ     ไมม ี
ความหวงใย     และไมสะดุง    เพราะไมถือมั่น     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ความไมสะดุงเพราะความไมถือม่ัน ยอมมีอยางนี้แล. 
                                จบ  อุปาทานปริตัสสนาสูตรที่  ๗ 
 
 อรรถกถาอุปาทานปริตัสสนาสูตรท่ี  ๗  
 
           ในอุปาทานปริตัสสนาสูตรท่ี  ๗ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
           บทวา   อุปาทานปริตสฺสน    ไดแก   ความสะดุงท่ีเกิดข้ึนเพราะ 
ความยึดถือ. บทวา อนุปาทานอปริตสฺสน ไดแก ความไมสะดุงที่เกิดข้ึน 
เพราะความไมยืดถือ. บทวา รูปวิปริณามานุวตฺติ ความวา กรรมวิญญาณ 
ยอมเปนธรรมชาติหมุนเวียนไปตามความแตกแหงรูปโดยนัยเปนตนวา 
รูปของเราแปรไปแลวดังน้ี     หรือวารูปนี้ไดเคยมีแกเราแลว     มาบัดนี ้
รูปนี้ไมมีแกเราหนอดังน้ี  บทวา วิปริณามานุปริวตฺติ  ไดแก อันเกิดแตจิต 
ที่มีความแปรปรวนเปนอารมณโดยหมุนเวียนไปตามรูปที่แปรปรวนไป. 
บทวา  ปริตสฺสนาธมฺมสมุปฺปาทา   ไดแก  ความสะดุงเพราะตัณหาและ 
ความเกิดข้ึนพรอมแหงอกุศลธรรม.  บทวา  จิตฺต ไดแก  กุศลจิต. บทวา 
ปริยาทาย   ติฏนฺติ   ไดแก  ครอบงําต้ังอยู.  บทวา  อุตฺตาสวา  ไดแก  
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มีความสะดุง.   บทวา   วฆิาตวา  ไดแก  มีความคับแคนคือมีความทุกข.    
บทวา อเปกฺขวา ไดแก มคีวามอาลัย. บทวา อุปาทาย  จ ปริตสสฺติ ไดแก 
เปนผูชื่อวา  สะดุงเพราะยึดถือ.  บทวา  น  รูปวิปรณิามานุปริวตฺติ  ไดแก 
กรรมวิญญาณน่ันแหละไมมีแกพระขีณาสพ   เพราะฉะนั้น   การพูดวา 
ความหมุนเวียนไปตามความแตกแหงรูป ยอมไมม ี ดังนี้จึงถูกตอง.  
                   จบ  อรรถกถาอุปาทานปริตัสสนาสูตรที่  ๗ 
 
         ๘.  อุปาทานปริตัสสนาสูตรท่ี  ๒  
 
          วาดวยความสะดุงและไมสะดุง  
 
           [๓๔]  กรุงสาวัตถี.   ณ ที่นั้นแล  ฯลฯ  ดูกอนภิกษุทั้งหลายเราจัก 
แสดงความสะดุงเพราะความถือม่ัน    และความไมสะดุงเพราะความไม 
ถือม่ันแกเธอทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจงฟง  จงใสใจใหดีเราจักกลาว  ฯลฯ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ความสะดุงเพราะความถือม่ัน    ยอมมีอยางไร 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปุถชุนผูไมไดสดับแลวในโลกน้ี ยอมตามเห็นรูปวา 
นั่นของเรา    เราเปนนั่น   นั่นเปนตัวตนของเรา    รปูของเขานั้น   ยอม 
แปรปรวน ยอมเปนอยางอ่ืนไป เพราะรูปแปรปรวนและเปนอยางอ่ืนไป 
โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข โทมนัสและอุปายาสจึงเกิดข้ึน  ยอมเห็นเวทนาวา 
นั่นของเรา  ฯลฯ  ยอมเห็นสัญญาวา  นั่นของเรา  ฯลฯ   ยอมเห็นสังขาร 
ทั้งหลายวา นั่นของเรา  ฯลฯ ยอมเห็นวิญญาณวา นั่นของเรา เราเปนนั่น 
นั่นเปนตัวตนของเรา   วิญญาณของเขานั้น   ยอมแปรปรวน   ยอมเปน 
อยางอ่ืนไป     เพราะวิญญาณแปรปรวนและเปนอยางอ่ืนไป     โสกะ  
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ปริเทวะ    ทกุข   โทมนัสและอุปายาสจึงเกิดข้ึน    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    
ความสะดุงเพราะความถือม่ัน ยอมมีอยางนี้แล. 
           [๓๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ความไมสะดุงเพราะความไมถือมั่น 
ยอมมีอยางไร  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกในธรรมวินัยนีผู้ไดสดับ 
แลว  ยอมพิจารณาเห็นรูปวา  นั่นไมใชของเรา  เราไมเปนนั่น  นั่นไมใช 
ตัวตนของเรา รูปของอริยสาวกน้ัน ยอมแปรปรวน ยอมเปนอยางอ่ืนไป 
เพราะรูปแปรปรวนและเปนอยางอ่ืนไป  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส 
และอุปายาสจึงไมเกิดข้ึน  ยอมพิจารณาเห็นเวทนาวา  นั่นไมใชของเรา 
ฯลฯ ยอมพิจารณาเห็นสัญญาวา นั่นไมใชของเรา  ฯลฯ ยอมพิจารณาเห็น 
สังขารวา     นั่นไมใชของเรา    ฯลฯ     ยอมพิจารณาเห็นวิญญาณวา 
นั่นไมใชของเรา   เราไมเปนนั่น  นั่นไมใชตัวตนของเรา  วิญญาณของ 
อริยสาวกน้ัน   ยอมแปรปรวน   ยอมเปนอยางอ่ืนไป   เพราะวิญญาณ 
แปรปรวน   และเปนอยางอ่ืนไป   โสกะ   ปริเทวะ   ทุกข   โทมนัสและ 
อุปายาสจึงไมเกิดข้ึน   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ความไมสะดุงเพราะความ 
ไมถือม่ัน  ยอมมีอยางนี้แล. 
                             จบ  อุปาทานปริตัสสนาสูตรที่  ๘ 
 
อรรถกถาอุปาทานปริตัสสนาสูตรท่ี  ๘ 
 
           ในทติุยอุปาทานปริตัสสนาสูตรท่ี  ๘    พระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสดงพระธรรมเทศนาดวยอํานาจตัณหา     มานะและทิฏฐิ.     พระองค 
ตรัสเฉพาะวัฏฏะและวิวัฏฏะในสูตรทั้ง ๔ ตามลําดับ ดวยประการฉะน้ี. 
                      จบ  อรรถกถาอุปาทานปริตัสสนาสูตรที่  ๘  
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       ๙  อตีตานาคตปจจุปนนสูตรท่ี  ๑     
 
วาดวยความเปนอนิจจังแหงขันธ  ๕  ในสามกาล  
 
           [๓๖]  กรุงสาวัตถี.   ณ  ที่นั้นแล  ฯลฯ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  รูปที ่
เปนอดีต  อนาคต  ไมเที่ยง  จักกลาวถึงรูปที่เปนปจจุบันไปไยเลา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกผูไดสดับแลว   เห็นอยูอยางนี้  ยอมเปนผูไมมี 
ความอาลัยในรูปที่เปนอดีต    ไมเพลิดเพลินรูปที่เปนอนาคต    ยอมเปน 
ผูปฏิบัติเพ่ือความเบ่ือหนาย    เพ่ือคลายกําหนัด    เพ่ือความดับรูปที่เปน 
ปจจุบัน  เวทนาที่เปนอดีต  เวทนา  ที่เปนอนาคต  ไมเที่ยง  ฯลฯ  สัญญา 
ที่เปนอดีต สัญญาท่ีเปนอนาคตไมเที่ยง  ฯลฯ  สังขารท่ีเปนอดีต สังขารที่ 
เปนอนาคตไมเที่ยง   ฯลฯ   วิญญาณที่เปนอดีต   วิญญาณที่เปนอนาคต 
ไมเที่ยง จักกลาวถึงวิญญาณที่เปนปจจุบันไปไยเลา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อริยสาวกผูไดสดับแลว    เห็นอยูอยางนี้    ยอมเปนผูไมมีความอาลัยใน 
วิญญาณที่เปนอดีต     ไมเพลิดเพลินวิญญาณที่เปนอนาคต     ยอมเปน  
ผูปฏิบัติเพ่ือความเบ่ือหนาย    เพ่ือคลายกําหนัด    เพ่ือความดับวิญญาณ 
ที่เปนปจจุบัน.                                                  
                            จบ  อตีตานาคตปจจุปนนสูตรที่  ๑ 
 
อรรถกถาอตีตานาคตปจจุปนนสูตรท่ี  ๑  
 
           ในกาลัตตยอนิจจสูตรท่ี ๙  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
           บทวา   โก   ปน   วาโท   ปจฺจุปฺปนฺนสฺส   ความวา   ในปจจุบัน 
ไมจําตองกลาวถึงเลย.      รูปนั้นก็คงยังเปนของไมเที่ยงอยูนั่นเอง. 
ไดยินวา   ภิกษุเหลาน้ันกําหนดวา    รูปที่เปนอดีตอนาคตไมเที่ยง    จึง  
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ลําบากในปจจุบัน.   ลําดับนั้น   เมื่อภิกษุเหลาน้ันกลาวถึงรูปที่เปนอดีต    
และอนาคตจากรูปปจจุบันนี้วา      รปูที่เปนปจจุบันเปนของไมเที่ยง 
ดังน้ี     พระศาสดาทรงทราบอัธยาศัยวา     จักตรัสรูจึงทรงแสดง 
พระธรรมเทศนานี้ตามอัธยาศัยของบุคคล. 
                    จบ  อรรถกถาอตีตานาคตปจจุบันสูตรท่ี  ๑ 
 
  ๑๐.  อตีตานาคตปจจุปนนสูตรท่ี  ๒    
 
วาดวยความเปนทุกขแหงขันธ  ๕  ในสามกาล  
 
           [๓๗]   กรุงสาวัตถี.    ณ   ที่นัน้แล   ฯลฯ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
รูปที่เปนอดีต    รูปที่เปนอนาคตเปนทุกข   จักกลาวถึงรูปที่เปนปจจุบัน 
ไปไยเลา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกผูไดสดับแลว   เห็นอยูอยางนี้ 
ยอมเปนผูไมมีความอาลัยในรูปที่เปนอดีต      ไมเพลิดเพลินรปูที่เปน 
อนาคต   ยอมเปนผูปฏิบัติเพ่ือความเบ่ือหนาย   เพ่ือคลายกําหนัด   เพ่ือ 
ความดับรูปที่เปนปจจุบัน    เวทนาท่ีเปนอดีต    เวทนาที่เปนอนาคต 
เปนทุกข  ฯลฯ  สัญญาท่ีเปนอดีต  สัญญาท่ีเปนอนาคต  เปนทุกข  ฯลฯ 
สังขารที่เปนอดีต  สังขารที่เปนอนาคต  เปนทุกข  ฯลฯ  วิญญาณที่เปน 
อดีต วิญญาณที่เปนอนาคต  เปนทุกข  จักกลาวถงึวิญญาณที่เปนปจจุบันไปไย 
เลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเปน 
ผูไมมีความอาลัยในวิญญาณที่เปนอดีต    ไมเพลิดเพลินวิญญาณท่ีเปน 
อนาคต   ยอมเปนผูปฏิบัติเพ่ือความเบ่ือหนาย   เพ่ือคลายกําหนัด   เพ่ือ 
ความดับวิญญาณท่ีเปนปจจุบัน. 
                         จบ  อตีตานาคตปจจุปนนสูตรที่  ๒  
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๑๑.  อตีตานาคตปจจุปนนสูตรท่ี  ๓     
 
วาดวยความเปนอนัตตาแหงขันธ  ๕  ในสามกาล  
 
           [๓๘]   กรุงสาวัตถี.    ณ   ที่นัน้แล   ฯลฯ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
รูปที่เปนอดีต รูปที่เปนอนาคต เปนอนัตตา จักกลาวถึงรูปที่เปนปจจุบัน 
ไปไยเลา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกผูไดสดับแลว   เห็นอยูอยางนี้ 
ยอมเปนผูไมมีความอาลัยในรูปที่เปนอดีต     ไมเพลิดเพลินในรูปที่เปน 
อนาคต   ยอมเปนผูปฏิบัติเพ่ือความเบ่ือหนาย   เพ่ือคลายกําหนัด   เพ่ือ 
ความดับรูปที่เปนปจจุบัน    เวทนาท่ีเปนอดีต    เวทนาที่เปนอนาคต 
เปนอนัตตา  ฯลฯ   สัญญาท่ีเปนอดีต  สัญญาท่ีเปนอนาคต  เปนอนัตตา 
ฯลฯ  สังขารที่เปนอดีต  สังขารที่เปนอนาคต เปนอนัตตา ฯลฯ วิญญาณ 
ที่เปนอดีต  วิญญาณที่เปนอนาคต   เปนอนัตตา  จักกลาวถึงวิญญาณที่ 
เปนปจจุบันไปไยเลา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อรยิสาวกผูไดสดับแลว 
เห็นอยูอยางน้ี     ยอมเปนผูไมมีความอาลัยในวิญญาณที่เปนอดีต 
ไมเพลิดเพลินวิญญาณที่เปนอนาคต  ยอมเปนผูปฏิบัติเพ่ือความเบื่อหนาย 
เพ่ือคลายกําหนัด เพ่ือความดับวิญญาณที่เปนปจจุบัน. 
                             จบ  อตีตานาคตปจจุปนนสูตรที่  ๓ 
                                         จบ  นกลุปตุวรรคที่  ๑ 
 
๑ - ๑๑  อรรถกถาอตีตานาคตปจจุปนนสูตร  
 
           สูตรท่ี ๑     และสตูรท่ี  ๑๑  พระผูมีพระภาคเจาตรัสตามอัธยาศัย 
ของบุคคลเห็นปานน้ันแลใหพิเศษออกไป ดวยบทวา  ทุกฺข  อนตฺตา  ดังนี้ 
                   จงอรรถกถาอตีตานาคตปจจุปนนสูตรท่ี  ๑ - ๑๑ 



                                   จบอรรถกถานกุลปตุวรรคที่  ๑  
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                   รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ   

           ๑.   นกุลปตสูตร   ๒.   เทวทหสูตร   ๓.   หลิททิกานิสูตรที่    ๑  
๔. หลิททิกานิสูตรที่  ๒   ๕. สมาธิสูตร  ๖. ปฏิสัลลานสูตร ๗. อุปาทาน 
ปริตัสสนาสูตรที่ ๑   ๘. อุปาทานปริตัสสนาสูตรที่ ๒   ๙. อตีตานาคต- 
ปจจุปนนสูตรท่ี ๑   ๑๐. อตีตานาคตปจจุปนนสูตรท่ี  ๒   ๑๑. อตีตานาคต- 
ปจจุปนนสูตรท่ี  ๓  
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                              อนิจจวรรคท่ี  ๒    
 
                        ๑.  อนิจจสูตรท่ี  ๑๑  
 
 วาดวยความเปนอนิจจังแหงขันธ  ๕  
 
           [๓๙]  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :- 
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    ใกลกรุงสาวัตถี    ณ    ทีน่ั้นแล 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแลวตรัสวา     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   รปูไมเที่ยง   เวทนาไมเที่ยง   สัญญาไมเที่ยง   สังขารไมเที่ยง 
วิญญาณไมเท่ียง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผูไดสดับแลว  เห็นอยู 
อยางนี้ ยอมเบ่ือหนายแมในรูป  แมในเวทนา  แมในสัญญา  แมในสังขาร 
แมในวิญญาณ  เมื่อเบื่อหนาย   ยอมคลายกําหนัด   เพราะคลายกําหนัด 
จึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว  ยอมมีญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว  อริยสาวก 
นั้น    ยอมรูชัดวา    ชาติสิ้นแลว    พรหมจรรยอยูจบแลว    กิจท่ีควรทํา 
ทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
                                          จบ  อนิจจสูตรที่  ๑ 
 
                               ๒.  ทกุขสูตรท่ี  ๑  
 
      วาดวยความเปนทุกขแหงขันธ  ๕  
 
           [๔๐]   กรุงสาวัตถี.    ณ   ที่นั้นแล   ฯลฯ   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
รูปเปนทุกข เวทนาเปนทุกข สัญญาเปนทุกข สังขารเปนทุกข วิญญาณ 



๑. สูตรท่ี  ๑ -  ๙ ไมมีอรรถกถา  
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เปนทุกข   อริยสาวกผูไดสดับแลว   เห็นอยูอยางนี้   ฯลฯ   ยอมรูชัดวา    
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว  กจิท่ีควรทํา  ทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพ่ือ 
ความเปนอยางนี้มิไดมี. 
                                     จบ  ทุกขสูตรที่ ๑ 
 
                       ๓.  อนัตตสูตรท่ี  ๑    
 
   วาดวยความเปนอนัตตาแหงขันธ  ๕  
 
           [๔๑]   กรุงสาวัตถี.    ณ   ที่นั้นแล   ฯลฯ   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
รูปเปนอนัตตา เวทนาเปนอนัตตา สัญญาเปนอนัตตา สังขารเปนอนัตตา 
วิญญาณเปนอนัตตา     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     อริยสาวกผูไดสดับแลว 
เห็นอยูอยางน้ี ยอมเบื่อหนายแมในรูป  แมในเวทนา  แมในสญัญา  แมใน 
สังขาร  แมในวิญญาณ  เมื่อเบื่อหนาย  ยอมคลายกาํหนัด  เพราะคลาย 
กําหนัด  จึงหลุดพน  เมือ่หลุดพนแลว  ยอมมีญาณหย่ังรูวา  หลุดพนแลว 
ยอมรูชัดวา  ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กจิท่ีควรทํา  ทําเสร็จ 
แลว กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
                                          จบ  อนัตตสูตรที่  ๑ 
 
                             ๔.  อนจิจสูตรท่ี  ๒  
 
    วาดวยความเปนอนิจจังแหงขันธ  ๕  
 
           [๔๒]    กรุงสาวัตถี.    ณ   ที่นัน้แล   ฯลฯ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
รูปไมเที่ยง   สิ่งใดไมเที่ยง   สิ่งน้ันเปนทุกข  สิ่งใดเปนทุกข  สิ่งนั้นเปน  
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อนัตตา     สิง่ใดเปนอนัตตา     สิ่งน้ันไมใชของเรา     เราไมเปนสิ่งนั้น    
นั้นไมใชตัวตนของเรา     ขอน้ี    อริยสาวกพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ 
ตามความเปนจริงอยางนี้   เวทนาไมเที่ยง   ฯลฯ   สัญญาไมเที่ยง   ฯลฯ 
สังขารไมเที่ยง  ฯลฯ  วิญญาณไมเที่ยง  สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกข 
สิ่งใดเปนทุกข  สิ่งนั้นเปนอนัตตา  สิ่งใดเปนอนัตตา  สิ่งนั้นไมใชของเรา 
เราไมเปนสิ่งนั้น    นั้นไมใชตัวตนของเรา    ขอนี้อริยสาวกพึงเห็นดวย 
ปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้   อริยสาวกผูไดสดับแลว   เห็น 
อยูอยางนี้  ฯลฯ  ยอมรูชดัวา  ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจท่ี 
ควรทํา ทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
                                       จบ  อนิจจสูตรที่  ๒ 
 
                              ๕.  ทกุขสูตรท่ี ๒  
 
    วาดวยความเปนทุกขแหงขันธ  ๕  
 
           [๔๓]   กรุงสาวัตถี.    ณ   ที่นัน้แล   ฯลฯ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
รูปเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งน้ันเปนอนัตตา  สิ่งใดเปนอนัตตา  สิ่งนั้น 
ไมใชของเรา  เราไมเปนสิ่งน้ัน  นั้นไมใชตัวตนของเรา   ขอน้ีอริยสาวก 
พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้     เวทนาเปนทุกข 
ฯลฯ  สัญญาเปนทุกข  ฯลฯ  สังขารเปนทุกข  ฯลฯ  วิญญาณเปนทุกข 
สิ่งใดเปนทุกข  สิ่งนั้นเปนอนัตตา  สิ่งใดเปนอนัตตา  สิ่งนั้นไมใชของเรา 
เราไมเปนสิ่งนั้น    นั้นไมใชตัวตนของเรา    ขอนี้อริยสาวกพึงเห็นดวย 
ปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้  อริยสาวกผูไดสดับแลว  
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เห็นอยูอยางน้ี  ฯลฯ   ยอมรูชัดวา   ชาติสิ้นแลว   พรหมจรรยอยูจบแลว     
กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
                                      จบ  ทุกขสูตรที่  ๒ 
 
                        ๖.   อนัตตสูตรท่ี  ๒  
 
  วาดวยความเปนอนัตตาแหงขันธ  ๕ 
 
           [๔๔]    กรุงสาวัตถี.  ณ  ที่นั้นแล  ฯลฯ   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  รูป 
เปนอนัตตา รูปนั้นไมใชของเรา เราไมเปนรูปนั้น นั้นไมใชตัวตนของเรา 
ขอน้ี     อริยสาวกพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ 
เวทนาเปนอนัตตา ฯลฯ สัญญาเปนอนัตตา ฯลฯ  สังขารเปนอนัตตา ฯลฯ 
วิญญาณเปนอนัตตา  ฯลฯ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผูไดสดับแลว 
เห็นอยูอยางน้ี  ฯลฯ   ยอมรูชัดวา   ชาติสิ้นแลว   พรหมจรรยอยูจบแลว 
กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
                                            จบ  อนัตตสูตรที่  ๒ 
 
                               ๗.  อนิจจเหตุสูตร  
 
   วาดวยความเปนอนิจจังแหงเหตุปจจัย  
 
           [๔๕]  กรุงสาวัตถี. ณ  ที่นั้นแล  ฯลฯ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  รูปไมเที่ยง 
แมเหตุปจจัยที่ใหรูปเกิดข้ึนก็ไมเที่ยง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  รูปทีเ่กิดจาก 
สิ่งท่ีไมเที่ยง  ที่ไหนจักเท่ียงเลา เวทนาไมเที่ยง  ฯลฯ  สัญญาไมเที่ยง  ฯลฯ  
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สังขารไมเที่ยง  ฯลฯ วิญญาณไมเที่ยง แมเหตุปจจัยที่ใหวิญญาณเกิดข้ึน    
ก็ไมเที่ยง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  วิญญาณท่ีเกิดจากส่ิงไมเที่ยง ที่ไหนจะ 
เที่ยงเลา   อรยิสาวกผูไดสดับแลว   เห็นอยูอยางนี้   ฯลฯ   ยอมรูชัดวา 
ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กจิท่ีควรทํา  ทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพ่ือ 
ความเปนอยางนี้มิไดมี.    
                                      จบ  อนิจจเหตุสูตร 
 
                            ๘.  ทุกขเหตุสูตร  
 
   วาดวยความเปนทุกขแหงเหตุปจจัย  
 
           [๔๖]  กรุงสาวัตถี.     ณ   ที่นั้นแล   ฯลฯ   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
รูปเปนทุกข  แมเหตุปจจัยที่ใหรูปเกิดข้ึนก็เปนทุกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
รูปที่เกิดจากสิ่งท่ีเปนทุกข ฯลฯ   ที่ไหนจะเปนสุขเลา   เวทนาเปนทุกข 
ฯลฯ สัญญาเปนทุกข  ฯลฯ  สังขารเปนทุกข  ฯลฯ วิญญาณเปนทุกข แมเหตุ 
ปจจัยที่ใหวิญญาณเกิดข้ึนก็เปนทุกข  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  วิญญาณที่เกิดจาก 
สิ่งท่ีเปนทุกข  ที่ไหนจักเปนสุขเลา    อริยสาวกผูไดสดับแลว   เห็นอยู 
อยางนี้  ฯลฯ   ยอมรูชัดวา   ชาติสิ้นแลว   พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ี 
ควรทํา ทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
                                          จบ  ทุกขเหตุสูตร 
 
                          ๙.  อนัตตเหตุสูตร  
 
วาดวยความเปนอนัตตาแหงเหตุปจจัย  
 



           [๔๗]    กรุงสาวัตถี.    ณ   ที่นัน้แล   ฯลฯ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
รูปเปนอนัตตา    แมเหตุปจจัยที่ใหรูปเกิดข้ึนก็เปนอนัตตา    ดูกอนภิกษุ   
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ทั้งหลาย   รปูเกิดจากส่ิงที่เปนอนัตตา   ที่ไหนจักเปนอัตตาเลา   เวทนา    
เปนอนัตตา  ฯลฯ   สัญญาเปนอนัตตา  ฯลฯ   สังขารเปนอนัตตา   ฯลฯ 
วิญญาณเปนอนัตตา    แมเหตุปจจัยที่ใหวิญญาณเกิดข้ึนก็เปนอนัตตา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   วิญญาณท่ีเกิดจากส่ิงท่ีเปนอนัตตา  ที่ไหนจักเปน 
อัตตาเลา   อริยสาวกผูไดสดับแลว  เหน็อยูอยางนี้  ฯลฯ  ยอมรูชัดวา 
ชาติสิ้นแลว   พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ีควรทํา   ทําเสร็จแลว   กิจอ่ืน 
เพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
                                        จบ  อนัตตเหตุสูตร 
 
                            ๑๐.  อานันทสูตร  
 
             วาดวยความดับแหงขันธ  ๕ 
 
           [๔๘]   กรุงสาวัตถี.  ในอาราม ฯลฯ  ครั้งน้ันแล ทานพระอานนท 
เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ  ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา 
แลวน่ัง    ณ    ที่ควรสวนขางหน่ึงแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ     ความดับเรียกวานิโรธ     ความดับแหงธรรม 
เหลาไหนแล  เรียกวานิโรธ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนอานนท 
รูปแลเปนของไมเที่ยง   อันปจจัยปรุงแตง   อาศัยปจจัยเกิดข้ึน   มีความ 
สิ้นไปเปนธรรมดา   มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา   มีความคลายไปเปน 
ธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา  ความดับแหงรูปนั้น เรียกวานิโรธ 
เวทนาไมเที่ยง ฯลฯ สญัญาไมเที่ยง  ฯลฯ  สังขารไมเที่ยง ฯลฯ วิญญาณ 
ไมเที่ยง  อันปจจัยปรุงแตง  อาศัยปจจัยเกิดข้ึนมีความสิ้นไปเปนธรรมดา 
มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา  มีความคลายไปเปนธรรมดา มีความดับไป  
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เปนธรรมดา   ความดับแหงวิญญาณน้ัน  เรียกวานิโรธ   ดกูอนอานนท    
ความดับแหงธรรมเหลาน้ีแล  เรยีกวานิโรธ      
                                            จบ  อานันทสูตร 
                                       จบ  อนิจจวรรคท่ี  ๒ 
 
              อรรถกถาอานันทสูตรท่ี ๑๐  
 
           พระสูตรสุดทายในอนิจจวรรค     เปนไปดวยอํานาจคําถามบท 
ที่เหลือ  พระองคทรงแสดงดวยอํานาจแหงผูมีปญญาตรัสรูโดยประการน้ัน ๆ. 
                              จบ  อรรถกถาอานันทสูตรที่   ๑๐ 
                                  จบ  อรรถกถาอนิจวรรคท่ี  ๒ 
 

                      รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
           ๑.  อนิจจสูตรที่  ๑    ๒.  ทุกขสูตรที่  ๑     ๓.  อนัตตสูตรที่  ๑ 
๔. อนิจจสูตรที่ ๒  ๕. ทกุขสูตรที่  ๒   ๖.  อนัตตสูตรที่ ๒   ๗. อนิจจ- 
เหตุสูตร  ๘. ทุกขเหตุสูตร ๙.  อนัตตเหตุสูตร  ๑๐. อานันทสูตร  
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                                  ภารวรรคที่  ๓    
 
                                    ๑.  ภารสูตร  
 
               วาดวยขันธ  ๕  เปนภาระ   
 
           [๔๙]  กรุงสาวัตถี.    ณ   ที่นั้นแล    ฯลฯ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราจักแสดงภาระ     ผูแบกภาระ     การถือภาระ        และการวางภาระ 
แกเธอทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจงฟง   จงใสใจใหดี   เราจักกลาว   ภิกษุ 
เหลาน้ันทูลรับสนองพระพุทธดํารัสแลว    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภาระเปนไฉน  พึงกลาววา  ภาระ  คืออุปาทาน 
ขันธ ๕ อุปาทานขันธ  ๕  เปนไฉน คือ อุปาทานขันธ คือรูป อุปาทานขันธ 
คือ  เวทนา  อุปาทานขันธ  คือสัญญา  อุปาทานขันธ  คือ  สังขาร  และ 
อุปาทานขันธ คือวิญญาณ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกวาภาระ.       
           [๕๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กผู็แบกภาระเปนไฉน   พึงกลาววา 
บุคคลบุคคลนี้นั้น   คือ   ทานผูมีชื่ออยางนี้  มีโคตรอยางนี้  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  นี้เรียกวา  ผูแบกภาระ. 
           [๕๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็การถือภาระเปนไฉน  ตัณหานี้ใด 
นําใหเกิดภพใหม  ประกอบดวยความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน 
มีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรืออารมณนั้นๆ ไดแกกามตัณหา ภวตัณหา 
วิภวตัณหา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาการถือภาระ.  
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           [๕๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    กก็ารวางภาระเปนไฉน    ความที่     
ตัณหานั่นแล   ดับไปดวยสํารอกโดยไมเหลือ   ความสละ   ความสละคืน 
ความพน  ความไมอาลัย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกวาการวางภาระ 
พระผูมีพระภาคเจาผูพระสุคตศาสดา     ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
จบลงแลว  จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกในภายหลังวา 
           [๕๓]    ขันธ  ๕  ชื่อวาภาระแล  และผูแบกภาระคือบุคคล  การถือ 
ภาระเปนเหตุนํามาซึ่งความทุกขในโลก      การวางภาระเสียไดเปนสุข 
บุคคลวางภาระหนักเสียไดแลว     ไมถือภาระอื่น     ถอนตัณหาพรอมทั้ง 
มูลรากแลว  เปนผูหายหิว  ดับรอบแลวดังน้ี. 
                                         จบ  ภารสูตรที่  ๑ 
 
                    อรรถกถาภารวรรคท่ี  ๓ 
 
                       อรรถกถาภารสูตรท่ี  ๑  
 
           ภารวรรค  ภารสูตรท่ี  ๑   มีวินจิฉัยดังตอไปนี้.   ปฺจุปาทานกฺขนฺ- 
ธาติสฺส  วจนีย  ตัดเปน   ปฺจุปาทานกฺขนฺขา  อติิ อสฺส  วจนยี  ความวา 
เปนขอท่ีจะพึงตรัสอยางน้ัน.  บทวา  อย  วุจฺจติ  ภกิฺขเว  ภาโร  ความวา 
อุปาทานขันธ ๕  ทานกลาววาเปนภาระ.  ถามวา ดวยอรรถวากระไร? 
แกวา  ดวยอรรถวาเปนภาระที่จะตองบริหาร.  จริงอยู  อุปาทานขันธ ๕ 
เหลาน้ัน จําตองบริหารดวยการใหยืน ใหเดิน ใหนัง่ ใหนอน ใหอาบนํ้า 
แตงตัว ใหเค้ียว ใหกิน เปนตน จึงชื่อวาเปนภาระ(ของหนัก) เพราะฉะนั้น 
ทานจึงเรียกวา ภาระเพราะอรรถวาเปนภาระจะตองบริหาร.  
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           บทวา  เอวนาโม  ไดแกมีชื่อเปนตนวา  ติสสะ  วาทัตตะ  บทวา    
เอวโคตฺโต  ไดแก    มโีคตรเปนตนวา  กัจจายนโคตร  วัจฉายนโคตร. 
ดังน้ัน    ทรงแสดงบุคคลที่สําเร็จเพียงโวหาร    ใหชื่อวา    ภารหาระ- 
ผูแบกภาระ     จริงอยูบุคคล     ยกขันธภาระข้ึนในขณะปฏิสนธินั้นเอง 
แลวใหขันธนี้   อาบ  บรโิภค  นั่ง  นอน  บนเตียงและต่ัง  ที่ออนนุมแลว 
บริหาร  ๑๐  ปบาง  ๒๐  ปบาง  ๓๐  ปบาง  ๑๐๐  ปบาง  จนตลอดชีวิต 
แลวท้ิงไปในจุติขณะ    ยึดเอาขันธอ่ืนในปฏิสนธขิณะอีก    เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวาผูแบกภาระ. 
           บทวา  โปโนพฺภวิกา ไดแกที่เกิดในภพใหม.  บทวา  นนฺทิราคสหคตา 
ไดแกถึงความเปนอันเดียวกันกับนันทิราคะน่ันเอง  ในท่ีนี้ทานประสงควา 
เกิดพรอมกับความเปนนันทิราคะน้ัน. บทวา ตตฺร  ตตฺราภินนฺทินี ไดแก 
มีปกติยินดีในที่เกิดหรือในอารมณมีรูปเปนตนนั้นๆ.    ในกามตัณหา 
เปนตน ความยินดีอันเปนไปในกามคุณ ๕ ชื่อวา กามตัณหา ความยินดี  
ในรูปภพและอรูปภพ   ความติดอยูในฌาน   ความยินดีที่เกิดพรอมดวย 
สัสสตทิฏฐิ   นี้ชื่อวา   ภวตัณหา  ความยินดีที่เกิดพรอมกับอุจเฉททิฏฐิ 
ชื่อวา วิภวตัณหา. บทวา ภาราทาน ไดแก การถือภาระ. จริงอยูบุคคลน้ี 
ยอมถือภาระดวยตัณหา.                                                
           บทวา    อเสสวิราคนิโรโธเปนตนทั้งหมดเปนไวพจนของนิพพาน 
นั้นเอง.   จรงิอยู  ตัณหามาถึงพระนิพพานน้ันแลว  ยอมคลายความยินดี 
ยอมดับ   ยอมละขาด   ยอมสละคืน   ยอมหลุดพน   โดยไมมีสวนเหลือ 
ก็ในพระนิพพานน้ีไมมีอาลัยคือกาม    หรืออาลัยคือทิฏฐิ    ฉะน้ัน 
พระนิพพานจึงไดชื่อเหลาน้ี. บทวา สมูล  ตณฺห  ความวา  อวิชชาชื่อวา  
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เปนมูลของตัณหา.  บทวา  อพฺพุยฺห  ไดแก  ถอนตัณหานั้นพรอมทั้งราก    
ดวยอรหัตตมรรค. บทวา  นิจฺฉาโต  ปรินิพฺพุโต  ความวา  ผูออกจากตัณหา 
จะเรียกวา  ผูปรินิพพานแลว  ก็ควรแล. 
                                จบ  อรรถกถาภารสูตรที่  ๑  
 
                            ๒.   ปรญิญาสูตร  
 
วาดวยธรรมที่ควรกําหนดรูและความกําหนดรู  
 
           [๕๔]  กรุงสาวัตถีฯ   ณ   ที่นั้นแล   ฯลฯ   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
เราจักแสดงธรรมท่ีควรกําหนดรูและความกําหนดรู  เธอท้ังหลายจงฟง 
ดูกอนภิกษุทั้งหลายก็ธรรมท่ีควรกําหนดรูเปนไฉน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
รูปเปนธรรมท่ีควรกําหนดรู    เวทนา    สัญญา    สงัขารและวิญญาณ 
เปนธรรมท่ีควรกําหนดรู   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เหลาน้ีเรียกวาธรรมที ่
ควรกําหนดรู. 
           [๕๕]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ความกําหนดรูเปนไฉน    คือ 
ความส้ินไปแหงราคะ     ความส้ินไปแหงโทสะ     ความส้ินไปแหงโมหะ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาความกําหนดรู. 
                                       จบ  ปริญญาสูตรที่  ๒ 
 
                 อรรถกถาปริญญาสูตรท่ี  ๒  
 
           ในปรญิญาสูตรท่ี ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
           บทวา  ปริฺเยฺเย  แปลวา  พึงกําหนดรู  อธิบายวา  พึงกาวลวง 
ดวยดี. บทวา ปริฺ ไดแกกําหนดรูลวงสวน อธิบายวา กาวลวงดวยดี.  
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บทวา ราคกฺขโย เปนตน เปนชื่อของพระนิพพาน. จริงอยู  พระนิพพาน    
นั้นชื่อวากําหนดรูลวงสวน.                                     
                          จบ  อรรถกถาปริญญาสูตรที่  ๒ 
 
                               ๓.  ปริชานสูตร  
 
      วาดวยผูไมควรและผูควรส้ินทุกข   
 
           [๕๖]   กรุงสาวัตถี.     ณ   ที่นั้นแล   ฯลฯ   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลเมื่อไมรูยิ่ง  ไมกําหนดรู   ไมหนาย  ไมละซึ่งรูป  เปนผูไมควรเพ่ือ 
สิ้นทุกข   บคุคลเมื่อไมรูยิ่ง   ไมกําหนดรู   ไมหนาย   ไมละซึ่งเวทนา 
ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ เปนผูไมควรเพ่ือส้ินทุกข. 
           [๕๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็บุคคลเม่ือรูยิ่ง     เมื่อกําหนดรู 
เมื่อหนาย    เมื่อละไดซึ่งรูป    จึงเปนผูควรเพ่ือสิ้นทุกข   บุคคลเม่ือรูยิ่ง 
เมื่อกําหนดรู   เมื่อหนาย   เมื่อละไดซึ่งเวทนา   ซึ่งสัญญา   ซึ่งสังขาร 
ซึ่งวิญญาณ จึงเปนผูควรเพ่ือส้ินทุกข. 
                                         จบ  ปรชิานสูตรที่  ๓ 
 
                    อรรถกถาปริชานสูตรท่ี  ๓  
 
           ในปรชิานสูตรท่ี ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
           บทวา    อภิชาน    ไดแกรูยิ่ง    ดวยบทน้ี    ทานกลาวหมายเอา 
ญาตปริญญา  ดวยบทท่ี   ๒  ทานกลาวหมายเอาติรณปริญญา    ดวย  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาท่ี 63 

บทที่   ๓   และที่   ๔  ทานกลาวหมายเอาปหานปริญญา  รวมความวา  
ในสูตรนี้ ทานกลาวปริญญา  ๓  อยางแล.   
                             จบ  อรรถกถาอภิชานสูตรที่  ๓ 
 
                             ๔.  ฉันทราคสูตร  
 
     วาดวยการละฉันทราคะในขันธ  ๕  
 
           [๕๘]    กรุงสาวัตถี.    ณ   ที่นัน้แล   ฯลฯ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในรูปเสีย  ดวยการละอยางนี้  รูปนั้นจักเปน 
อันเธอท้ังหลายละไดแลว  ตัดรากขาดแลว กระทาํใหเปนดังตาลยอดดวน 
ทําใหถึงความไมมี   ไมใหเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา   เธอทั้งหลายจงละ 
ฉันทราคะในเวทนาเสีย  ฯลฯ  เธอท้ังหลายจงละฉันทราคะในสัญญาเสีย 
ฯลฯ  เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในสังขารเสีย  ฯลฯ  เธอทั้งหลายจงละ 
ฉันทราคะในวิญญาณเสีย   ดวยการละอยางนี้   วิญญาณนั้นจักเปนอัน 
เธอทั้งหลายละไดแลว   ตัดรากขาดแลว   กระทําใหเปนดังตาลยอดดวน 
ทําใหถึงความไมมี ไมใหเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา  
                                         จบ  ฉันทราคสูตรที่  ๔ 
 
                              ๕.  อสัสาทสูตรท่ี  ๑  
 
วาดวยความปริวิตกของพระโพธิสัตวเกี่ยวกับขันธ  ๕ 
 
           [๕๙]  กรุงสาวัตถี.    ณ   ที่นั้นแล   ฯลฯ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
กอนแตตรัสรู  เมื่อเรายังเปนโพธิสัตว  ยังไมไดตรัสรู  ไดมีความปริวิตก 



อยางนี้วา   อะไรหนอเปนคุณของรูป   อะไรเปนโทษ   อะไรเปนเครื่อง  
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สลัดออก     อะไรเปนคุณของเวทนา...     อะไรเปนคุณของสัญญา...    
อะไรเปนคุณของสังขาร...   อะไรเปนคุณของวิญญาณ     อะไรเปนโทษ 
อะไรเปนเครื่องสลัดออก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรานั้นไดปริวิตกตอไปวา 
สุขโสมนัสอันใด    อาศัยรูปเกิดข้ึน    นี่เปนคุณของรูป    รูปใดไมเที่ยง 
เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  นี้เปนโทษของรูป  การกําจัด 
ฉันทราคะ  การละฉันทราคะในรูปเสียได  นี้เปนเครื่องสลัดออกแหงรูป 
สุขโสมนัสอันใดอาศัยเวทนาเกิดข้ึน...  สุขโสมนัสอันใด  อาศัยสัญญา 
เกิดข้ึน...   สขุโสมนัสอันใด   อาศัยสังขารเกิดข้ึน...   สุขโสมนัสอันใด  
อาศัยวิญญาณเกิดข้ึน    นี้เปนคุณแหงวิญญาณ    วิญญาณใดไมเที่ยง 
เปนทุกข    มคีวามแปรปรวนเปนธรรมดา     นี้เปนโทษแหงวิญญาณ 
การกําจัดฉันทราคะ     การละฉันทราคะในวิญญาณเสียได    นีเ้ปน 
เครื่องสลัดออกแหงวิญญาณ. 
           [๖๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรายังไมรูยิ่งซึ่งคุณโดยความเปนคุณ 
โทษโดยความเปนโทษ  และเครื่องสลัดออกโดยความเปนเครื่องสลัดออก 
แหงอุปาทานขันธ  ๕  เหลาน้ี ตามความเปนจริงอยางนี้ เพียงใด เราก็ยัง 
ไมปฏิญาณวา    เปนผูตรัสรูซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก 
พรอมท้ังเทวโลก     มารโลก    พรหมโลก    ในหมูสัตว    พรอมท้ัง 
สมณพราหมณ  เทวดาและมนุษย  เพียงนั้น  เมื่อใด เรารูยิ่งซึ่งคุณโดย 
ความเปนคุณ  ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ   ซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความ 
เปนเครื่องสลัดออก   แหงอุปาทานขันธ ๕   เหลาน้ี  ตามความเปนจริง 
อยางนี้  เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณวา เปนผูตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
ในโลก   พรอมท้ังเทวโลก   มารโ ลก   พรหมโลก   ในหมูสัตวพรอมท้ัง  
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สมณพราหมณ     เทวดาและมนุษย     ก็แลญาณทัสสนะไดเกิดข้ึนแลว   
แกเราวา วิมุตติของเราไมกําเริบ  ชาตินี้เปนที่สุด บัดนี้ภพใหมไมมี   
                                    จบ  อัสสาทสูตรที่  ๕ 
 
                      ๖.  อัสสาทสูตรท่ี  ๒ 
 
  วาดวยส่ิงท่ีพระพุทธองคทรงคนพบ   
 
           [๖๑]   กรุงสาวัตถีฯ    ณ   ที่นัน้แล   ฯลฯ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราไดเที่ยวคนหาคุณแหงรูป   เราไดพบคุณแหงรูปแลว   เราไดเห็นคุณ 
แหงรูปเทาท่ีมีอยูดวยปญญาดีแลว  เราไดเที่ยวคนหาโทษแหงรูป เราได 
พบโทษแหงรูปแลว     เราไดเห็นโทษแหงรูปเทาท่ีมีอยูดวยปญญาดีแลว 
เราไดเที่ยวคนหาเครื่องสลัดออกแหงรูป       เราไดพบเครื่องสลัดออก 
แหงรูปแลว  เราไดเห็นเครื่องสลัดออกแหงรูปเทาที่มีอยูดวยปญญาดีแลว 
เราไดเที่ยวคนหาคุณแหงเวทนา  ฯลฯ   เราไดเที่ยวคนหาคุณแหงสัญญา 
ฯลฯ  เราไดเที่ยวคนหาคุณแหงสังขาร   ฯลฯ   เราไดเที่ยวคนหาคุณแหง 
วิญญาณ   เราไดพบคุณแหงวิญญาณแลว   เราไดเห็นคุณแหงวิญญาณ 
เทาท่ีมีอยูดวยปญญาดีแลว  เราไดเที่ยวคนหาโทษแหงวิญญาณ  เราได 
พบโทษแหงวิญญาณแลว     เราไดเห็นโทษแหงวิญญาณเทาท่ีมีอยูดวย 
ปญญาดีแลว  เราไดเที่ยวคนหาเครื่องสลัดออกแหงวิญญาณ  เราไดพบ 
เครื่องสลัดออกแหงวิญญาณแลว       เราไดเห็นเครื่องสลัดออกแหง 
วิญญาณเทาท่ีมีอยูดวยปญญาดีแลว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรายังไมรูยิ่ง 
ซึ่งคุณ    โดยความเปนคุณ    โทษโดยความเปนโทษ    เครื่องสลัดออก 
โดยความเปนเครื่องสลัดออก   แหงอุปาทานขันธ  ๕   เหลาน้ีตามความ  
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เปนจริง เพียงใด๑  เราก็ยังไมปฏิญาณ ฯลฯ เพียงนั้น ก็แลญาณทัสสนะ    
ไดเกิดข้ึนแลวแกเราวา   วิมุตติของเราไมกําเริบ   ชาตินี้เปนที่สุด   บัดนี ้
ภพใหมไมมี. 
 
                                      จบ  อัสสาทสูตรที่  ๖ 
 
                        ๗.  อัสสาทสูตรท่ี  ๓  
 
วาดวยคุณโทษและเครื่องสลัดออกแหงขันธ  ๕  
 
           [๖๒]   กรุงสาวัตถี.      ณ    ทีน่ั้นแล   ฯลฯ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ถาคุณแหงรูปจักไมมีไซร    สัตวทั้งหลายก็จะไมพึงกําหนัดในรูป    แต 
เพราะคุณแหงรูปมีอยู   ฉะนั้น   สัตวทั้งหลายจึงกําหนัดในรูป   ถาโทษ 
แหงรูปจักไมมีไซร  สัตวทั้งหลายก็จะไมพึงเบื่อหนายในรูป   แตเพราะ 
โทษแหงรูปมีอยู    ฉะน้ัน    สัตวทั้งหลายจึงเบ่ือหนายในรูป    ถาเครื่อง 
สลัดออกแหงรูปจักไมมีไซร    สัตวทั้งหลายก็จะไมพึงออกไปจากรูปได 
แตเพราะเครื่องสลัดออกแหงรูปมีอยู    ฉะน้ัน    สตัวทั้งหลายจึงออกไป 
จากรูปได  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถาคุณแหงเวทนา  ฯลฯ   แหงสัญญา 
ฯลฯ แหงสังขาร  ฯลฯ แหงวิญญาณจักไมมีไซร สตัวทั้งหลายก็จะไมพึง 
กําหนัดในวิญญาณ แตเพราะคุณแหงวิญญาณมีอยู  ฉะนั้น สัตวทั้งหลาย 
จึงกําหนัดในวิญญาณ  ถาโทษแหงวิญญาณจักไมมีไซร  สัตวทั้งหลาย 
ก็จะไมพึงเบื่อหนายในวิญญาณ    แตเพราะโทษแหงวิญญาณมีอยู 
ฉะน้ัน    สัตวทั้งหลายจึงเบื่อหนายในวิญญาณ    ถาเครื่องสลัดออกแหง 
วิญญาณจักไมมีไซร     สตัวทั้งหลายก็จะไมพึงออกไปจากวิญญาณได 
แตเพราะเครื่องสลัดออกแหงวิญญาณมีอยู  ฉะนั้น  สัตวทั้งหลายจึงออก 



ไปจากวิญญาณได.      
๑. ตรงนี้  บาลีไมมีคําวา "เอว"  เหมือนขอ  ๖๐  
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           [๖๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สัตวทั้งหลายยังไมรูยิ่งซึ่งคุณโดย    
ความเปนคุณ  โทษโดยความเปนโทษ    และเครื่องสลัดออกโดยความ 
เปนเครื่องสลัดออก   แหงอุปาทานขันธ   ๕   เหลาน้ี   ตามความเปนจริง 
เพียงใด สัตวทั้งหลายก็ยังไมเปนผูออกไป พรากไป หลุดพนไป มีใจอัน 
หาขอบเขตมิไดอยูในโลก   พรอมท้ังเทวโลก   มารโลก  พรหมโลก  ใน 
หมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เมื่อใด    สัตวทั้งหลายรูยิ่งซึ่งคุณโดยความเปนคุณ    ซึ่งโทษโดยความ 
เปนโทษ     ซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเปนเครื่องสลัดออก     แหง 
อุปาทานขันธ ๕  เหลาน้ี  ตามความเปนจริง  เมื่อน้ัน  สัตวทั้งหลายจึง 
เปนผูออกไป   พรากไป   หลุดพนไป   มีใจอันหาขอบเขตมิไดอยูในโลก 
พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ 
เทวดาและมนุษย. 
                                       จบ  อัสสาทสูตรที่  ๗ 
 
                            ๘.  อภนิันทนสูตร 
 
วาดวยผลแหงความเพลิดเพลินและไมเพลิดเพลินในขันธ  ๕ 
 
           [๖๔]   กรุงสาวัตถี.    ณ   ที่นั้นแล   ฯลฯ   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ผูใดเพลิดเพลินรูป     ผูนัน้ชื่อวาเพลิดเพลินทุกข     ผูใดเพลิดเพลินทุกข 
เรากลาววา     ผูนั้นไมพนไปจากทุกข    ผูใดเพลิดเพลินเวทนา     ฯลฯ 
สัญญา  ฯลฯ  สังขาร  ฯลฯ  วิญญาณ  ผูนั้นชื่อวาเพลิดเพลินทุกข  ผูใด 
เพลิดเพลินทุกข เรากลาววา ผูนั้นไมพนไปจากทุกข. 
           [๖๕]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ผูใดแลไมเพลิดเพลินรูป   ผูนั้นชื่อวา 
ไมเพลิดเพลินทุกข     ผูใดไมเพลิดเพลินทุกข     เรากลาววาผูนั้นพนไป  
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จากทุกข  ผูใดไมเพลิดเพลินเวทนา  ฯลฯ  สัญญา  ฯลฯ  สังขาร  ฯลฯ      
วิญญาณ   ผูนั้นชื่อวาไมเพลิดเพลินทุกข   ผูใดไมเพลิดเพลินทุกข   เรา 
กลาววา ผูนั้นพนไปจากทุกขได.        
                                    จบ  อภินันทนสูตรที่  ๘ 
 
                               ๙.  อปุปาทสูตร  
 
   วาดวยความเกิดและความดับทุกข  
 
           [๖๖]   กรุงสาวัตถี.    ณ   ที่นั้นแล   ฯลฯ   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ความเกิดข้ึน ความต้ังอยู ความบังเกิด  ความปรากฏแหงรูป นี้เปนความ 
เกิดข้ึนแหงทุกข    เปนความต้ังอยูแหงโรค     เปนความปรากฏแหงชรา 
และมรณะ   ความเกิดข้ึน  ความต้ังอยู   ความบังเกิด   ความปรากฏแหง 
เวทนา  ฯลฯ  แหงสัญญา  ฯลฯ  แหงสังขาร  ฯลฯ  แหงวิญญาณ  นี้เปน 
ความเกิดข้ึนแหงทุกข   เปนความต้ังอยูแหงโรค    เปนความปรากฏแหง 
ชราและมรณะ. 
       [ ๖๗ ]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความดับ  ความเขาไประงับ  ความ 
ต้ังอยูไมไดแหงรูป   นี้เปนความดับแหงทุกข  เปนความเขาไประงับแหง 
โรค   เปนความต้ังอยูไมไดแหงชราและมรณะ   ความดับ   ความเขาไป 
ระงับ  ความต้ังอยูไมไดแหงเวทนา  ฯลฯ  แหงสัญญา  ฯลฯ  แหงสังขาร 
ฯลฯ  แหงวิญญาณ  นี้เปนความดับแหงทุกข  เปนความเขาไประงับแหง 
โรค  เปนความต้ังอยูไมไดแหงชราและมรณะ. 
                                           จบ  อุปปาทสูตรที่  ๙   
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        อรรถกถาฉันทราคสูตรท่ี  ๔-๙     
 
           สูตรที่    ๔    เปนตน    พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในธาตุสังยุต 
นั่นแล.  แตในท่ีนี้ทานกลาวสัจจะ  ๔  ไวในสูตรที่  ๕  ที ่ ๖  และที่  ๗  ใน 
ธาตุสังยุตน้ัน ตามลําดับ. ในสูตรที ่๙ ทานกลาววัฏฏะและนิพพานไว. 
                          จบ  อรรถกถาฉันทราคสูตรที่  ๔-๙ 
 
                               ๑๐.  อฆมูลสูตร  
 
       วาดวยทุกขและมลูเหตุแหงทุกข 
 
           [๖๘]   กรุงสาวัตถี.     ณ    ที่นัน่แล    ฯลฯ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราจักแสดงทุกขและมูลเหตุแหงทุกขแกเธอทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจงฟง 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขเปนไฉน ทุกขคือรูป ทุกขคือเวทนา ทุกขคือ 
สัญญา  ทกุขคือสังขาร ทุกขคือวิญญาณ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาทุกข. 
           [๖๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็มลูเหตุแหงทุกขเปนไฉน ตัณหานี้ใด 
นําใหเกิดในภพใหม     ประกอบดวยความกําหนัดดวยอํานาจความ 
เพลิดเพลิน     มีปกติเพลดิเพลินยิ่งในอารมณนั้นๆ     ไดแกกามตัณหา 
ภวตัณหา วิภวตัณหา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกวามูลเหตุแหงทุกข. 
                                           จบ อฆมูลสูตรที่  ๑๐ 
 
                  อรรถกถาอฆมูลสูตรท่ี  ๑๐  
 
           ในอฆมูลสูตรท่ี ๑๐  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
           บทวา  อฆ ไดแก    ทุกข.  ในทีน่ี้ทานกลาวทุกขลักษณะเทาน้ัน 



ดวยประการฉะน้ี.                                                                     
                                     จบ  อรรถกถาอฆมูลสูตรที่  ๑๐ 
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                                ๑๑.  ปภังคุสูตร   
 
วาดวยความสลายและไมสลายแหงทุกข  
 
           [๗๐]   กรุงสาวัตถี.    ณ   ที่นั้นแล   ฯลฯ   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
เราจักแสดงภาวะสลาย      และภาวะไมสลาย      เธอท้ังหลายจงฟง 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเปนภาวะสลาย อะไรเปนภาวะไมสลาย รูป 
เปนภาวะสลาย  ความดับ ความเขาไประงับ ความต้ังอยูไมไดแหงรูปนั้น 
เปนภาวะไมสลาย  เวทนาเปนภาวะสลาย  ฯลฯ  สญัญาเปนภาวะสลาย 
ฯลฯ   สังขารเปนภาวะสลาย  ฯลฯ  วิญญาณเปนภาวะสลาย  ความดับ 
ความเขาไประงับ  ความต้ังอยูไมได แหงวิญญาณน้ัน เปนภาวะไมสลาย. 
                                       จบ  ปภังคุสูตรที่  ๑๑ 
                                           จบภารวรรคท่ี  ๓ 
 
                  อรรถกถาปภังคุสูตรท่ี  ๑๑  
 
           ในปภังคุสูตรท่ี ๑๑  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
           บทวา ปภงฺคุ ไดแก     มีอันแตกไปเปนสภาวะ. ในท่ีนี้ทานกลาว 
อนิจจลักษณะเทาน้ัน ดวยประการฉะนี้แล.   
                                จบ  อรรถกถาปภังคุสูตรที่  ๑๑ 
                                             จบภารวรรคท่ี  ๓ 
 

                        รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
           ๑. ภารสูตร  ๒. ปริญญาสูตร ๓. ปรชิานสูตร  ๔. ฉันทราคสูตร 
๕.  อัสสาทสูตรที่  ๑    ๖.  อัสสาทสูตรที่   ๒    ๗.  อัสสาทสูตรที่  ๓ 



๘. อภินันทนสูตร  ๙. อุปปาทสูตร  ๑๐. อฆมูลสตูร  ๑๑. ปภังคุสูตร.  
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                             นตุมหากวรรคท่ี  ๔    
 
                        ๑.  นตุมหากสูตรท่ี  ๑       
 
            วาดวยขันธ  ๕  ไมใชของใคร  
 
           [๗๑]   กรุงสาวัตถี.    ณ   ที่นั้นแล   ฯลฯ   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
สิ่งใดไมใชของเธอท้ังหลาย   เธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสีย   สิ่งนั้นอันเธอ 
ทั้งหลายละไดแลว  จักเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล  เพ่ือสุข  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   กอ็ะไรไมใชของเธอท้ังหลาย   รูปไมใชของเธอท้ังหลาย  เธอ 
ทั้งหลายจงละรูปนั้นเสีย  รูปนั้นอันเธอท้ังหลายละไดแลว  จักเปนไปเพ่ือ 
ประโยชนเกือ้กูล   เพ่ือสุข   เวทนา   ฯลฯ   สัญญา   ฯลฯ   สังขาร   ฯลฯ 
วิญญาณไมใชของเธอท้ังหลาย     เธอทั้งหลายจงละวิญญาณนั้นเสีย 
วิญญาณนั้นอันเธอท้ังหลายละไดแลว     จักเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล 
เพ่ือสุข.         
           [๗๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เปรียบเหมือนชนพึงนําไป   พึงเผา 
หรือกระทําตามปจจัย  ซึ่งหญา  ไม  กิง่ไม และใบไม ในเชตวันวิหารน้ี 
ก็เธอทั้งหลายพึงคิดอยางนี้หรือวา   ชนยอมนําไป   ยอมเผา   หรือยอม 
กระทําตามปจจัยซึ่งเราทั้งหลาย    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา    ไมใช 
อยางนั้น พระเจาขา. 
           พ.  ขอน้ันเพราะเหตุอะไร ? 
           ภิ.   ขาแตพระองคผูเจริญ      เพราะสิ่งน้ันไมใชตนหรือสิ่งท่ี 
นับเนื่องในตนของขาพระองคทั้งหลาย.                    
           พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ฉันน้ันเหมือนกัน    รูปไมใชของเธอ 
ทั้งหลาย   เธอท้ังหลายจงละรูปนั้นเสีย   รูปนั้นอันเธอทั้งหลายละไดแลว  
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จักเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล   เพ่ือสุข   เวทนา   ฯลฯ   สัญญา   ฯลฯ    
สังขาร ฯลฯ  วิญญาณไมใชของเธอท้ังหลาย เธอทั้งหลายจงละวิญญาณ 
นั้นเสีย  วิญญาณน้ันอันเธอทั้งหลายละไดแลว  จักเปนไปเพ่ือประโยชน 
เกื้อกูล  เพ่ือสุข.              
                                      จบ  นตุมหากสูตรที่  ๑ 
 
                             นตุมหากวรรคท่ี  ๔ 
 
                อรรถกถานตุมหากสูตรท่ี  ๑  
 
           นตุมหากวรรค นตุมหากสูตรที่ ๑   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
           บทวา  ปชหถ  ไดแกจงละดวยการละฉันทราคะ.  ในวัตถุมีหญา 
เปนตน มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ ตนตาลและมะพราวเปนตน มีกระพ้ีภายใน 
มีแกน (แข็ง) ภายนอก  ชือ่วา หญา ตนตะเคียน ตนสาละ และตนมะหาด  
เปนตน  มีแกนภายใน  มีกระพ้ีภายนอก  ชื่อวา  ไม  กิ่งไมที่ยืน่ออกไป 
เหมือนแขนตนไม  ชื่อวา   สาขา   ใบตาลและใบมะพราวเปนตน  ชื่อวา 
ปลาสะ. 
                              จบ  อรรถกถานตุมหากสูตรที่  ๑ 
 
                      ๒.   นตุมหากสูตรท่ี  ๒  
 
    วาดวยการละขันธ  ๕  มิใชของใคร  
 
           [๗๓]   กรุงสาวัตถี.    ณ   ที่นัน้แล   ฯลฯ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สิ่งใดไมใชของเธอท้ังหลาย   เธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสีย   สิ่งน้ันอันเธอ 



ทั้งหลายละไดแลว  จักเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล  เพ่ือสุข  ดูกอนภิกษุ  
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ทั้งหลาย  ก็อะไรไมใชของเธอท้ังหลาย   กอนภิกษุทั้งหลาย  รูปไมใช   
ของเธอท้ังหลาย    เธอทั้งหลายจงละรูปนั้นเสีย    รปูนั้นอันเธอทั้งหลาย  
ละไดแลว  จักเปนไปเพ่ือประโยชนเกือ้กูล  เพ่ือสุข  เวทนา  ฯลฯ  สัญญา 
ฯลฯ  สังขาร  ฯลฯ  วิญญาณไมใชของเธอท้ังหลาย  เธอทั้งหลายจงละ 
วิญญาณนั้นเสีย   วิญญาณนั้นอันเธอทั้งหลายละไดแลว   จักเปนไปเพ่ือ 
ประโยชนเกือ้กูล    เพ่ือสุข     กอนภิกษุทั้งหลาย    สิ่งใดไมใชของเธอ 
ทั้งหลาย     เธอท้ังหลายจงละสิ่งน้ันเสีย     สิ่งน้ันอันเธอท้ังหลายละได 
แลวจักเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล  เพ่ือสุข. 
                                       จบ  นตุมหากสูตรที่  ๒ 
 
              อรรถกถานตุมหากสูตรท่ี  ๒ 
 
           นตุมหากสูตรท่ี  ๒ เวนผูทําการตรัสรูดวยอุปมา ก็ตรัสตามอัธยาศัย. 
                                 จบ  อรรถกถานตุมหากสูตรที่  ๒ 
 
                                   ๓.  ภิกขุสูตรท่ี  ๑ 
 
วาดวยเหตุไดชื่อวาเปนผูกําหนัดขัดเคืองและลุมหลง  
 
           [๗๔]   กรุงสาวัตถี .        ครั้งน้ันแล    ภิกษุรูปหน่ึงเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ    ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง 
ณ    ที่ควรสวนขางหน่ึง    ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขอประทานวโรกาส  พระเจาขา  ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรม 
แกขาพระองคโดยยอ    ทีข่าพระองคฟงแลว    พึงเปนผูผูเดียวหลีกออก 
จากหมู ไมประมาท  มีความเพียร มีใจม่ันคงอยูเถิด.  
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           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดูกอนภิกษุ  บุคคลยอมครุนคิดถึง   
สิ่งใด ยอมถงึการนับเพราะส่ิงนั้น  บุคคลยอมไมครุนคิดถึงส่ิงใด  ยอมไม   
ถึงการนับเพราะส่ิงนั้น. 
           ภิ.   ขาแต พระผูมีพระภาคเจา     ขาพระองคเขาใจแลว     ขาแต 
พระสุคต  ขาพระองคเขาใจแลว.                                          
           พ.   ดกูอนภิกษุ      ก็เธอเขาใจเนื้อความแหงคําท่ีเรากลาวโดยยอ 
ไดโดยพิสดารอยางไร. 
           ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ   ถาบุคคลครุนคิดถึงรูป   ยอมถึงการ 
นับเพราะรูปน้ัน  ถาครุนคิดถึงเวทนา  ฯลฯ  ถาครุนคิดถึงสัญญา  ฯลฯ 
ถาครุนคิดถึงสังขาร  ฯลฯ ถาครุนคิดถงึวิญญาณยอมถึงการนับเพราะ 
วิญญาณนั้น  ขาแตพระองคผูเจริญ   ถาบุคคลไมครุนคิดถึงรูป  ก็ไมถึง 
การนับเพราะรูปนั้น   ถาไมครุนคิดถึงเวทนา ฯลฯ  ถาไมครุนคิดถึง 
สัญญา  ฯลฯ  ถาไมครุนคิดถึงสังขาร  ฯลฯ  ถาไมครุนคิดถึงวิญญาณ 
ก็ไมถึงการนับเพราะวิญญาณน้ัน   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองค 
เขาใจเน้ือความแหงพระภาษิตท่ีพระผูมีพระภาคเจาแลวโดยยอไดโดย 
พิสดารอยางนี้แล.                                          
           [๗๕]   พ.   ถูกแลว    ถกูแลว   ภิกษุ   เธอเขาใจเน้ือความแหงคํา 
ที่เรากลาวโดยยอไดโดยพิสดารดีนักแล  ดกูอนภิกษุ  ถาบุคคลครุนคิด 
ถึงรูป   ก็ยอมถึงการนับเพราะรูปนั้น  ถาบุคคลครุนคิดถึงเวทนา   ฯลฯ 
ถาครุนคิดถึงสัญญา   ฯลฯ   ถาครุนคิดถึงสังขาร   ฯลฯ   ถาครุนคิดถึง 
วิญญาณ   กย็อมถึงการนับเพราะวิญญาณน้ัน  ดูกอนภิกษุ    ถาบุคคล 
ไมครุนคิดถึงรูป    ก็ยอมไมถึงการนับเพราะรูปนั้น    ถาไมครุนคิดถึง 
เวทนา   ฯลฯ   ถาไมครุนคิดถึงสัญญา   ฯลฯ   ถาไมครุนคิดถึงสังขาร  
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ฯลฯ    ถาไมครุนคิดถึงวิญญาณ   ก็ยอมไมถึงการนับเพราะวิญญาณนั้น   
ดูกอนภิกษุ    เธอพึงเห็นเน้ือความแหงคําท่ีเรากลาวโดยยอ   โดยพิสดาร  
อยางนี้แล. 
           [๗๖]  ครั้งน้ันแล     ภิกษุรูปนั้นเพลิดเพลินอนุโมทนาพระภาษิต 
ของพระผูมีพระภาคเจา ลุกจากอาสนะ ถวายบังคม กระทําประทักษิณ 
แลวหลีกไป ครั้งน้ันแล เธอไดเปนผูผูเดียว หลีกออกจากหมู ไมประมาท 
มีความเพียร  มีใจม่ันคงอยู  ไมนานเทาไร  ก็กระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหง 
พรหมจรรยอันยอดเยี่ยม   ที่กุลบุตรทัง้หลายออกจากเรือนบวชเปน  
บรรพชิตโดยชอบตองการน้ัน  ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง  ในปจจุบัน 
เขาถึงอยู   รูชัดวา   ชาติสิ้นแลว   พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ีควรทํา 
ทําเสร็จแลว    กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี     ก็ภิกษุนั้นไดเปน 
พระอรหันตองคหน่ึง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย. 
                                       จบ  ภิกขุสูตรที่  ๑ 
 
                     อรรถกถาภิกขุสูตรท่ี  ๑  
 
           ในภิกขุสูตรท่ี  ๑  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  :- 
           บทวา  รูปฺเจ  ภนฺเต  อนุเสติ   ความวา   ครุนคิดถึงรูปอยางใด 
อยางหน่ึง.  บทวา  เตน  สงฺข  คจฺฉติ  ความวา  ครุนคิดถึงรูปนั้นดวย 
ความครุนคิดอันใดในกามราคะเปนตน     ดวยความครุนคิดนั้นนั่นแล 
ยอมถึงการนับคือบัญญัติวา    รักแลว    โกรธแลว    หลงแลว.    บทวา 
น  เตน  สงฺข  คจฺฉติ  ความวา  ดวยความครุนคิดอันไมเปนจริงนั้น  ยอม 
ไมถึงการนับวา  รักแลว  โกรธแลว  หลงแลว. 
                                   จบ  อรรถกถาภิกขุสูตรที่  ๑  
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                          ๔.  ภิกขสุูตรท่ี  ๒    
 
วาดวยเหตุไดชื่อวาเปนผูกําหนัดขัดเคืองและลุมหลง 
 
           [๗๗]   กรุงสาวัตถี.    ฯลฯ    ครั้งน้ันแล    ภิกษุรูปหน่ึงเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ     ฯลฯ    ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูม-ี 
พระภาคเจาวา  ขอประทานวโรกาส  พระเจาขา  ขอพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ ที่ขาพระองคฟงแลวพึงเปนผูผูเดียว 
หลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจม่ันคงอยูเถิด.   
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดกูอนภิกษุ   บุคคลครุนคิดถึงส่ิงใด 
ยอมหมกมุนสิ่งน้ัน หมกมุนสิ่งใด ยอมถึงการนับเพราะส่ิงนั้น ไมครุนคิด 
ถึงส่ิงใด   ยอมไมหมกมุนสิ่งน้ัน   ไมหมกมุนสิ่งใด   ยอมไมถึงการนับ 
เพราะสิ่งน้ัน. 
            ภิ.   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา     ขาพระองคเขาใจแลว     ขาแต 
พระสุคต  ขาพระองคเขาใจแลว. 
           พ.  ดกูอนภิกษุ     ก็เธอเขาใจเน้ือความแหงคําท่ีเรากลาวโดยยอ 
ไดโดยพิสดารอยางไร. 
           ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ   ถาบุคคลครุนคิดถึงรูป  ยอมหมกมุน 
รูปใด  ยอมถงึการนับเพราะรูปนั้น  ถาครุนคิดถึงเวทนา   ฯลฯ  ถาครุน 
คิดถึงสัญญา  ฯลฯ   ถาครุนคิดถึงสังขาร  ฯลฯ   ถาครุนคิดถึงวิญญาณ 
ยอมหมกมุนวิญญาณนั้น   หมกมุนวิญญาณใด   ยอมถึงการนับเพราะ 
วิญญาณนั้น   ขาแตพระองคผูเจริญ   ถาบุคคลไมครุนคิดถึงรูป   ยอม 
ไมหมกมุนรูปนั้น    ไมหมกมุนรูปใด     ยอมไมถึงการนับเพราะรูปนั้น 
ถาไมครุนคิดถึงเวทนา ฯลฯ  ถาไมครุนคิดถึงสัญญา  ฯลฯ  ถาไมครุนคิด  
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ถึงสังขาร   ฯลฯ   ถาไมครุนคิดถึงวิญญาณยอมไมหมกมุนวิญญาณนั้น   
ไมหมกมุนวิญญาณใด    ยอมไมถึงการนับเพราะวิญญาณนั้น    ขาแต 
พระองคผูเจริญ     ขาพระองคเขาใจเน้ือความแหงพระภาษิต     ที ่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวโดยยอไดโดยพิสดารอยางนี้แล.  
           [๗๘]   พ.   ถูกแลว    ถกูแลว   ภิกษุ    เธอเขาใจเน้ือความแหงคํา 
ที่เรากลาวโดยยอไดโดยพิสดารดีนักแล  ดกูอนภิกษุ ถาบุคคลครุนคิดถึง 
รูป   ยอมหมกมุนรูปนั้น   หมกมุนรูปใด   ยอมถึงการนับเพราะรูปนั้น 
ถาครุนคิดถึงเวทนา   ฯลฯ   ถาครุนคิดถึงสัญญา   ฯลฯ   ถาครุนคิดถึง 
สังขาร  ฯลฯ  ถาครุนคิดถึงวิญญาณ  ยอมหมกมุนวิญญาณนั้น หมกมุน 
วิญญาณใด  ยอมถึงการนับเพราะวิญญาณนั้น  ดูกอนภิกษุ   ถาบุคคล 
ไมครุนคิดถึงรูป   ยอมไมหมกมุนรูปนั้น   ไมหมกมุนรูปใด   ยอมไมถึง 
การนับเพราะรูปนั้น   ถาไมครุนคิดถึงเวทนา   ฯลฯ   ถาไมครุนคิดถึง 
สัญญา  ฯลฯ   ถาไมครุนคิดถึงสังขาร   ฯลฯ   ถาไมครุนคิดถึงวิญญาณ 
ยอมไมหมกมุนวิญญาณนั้น  ไมหมกมุนวิญญาณใด  ยอมไมถึงการนับ 
เพราะวิญญาณนั้น    ดูกอนภิกษุ    เธอพึงเขาใจเน้ือความแหงคํานี้ที่เรา 
กลาวแลวโดยยอโดยพิสดารอยางนี้     ฯลฯ     ก็ภิกษุรูปนั้นไดเปน 
พระอรหันตองคหน่ึง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย. 
                                          จบ  ภิกขุสูตรที่  ๒ 
 
                    อรรถกถาภิกขุสูตรท่ี  ๒  
 
           ในภิกขุสูตรท่ี  ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
           บทวา  ต  อนุมิยฺยติ  ความวา  รูปที่เขาครุนคิดนั้น  ยอมตายไป 
ตามความครุนคิดที่กําลังตายไป    ดวยวาเมื่ออารมณแตกไป    ธรรมที่  
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มีรูปนั้นเปนอารมณยอมต้ังอยูไมได. บทวา  ย  อนุมิยฺยติ   ความวา รูปใด   
ตายไปตามความครุนคิดใด.  บทวา  เตน  สุงฺข  คจฉฺติ  ความวา  ดวย 
ความครุนคิดนั้น  บุคคลยอมถึงการนับวา  รัก โกรธ หลง อีกอยางหน่ึง  
คําวา  ย  เปนตติยาวิภัตติ ความวา  บุคคลยอมถึงการนับวา  รัก  โกรธ 
หลง ดวยความครุนคิดถึงรูปที่ตายไปน้ัน. 
                                  จบ  อรรถกถาภิกขุสูตรที่ ๒ 
 
                         ๕.  อานันทสูตรท่ี  ๑ 
 
    วาดวยความเปนอนิจจังแหงขันธ  ๕  
 
           [๗๙]   กรุงสาวัตถี   ฯลฯ   ครั้งน้ันแล   ทานพระอานนทออกจาก 
ที่พักผอนในเวลาเย็น     เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานพระอานนทวา    ดูกอนอานนท    ถา 
ภิกษุทั้งหลายพึงถามเธออยางนี้วา  ทานอานนท  ความเกิดข้ึนแหงธรรม 
เหลาไหนยอมปรากฏ      ความเสื่อมแหงธรรมเหลาไหนยอมปรากฏ 
ความเปนอยางอ่ืนแหงธรรมเหลาไหนท่ีต้ังอยูแลวยอมปรากฏ   ดังน้ีไซร 
เธอถูกถามอยางนี้แลว  จะพึงพยากรณวาอยางไร. 
           ทานพระอานนทกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ฯลฯ 
ขาพระองคถูกถามอยางนี้ พึงพยากรณอยางนี้วา ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย 
ความบังเกิดข้ึนแหงรูปแลยอมปรากฏ     ความเส่ือมแหงรูปยอมปรากฏ 
ความเปนอยางอ่ืนแหงรูปที่ต้ังอยูแลวยอมปรากฏ     ความบังเกิดข้ึนแหง 
เวทนา  ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณยอมปรากฏ  ความเส่ือม 
แหงวิญญาณยอมปรากฏ      ความเปนอยางอ่ืนแหงวิญญาณที่ต้ังอยูแลว 



ยอมปรากฏ  
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ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย    ความบังเกิดข้ึนแหงธรรมเหลาน้ีแลยอมปรากฏ     
ความเสื่อมแหงธรรมเหลาน้ีแลยอมปรากฏ      ความเปนอยางอ่ืนแหง 
ธรรมที่ต้ังอยูแลวยอมปรากฏ ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคถูกถาม 
อยางนี้แลวพึงพยากรณอยางนี้แล.                                           
           [๘๐]  พ.   ถูกแลว   ถูกแลว   อานนท  ความบังเกิดข้ึนแหงรูปแล 
ยอมปรากฏ   ความเสื่อมแหงรูปแลยอมปรากฏ   ความเปนอยางอ่ืนแหง 
รูปที่ต้ังอยูแลวยอมปรากฏ   ความบังเกิดข้ึนแหงเวทนา   ฯลฯ   สัญญา 
ฯลฯ  สังขาร  ฯลฯ วิญญาณยอมปรากฏ  ความเส่ือมแหงวิญญาณยอม 
ปรากฏ     ความเปนไปอยางอ่ืนแหงวิญญาณที่ต้ังอยูแลวยอมปรากฏ 
ดูกอนอานนท     ความบังเกิดข้ึนแหงธรรมเหลาน้ีแลยอมปรากฏ 
ความเสื่อมแหงธรรมเหลาน้ีแลยอมปรากฏ     ความเปนอยางอ่ืนแหง 
ธรรมเหลาน้ีที่ต้ังอยูแลวยอมปรากฏ   ดูกอนอานนท  เธอถูกถามอยางนี้ 
แลว พึงพยากรณอยางนี้. 
                                         จบ  อานันทสูตรที่  ๑ 
 
                อรรถกถาอานันทสูตรท่ี  ๑  
 
           ในอานันทสูตรท่ี  ๑  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :-  
           บทวา    ิตสฺส  อฺถตฺต  ปฺายติ   ความวา  เมื่อรูปยังดํารงอยู 
คือเปนอยู   ชรายอมปรากฏ.   ก็คําวา     ิติ   เปนชือ่ของการหลอเลี้ยง 
กลาวคือ  ชีวิตินทรีย.  คําวา  อฺถตฺต  เปนชื่อของชรา.  ดวยเหตุนั้น 
โบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาววา 
                  อปฺุปาโท  ชาติ อกฺขาโต              ภงฺโค  วุตฺโต  วโยติ  จ 
              อฺถตฺต   ชรา  วุตฺตา              ิติ  จ  อนปุาลนา.     
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                            ความเกดิขึ้นเรียกวาชาติ    
                     ความดับเรียกวาวยะ 
                     ความแปรปรวน  เรียกวาชรา 
                     ความหลอเลี้ยง  เรียกวาฐิติ 
           ขันธแตละขันธมีลักษณะ   ๓   อยาง   คือ   อุปปาทะ  ชรา   และ 
ภังคะ    ดวยประการฉะนี้   ที่พระองคหมายถึงตรัสไววา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  สังขตลักษณะแหงสังขตะเหลานี้มี  ๓  อยาง  ดังน้ี.   ในคําน้ัน 
ที่ชื่อวาสังขตะ   ไดแกสงัขารชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีเกิดแตปจจัย.   แตสังขาร 
ไมชื่อวาลักษณะ    และไมชื่อวาสังขาร    ดวยวาเวนลักษณะเสีย   ใครๆ 
ไมอาจจะบญัญัติสังขารได    ทั้งเวนลักษณะเสีย     ก็ชื่อวาสังขารไมได. 
แตสังขารก็ยอมปรากฏดวยลักษณะ. 
           เหมือนอยางวา     แมโคนั่นแหละไมจัดเปนลักษณะ.     ลักษณะ 
นั่นแหละเปนแมโค.  แมละลักษณะเสีย  ก็ไมอาจบัญญัติแมโคได  แมละ 
แมโคเสีย     ก็ไมอาจบัญญัติลักษณะได     แตแมโดยอมปรากฏดวย 
ลักษณะฉันใด ขออุปไมยน้ีก็พึงทราบฉันนั้น. 
           บรรดาขณะท้ัง ๓ นั้น ในอุปาทขณะแหงสังขารทั้งหลาย  สังขาร 
ก็ดี   อุปาทลกัษณะก็ดี   ขณะแหงสังขารนั้น   กลาวคือกาละก็ดี   ยอม 
ปรากฏ. เมื่อกลาววาอุปฺปาเทติ ยอมเกิดข้ึน สังขารก็ดี ชราลักษณะก็ดี 
ขณะแหงสังขารนั้นกลาวคือกาสะก็ดี    ยอมปรากฏ.    ในภังคขณะ 
สังขารก็ดี    สังขารลักษณะก็ดี    ขณะแหงสังขารนั้นกลาวคือกาละก็ดี 
ยอมปรากฏ.   แตอาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา   ข้ึนชื่อวาชราขณะแหง 
อรูปธรรมท้ังหลาย  ใครๆไมอาจบัญญัติได  และพระสัมมาสัมพุทธเจา 
เมื่อตรัสวา   ความเกิดข้ึนแหงเวทนายอมปรากฏ   ความเส่ือมแหงเวทนา  
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ยอมปรากฏ  เม่ือเวทนาต้ังอยู  ความแปรปรวนยอมปรากฏ ทรงบัญญัติ   
ลักษณะ ๓ แมแหงอรูปธรรม ยอมไดลักษณะ ๓ เหลาน้ัน เพราะอาศัย  
ขณะปจจุบัน  ครั้นกลาวดังน้ีแลวสําเร็จความน้ันตามอาจริยคาถานี้วา 
                   อตฺถิตา  สพฺพธมฺมาน         ิติ นาม ปวุจฺจติ 
              ตสฺเสว  เภโท  มรณ           สพฺพทา  สพฺพปาณิน 
                       ความท่ีธรรมทั้งปวงเปนปจจุบัน    ทาน 
              เรียกวาฐิติขณะ           ความแตกดับแหงรูปน้ันแล 
              ของสรรพสัตวในกาลทุกเมื่อ  เรียกวา  มรณะ  ดังน้ี 
           อน่ึง     ทานยังกลาววา     พึงทราบวาปาณะปราณดวยอํานาจ 
สันตติ. ก็เพราะเหตุที่ในพระสูตรไมมีความแปลกกัน ฉะน้ัน ตามมติของ 
อาจารยก็ไมพึงเพิกถอนพระสูตร  พึงกระทําพระสูตรเทาน้ันเปนสําคัญ. 
                               จบ  อรรถกถาอานันทสูตรที่  ๑ 
 
                         ๖.  อานันทสูตรท่ี  ๒ 
 
วาดวยความเปนอนิจจังแหงขันธ  ๕  ในสามกาล 
 
           [๕๑]  กรุงสาวัตถี.  ฯลฯ  ครั้นแลว  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะ 
ทานพระอานนทวา ดูกอนอานนท ถาภิกษุทั้งหลายพึงถามเธออยางนี้วา 
ทานอานนท ความบังเกิดข้ึนแหงธรรมเหลาไหนปรากฏแลว ความเส่ือม 
แหงธรรมเหลาไหนปรากฏแลว    ความเปนอยางอ่ืนแหงธรรมเหลาไหน 
ที่ต้ังอยูปรากฏแลว    ความบังเกิดข้ึนแหงธรรมเหลาไหนจักปรากฏ  
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ความเสื่อมแหงธรรมเหลาไหนจักปรากฏ   ความเปนอยางอ่ืนแหงธรรม    
ที่ต้ังอยูแลวเหลาไหนจักปรากฏ     ความบังเกิดข้ึนแหงธรรมเหลาไหน 
ยอมปรากฏ    ความเสื่อมแหงธรรมเหลาไหนยอมปรากฏ    ความเปน 
อยางอ่ืนแหงธรรมท่ีต้ังอยูแลวเหลาไหนยอมปรากฏ      กอนอานนท 
เธอถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางไร. 
           ทานพระอานนทกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ฯลฯ 
ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว    พึงพยากรณอยางนี้วา     ดูกอนอาวุโส 
ทั้งหลาย รูปใดแลท่ีลวงไปแลว ดับแลว แปรไปแลว ความบังเกิดข้ึนแหง 
รูปนั้นปรากฏแลว  ความเสื่อมแหงรูปน้ันปรากฏแลว  ความเปนอยางอ่ืน 
แหงรูปที่ต้ังอยูแลวน้ันปรากฏแลว  เวทนา  ฯลฯ  สัญญา  ฯลฯ  สังขาร 
ฯลฯ  วิญญาณใดท่ีลวงไปแลว   ดับแลว   แปรไปแลว   ความบังเกิดข้ึน 
แหงวิญญาณน้ันปรากฏแลว      ความเส่ือมแหงวิญญาณนั้นปรากฏแลว 
ความเปนอยางอ่ืนแหงวิญญาณที่ต้ังอยูแลวน้ันปรากฏแลว  ดกูอนอาวุโส 
ทั้งหลาย    ความบังเกิดข้ึนแหงธรรมเหลาน้ีแลปรากฏแลว    ความเสื่อม 
แหงธรรมเหลาน้ีแลปรากฏแลว      ความเปนอยางอ่ืนแหงธรรมที่ต้ังอยู 
แลวเหลาน้ีแลปรากฏแลว       ดกูอนอาวุโสท้ังหลาย     รูปใดแลยังไมเกิด 
ยังไมปรากฏ  ความบังเกิดข้ึนแหงรูปน้ันจักปรากฏ  ความเส่ือมแหงรูป 
นั้นจักปรากฏ      ความเปนอยางอ่ืนแหงรูปที่ต้ังอยูแลวน้ันจักปรากฏ 
เวทนา  ฯลฯ  สัญญา  ฯลฯ  สังขาร  ฯลฯ  วิญญาณใดยังไมเกิด  ยังไม 
ปรากฏ    ความบังเกิดข้ึนแหงวิญญาณน้ันจักปรากฏ    ความเส่ือมแหง 
วิญญาณนั้นจักปรากฏ    ความเปนอยางอ่ืนแหงวิญญาณที่ต้ังอยูแลวน้ัน 
จักปรากฏ      กอนอาวุโสท้ังหลาย     ความบังเกิดข้ึนแหงธรรมเหลาน้ี 
แลจักปรากฏ     ความเสื่อมแหงธรรมเหลาน้ีแลจักปรากฏ     ความเปน  
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อยางอ่ืนแหงธรรมเหลาน้ีที่ต้ังอยูแลวแลจักปรากฏ ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย    
รูปใดแลท่ีเกดิ     ที่ปรากฏ     ความบังเกิดข้ึนแหงรูปนั้นยอมปรากฏ 
ความเสื่อมแหงรูปนั้นยอมปรากฏ  ความเปนอยางอ่ืนแหงรูปที่ต้ังอยูแลว 
นั้นยอมปรากฏ เวทนา ฯลฯ  สัญญา  ฯลฯ  สังขาร ฯลฯ  วิญญาณใดท่ีเกิด 
ที่ปรากฏ     ความบังเกิดข้ึนแหงวิญญาณนั้นยอมปรากฏ     ความเส่ือม 
แหงวิญญาณน้ันยอมปรากฏ     ความเปนอยางอ่ืนแหงวิญญาณท่ีต้ังอยู 
แลวน้ันยอมปรากฏ    ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย   ความบังเกิดข้ึนแหงธรรม 
เหลาน้ีแลยอมปรากฏ      ความเสื่อมแหงธรรมเหลาน้ีแลยอมปรากฏ 
ความเปนอยางอ่ืนแหงธรรมที่ต้ังอยูแลวเหลาน้ีแลยอมปรากฏ      ขาแต 
พระองคผูเจริญ  ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้แล.   
           [๘๒]    พ.   ถกูแลว  ถกูแลว  อานนท รูปใดที่ลวงไปแลว  ดับแลว 
แปรไปแลว  ความบังเกิดข้ึนแหงรูปนั้นปรากฏแลว  ฯลฯ๑  ดูกอนอานนท 
ความบังเกิดข้ึนแหงธรรมเหลาน้ีแลยอมปรากฏ     ความเส่ือมแหงธรรม 
เหลาน้ีแลยอมปรากฏ      ความเปนอยางอ่ืนแหงธรรมที่ต้ังอยูเหลาน้ีแล 
ยอมปรากฏ  ดูกอนอานนท เธอถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้. 
                                         จบอานันทสูตรที่  ๒ 
 
                   อรรถกถาอานันทสูตรท่ี  ๒  
 
           ในอานันทสูตรท่ี ๒   มีเนื้อความงายทั้งน้ัน 
                                 จบ  อรรถกถาอานันทสูตรที่  ๒ 
๑. แยกเปน เวทนา สัญญา  สังขาร วิญญาณ ท้ัง ๔ กาล  เหมือนขอ ๘๑  
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                       ๗.  อนุธรรมสูตรท่ี  ๑    
 
           วาดวยความหนายในขันธ  ๕  
 
           [๘๓]   กรุงสาวัตถี.         พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา   ภิกษุ  
ผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม   ยอมมีธรรมอันเหมาะสม   คือ   พึงเปน 
ผูมากไปดวยความหนายในรูปอยู     พึงเปนผูมากไปดวยความหนายใน 
เวทนาอยู   พึงเปนผูมากไปดวยความหนายในสัญญาอยู   พึงเปนผูมาก 
ไปดวยความหนายในสังขารอยู    พึงเปนผูมากไปดวยความหนายใน 
วิญญาณอยู  ภิกษุนั้น .เมื่อเปนผูมากไปดวยความหนายในรูป ในเวทนา 
ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู  ยอมกําหนดรูรูป เวทนา  สัญญา 
สังขาร  วิญญาณ  เมื่อกําหนดรูรูปเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ 
ยอมหลุดพนจากรูป   ยอมหลุดพนจากเวทนา   ยอมหลุดพนจากสัญญา 
ยอมหลุดพนจากสังขาร  ยอมหลุดพนจากวิญญาณ  ยอมหลุดพนจากชาติ 
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส   อุปายาส  เรากลาววา  ยอม 
หลุดพนไปจากทุกข. 
                                      จบ  อนุธรรมสูตรที่  ๑ 
 
              อรรถกถาอนุธรรมสูตรท่ี  ๑ 
 
           ในอนุธรรมสูตรที่ ๑  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้                          
           บทวา   ธมมฺานุธมมฺปฏิปนฺนสฺส   ความวา  ผูปฏิบัติปุพพภาค- 
ปฏิปทาอันเปนธรรมสมควรแกโลกุตตรธรรม  ๙.  บทวา  อยมนุธมฺโม 
ความวา  ธรรมน้ีเปนอนุโลมธรรม.  บทวา  นิพฺพิทาพหุโล  ไดแกเปน  
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ผูไมมากไปดวยความกระสัน.   บทวา   ปริชานาติ    ไดแกกําหนดรูดวย    
ปริญญา ๓. บทวา  ปริมจฺุจติ  ไดแกหลุดพนดวยปหานปริญญาท่ีเกิดข้ึน 
ในมรรคขณะ. 
           ในพระสูตรนี้ เปนอันตรัสเฉพาะมรรคเทานั้น ดวยประการฉะน้ี. 
ในปริญญา   ๓   นอกจากน้ีก็เหมือนกัน.   แตในทีน่ี้   ทานไมกําหนดเอา 
อนุปสสนา  กําหนดเอาในปริญญา  ๓  เหลาน้ัน  เพราะฉะนั้น แมในที่นี ้
อนุปสสนานั้น พึงกําหนดตามท่ีทานกําหนดไวแลวในปริญญา ๓ นั่นแล. 
จริงอยู  ในปริญญา  ๓  เหลาน้ัน  เวนอนุปสสนาอยางใดอยางหนึ่งเสีย 
ใครๆไมอาจจะเบื่อหนายหรือกําหนดรูได. 
                               จบ  อรรถกถาอนุธรรมสูตรที่  ๑ 
 
                         ๘.  อนุธรรมสูตรท่ี  ๒  
 
วาดวยการพิจารณาเห็นอนิจจังในขันธ  ๕  
 
           [๘๔]    กรุงสาวัตถี.        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูปฏิบัติธรรม 
สมควรแกธรรม  ยอมมีธรรมอันเหมาะสม คือ พึงเปนผูพิจารณาเห็นความ 
ไมเที่ยงในรูป  ในเวทนา  ในสญัญา  ในสังขาร  ในวิญญาณอยู  เมื่อเธอ 
พิจารณาเห็นความไมเที่ยงในรูป    ในเวทนา    ในสัญญา    ในสังขาร 
ในวิญญาณอยู  ยอมกําหนดรูรูป เวทนา สัญญา สงัขาร วิญญาณ เมื่อ 
เธอกําหนดรูรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ยอมหลุดพนจากรูป 
ยอมหลุดพนจากเวทนา  ยอมหลุดพนจากสัญญา ยอมหลุดพนจากสังขาร 
ยอมหลุดพนจากวิญญาณ  ยอมหลุดพนจากชาติ  ชรา   มรณะ  โสกะ 
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส  อุปายาส เรากลาววา ยอมหลุดพนจากทุกข. 
                                             จบ  อนุธรรมสูตรที่  ๒  
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                       ๙.  อนุธรรมสูตรท่ี  ๓     
 
วาดวยการพิจารณาเห็นทุกขในขันธ  ๕  
 
           [๘๕]   กรุงสาวัตถี.    พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสวา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม     ยอมมีธรรมอัน 
เหมาะสม   คือพึงเปนผูพิจารณาเห็นทุกขในรูป   ในเวทนา   ในสัญญา 
ในสังขาร   ในวิญญาณอยู   เมื่อเธอพิจารณาเห็นทุกขในรูป   ในเวทนา 
ในสัญญา  ในสังขาร  ในวิญญาณอยู  ยอมกําหนดรูรูป  เวทนา  สัญญา 
สังขาร  วิญญาณ  เมื่อกําหนดรูรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ 
ยอมหลุดพนจากรูป   ยอมหลุดพนจากเวทนา   ยอมหลุดพนจากสัญญา 
ยอมหลุดพนจากสังขาร ยอมหลุดพนจากวิญญาณ ยอมหลุดพนจากชาติ 
ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส   อุปายาส  เรากลาววา 
ยอมหลุดพนจากทุกข. 
                                        จบ  อนุธรรมสูตรที่  ๓ 
 
                         ๑๐.  อนุธรรมสูตรท่ี  ๔  
 
วาดวยการพิจารณาเห็นอนัตตาในขันธ  ๕  
 
           [๘๖]   กรุงสาวัตถี.     พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสวา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม     ยอมมีธรรมอัน 
เหมาะสม  คือพึงเปนผูพิจารณาเห็นอนัตตาในรูป  ในเวทนา  ในสัญญา 
ในสังขาร  ในวิญญาณอยู  เมื่อเธอพิจารณาเห็นอนัตตาในรูป  ในเวทนา 
ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู  ยอมกําหนดรูรูป เวทนา สัญญา  สังขาร 



วิญญาณ  เมือ่เธอกําหนดรูรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ยอม  
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หลุดพนจากรูป  ยอมหลดุพนจากเวทนา  ยอมหลดุพนจากสัญญา  ยอม   
หลุดพนจากสังขาร    ยอมหลุดพนจากวิญญาณ   ยอมหลุดพนจากชาติ 
ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  อุปายาส  เรากลาววา  
ยอมหลุดพนจากทุกข. 
                                     จบ  อนุธรรมสูตรที่  ๔ 
                                   จบ  นตุมหากวรรคท่ี  ๔ 
                                 จบ  อรรถกถาสูตรที่  ๑-๗ 
                          จบ  อรรถกถานตุมหากวรรคท่ี  ๔ 
 

                  รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ๑  

           ๑. นตุมหากสูตรที่ ๑  ๒. นตุมหากสูตรที่ ๒   ๓. ภิกขุสูตรที่ ๑ 
๔. ภิกขุสูตรที่ ๒   ๕. อานันทสูตรที่ ๑   ๖. อานันทสูตรที่ ๒   ๗. อน-ุ 
ธรรมสูตรที่  ๑   ๘.  อนุธรรมสูตรที่  ๒    ๙.  อนุธรรมสูตรที่  ๓    ๑๐. 
อนุธรรมสูตรที่ ๔ 
๑.  สูตรท่ี  ๘ - ๑๐  ไมมีอรรถกถา  
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              อัตตทีปวรรคที่  ๕     
                              ๑.  อัตตทีปสูตร  
               วาดวยการพ่ึงตนพ่ึงธรรม  
           [๘๗]    ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้. 
           สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ   พระวิหารเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี ี  ณ  ที่นั้นแล  พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแลวตรัสวา      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เธอทั้งหลายจงเปนผูมีตนเปนที่พ่ึง มีตนเปนสรณะ ไมมีสิ่งอ่ืนเปนสรณะ 
จงเปนผูมีธรรมเปนที่พ่ึง     มีธรรมเปนสรณะ    ไมมีสิ่งอ่ืนเปนสรณะ 
อยูเถิด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อเธอท้ังหลายจะมีตนเปนที่พ่ึง  มีตนเปน 
สรณะ ไมมีสิ่งอ่ืนเปนสรณะ  มีธรรมเปนที่พ่ึง มีธรรมเปนสรณะ ไมมี 
สิ่งอ่ืนเปนสรณะอยู   จะตองพิจารณาโดยแยบคายวา   โสกะ   ปริเทวะ 
ทุกข   โทมนสั    และอุปายาส    มีกําเนิดมาอยางไร    เกิดมาจากอะไร 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนสั  และอุปายาส  ม ี
กําเนิดมาอยางไร  เกิดมาจากอะไร  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ปถุุชนผูมีได 
สดับแลวในโลกนี ้   ไมไดเห็นพระอริยเจาท้ังหลาย    ไมฉลาดในธรรม 
ของพระอริยเจา     ไมไดรับแนะนําในอริยธรรม     ไมไดเห็นสัตบุรุษ 
ทั้งหลาย ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ  ไมไดรับแนะนําในสัปปุริสธรรม 
ยอมตามเห็นรูปโดยความเปนตน ๑   ยอมเห็นตนมีรูป  ๑   ยอมเห็นรูป 
ในตน  ๑    ยอมเห็นตนในรูป  ๑    รปูนั้นของเขายอมแปรไป  ยอมเปน 
อยางอ่ืนไป  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  และอุปายาส  ยอมเกิดข้ึน  
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แกเขา   เพราะรูปแปรไปและเปนอ่ืนไป   ยอมเห็นเวทนาโดยความเปน    
ตน  ฯลฯ   ยอมเห็นสัญญาโดยความเปนตน  ฯลฯ   ยอมเห็นสังขารโดย 
ความเปนตน  ฯลฯ  ยอมเห็นวิญญาณโดยความเปนตน  ๑    ยอมเห็นตน 
มีวิญญาณ  ๑    ยอมเห็นวิญญาณในตน  ๑  ยอมเห็นตนในวิญญาณ  ๑ 
วิญญาณนั้นของเขายอมแปรไป   ยอมเปนอยางอ่ืนไป   โสกะ   ปริเทวะ 
ทุกข โทมนสั  และอุปายาส  ยอมเกิดข้ึนแกเขา  เพราะวิญญาณแปรไป 
และเปนอยางอ่ืนไป. 
           [๘๘ ]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็เม่ือภิกษุรูวารูปไมเที่ยง 
แปรปรวนไป  คลายไป   ดับไป   เห็นตามความเปนจริงดวยปญญาอัน 
ชอบอยางน้ีวา    รูปในกาลกอน    และรูปทั้งมวลในบัดนี้    ลวนไมเที่ยง 
เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ดังนี้  ยอมละโสกะ  ปริเทวะ 
ทุกข โทมนสั  และอุปายาสได เพราะละโสกะเปนตนเหลาน้ันได  จึงไม 
สะดุง  เมื่อไมสะดุง ยอมอยูเปนสุข ภิกษุผูมีปรกติอยูเปนสุข  เรากลาววา 
ผูดับแลวดวยองคนั้น  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็เม่ือภิกษุรูวาเวทนาไมเที่ยง 
ฯลฯ   สัญญาไมเที่ยง   ฯลฯ   สังขารไมเที่ยง   ฯลฯ   วิญญาณไมเที่ยง 
แปรปรวนไป   คลายไป   ดับไป   เห็นตามความเปนจริงดวยปญญาอัน 
ชอบอยางน้ีวา วิญญาณในกาลกอน  และวิญญาณทั้งมวลในบัดนี้  ลวน 
ไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ดังนี้  ยอมละโสกะ 
ปริเทวะ  ทุกข โทมนัส  และอุปายาสได เพราะละโสกะเปนตนเหลาน้ัน 
ได ยอมไมสะดุง  เมื่อไมสะดุง  ยอมอยูเปนสุข  ภิกษุผูมีปรกติอยูเปนสุข 
เรากลาววาผูดับแลวดวยองคนั้น.       
                                    จบ  อัตตทีปสูตรที่  ๑  
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                            อัตตทีปวรรคที่  ๕   
 
              อรรถกถาอัตตทีปสูตรท่ี  ๑   
 
         อัตตทีปวรรค  สูตรที่ ๑   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้                         
         บทวา   อตฺตทีปา   ความวา   ทานท้ังหลายจงทําตนใหเปนเกาะ 
เปนที่ตานทาน  เปนที่เรน  เปนคติ  ที่ไปในเบ้ืองหนา  เปนที่พ่ึงอยูเถิด. 
บทวา   อตฺตสรณา   นี้เปนไวพจนของบทวา   อตฺตทีปา   นั้นแล.   บทวา 
อนฺสรณา  นี้  เปนคําหามพ่ึงผูอ่ืน  ดวยวาผูอ่ืนเปนที่พ่ึงไมได  เพราะ 
คนหน่ึงจะพยายามทําอีกคนหน่ึงใหบริสุทธิ์หาไดไม     สมจรงิดังท่ีตรัส 
ไววา 
              ตนน่ันแลเปนที่พ่ึงของตน                          
              คนอื่นใครเลาจะเปนที่พ่ึงได 
           เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  อนฺสรณา ไมม ี
สิ่งอ่ืนเปนสรณะ. 
           ถามวา  ก็ในท่ีนี ้ อะไรชื่อวาตน  ? 
           แกวา   ธรรมที่เปนโลกิยะและเปนโลกุตตระ  (ชื่อวาตน). 
           ดวยเหตุนั้นนั่นแล    พระองคจึงตรัสวา    ธมฺมทีปา     ธมฺมสรณา 
อนฺสรณา มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนสรณะ ไมมีสิ่งอ่ืนเปนสรณะ 
ดังน้ี. บทวา  โยนิ ไดแก  เหตุ ดุจในประโยคมีอาทิวา  โยนิ เหสา ภูมิชผลสฺส 
อธิคมาย    นีแ้ลเปนเหตุใหบรรลุผลอันเกิดแตภูมิ.    บทวา    กปึโหติกา 
ไดแก  มีอะไรเปนแดนเกิด อธิบายวา เกิดจากอะไร บทวา รูปสฺส  เตฺวว  
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นี้    ทานปรารภเพ่ือแสดงการละความโศกเปนตน    เหลาน้ันนัน่แล.    
บทวา น  ปรติสฺสติ ไดแก ไมดิ้นรน คือไมสะดุง. บทวา ตทงฺคนิพฺพุโต ไดแก 
ดับสนิทดวยองคนั้นๆ    เพราะดับกิเลสทั้งหลายดวยองคคือวิปสสนานั้น. 
ในพระสูตรนี้ทานกลาวเฉพาะวิปสสนาเทาน้ัน. 
                              จบ  อรรถกถาอัตตทีปสูตรที่  ๑ 
 
                                ๒.  ปฏิปทาสูตร   
 
วาดวยขอปฏิบัติเพ่ือความเกิดและความดับสักกายทิฏฐิ  
 
           [๘๙]   กรุงสาวัตถี.             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราจักแสดง 
ปฏิปทาอันจะยังสัตวใหถึงสักกายสมุทัย     (ความเกิดข้ึนแหงกายตน) 
และปฏิปทาอันจะยังสัตวใหถึงสักกายนิโรธ      (ความดับแหงกายตน) 
เธอทั้งหลายจงฟงปฏิปทาท้ัง ๒  นั้น  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ปฏปิทาอัน 
จะยังสัตวใหถึงสักกายสมุทัยเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูมีได 
สดับแลวในโลกนี ้ไมไดเห็นพระอริยเจาท้ังหลาย  ไมฉลาดในธรรมแหง 
พระอริยะ  มไิดรับการแนะนําในอริยธรรม  ไมไดเห็นสัตบุรุษท้ังหลาย 
ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ     ไมไดรับการแนะนําในสัปปุริสธรรม 
ยอมตามเห็นรูปโดยความเปนตน  ๑   ยอมเห็นตนมีรูป  ๑   ยอมเห็นรูป 
ในตน ๑   ยอมเห็นตนในรูป  ๑   ยอมเห็นเวทนาโดยความเปนตน ฯลฯ 
ยอมเห็นสัญญาโดยความเปนตน  ฯลฯ  ยอมเห็นสังขารโดยความเปนตน 
ฯลฯ ยอมเห็นวิญญาณโดยความเปนตน  ๑    ยอมเห็นตนมีวิญญาณ  ๑ 
ยอมเห็นวิญญาณในตน.  ยอมเห็นตนในวิญญาณ ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
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นี้เรียกวาปฏิปทาอันจะยังสัตวใหถึงสักกายสมุทัย   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   
คําท่ีกลาวแลวน้ี     เรียกวาการตามเห็นอันจะยังสัตวใหถึงทุกขสมุทัย 
(ความเกิดข้ึนแหงทุกข) นี้แลเปนใจความขอน้ี.  
           [๙๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กป็ฏิปทาอันจะยังสัตวใหถึงสักกาย- 
นิโรธเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในศาสนาน้ี  ผูไดสดับแลว 
ไดเห็นพระอริยะท้ังหลาย    ฉลาดในธรรมของพระอริยะ   ไดรบัการ 
แนะนําดีแลวในอริยธรรม     ไดเห็นสัตบุรุษท้ังหลาย     ฉลาดในธรรม 
ของสัตบุรุษ  ไดรับการแนะนําดีแลวในสัปปุริสธรรม  ยอมไมตามเห็น 
รูปโดยความเปนตน ๑   ยอมไมตามเห็นตนมีรูป ๑   ยอมไมตามเห็นรูป 
ในตน ๑   ยอมไมตามเห็นตนในรูป ๑   ไมตามเห็นเวทนาโดยความเปน 
ตน  ฯลฯ  ไมตามเห็นสัญญาโดยความเปนตน  ฯลฯ  ไมตามเห็นสังขาร 
โดยความเปนตน ฯลฯ  ไมตามเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑ ไมตาม 
เห็นตนมีวิญญาณ ๑   ไมตามเห็นวิญญาณในตน ๑   ไมตามเห็นตนใน 
วิญญาณ  ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกวาปฏิปทาอันจะยังสัตวใหถึง 
สักกายนิโรธ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คําท่ีกลาวแลวน้ี  เรียกวาการ 
พิจารณาเห็นอันจะยังสัตวใหถึงทุกขนิโรธ นี้แลเปนใจความในขอน้ี. 
                                       จบ  ปฏิปทาสูตรที่  ๒ 
 
                อรรถกถาปฏิปทาสูตรท่ี  ๒  
 
           ในปฏิปทาสูตรท่ี  ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
           ในบทวา  ทุกฺขสมุทยคามินี  สานุปสฺสนา  นี้  มีอธิบายดังน้ีวา 
เพราะชื่อวาปฏิปทาเครื่องใหถึงเหตุเกิดข้ึนแหงสักกายะอันเปนตัวทุกข  
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ที่ทานตรัสวา  ทิฏฐิสมนุปสสนาอยางนี้วา  พิจารณาเห็นรูปโดยเปนตน   
ฉะน้ันจึงชื่อวา  ทุกขสมทุยคามินี  สมนุปสสนา.  มรรคญาณ  ๔ พรอม 
ดวยวิปสสนา    ตรัสวา    สมนุปสสนา    ในคําน้ีวา    ทุกฺขนิโรธคามินี 
สมนุปสฺสนา     ดังน้ี.     ในสูตรนี้ทานกลาววัฏฏะและพระนิพพานไว  
ดวยประการฉะน้ี 
                              จบ  อรรถกถาปฏปิทาสูตรที่  ๒ 
 
                             ๓.  อนจิจสูตรท่ี ๑  
 
วาดวยความเปนไตรลักษณแหงขันธ  ๕  
 
           [๙๑]   กรุงสาวัตถี.        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  รูปไมเที่ยง  สิ่งใด 
ไมเที่ยง   สิ่งน้ันเปนทุกข  สิ่งใดเปนทุกข  สิ่งนั้นเปนอนัตตา   สิ่งใดเปน 
อนัตตา   เธอทั้งหลายพึงเห็นสิ่งน้ันดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง 
อยางนี้วา    นั่นไมใชของเรา    เราไมเปนนั่น    นัน่ไมใชตัวตนของเรา 
เมื่อเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้  จิตยอมคลายกําหนัด 
ยอมหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย     เพราะไมถือม่ัน     เวทนาไมเที่ยง... 
สัญญาไมเที่ยง...   สังขารไมเที่ยง...   วิญญาณไมเที่ยง   สิ่งใดไมเที่ยง 
สิ่งน้ันเปนทุกข   สิ่งใดเปนทุกข   สิ่งนั้นเปนอนัตตา    สิ่งใดเปนอนัตตา 
เธอทั้งหลายพึงเห็นสิ่งน้ันดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา 
นั่นไมใชของเรา   เราไมเปนนั่น   นั่นไมใชตัวตนของเรา   เม่ือเห็นดวย 
ปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้    จิตยอมคลายกําหนัด    ยอม 
หลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย  เพราะไมถือม่ัน.  
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           [๙๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ถาจิตของภิกษุคลายกําหนัดแลว   
จากรูปธาตุหลุดพนแลวจากอาสวะทั้งหลาย     เพราะไมถือม่ัน     ถาจิต  
ของภิกษุคลายกําหนัดแลวจากเวทนาธาตุ...   จากสัญญาธาตุ...   จาก 
สังขารธาตุ... จากวิญญาณธาตุ หลุดพันแลวจากอาสวะทั้งหลาย เพราะ 
ไมถือม่ัน   เพราะหลุดนั้นแลว   จิตจึงดํารงอยู   เพราะดํารงอยู   จึงยินดี 
พรอม  เพราะยินดีพรอม  จึงไมสะดุง  เมื่อไมสะดุง  ยอมดับรอบเฉพาะ 
ตนเทาน้ัน   ภิกษุนั้นยอมรูชัดวา   ชาติสิ้นแลว   พรหมจรรยอยูจบแลว 
กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี.      
                                          จบ  อนิจจสูตรที่  ๑ 
 
                   อรรถกถาอนิจจสูตรท่ี  ๑  
 
           ในอนิจจสูตรท่ี  ๑       มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
           บทวา  สมฺมปฺปฺาย  ทฏพฺพ  ความวา  พึงเห็นดวยปญญาอัน 
สัมปยุตดวยมรรค  พรอมดวยวิปสสนา.  บทวา  วิรชฺชติ  วมิจฺุจติ  ไดแก 
ยอมคลายกําหนัดในขณะแหงมรรค  ยอมหลุดพนในขณะแหงผล.  บทวา 
อนุปาทาย   อาสเวหิ   ความวา   เพราะไมยึดถือ   จึงหลุดพนจากอาสวะ 
ทั้งหลายท่ีดับสนิทดวยการดับสนิทโดยไมเกิดข้ึน.    บทวา    รปูธาตุยา 
เปนตน   ตรสัไวเพ่ือแสดงปจจเวกขณญาณ.   อาจารยบางพวกกลาววา 
เพ่ือแสดงปจจเวกขณญาณพรอมดวยผล   ดังน้ีก็มี.   บทวา    ิต   ไดแก 
ต้ังอยูโดยความเปนกิจท่ีจะพึงกระทําใหสูงข้ึนไป     บทวา      ิตตฺตา 
สนฺตุสิต ไดแก   ยินดีโดยภาวะเท่ียงแทที่จะพึงบรรลุ. บทวา ปจฺจตฺตเยว 
ปรินิพฺพายติ ไดแก   ยอมปรินิพพานดวยตนเองทีเดียว. 
                                  จบ  อรรถกถาอนิจจสูตรที่  ๑  
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                         ๔.  อนิจจสูตรท่ี  ๒    
 
วาดวยความเปนไตรลักษณแหงขันธ  ๕   
 
           [๙๓]   กรุงสาวัตถี.             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    รูปไมเที่ยง 
สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกข  สิ่งใดเปนทุกข  สิ่งนั้นเปนอนัตตา  สิ่งใด 
เปนอนัตตา     เธอทั้งหลายพึงเห็นสิ่งนั้นดวยปญญาอันชอบตามความ 
เปนจริงอยางนี้วา    นั่นไมใชของเรา    เราไมเปนนั่น    นั่นไมใชตัวตน 
ของเรา เวทนาไมเที่ยง... สัญญาไมเที่ยง... สังขารไมเที่ยง... วิญญาณ 
ไมเที่ยง สิ่งไดไมเท่ียง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งน้ันเปนอนัตตา 
สิ่งใดเปนอนัตตา      เธอทั้งหลายพึงเห็นสิ่งน้ันดวยปญญาอันชอบตาม 
ความเปนจริงอยางนี้วา    นั่นไมใชของเรา    เราไมเปนนั่น    นัน่ไมใช 
ตัวตนของเรา      เมื่อเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ 
ทิฏฐิเปนไปตามสวนเบื้องตน   (อดีต)    ยอมไมมี    เมื่อทิฏฐิเปนไปตาม 
สวนเบื้องตนไมมี  ทิฏฐิเปนไปตามสวนเบื้องปลาย  (อนาคต)  ยอมไมมี 
เมื่อทิฏฐิเปนไปตามสวนเบ้ืองปลายไมมีความยึดมั่นอยางแรงกลา 
ยอมไมมี  เมื่อความยึดมั่นอยางแรงกลาไมมี  จิตยอมคลายกําหนัดในรูป 
เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ  ยอมหลุดพนจากอาสวะท้ังหลาย 
เพราะไมถือม่ัน  เพราะหลุดพน  จิตจึงดํารงอยู  เพราะดํารงอยู  จึงยินดี 
พรอม เพราะยินดีพรอม จึงไมสะดุง เมื่อไมสะดุง ยอมดับรอบเฉพาะตน 
เทาน้ัน  ภิกษุนั้นยอมรูชัดวา  ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจท่ี 
ควรทํา  ทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี.   
                                        จบ  อนิจจสูตรที่  ๒  
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                   อรรถกถาอนิจจสูตรท่ี  ๒    
 
           ในอนิจจสูตรท่ี ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  
           บทวา   ปุพฺพนฺตานุทิฏ ิโย   ความวา  ทิฏฐิ  ๑๘  ที่ไปตามท่ีสุด 
เบื้องตนไมมี. บทวา อปรนฺตานุทิฏ ิโย  ความวา ทิฏฐิ  ๔๔   ทีไ่ปตามท่ีสุด 
เบื้องปลายไมมี.  บทวา  ถามโส  ปรามาโส  ความวา  ความแรงของทิฏฐิ 
และความยึดม่ันของทิฏฐิไมมี.     ดวยอันดับคําเพียงเทาน้ี     เปนอันทรง 
แสดงปฐมมรรคแลว. 
           บัดนี้  เพ่ือจะทรงแสดงมรรค  ๓  และผล  ๓  พรอมดวยวิปสสนา 
จึงเริ่มคํามีอาทิวา   รูปสฺม ึ  ดังน้ี.   อีกอยางหนึ่ง  ข้ึนชื่อวาทิฏฐิทั้งหลาย 
ละไดดวยวิปสสนานั่นเอง  แตคําน้ี  ทานเริ่มเพ่ือแสดงมรรค  ๔  พรอม 
ดวยวิปสสนาชั้นสูง 
                                 จบ  อรรถกถาอนิจจสูตรที่  ๒ 
 
                        ๕.   สมนปุสสนาสูตร  
 
วาดวยการพิจารณาเห็นอุปาทานขันธ  ๕   
 
           [๙๔]   กรุงสาวัตถี.            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สมณะหรือ 
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง    เมื่อพิจารณาเห็น    ยอมพิจารณาเห็นตน 
เปนหลายวิธี   สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันทั้งหมด   ยอมพิจารณาเห็น 
อุปาทานขันธทั้ง ๕ หรือแตอยางใดอยางหนึ่ง อุปาทานขันธ ๕  เปนไฉน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ปถุุชนไมไดสดับแลวในโลกน้ี    ไมไดเห็น  
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พระอริยเจาทั้งหลาย  ฯลฯ  ไมไดรับการแนะนําในสัปปุริสธรรม  ยอม    
ตามเห็นรูปโดยความเปนตน ๑   ยอมตามเห็นตนมีรูป ๑   ยอมตามเห็น 
รูปในตน ๑      ยอมตามเห็นตนในรูป  ๑    ยอมตามเห็นเวทนาโดยความ 
เปนตน...  ยอมตามเห็นสัญญาโดยความเปนตน...  ยอมตามเห็นสังขาร 
โดยความเปนตน...   ยอมตามเห็นวิญญาณโดยความเปนตน  ๑     ยอม 
ตามเห็นตนมีวิญญาณ  ๑   ยอมตามเห็นวิญญาณในตน ๑   ยอมตามเห็น 
ตนในวิญญาณ ๑    การตามเห็นดวยประการดังน้ีแล เปนอันผูนั้นยึดมั่น 
ถือม่ันวา เราเปน เมื่อผูนั้นยืดมั่นถือม่ันวา เราเปน ในกาลน้ัน อินทรีย ๕ 
คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย ยอมหย่ังลง 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มนะมีอยู   ธรรมทั้งหลายมีอยู   อวิชชาธาตุมีอยู 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อปุถุชนผูไมไดสดับแลว   อันความเสวยอารมณ 
ซึ่งเกิดจากอวิชชาสัมผัสถูกตองแลว     เขายอมมีความยึดมั่นถือม่ันวา 
เราเปนดังนี้บาง เราเปนอยางนี้ ดังน้ีบาง เราจักเปนดังนี้บาง จักไมเปน 
ดังน้ีบาง  จักมีรูปดังนี้บาง  จักไมมีรูปดังนี้บาง  จักมีสัญญาดังน้ีบาง จัก 
ไมมีสัญญาดังน้ีบาง  จักมีสัญญาก็หามิได ไมมีสัญญาก็หามิไดดังนี้บาง 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อินทรีย ๕ ยอมต้ังอยู ในเพราะการตามเห็นนั้นทีเดียว 
เมื่อเปนเชนน้ี   อริยสาวกผูไดสดับแลว    ยอมละอวิชชาเสียได   วิชชา 
ยอมเกิดข้ึน   เพราะความคลายไปแหงอวิชชา   เพราะความเกิดข้ึนแหง 
วิชชา     อริยสาวกน้ันยอมไมมีความยึดมั่นถือม่ันในอินทรียเหลาน้ันวา 
เราเปนดังนี้บาง  เราเปนอยางนี้ดังน้ีบาง  เราจักเปนดังน้ีบาง  จักไมเปน 
ดังน้ีบาง   จักมีรูปดังนี้บาง   จักไมมีรูปดังนี้บาง   จักมีสัญญาดังน้ีบาง 
จักไมมีสัญญาดังน้ีบาง    จักมีสัญญาก็หามิได    ไมมีสัญญากห็ามิได 
ดังนี้บาง. 
                                      จบ  สมนุปสสนาสูตรที่  ๕  
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         อรรถกถาสมนุปสสนาสูตรท่ี  ๕    
 
           ในสตูรท่ี ๕  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :-  
           บทวา   ปฺจุปาทานกฺขนฺเธ   สมนุปสฺสนฺติ  เอเตส  วา   อฺตร  
ความวา  สมณะหรือพราหมณพิจารณาเห็นเบญจขันธดวยอํานาจยึดถือ 
ขันธที่บริบูรณ  พิจารณาเห็นบรรดาขันธเหลาน้ันดวยอํานาจยึดถือขันธ 
ที่ไมบริบูรณขันธไดขันธหน่ึง.   บทวา   อิติ   อยเฺจว   สมนุปสฺสนา 
ความวา  ก็อนุปสสนานี้  ชื่อวาทิฏฐิสมนุปสสนา  ดวยประการฉะน้ี.  บทวา   
อสฺมีติ  จสฺส  อธิคต  โหติ  ความวา ธรรมเปนเครื่องเนิ่นชา ๓ อยาง คือ 
ตัณหา    มานะ    และทฏิฐิวา    เราไดเปนแลวในธรรมเปนเครื่องเน่ินชา 
๓ อยางนั้น ซึ่งมีตัวสมนุปสสนาอยู เปนอันเราบรรลุแลว. บทวา ปฺจนฺน 
อินฺทฺริยาน อวกฺกนฺติ  โหติ  ความวา เมื่อกิเลสชาตน้ันมีอยู  อินทรีย ๕ ซึ่ง 
เปนปจจัยแหงกรรมกิเลส  ยอมบังเกิด.   
          คําวา  อตฺถิ  ภิกฺขเว  มโน นี้ ทานกลาวหมายเอาใจซ่ึงมีธรรมเปน 
อารมณ. บทวา ธมฺมา ไดแก  อารมณ. บทวา อวิชฺชาธาตุ ไดแก อวิชชา 
ในขณะแหงชวนจิต.  บทวา  อวิชฺชาสมฺผสฺสเชน ไดแก   เกิดจากผัสสะ 
อันสัมปยุตดวยอวิชชา.  อีกอยางหนึ่ง  บทวา  มโน  ไดแก   ใจท่ีมีวิบาก 
เปนอารมณในขณะแหงภวังคจิต  มโนธาตุฝายกิริยาในขณะแหงอาวัชชนจิต 
และธรรมเปนตน  ซึ่งมีประการดังกลาวแลว.  บทวา  อสฺมีติปสฺส  โหติ 
ความวา  เขาไดยึดมั่นอยางนี้วา  เราไดเปนแลวดวยอํานาจตัณหามานะ 
ทิฏฐิ.  นอกจากน้ี  คําวา  อยมหมสฺม ิ ทานยึดถือธรรมในอารมณมีรูป 
เปนตนอยางใดอยางหน่ึง   กลาวดวยอํานาจอัตตทิฏฐิ   ถือวาเปนตน  วา  
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เราเปนนี้.  คําวา  ภวิสฺส  ทานกลาวดวยอํานาจสัสสตทิฏฐิ  ถือวาทุกสิ่ง    
เที่ยง  คําวา  น  ภวิสฺส  ทานกลาวดวยอํานาจอุจเฉททิฏฐิ   ถือวาทุกสิ่ง 
ขาดสูญ.  คําท้ังหมดมี  รปู  ภวิสฺส  เปนตน หมายเอาสัสสตทิฏฐิเทาน้ัน.  
บทวา  อเถตฺถ  ความวา  เม่ือเปนเชนนั้น  คือเม่ืออินทรียเหลาน้ันดํารงอยู 
โดยประการนั้นนั่นแล.  บทวา  อวิชชฺา  ปหียติ  ความวา  เราละอวิชชา 
อันเปนตัวไมรูในสัจจะ  ๔.  บทวา  วชิฺชา  อุปฺปชชฺติ  ความวา   วิชชาใน 
อรหัตตมรรคยอมเกิดข้ึน. 
           ในทีน่ี้พึงทราบวินิจฉัยอยางนี้ บทวา อสฺมิ ไดแกตัณหามานะและ 
ทิฏฐิ.  อธิบายวา  ระหวางกรรมกับอินทรีย  ๕  เปนสนธิหน่ึง  ระหวาง 
อินทรีย ๕  นับใจที่มีวิบากเปนอารมณซึ่งเปนฝายอินทรีย  ๕  กับใจที่มี 
กรรมเปนอารมณเปนสนธิหน่ึง.  ธรรมเครื่องเน่ินชา  ๓  อยาง  จัดเปน 
อดีตอัทธา  อินทรียเปนตน  จัดเปนปจจุบันอัทธา  ในอัทธา  ๒  อยางนั้น 
ทานแสดงปจจัยแหงอนาคตอัทธา      เริ่มตนแตใจท่ีมีกรรมเปนอารมณ 
ดวยประการฉะน้ีแล. 
                          จบ  อรรถกถาสมนุปสสนาสูตรที่  ๕ 
 
                             ๖.  ปญจขันธสูตร  
 
       วาดวยขนัธและอุปาทานขันธ  ๕  
 
           [๙๕]  กรุงสาวัตถี.       ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงขันธ ๕ 
และอุปาทานขันธ ๕  เธอท้ังหลายจงฟง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ขันธ ๕ 
เปนไฉน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  รูปอยางใดอยางหน่ึง  เปนอดีต  อนาคต 
และปจจุบัน    เปนภายในหรือภายนอก    หยาบหรอืละเอียด    เลวหรือ  
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ประณีต     อยูในที่ไกลหรือใกล    นี้เรียกวารูปขันธ    เวทนาอยางใด     
อยางหน่ึง ฯลฯ  สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง  ฯลฯ สงัขารเหลาใดเหลาหนึ่ง 
ฯลฯ    วิญญาณอยางใดอยางหน่ึง    เปนอดีต    อนาคต    และปจจุบัน 
เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด   เลวหรือประณีต   อยูใน 
ที่ไกลหรือใกล   นี้เรียกวาวิญญาณขันธ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เหลาน้ี 
เรียกวาขันธ ๕. 
           [๙๖]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อุปาทานขันธ ๕  เปนไฉน  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  รูปอยางใดอยางหน่ึง  เปนอดีต  อนาคต   ปจจุบัน  เปน 
ภายในหรือภายนอก  หยาบหรือละเอียด  เลวหรอืประณีต  อยูในที่ไกล 
หรือใกล    เปนไปกับดวยอาสวะ     เปนปจจัยแกอุปาทาน    นี้เรียกวา 
อุปาทานขันธคือรูป    เวทนาอยางใดอยางหน่ึง   ฯลฯ    สัญญาอยางใด 
อยางหน่ึง ฯลฯ สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง  ฯลฯ วิญญาณอยางใดอยางหน่ึง 
เปนอดีต  อนาคต   ปจจุบัน  เปนภายในหรือภายนอก  หยาบหรือละเอียด 
เลวหรือประณีต    อยูในท่ีไกลหรือใกล    เปนไปกับดวยอาสวะ    เปน 
ปจจัยเเกอุปาทาน    นี้เรียกวาอุปาทานขันธคือวิญญาณ     ดูกอนภิกษุ  
ทั้งหลาย เหลาน้ีเรียกวาอุปาทานขันธ ๕. 
                                     จบ  ปญจขันธสูตรที่  ๖ 
 
           อรรถกถาปญจขันธสูตรท่ี  ๖  
 
           ในปญจขันธสูตรท่ี ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
           รูปขันธเปนกามาพจร  ขันธ ๔  เปนไปในภูมิ  ๔  (กามาวจรภูมิ 
รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ โลกุตตรภูมิ). บทวา สาสว ไดแกเปนปจจัย 
แหงอาสวะโดยเปนอารมณ.    บทวา    อุปาทานีย  ไดแกและเปนปจจัย 
แกอุปาทานอยางนั้นเหมือนกัน.     ก็ในขอน้ีมีอรรถแหงคําดังตอไปนี้  
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รูปชื่อวา    สาสวะ    เพราะเปนไปกับดวยอาสวะท้ังหลายท่ีทําอารมณ  
เปนไป ชื่อวา อุปาทานียะ เพราะพึงยึดมั่น. ในท่ีนี ้รูปขันธทานกลาววา  
เปนกามาพจร  ธรรมท่ีเปนไปในภูมิ  ๓  ที่เหลือ  ทานกลาวดวยอํานาจ 
การประพฤติวิปสสนา. ในที่นี้พึงทราบวินิจฉัยอยางนี้ รูปจัดเขาในขันธ 
ดวยอรรถวาเปนกอง เวทนาเปนตนทั้งท่ีมีอาสวะท้ังท่ีไมมีอาสวะ จัดเขา 
ในอุปาทานขันธ ดวยอรรถวาเปนกองธรรมท่ีมีอาสวะ ทั้งหมดจัดเขาใน 
ขันธดวยอรรถวาเปนกอง.  แตในที่นีธ้รรมที่เปนไปในภูมิ  ๓  จัดเขาใน 
อุปาทานขันธ   ดวยอรรถวาเปนกองธรรมมีอาสวะ. 
                              จบ  อรรถกถาปญจขันธสูตรที่  ๖ 
 
                                ๗.  โสณสูตรท่ี ๑  
 
               วาดวยขันธ  ๕  มิใชของเรา  
 
           [๙๗]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้  :- 
           สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ   พระวิหารเวฬุวัน 
กลันทกนิวาปสถาน   กรงุราชคฤห   ครั้งน้ันแล   คฤหบดีบุตรชื่อโสณะ 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา 
นั่ง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้นแลว   พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสกะ 
คฤหบดีบุตรชื่อโสณะวา   ดูกอนโสณะ   ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใด 
เหลาหนึ่ง   ยอมพิจารณาเห็นวา   เราเปนผูประเสริฐกวาเขา   พิจารณา 
เห็นวา   เราเปนผูเสมอเขา   หรือพิจารณาเห็นวา   เราเปนผูเลวกวาเขา 
ดวยรูปอันไมเที่ยง  เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ทีเ่ปนดังน้ี 
มิใชอ่ืนไกล นอกจากการไมเห็นธรรมตามความเปนจริง ยอมพิจารณา  
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เห็นวา  เราเปนผูประเสริฐกวาเขา  พิจารณาเห็นวา  เราเปนผูเสมอเขา    
หรือพิจารณาเห็นวา     เราเปนผูเลวกวาเขา      ดวยเวทนาอันไมเที่ยง... 
ดวยสัญญาอันไมเที่ยง...    ดวยสังขารอันไมเที่ยง...    ดวยวิญญาณอัน  
ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ทีเ่ปนดังน้ีมิใชอ่ืนไกล 
นอกจากการไมเห็นธรรมตามความเปนจริง. 
           [๙๘]   ดูกอนโสณะ     ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
ยอมไมพิจารณาเห็นวา  เราเปนผูประเสริฐกวาเขา  ไมพิจารณาเห็นวา 
เราเปนผูเสมอเขา หรือไมพิจารณาเห็นวา เราเปนผูเลวกวาเขา  ดวยรูป 
อันไมเที่ยง   เปนทุกข   มคีวามแปรปรวนเปนธรรมดา   ที่เปนดังน้ีมิใช 
อ่ืนไกล    นอกจากการเห็นธรรมตามความเปนจริง    ยอมไมพิจารณา 
เห็นวา เราเปนผูประเสริฐกวาเขา ไมพิจารณาเห็นวา เราเปนผูเสมอเขา 
หรือไมพิจารณาเห็นวา   เราเปนผูเลวกวาเขา   ดวยเวทนาอันไมเที่ยง... 
ดวยสัญญาอันไมเที่ยง...    ดวยสังขารอันไมเที่ยง...    ดวยวิญญาณอัน 
ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ทีเ่ปนดังน้ีมิใชอ่ืนไกล 
นอกจากการเห็นธรรมตามความเปนจริง. 
           [๙๙]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา     ดูกอนโสณะ     ทานจะ 
สําคัญความขอน้ันเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ? 
           คฤหบดีบุตรชื่อ โสณะทูลวา ไมเที่ยงพระเจาขา. 
           พ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ? 
           ส.  เปนทุกข พระเจาขา. 
           พ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียงเปนทุกข     มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
ควรหรือหนอท่ีจะพิจารณาเห็นสิ่งน้ันวา     นั่นของเรา     เราเปนนั่น 
นั่นตัวตนของเรา  ?  
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           ส.  ขอน้ันไมควรเลย พระเจาขา.    
           พ.   เวทนาเที่ยงหรือไมเที่ยง ? 
           ส.  ไมเที่ยง พระเจาขา  ฯลฯ 
           พ.  สญัญาเที่ยงหรือไมเที่ยง ? 
           ส.  ไมเที่ยง  พระเจาขา  ฯลฯ 
           พ.   สงัขารเที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           ส.  ไมเที่ยง  พระเจาขา ฯลฯ 
           พ.  วิญญาณเท่ียงหรือไมเที่ยง ? 
           ส.   ไมเที่ยง  พระเจาขา. 
           พ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ? 
           ส.  เปนทุกข พระเจาขา.                 
           พ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
ควรหรือหนอท่ีจะพิจารณาเห็นสิ่งน้ันวา     นั่นของเรา     เราเปนนั่น 
นั่นตัวตนของเรา  ? 
           ส.  ขอน้ันไมควรเลย พระเจาขา.                                          
           [๑๐๐]   ดูกอนโสณะ   เพราะเหตุนั้นแล   ทานพึงเห็นดวยปญญา 
อันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา     รูปอยางใดอยางหน่ึง     เปนอดีต 
อนาคต    และปจจุบัน    เปนภายในหรือภายนอก    หยาบหรือละเอียด 
เลวหรือประณีต    อยูในท่ีไกลหรือใกล   รูปทั้งหมด   นั่นไมใชของเรา 
เราไมเปนนั่น     นั่นไมใชตัวตนของเรา     เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง... 
สัญญาอยางใดอยางหน่ึง...     สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง...    วิญญาณ  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาท่ี 104 

อยางใดอยางหนึ่ง  เปนอดีต  อนาคต   ปจจุบัน  เปนภายในหรือภายนอก  
หยาบหรือละเอียด   เลวหรือประณีต    อยูในที่ไกลหรือใกล   วิญญาณ  
ทั้งหมดน่ันไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา.   
           ดูกอนโสณะ     อริยสาวกผูไดสดับแลว     เห็นอยูอยางนี้   ยอม 
เบื่อหนายแมในรูป    แมในเวทนา   แมในสัญญา   แมในสังขาร   แมใน 
วิญญาณ  เมือ่เบื่อหนายยอมคลายกําหนัด  เพราะคลายกําหนัด  จิตยอม 
หลุดพน  เมือ่จิตหลุดพนแลว  ก็มญีาณหย่ังรูวา  หลุดพนแลว  ยอมทราบ 
ชัดวา    ชาติสิ้นแลว    พรหมจรรยอยูจบแลว    กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว 
กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางน้ีมิไดมี. 
                                         จบ  โสณสตูรที่  ๗ 
 
                              ๘. โสณสูตรท่ี  ๒ 
 
วาดวยผูควรยกยองและไมควรยกยองเปนสมณพราหมณ 
 
           [๑๐๑]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :- 
           สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ  พระวหิารเวฬุวัน 
กลันทกนิวาปสถาน   กรงุราชคฤห   ครั้งน้ันแล   คฤหบดีบุตรชื่อโสณะ 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา 
แลวน่ัง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลว  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะ 
คฤหบดีบุตรชื่อโสณะวา   ดูกอนโสณะ   ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใด 
เหลาหนึ่ง   ไมทราบชัดรปู   ไมทราบชัดเหตุเกิดแหงรูป   ไมทราบชัด 
ความดับแหงรูป  ไมทราบชัดขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงรูป  ไมทราบ 
ชัดเวทนา...  ไมทราบชัดสัญญา...  ไมทราบชัดสังขาร...  ไมทราบชัด 
วิญญาณ   ไมทราบชัดเหตุเกิดแหงวิญญาณ   ไมทราบชัดความดับแหง  
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วิญญาณ     ไมทราบชัดขอปฏิบัติใหถงึความดับแหงวิญญาณ     ดูกอน    
โสณะ   สมณะหรือพราหมณเหลาน้ี   เราไมยกยองวาเปนสมณะในหมู 
สมณะ  หรือวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ  อนึ่ง  ทานเหลาน้ันหาทํา 
ใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะ    หรือประโยชนแหงความเปน 
พราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยูไม. 
           [๑๐๒]  ดูกอนโสณะ  สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
ทราบชัดรูป     ทราบชัดเหตุเกิดแหงรูป      ทราบชดัความดับแหงรูป 
ทราบชัดขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงรูป   ทราบชัดเวทนา...   ทราบชัด 
สัญญา...  ทราบชัดสังขาร...  ทราบชัดวิญญาณ  ทราบชัดเหตุเกิดแหง 
วิญญาณ     ทราบชัดความดับแหงวิญญาณ     ทราบชัดขอปฏิบัติใหถึง 
ความดับแหงวิญญาณ    ดูกอนโสณะ    สมณะหรือพราหมณเหลาน้ีแล 
เรายกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะ     และวาเปนพราหมณในหมู 
พราหมณ   อนึ่ง  ทานเหลาน้ันยอมทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปน 
สมณะและประโยชนแหงความเปนพราหมณ   ดวยปญญาอันรูยิง่เองใน 
ปจจุบันเขาถึงอยู 
                                         จบ  โสณสตูรที่  ๒ 
 
                 อรรถกถาโสณสูตรท่ี  ๑-๒ 
 
           ในโสณสูตรท่ี  ๑  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
           บทวา    เสยฺโยหมสฺมิ    ความวา    เราไดเปนผูประเสริฐสูงสุด. 
บทวา กิมฺตฺร  ยถาภูตสฺส  อทสฺสนา ความวา อะไรจะพึงเปนอยางอ่ืน 
นอกจากการไมเห็นธรรมตามความเปนจริง.   อธิบายวา   การไมรูการ 
ไมเห็นนั่นแลจะพึงมี.   บัดนี้พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะเริ่มแสดงประเภท  
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แหงวชิระอันจะหมุนเวียน   ๓    รอบ   แกทานพระโสณะนั้น   จึงตรัส    
มีอาทิวา  ดูกอนโสณะ  เธอสําคัญขอน้ันเปนอยางไร  ?  โสณสูตรที่  ๒ 
มีอรรถต้ืนทัง้น้ัน. 
                               จบ  อรรถกถาโสณสูตรที่  ๗-๘ 
 
                        ๙.  นันทขิยสูตรท่ี  ๑  
 
วาดวยการสิ้นความยินดีเปนเหตุหลุดพนจากทุกข  
 
           [๑๐๓]   กรุงสาวัตถี.         พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเห็นรปูอันไมเที่ยงนั่นแหละ  วาไมเที่ยง  ความเห็น 
ของเธอน้ันเปนสัมมาทิฏฐิ  เมื่อเธอเห็นโดยชอบ  ยอมเบื่อหนาย  เพราะ 
สิ้นความยินดี  จึงสิ้นความกําหนัด เพราะสิ้นความกําหนัด จึงสิ้นความยินดี 
เพราะสิ้นความยินดีและความกําหนัด   จิตหลุดพนแลว   เรียกวาหลุดพน 
ดีแลว    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุเห็นเวทนาอันไมเที่ยงนั่นแหละ    วา 
ไมเที่ยง  ฯลฯ เห็นสัญญาอันไมเที่ยงน่ันแหละวาไมเที่ยง  ฯลฯ เห็นสังขาร 
อันไมเที่ยงนั่นแหละ  วาไมเที่ยง  ฯลฯ  เห็นวิญญาณอันไมเที่ยงนั่นแหละ 
วาไมเที่ยง    ความเห็นของเธอนั้นเปนสัมมาทิฏฐิ    เมื่อเธอเห็นโดยชอบ 
ยอมเบื่อหนาย    เพราะสิ้นความยินดี    จึงสิ้นความกําหนัด    เพราะสิ้น 
ความกําหนัด   จึงส้ินความยินดี   เพราะสิ้นความยินดีและความกําหนัด 
จิตหลุดพนแลว  เรียกวาหลุดพนดีแลว. 
                                            จบ  นันทขิยสูตรที่  ๑  
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                   ๑๐.  นันทขิยสูตรท่ี  ๒   
  
วาดวยการสิ้นความยินดีเปนเหตุหลุดพนจากทุกข  
 
           [๑๐๔]   กรุงสาวัตถี.    พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลายจงทําไวในใจซึ่งรูปโดยอุบายอันแยบคาย 
และจงพิจารณาเห็นความไมเที่ยงแหงรูป   ตามความเปนจริง   เมื่อภิกษุ 
ทําไวในใจซึ่งรูปโดยอุบายอันแยบคาย    และพิจารณาเห็นความไมเที่ยง 
แหงรูป   ตามความเปนจริง   ยอมเบื่อหนายในรูป   เพราะสิ้นความยินดี 
จึงสิ้นความกําหนัด   เพราะสิ้นความกําหนัด   จึงสิ้นความยินดี   เพราะ 
สิ้นความยินดีและความกําหนัด  จิตหลุดพนแลว  เรียกวา  หลุดพนดีแลว 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เธอท้ังหลายจงทําไวในใจซึ่งเวทนาโดยอุบายอัน 
แยบคาย  ฯลฯ  ซึ่งสัญญาโดยอุบายอันแยบคาย ฯลฯ ซึ่งสังขารโดยอุบาย 
อันแยบคาย  ฯลฯ  ซึ่งวิญญาณโดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจารณาเห็น 
ความไมเที่ยงแหงวิญญาณ   ตามความเปนจริง   เมื่อภิกษุทําไวในใจซึ่ง 
วิญญาณโดยอุบายอันแยบคาย     และพิจารณาเห็นความไมเที่ยงแหง 
วิญญาณตามความเปนจริง     ยอมเบื่อหนายในวิญญาณ     เพราะส้ิน 
ความยินดี จึงส้ินความกําหนัด เพราะส้ินความกําหนัด จึงสิ้นความยินดี 
เพราะสิ้นความยินดีและความกําหนัด จิตหลุดพนแลว เรียกวา หลุดพนดีแลว. 
                                      จบ  นันทิขยสูตรที่  ๒ 
                                      จบ  อัตตทีปวรรคที่  ๕  
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            อรรถกถานันทิขยสูตรท่ี  ๑ - ๒     
 
           ในสตูรท่ี ๑- ๒  มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้  :- 
           คําวา   นนฺทิกขฺยา  ราคกฺขโย,  ราคกฺขยา  นนฺทิกฺขโย  เพราะ 
ความเพลิดเพลินสิ้นไป ราคะก็สิ้นไป. เพราะราคะสิ้นไป ความเพลิดเพลิน 
ก็สิ้นไปน้ี     ทานกลาวไวเพ่ือกระทําใหตางจากอรรถแหงคําเหลาน้ีวา 
นนฺทิ   หรือวา   ราโค.   อน่ึง  บุคคลเมื่อเบ่ือหนายดวยนิพพิทานุปสสนา 
ชื่อวา    ยอมละนันทิ    ความเพลิดเพลิน    เมื่อคลายความกําหนัดดวย 
วิราคานุปสสนา ชื่อวายอมละราคะ. 
           ดวยอันดับคําเพียงเทาน้ี     พระผูมีพระภาคเจาทรงใหวิปสสนา 
จบลงแลว  ทรงแสดงมรรคจิตในที่นี้วา  เพราะราคะสิ้นไป  นันทิก็สิ้นไป 
ดังน้ีแลวแสดงผลจิตวา  เพราะนันทิ-ราคะสิ้น จิตหลุดพนแลวแล. 
                       จบ  อรรถกถานันทิขยสูตรที่  ๑   ๒ 
                             จบ  อัตตทีปวรรค 
                     จบ     อรรถกถามูลปณณาสก  
 

                  รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้    คือ 
           ๑. อัตตทีปสูตร ๒. ปฏิปทาสูตร ๓. อนิจจสูตรที่  ๑   ๔. อนิจจ- 
สูตรที่ ๒   ๕. สมนุปสสนาสูตร ๖.  ปญจขันธสูตร ๗. โสณสูตรที่ ๑ 
๘. โสณสูตรที่ ๒   ๙. นันทิขยสูตรที่ ๑    ๑๐. นันทขิยสูตรที่  ๒. 
                                     จบ  มลูปณณาสก 
 

                รวมวรรคที่มีในมูลปณณาสกนี้  คือ 
           ๑. นกลุปตุวรรค  ๒. อนิจจวรรค ๓. ภารวรรค ๔. นตุมหากวรรค 



๕. อัตตทีปวรรค.                                        
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                              มัชฌิมปณณาสก    
 
                                 อุปายวรรคที่  ๑ 
 
                                   ๑.   อุปายสูตร 
 
วาดวยส่ิงท่ีเปนความหลุดพนและไมหลุดพน 
 
           [๑๐๕]  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ 
           สมัยหนึ่ง     พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี   ณ ที่นั้นแล พระผูมี- 
พระภาคเจาไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความเขาถึง     ดวยอํานาจ 
ตัณหา   มานะ   ทฏิฐิ      เปนความไมหลุดพน   ความไมเขาถึง   เปน 
ความหลุดพน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  วิญญาณที่เขาถึงรูปก็ดี  เมื่อต้ังอยู 
พึงต้ังอยู  วิญญาณที่มีรปูเปนอารมณ  มีรูปเปนที่ต้ัง  มีความยินดีเปนที่ 
เขาไปซองเสพ   พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย   ฯลฯ   วิญญาณที่มี 
สังขารเปนอารมณ  มีสังขารเปนที่ต้ัง  มีความยินดีเปนที่เขาไปซองเสพ 
พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ผูใดพึงกลาว 
อยางนี้วา  เราจักบัญญัติการมา  การไป  จุติ  อุปบติั   หรือความเจริญ 
งอกงามไพบูลยแหงวิญญาณ   เวนจากรูป     เวทนา   สัญญา   สงัขาร 
ขอน้ีไมเปนฐานะที่จะมีได    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ถาความกําหนัดใน 
รูปธาตุ  ในเวทนาธาตุ  ในสัญญาธาตุ  ในสังขารธาตุ  ในวิญญาณธาตุ 
เปนอันภิกษุละไดแลวไซร    เพราะละความกําหนัดเสียได    อารมณ 
ยอมขาดสูญ     ที่ต้ังแหงวิญญาณยอมไมมี     วิญญาณอันไมมีที่ต้ัง 
ไมงอกงาม  ไมแตงปฏิสนธิ  หลุดพนไป  เพราะหลุดพนไป  จึงดํารงอยู  
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เพราะดํารงอยู    จึงยินดีพรอม    เพราะยินดีพรอม    จึงไมสะดุง    เมื่อ   
ไมสะดุง     ยอมดับรอบเฉพาะตนเทานั้น     ภิกษุนั้นยอมทราบชัดวา 
ชาติสิ้นแลว    พรหมจรรยอยูจบแลว    กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว    กิจอ่ืน  
เพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
                                   จบ  อุปายสูตรที่  ๑ 
 
               อรรถกถาอุปายสูตรท่ี  ๑  
 
           ในอุปายสูตรท่ี  ๑  แหงอุปายวรรคมีวินิจฉัยดังตอไปนี้  :- 
           บทวา  อุปาโย ไดแก     เขาถึงขันธ  ๕  ดวยอํานาจ ตัณหา มานะ 
และทิฏฐิ  บทวา   วิฺาณ  ไดแก  กรรมวิญญาณ  (วิญญาณท่ีเกิดแต 
กรรม).     บทวา     อาปชฺเชยฺย     ไดแกพึงใหกรรมยอยยับไปแลวถึง 
ความเจริญเปนตนโดยความเปนธรรมชาติสามารถรั้งปฏิสนธมิาได. 
เหตุในการไมถือเอาบทวา     วิฺาณปูาย     ทานไดกลาวไวแลวน่ันแล. 
บทวา    โวจฉฺิชฺชตารมฺมฌ   ความวา   อารมณยอมขาดลง   เพราะความ 
ไมสามารถรั้งปฏิสนธิมา.    บทวา     ปติฏา   วิฺาณสฺส    ความวา 
กรรมวิญญาณยอมไมมีที่ต้ังอาศัย.   บทวา   ตทปฺปติฏ ิต   ตัดบทเปน 
ต  อปฺปติฏ ิต.  บทวา  อนภิสขจฺจ  วมิุตฺต  ความวา  ไมปรุงแตงปฏิสนธิ 
หลุดพนไป.                                        
                                 จบ  อรรถกถาอุปายสูตรที่  ๑ 
 
                                          ๒.  พีชสูตร 
 
              วาดวยอุปมาวิญญาณดวยพืช 
 



           [๑๐๖]    กรุงสาวัตถี.      พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย พืช ๕  อยางนี้ ๕  อยางเปนไฉน  คือ พืชงอกจากเหงา ๑  
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พืชงอกจากลําตน ๑ พืชงอกจากขอ ๑ พืชงอกจากยอด ๑ พืชงอกจาก    
เมล็ด  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็พืช  ๕  อยางนี้  มไิดถูกทําลาย  ไมเนา 
ไมถูกลมแดดทําใหเสีย   ยังเพาะข้ึน    อันบุคคลเก็บไวดี   แตไมมีดิน 
ไมมีน้ํา พืช ๕ อยาง พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลยไดหรือ ? 
           ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา ขอน้ันไมได พระพุทธเจาขา.  
           พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  พืช  ๕  อยางนี้  มไิดถูกทําลาย  ฯลฯ 
อันบุคคลเก็บไวดี   และมีดิน   มีน้ํา   พืช   ๕   อยางนี้  พึงถึงความเจริญ 
งอกงามไพบูลยไดหรือ ? 
           ภิ.  ได  พระพุทธเจาขา. 
           [๑๐๗]  พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายพึงเห็นวิญญาณ 
ฐิติ    ๔    เหมือนปฐวีธาตุ    พึงเห็นความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิน 
เหมือนอาโปธาตุ พึงเห็นวิญญาณพรอมดวยอาหาร เหมือนพืช  ๕ อยาง 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    วิญญาณท่ีเขาถึงรูปก็ดี    เมื่อต้ังอยู    พึงต้ังอยู 
วิญญาณที่มีรูปเปนอารมณ    มีรูปเปนที่ต้ัง     มีความยินดีเปนท่ีเขาไป 
ซองเสพ     พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
วิญญาณที่เขาถึงเวทนาก็ดี    ฯลฯ    วิญญาณที่เขาถึงสัญญาก็ด ี   ฯลฯ 
วิญญาณที่เขาถึงสังขารก็ดี   เมื่อต้ังอยู   พึงต้ังอยู   วิญญาณที่มีสังขาร 
เปนอารมณ    มีสังขารเปนที่ต้ัง     มีความยินดีเปนท่ีเขาไปซองเสพ 
พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ผูใดพึงกลาว 
อยางนี้วา  เราจักบัญญัติการมา  การไป  จุติ  อุปบติั  หรือความเจริญ 
งอกงามไพบูลยแหงวิญญาณ   เวนจากรูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร 
ขอน้ีไมเปนฐานะที่จะมีได    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ถาความกําหนัดใน 
รูปธาตุ  ในเวทนาธาตุ  ในสัญญาธาตุ  ในสังขารธาตุ  ในวิญญาณธาตุ  
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เปนอันภิกษุละไดแลวไซร  เพราะละความกําหนัดเสียได  อารมณยอม    
ขาดสูญ ที่ต้ังแหงวิญญาณยอมไมมี วิญญาณอันไมมีที่ต้ังนั้น ไมงอกงาม 
ไมแตงปฏิสนธิ หลุดพนไป เพราะหลุดพนไป จึงดํารงอยู เพราะดํารงอยู 
จึงยินดีพรอม  เพราะยินดีพรอม  จึงไมสะดุง  เมื่อไมสะดุง  ยอมดับรอบ 
เฉพาะตนเทาน้ัน   เธอยอมเธอทราบชัดวา   ชาติสิน้แลว   พรหมจรรย 
อยูจบแลว  กจิท่ีควรทําทําเสร็จแลว  กจิอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
                                       จบ  พีชสูตรที่  ๒ 
 
                     อรรถกถาพีชสูตรท่ี  ๒  
 
           ในพีชสูตรท่ี  ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
           บทวา  พีชชาตานิ  ไดแก     พืชท้ังหลาย.  บทวา  มูลพีช  ไดแก 
พืชเกิดแตราก  มีวานน้ํา  วานเปราะ  ขมิ้น   ขิง  เปนตน.  บทวา  ขนฺธพีช 
ไดแก  พืชเกดิแตลําตน  มีตนโพธิ  ตนไทรเปนตน.  บทวา  ผลุพีช ไดแก 
พืชเกิดแตขอ  ม ี ออย ไมไผ ไมออ  เปนตน.  บทวา  อคฺคพีช ไดแก พืช 
เกิดแตยอด มีผักบุง แมงลัก เปนตน. บทวา พีชพีช ไดแก พืชเกิดแตเมล็ด 
คือปุพพัณณชาตมีสาลีและขาวเจาเปนตน    และอปรัณณชาตมี 
ถั่วเขียวและถ่ัวราชมาส   เปนตน.   บทวา   อกขฺณฑฺานิ  ไดแก ไมแตก 
ต้ังแตเวลาท่ีพืชแตกแลว      ยอมไมสําเร็จประโยชนแกพืช.      บทวา 
อปูติกานิ ไดแก   ไมเนาเพราะชุมดวยนํ้า. จริงอยู.  พืชที่เนา ยอมไมสําเร็จ 
ประโยชนแกพืช.    บทวา    อวาตาตปปฺปตานิ    ความวา   ไมถูกลมและ 
แดดกราด   ปราศจากธุลี   ไมเปยกชุม   จริงอยู   พืชที่เปนกากไมมีธุล ี
ยอมไมสําเร็จประโยชนแกพืช.  บทวา  สาราทานิ  ไดแก     พืชที่มีสาระ 
คือท่ีมีแกนอยูแลว  จริงอยูพืชที่ไมมีแกน  ยอมไมสําเร็จประโยชนแกพืช.  
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บทวา   สุขสยิตานิ   ไดแก  อยูอยางสบาย  ตลอดส่ีเดือน   โดยทํานองที่   
เขาใสไวในฉางนั่นแล.     บทวา   ปวี     ไดแก  แผนดินที่ต้ังอยูภายใต 
บทวา อาโปไดแก น้ําท่ีกําหนดแตเบื้องบน. บทวา จตสฺโส  วิฺญาณฏ ิติโย 
ความวา ขันธ ๔ มรีูปขันธ เปนตน อันเปนอารมณแหงกรรมวิญญาณ  
จริงอยู   ขันธเหลาน้ันเสมือนกับปฐวีธาตุ   เพราะเปนธรรมชาติ   ต้ังอยู 
ไดดวยอํานาจของอารมณ     นันทิและราคะ     เปนเสมือนกับอาโปธาตุ 
เพราะอรรถวาเปนใยยาง. บทวา  วิฺาณ   สาหาร ไดแก กรรมวิญญาณ 
พรอมดวยปจจัย,   จริงอยู    กรรมวิญญาณน้ัน   งอกขึ้นบนแผนดินคือ 
อารมณ  เหมือนพืชงอกข้ึนบนแผนดิน ฉะน้ัน. 
                                  จบ  อรรถกถาพีชสูตรที่  ๒ 
 
                                   ๓.  อุทานสูตร  
 
วาดวยการตัดสังโยชนและความส้ินอาสวะ  
 
           [๑๐๘]     กรุงสาวัตถี.         ณ   ที่นั้นแล        พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงเปลงอุทานวา     ภิกษุนอมใจไปอยางน้ีวา     ถาวาเราไมพึงมี 
ขันธปญจกของเราก็ไมพึงมี  กรรมสังขารจักไมมี  การปฏิสนธกิ็จักไมมี 
แกเรา  ดังนี้ พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชนได. 
           [๑๐๙]    เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสทานอยางนี้แลว      ภิกษุ 
รูปหน่ึงไดทูลถามวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็ภิกษุนอมใจไปอยางน้ีวา 
ถาวาเราไมพึงมี    ขันธปญจกของเราก็ไมพึงมี     กรรมสังขารจักไมมี 
ปฏิสนธิก็จักไมมีแกเรา     ดังน้ี    พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชนไดอยางไร 
พระเจาขา.  
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           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ปุถชุนผูไมได   
สดับแลวในโลกนี ้ ไมไดเห็นพระอริยเจา   ฯลฯ  ไมไดรับการแนะนําใน 
สัปปุริสธรรม ยอมตามเห็นรูปโดยความเปนตน ๑   ยอมเห็นตนมีรูป ๑  
ยอมเห็นรูปในตน  ๑     ยอมเห็นตนในรูป  ๑  ตามเห็นเวทนาโดยความ 
เปนตน ฯลฯ   ตามเห็นสัญญาโดยความเปนตน   ฯลฯ   ตามเห็นสังขาร 
โดยความเปนตน ฯลฯ  ตามเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑   ยอมเห็น 
ตนมีวิญญาณ ๑  ยอมเหน็วิญญาณในตน ๑  ยอมเห็นตนในวิญญาณ ๑ 
เขายอมไมทราบชัดรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  อันไมเที่ยง 
ตามความเปนจริงวา  เปนของไมเที่ยง  ไมทราบชดัรูป  เวทนา  สัญญา 
สังขาร    วิญญาณ    อันเปนทุกข    ตามความเปนจริงวา    เปนทุกข 
ไมทราบชัดรูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ   อันเปนอนัตตา 
ตามความเปนจริงวา   เปนอนัตตา   ไมทราบชัดรปู   เวทนา   สัญญา 
สังขาร   วิญญาณ   อันปจจัยปรุงแตง   ตามความเปนจริงวา   อันปจจัย 
ปรุงแตง  ไมทราบชัดตามความเปนจริงวา  แมรูป  แมเวทนา  แมสัญญา 
แมสังขาร  แมวิญญาณ จักมี. 
           [๑๑๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      สวนอริยสาวกผูไดสดับแลวแล 
ผูไดเห็นพระอริยเจา ฉลาดในธรรมของพระอริยเจา ไดรับการแนะนําดี 
ในอริยธรรม   ไดเห็นสัตบุรุษ   ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ   ไดรับการ 
แนะนําดีในสัปปุริสธรรม     ยอมไมพิจารณาเห็นรูปโดยความเปนตน 
ฯลฯ   ไมพิจารณาเห็นเวทนาโดยความเปนตน   ฯลฯ   ไมพิจารณาเห็น 
สัญญาโดยความเปนตน  ฯลฯ  ไมพิจารณาเห็นสังขารโดยความเปนตน 
ฯลฯ  ไมพิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเปนตน  ฯลฯ  เธอยอมทราบชัด 
รูป  เวทนา  สัญญา สังขาร วิญญาณ อันไมเที่ยง ตามความเปนจริงวา  
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ไมเที่ยง ยอมทราบชัดรูป เวทนา  สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเปนทุกข   
ตามความเปนจริงวา เปนทุกข ยอมทราบชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ อันเปนอนัตตา ตามความเปนจริงวา เปนอนัตตา ยอมทราบชัด  
รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  อันปจจัยปรุงแตง  ตามความ 
เปนจริงวา     อันปจจัยปรุงแตง     ยอมทราบชัดตามความเปนจริงวา 
แมรูป แมเวทนา แมสัญญา แมสังขาร แมวิญญาณ จักมี ยอมทราบชัด 
ตามความเปนจริงเชนนั้น   เพราะเห็นความเปนตางๆ   แหงรปู   เวทนา 
สัญญา   สังขาร   วิญญาณ   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อภิกษุนอมใจไป 
อยางนี้แลวา ถาวาเราไมพึงมี ขันธปญจกของเราก็ไมพึงมี กรรมสังขาร 
จักไมมี  ปฏสินธิก็จักไมมีแกเรา   ดังนี้     พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชนได 
ดวยอาการอยางน้ีแล. 
           [๑๑๑]  ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ     ภิกษุนอมใจไปอยูอยางนี้ 
พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชนเสียได  ขาแตพระองคผูเจริญ  เมื่อภิกษุรูเห็น 
อยางไร  อาสวะทั้งหลายจึงจะสิ้นไปในกาลเปนลําดับ. 
           พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ปถุุชนผูมิไดสดับแลวในโลกน้ี    ฯลฯ 
ยอมถึงความสะดุงในฐานะอันไมควรสะดุง     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็ปุถุชนผูมิไดสดับแลว      ยอมมีความสะดุงดังน้ีวา     ถาเราไมพึงมี 
แมขันธปญจกของเราก็ไมพึงมี   กรรมสังขารจักไมมี   ปฏิสนธิของเรา 
ก็จักไมมี    ดงัน้ี   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สวนอริยสาวกผูไดสดับแลวแล 
ฯลฯ  ยอมไมถึงความสะดุงในฐานะอันไมควรสะดุง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อริยสาวกผูไดสดับแลว     ไมมีความสะดุงดังน้ีวา     ถาวาเราไมพึงมี 
ขันธปญจกของเราก็ไมพึงมี     กรรมสังขารจักไมมี     ปฏิสนธขิองเรา 
ก็จักไมมี  ดังนี้  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  วิญญาณที่เขาถึงรูปก็ดี  เมื่อต้ังอยู  
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พึงต้ังอยู  วิญญาณที่มีรปูเปนอารมณ  มีรูปเปนที่ต้ัง  มีความยินดีเปนที่   
เขาไปซองเสพ    พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย    วิญญาณท่ีเขาถึง 
เวทนาก็ดี   ฯลฯ   วิญญาณท่ีเขาถึงสัญญาก็ดี  ฯลฯ   วิญญาณที่เขาถึง  
สังขารก็ดี เมื่อต้ังอยู พึงต้ังอยู วิญญาณที่มีสังขารเปนอารมณ มีสังขาร 
เปนที่ต้ัง    มคีวามยินดีเปนที่เขาไปซองเสพ    พึงถงึความเจริญงอกงาม 
ไพบูลย  ภิกษุนั้นพึงกลาวอยางนี้วา  เราจักบัญญัติการมา  การไป  จุติ 
อุปบัติ      หรือความเจริญงอกงามไพบูลยแหงวิญญาณ     เวนจากรูป 
เวทนา  สัญญา  สังขาร  ดังน้ี  ขอน้ีไมเปนฐานะท่ีจะมีได  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ถาความกําหนัดในรูปธาตุ  ในเวทนาธาตุ  ในสัญญาธาตุ  ใน 
สังขารธาตุ  ในวิญญาณธาตุ เปนอันภิกษุละไดแลวไซร เพราะละความ 
กําหนัดเสียได  อารมณยอมขาดสูญ ที่ต้ังแหงวิญญาณยอมไมมี วิญญาณอัน 
ไมมีที่ต้ังน้ัน ไมงอกงาม  ไมแตงปฏิสนธิ  หลุดพนไป  เพราะหลุดพนไป 
จึงดํารงอยู  เพราะดํารงอยูจึงยินดีพรอม  เพราะยินดีพรอม    จึงไมสะดุง 
เมื่อไมสะดุง  ยอมดับรอบเฉพาะตนเทาน้ัน  เธอยอมรูชัดวา  ชาติสิ้นแลว 
พรหมจรรยอยูจบแลว    กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว    กิจอ่ืนเพ่ือความเปน 
อยางนี้มิไดมี   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมือ่บุคคลรูเห็นอยางนี้แล   อาสวะ 
ทั้งหลายยอมส้ินไป ในกาลเปนลําดับ. 
                                        จบ  อุทานสูตรที่  ๓ 
 
                  อรรถกถาอุทานสูตรท่ี  ๓  
 
           ในอุทานสูตรท่ี  ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
           บทวา  อุทาน  อุทาเนสิ  ความวา  ทรงเปลงอุทาน  ซึ่งมีโสมนัส 
มีกําลังแรงเปนสมุฏฐาน.  ถามวา  ก็โสมนัสนั้นเกิดแกพระผูมพีระภาคเจา  
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เพราะอาศัยอะไร  ?   แกวา  เพราะอาศัยภาวะที่ศาสนาเปนเหตุนําสัตว   
ออกจากทุกข. อยางไร  ?  ไดยินวา พระองคทรงพระดําริวา อุปนิสสัย  
ของเรามีอยู  ๓  อยาง  คือ  ทานูปนิสสยั  สลีูปนิสสยั  ภาวนูปนิสสัย  ใน 
อุปนิสสัย   ๓   อยางนั้น   ทานูปนิสสัย   และสีลปูนิสสัย   มกีําลังเพลา 
ภาวนูปนิสสัย  มีกําลังกลา  จริงอยู  ทานูปนิสสัยและสีลูปนิสสยั  ยอม 
ยังสัตวใหบรรล ุ  มรรค   ๓   และ   ผล   ๓   ภาวนูปนิสสัย   ใหบรรล ุ
พระอรหัต    ภิกษุดํารงอยูในอุปนิสสัยที่มีกําลังเพลา   เพียร   พยายาม 
ตัดเครื่องผูก  คือโอรัมภาคิยสังโยชน  ๕  ไดแลว  ยอมทํามรรค  ๓  และ 
ผล     ๓    ใหเกิด     ดวยประการฉะน้ี    เมื่อพระองคทรงรําพึงอยูวา 
นาอัศจรรยจริง    พระศาสนา    เปนนิยานิกะ    นําสัตวออกจากทุกข 
โสมนัสนี้ยอมเกิดข้ึน. 
           ใน   ๒   อยางนั้น   ภิกษุต้ังอยูในอุปนิสสัยที่มีกําลังเพลา   เพียร 
พยายาม  ยอมบรรล ุ มรรค  ๓  ผล  ๓  ดังน้ัน  เมื่อจะเผยเนื้อความน้ี 
พึงทราบเรื่องพระมิลกเถระ  ดังตอไปนี้. 
           เลากันมาวา     ในเวลาเปนคฤหัสถ    พระเถระนั้นเลี้ยงชีพดวย 
การกระทําปาณาติบาต   ประกอบบวงไวรอยหน่ึง   ฟาทับเหวรอยหน่ึง 
ในปา.    ภายหลังวันหน่ึง    เธอเค้ียวกินเนื้อท่ีปงไวบนถานเพลิง    แลว 
เที่ยวไปในท่ีใกลบวง     ถูกความกระหายครอบงํา     จึงไปสูวิหารของ 
พระเถระผูอยูปารูปหน่ึง     เปดหมอน้ําด่ืมที่ต้ังอยูในท่ีไมไกลของ 
พระเถระผูกําลังจงกรมอยู.   ไมไดเห็นน้ําแมเพียงมือเปยก.    เธอโกรธ 
กลาววา   ภิกษุ   ภิกษุ   พวกทานฉันโภชนะที่คฤหบดีใหแลวกห็ลับไป 
ไมจัดต้ังนํ้าไวแมเพียงนิ้วมือหนึ่งในหมอนํ้า     นั่นเปนสิ่งไมถูกตอง. 
พระเถระกลาววา     ผมไดต้ังหมอนํ้าดื่มไวเต็มแลว     นี่เหตุอะไรหนอ 
ดังน้ีแลวจึงไปตรวจดู  เห็นหมอน้ํายังเต็ม   จึงบรรจุสังขสําหรับใสน้ําด่ืม  
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จนเต็มไดใหแลว.  เธอดื่มน้ําท่ีเต็มสังขที่สอง  คิดวา  ข้ึนชื่อวาหมอเต็มน้ํา  
อยางนี้     อาศัยการกระทําของเรา     เกิดเปนราวกะวากระเบื้องรอน 
ในอนาคต  อัตภาพของเราจักเปนอยางไรหนอ   มีจิตสลด     ทิ้งธนูแลว  
กลาววา     ขอทานโปรดบวชใหกระผมเถิดขอรับ.    พระเถระบอก 
ตจปญจกกัมมัฏฐานแลวใหเธอบรรพชา. 
           เมื่อเธอทําสมณธรรมอยู    สถานที่ที่ฆาเนื้อและสุกรเปนอันมาก 
และสถานที่ดักบวงและฟาทับเหว    ยอมปรากฏ   เมื่อเธอกําลังระลึกถึง 
สถานที่นั้นอยู   เกิดความเรารอนในรางกาย   เธอไมดําเนินไปตามแนว 
พระกัมมัฏฐาน  เปนเหมือนโคโกงฉะนั้น.  เธอคิดวา  โดยภาวะเปนภิกษุ 
เราจะทําอยางไร   ถูกความไมยินดียิ่งบีบค้ัน  ไปหาพระเถระ   ไหวแลว 
กลาววา  ทานขอรับ  ผมไมอาจทําสมณธรรมได.  ลําดับนั้น  พระเถระ 
กลาวกะเธอวา  เธอจงทําการฝมือ.  เธอรับวา  ดีละ  ขอรับ  แลวตัดไมสด 
มีไมมะเด่ือเปนตน  ทําเปนกองใหญ  แลวถามวา  บัดนี้ผมจะทําอยางไร. 
จงเผามัน.    เธอกอไฟในทิศทั้ง    ๔    ก็ไมอาจจะเผาได    จึงกลาววา 
ผมไมอาจ ขอรับ. พระเถระกลาววา ถาเชนนั้น จงหลีกไป แลวขุดหลุม 
เอาไฟประมาณเทาห่ิงหอยจากเปลวไฟใสเขาในหลุมนั้น.      เธอเผา 
กองไมใหญเพียงนั้นใหไหมโดยฉับพลันเหมือนเผาใบไมแหง    ลําดับนั้น 
พระเถระแสดงเปลวไฟแกเธอแลวกลาววา    ถาเธอจักสึก    เธอจักไหม 
ในที่นี้    ดังน้ีแลวใหเธอเกิดความสังเวช.     จําเดิมแตเธอไดเห็นเปลวไฟ 
เธอตัวส่ันถามวา  ทานขอรับ  พระพุทธศาสนาเปนเหตุนําออกจากทุกข 
หรือ. อยางนั้น  อาวุโส. ทานขอรับ เมื่อพระพุทธศาสนาเปนเหตุนําออก 
จากทุกข   มลิกภิกษุจักทําตนใหพนทุกข   ทานอยาคิดไปเลย.   จําเดิม 
แตนั้นมา   เธอเพียรพยายามทําสมณธรรม   บําเพ็ญวัตตปฏิบัติตอทาน  
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เมื่อถูกความหลับบีบค้ัน    วางฟางที่ชุมน้ําไวบนศีรษะ     นั่งหยอนเทา   
ทั้งสองลงในแองนํ้า.     วันหน่ึงเธอกรองนํ้าด่ืม     วางหมอนํ้าไวที่ขา 
ไดยืนคอยจนน้ําในหมอหมด.   ครั้งน้ันแล    พระเถระไดบอกอุทเทศแก  
สามเณรดังน้ีวา 
                  อฏุานวโต   สติมโต               สุจิกมมฺสฺส  นิสมฺมการิโน 
              สฺตสฺส   จ  ธมฺมชีวโน        อปฺปมตฺตสฺส  ยโสภิวฑฒฺติ 
                      ยศยอมเจรญิย่ิงแกบุคคลผูมีความหมั่น  มีสติ 
                      มีการงานสะอาด  ใครครวญกอนจึงทํา  ผูสํารวม 
                      ผูเปนอยูโดยธรรม  และเปนผูไมประมาท. 
           เธอนอมคาถาแมที่ประกอบดวยบท     ๔     เขามาในตนทีเดียว 
ข้ึนชื่อวาผูมีความหม่ัน   ตองเปนเชนกับเรา   แมผูมีสติก็เปนเชนกับเรา 
เหมือน  ฯลฯ     ทั้งผูไมประมาทเลา     ก็พึงเปนเชนกับเราเหมือนกัน 
รวมความวาเธอนอมคาถานั้นเขาไปในตนเขามาในตนอยางนั้นแลว 
ต้ังอยูในวาระยางเทาน้ันน่ันเอง     ตัดสังโยชนเบ้ืองตํ่า   ๕     อยางแลว 
ดํารงอยูในอนาคามิผล หรรษาราเริง  กลาวคาถานี้วา 
           เราเทินกลุมกอนฟางสดจงกรม บรรลุผลท่ี ๓ (อนาคามิผล) 
           ดูกอนทานผูนิรทุกขเปนลาภของเราหนอ. 
           เธอต้ังอยูในอุปนิสสัยมีกําลังเพลา      เพียรพยายามอยูอยางนี้ 
ตัดสังโยชนเบ้ืองตํ่า  ๕  อยาง  และทํามรรค  ๓  ผล  ๓  ใหเกิดได  ดวย 
ประการฉะน้ี 
           ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา โน  จสฺส โน จ เม สิยา, 
น  ภวิสฺส  น  เม  ภวิสฺสติ  ดังน้ี  เมื่อภิกษุหลุดพนอยางนี้แลว  ชื่อวาพึง 
ตัดสังโยชนเบ้ืองตํ่าเสียได.  
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           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  โน  จสฺส   โน  จ  เม  สิยา  ความวา 
ก็เราไมพึงเปน    แมปริขารของเราก็ไมพึงมี    ก็หรอืวาถาการปรุงแตง 
กรรมในอดตีของเราจักไมไดมีแลวไซร  บัดนี้ขันธ  ๕  หมวดของเราน้ี  
ไมพึงมี. บทวา น ภวิสฺส  น  เม ภวิสฺสติ ความวา ก็บัดนี้เราจักพยายาม 
โดยประการที่การปรุงแตงกรรมอันใหขันธบังเกิดแกเราในอนาคต 
จักไมมี   เมือ่การปรุงแตงกรรมไมมี   ชื่อวาปฏิสนธิในอนาคตก็จักไมมี 
แกเรา.   บทวา   เอว   วมิจฺุจมาโน   ความวา   ภิกษุเมื่อนอมใจไปอยางน้ี 
ต้ังอยูในอุปนิสัยมีกําลังออน  พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชน  ๕  ได.  บทวา 
เอว     วุตฺเต     ความวา     เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงรําพึงถึงความท่ี 
พระศาสนาเปนเหตุนําออกจากทุกข     ตรัสอุทานน้ีอยางนี้.     บทวา 
รูปป  ภวิสฺสติ  ความวา  รูปจักมี.  บทวา  รูปสฺส  วภิวา  ไดแกเพราะเห็น 
ไมเปนไปของรูป.  จริงอยู  มรรค  ๔  ที่สัมปยุตดวยวิปสสนา  ชื่อวาเห็น 
ความเปลี่ยนแปลงแหงรูปเปนตนซึ่งทานหมายกลาวไวเชนนั้น. 
บทวา  เอว  วิมุจฺจมาโน  ภนฺเต  ภิกฺข ุ  ฉินฺเทยฺย  ความวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   ภิกษุเมื่อนอมใจไปอยางน้ี  พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชน  ๕  ได 
เหตุไรจักไมตัด. 
           บัดนี้  เมื่อจะทูลถามถึงมรรคผลสูงๆข้ึนไป  ภิกษุนั้นจึงกราบทูล 
คําเปนตนวา  กถ ปน ภนเฺต  ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น. บทวา อนนฺตรา 
ไดแกกาลอันเปนลําดับ   ซึ่งมีอยู   ๒   อยาง   คือ   กาลเปนลําดับใกล  ๑    
กาลเปนลําดับไกล    ๑    วิปสสนาชื่อวา    กาลเปนลําดับใกลตอมรรค 
ไกลตอผล    ภิกษุหมายเอากาลเปนลําดับนั้น    จึงทูลถามวา     ขาแต- 
พระองคผูเจริญ  เมื่อภิกษุรูอยูอยางไร  เห็นอยูอยางไร อรหัตตผลท่ีนับวา 
ความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย    ยอมมีในลําดับแหงวิปสสนา.    บทวา  
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อตสิตาเย      ไดแก     ในฐานะอันไมควรสะดุงคือไมควรกลัว.       บทวา   
ตาส  อาปชฺชติ  แปลวา  ยอมถึงความกลัว.  บทวา  ตาโส  เหโส  ความวา 
เพราะวิปสสนาอยางออนที่เปนไปอยางนี้วา  โน  จสฺส  โน  จ  เม   สิยา 
นี้นั้นไมสามารถจะยึดครองความรักในตนได   ฉะน้ันปุถุชนผูไมไดสดับ  
จึงชื่อวา  มีความสะดุง  เพราะเขาคิดวา  บัดนี้เราจักขาดสูญ   เราจักไมมี 
อะไรๆ จึงเห็นตนเสมือนตกไปในเหว  เหมือนพราหมณคนหน่ึง.  
           เลากันมาวา พระจูฬนาคเถระผูทรงพระไตรปฎก  สวดพระธรรม 
เนื่องดวยไตรลักษณอยูใตโลหะปราสาท.    ครั้งน้ัน   พราหมณคนหน่ึง 
กําลังยืนฟงธรรมอยูในทีแ่หงหน่ึง     สังขารไดปรากฏเปนของวางเปลา.  
เขาเปนเสมือนตกไปในเหว      หนีออกจากท่ีนั้นทางประตูที่เปดไว 
เขาเรือนแลวใหลุกนอนบนอก   กลาววา   พอ   เมือ่เรานึกถึงลัทธิของตน 
เปนอันฉิบหายแลว. บทวา น  เหโส  ภกิฺขุ  ตาโส  ความวา  วิปสสนาท่ีมี 
กําลังน้ันคือท่ีเปนไปอยางนั้น     ยอมไมชื่อวาเปนความสะดุงสําหรับ 
พระอริยสาวกผูไดสดับ   ความจริงเขามิไดคิดอยางน้ีวา   เราจักขาดสูญ 
หรือจักพินาศ  แตเขามีความคิดอยางนี้วา    สังขารท้ังหลายยอมเกิดข้ึน 
และยอมดับไป. 
                                 จบ  อรรถกถาอุทานสูตรที่  ๓ 
 
                                   ๔.  ปริวัฏฏสูตร 
 
วาดวยการรูอุปาทานขันธโดยเวียนรอบ  ๔ 
 
           [๑๑๒]   กรุงสาวัตถี.       ที่นั้นแล  พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน ?  
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คือ อุปาทานขันธคือรูป อุปาทานขันธคือเวทนา อุปาทานขันธคือสัญญา  
อุปาทานขันธคือสังขาร  อุปาทานขันธคือวิญญาณ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เรายังไมรูยิ่งซึ่งอุปาทานขันธ  ๕   ประการน้ี  โดยเวียนรอบ   ๔   ตาม  
ความเปนจริง   เพียงใด   เราก็ยังไมปฏิญาณวา   เปนผูตรัสรูชอบย่ิงซ่ึง 
สัมมาสัมโพธิญาณ  อยางยอดเยี่ยม  ในโลกพรอมทั้งเทวโลก  มารโลก 
พรหมโลก    ในหมูสัตว    พรอมท้ังสมณพราหมณ    เทวดาและมนุษย 
เพียงนั้น   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อใดแล   เรารูยิง่ซ่ึงอุปาทานขันธ  ๕ 
เหลาน้ี โดยเวียนรอบ ๔   ตามความเปนจริง เมื่อน้ัน เราจึงปฏิญาณวา 
เปนผูตรัสรูชอบยิ่งซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณ    อยางยอดเยี่ยม    ในโลก 
พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ 
เทวดาและมนุษย  เวียนรอบ  ๔  อยางไร  คือ  เรารูยิ่งซ่ึงรูป  ความเกิด 
แหงรูป    ความดับแหงรูป    ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงรูป    รูยิ่งซึ่ง 
เวทนา  ฯลฯ  รูยิ่งซึ่งสัญญา  ฯลฯ  รูยิ่งซึ่งสังขาร  ฯลฯ  รูยิ่งซึ่งวิญญาณ 
ความเกิดแหงวิญญาณ ความดับแหงวิญญาณ ปฏปิทาอันใหถึงความดับ 
แหงวิญญาณ. 
           [๑๑๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็รูปเปนไฉน.   คือ  มหาภูตรูป  ๔ 
และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป     ๔     นี้เรียกวารูป     ความเกิดข้ึนแหงรูป 
ยอมมีเพราะความเกิดข้ึนแหงอาหาร      ความดับแหงรูปยอมมีเพราะ 
ความดับแหงอาหาร    อริยมรรคประกอบดวยองค   ๘  ประการ   คือ 
สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ  นี้แลเปนปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงรูป 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  รูยิ่งซึ่งรูป 
อยางนี้   รูยิ่งซึ่งความเกิดแหงรูปอยางนี้   รูยิ่งซึ่งความดับแหงรูปอยางนี้ 
รูยิ่งซึ่งปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงรูปอยางนี้     ปฏิบัติแลวเพ่ือ  
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ความหนาย    เพ่ือความคลายกําหนัด    เพ่ือความดับรูป    สมณะหรือ   
พราหมณเหลาน้ัน     ชื่อวาปฏิบัติดีแลว     ชนเหลาใดปฏิบัติดีแลว 
ชนเหลาน้ันชื่อวายอมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง     รูยิ่งซึ่งรูปอยางนี้     รูยิ่งซึ่ง 
ความเกิดแหงรูปอยางนี้     รูยิ่งซึ่งความดับแหงรูปอยางนี้     รูยิง่ซ่ึง  
ขอปฏิบัติอันใหถึงความดับแหงรูปอยางนี้    เปนผูหลุดพนแลว    เพราะ 
เบื่อหนาย    เพราะคลายกําหนัด    เพราะความดับ   เพราะไมถือม่ันรูป 
สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันชื่อวาหลุดพนดีแลว   สมณะหรอืพราหมณ 
เหลาใดหลุดพนดีแลว     สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันเปนผูมีกําลัง 
สามารถเปนของตน  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเปนผูมีกําลังสามารถ 
เปนของตน ความเวียนวนเพื่อปรากฏ  ยอมไมมีแกสมณะหรือพราหมณ 
เหลาน้ัน. 
           [๑๑๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็เวทนาเปนไฉน        เวทนา   ๖ 
หมวดน้ี  คือ  เวทนาเกิดแตจักษุสัมผัส  เวทนาเกิดแตโสตสัมผัส  เวทนา 
เกิดแตชิวหาสัมผัส    เวทนาเกิดแตกายสัมผัส    เวทนาเกิดแตมโนสัมผัส 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้เรยีกวาเวทนา   ความเกิดข้ึนแหงเวทนา   ยอมมี 
เพราะความเกิดข้ึนแหงผัสสะ      ความดับแหงเวทนา      ยอมมีเพราะ 
ความดับแหงผัสสะ    อรยิมรรคประกอบดวยองค   ๘    ประการ    คือ 
สัมมาทิฏฐิ   ฯลฯ   สัมมาสมาธิ   นี้แลเปนปฏิปทาอันใหถึงความดับแหง 
เวทนา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
รูยิ่งซึ่งเวทนาอยางนี้     รูยิ่งซึ่งความเกิดแหงเวทนาอยางนี้     รูยิ่งซึ่ง 
ความดับแหงเวทนาอยางน้ี     รูยิ่งซึ่งปฏิปทาอันใหถึงความดับแหง 
เวทนาอยางนี้     ปฏิบัติแลวเพ่ือความหนาย     เพ่ือความคลายกําหนัด  
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เพ่ือความดับเวทนา   สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน   ชื่อวาปฏบิัติดีแลว   
ชนเหลาใดปฏิบัติดีแลว    ชนเหลาน้ันชื่อวา    ยอมหย่ังลงในธรรมวินัยนี้ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง   รูยิ่งซึ่ง  
เวทนาอยางนี้   รูยิ่งซึ่งความเกิดแหงเวทนาอยางนี้   รูยิ่งซึ่งความดับแหง 
เวทนาอยางนี้      รูยิ่งซึ่งขอปฏิบัติอันใหถึงความดับแหงเวทนาอยางน้ี 
เปนผูหลุดพนแลว เพราะเบ่ือหนาย เพราะคลายกําหนัด เพราะความดับ 
เพราะไมถือม่ันเวทนา     สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันชื่อวาหลุดพน 
ดีแลว  สมณะหรือพราหมณเหลาใดหลุดพนดีแลว  สมณะหรอืพราหมณ 
เหลาน้ันเปนผูมีกําลังสามารถเปนของตน   สมณะหรือพราหมณเหลาใด 
เปนผูมีกําลังสามารถเปนของตน     ความเวียนวนเพ่ือความปรากฏ 
ยอมไมมีแกสมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน. 
           [๑๑๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สัญญาเปนไฉน.        ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  สญัญา  ๖  หมวดน้ี คือ  ความสําคัญในรูป  ความสําคัญ 
ในเสียง ความสําคัญในกลิ่น ความสําคัญในรส ความสําคัญในโผฏฐัพพะ 
ความสําคัญในธรรมารมณ     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     นี้เรียกวาสัญญา 
ความเกิดข้ึนแหงสัญญา  ยอมมีเพราะความเกิดข้ึนแหงผัสสะ   ความดับ 
แหงสัญญายอมมีเพราะความดับแหงผัสสะ      อรยิมรรคประกอบดวย 
องค  ๘  ประการ  คือ  สมัมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ  นี้แลเปนปฏิปทา 
อันใหถึงความดับแหงสัญญา     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ก็สมณะหรือ 
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง   รูยิ่งซึ่งสัญญาอยางนี้  ฯลฯ   ความวนเวียน 
เพ่ือความปรากฏ ยอมไมมีแกสมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน. 
           [๑๑๖]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็สังขารเปนไฉน.         ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เจตนา  ๖  หมวดน้ี  คือ  รูปสญัเจตนา  สัททสัญเจตนา  
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คันธสัญเจตนา   รสสัญเจตนา   โผฏฐัพพสัญเจตนา   ธรรมสัญเจตนา    
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นี้เรียกวาสังขาร    ความเกิดข้ึนแหงสังขารยอมมี 
เพราะความเกิดข้ึนแหงผัสสะ      ความดับแหงสังขารยอมมีเพราะ 
ความดับแหงผัสสะ    อรยิมรรคประกอบดวยองค   ๘    ประการ    คือ 
สัมมาทิฏฐิ   ฯลฯ   สัมมาสมาธิ   นี้แลเปนปฏิปทาอันใหถึงความดับแหง 
สังขาร   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
รูยิ่งซึ่งสังขารอยางนี้ ฯลฯ  ความวนเวียนเพื่อความปรากฏ  ยอมไมมีแก 
สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน. 
           [๑๑๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็วิญญาณเปนไฉน  ?    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  วิญญาณ  ๖  หมวดน้ี  คือ  จักขุวิญญาณ  โสตวิญญาณ 
ฆานวิญญาณ   ชิวหาวิญญาณ   กายวิญญาณ   มโนวิญญาณ  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย     นี้เรียกวาวิญญาณ     ความเกิดข้ึนแหงวิญญาณยอมมี 
เพราะความเกิดข้ึนแหงนามรูป     ความดับแหงวิญญาณยอมมีเพราะ 
ความดับแหงนามรูป   อริยมรรคประกอบดวยองค   ๘   ประการ   คือ 
สัมมาทิฏฐิ   ฯลฯ   สัมมาสมาธิ   นี้แลเปนปฏิปทาอันใหถึงความดับแหง 
วิญญาณ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
รูยิ่งซึ่งวิญญาณอยางนี้    รูยิ่งซึ่งเหตุเกิดแหงวิญญาณอยางนี้    รูยิ่งซึ่ง 
ความดับแหงวิญญาณอยางนี้     รูยิ่งซึง่ขอปฏิบัติอันใหถึงความดับแหง 
วิญญาณอยางนี้    ปฏิบัติแลวเพ่ือความหนาย   เพ่ือความคลายกําหนัด 
เพ่ือความดับวิญญาณ  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน  ชื่อวาปฏิบัติดีแลว 
ชนเหลาใดปฏิบัติดีแลว     ชนเหลาน้ันชื่อวายอมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง   รูยิ่งซึ่ง 
วิญญาณอยางนี้    รูยิ่งซึ่งความเกิดแหงวิญญาณอยางนี้    รูยิ่งซึ่ง  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาท่ี 126 

ความดับแหงวิญญาณอยางนี้     รูยิ่งซึง่ขอปฏิบัติอันใหถึงความดับแหง  
วิญญาณอยางนี้ เปนผูหลุดพนแลว เพราะเบ่ือหนาย เพราะคลายกําหนัด  
เพราะความดับ  เพราะไมถือม่ันวิญญาณ สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน 
ชื่อวาหลุดพนดีแลว      สมณะหรือพราหมณเหลาใดหลุดพนดีแลว 
สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันเปนผูมีกําลังสามารถเปนของตน 
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเปนผูมีกําลังสามารถเปนของตน 
ความวนเวียนเพื่อความปรากฏ    ยอมไมมีแกสมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน. 
                                         จบ  ปริวัฏฏสูตรที่  ๔ 
 
     อรรถกถาอุปาทานปริวัฏฏสูตรท่ี ๔  
 
           ในอุปาทานปริวัฏฏสูตรท่ี ๔ มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้  :- 
           บทวา จตุปริวฏฏ  ไดแกความหมุนเวียน  ๔  อยาง  ในขันธแตขันธ. 
บทวา  รูป  อพฺภฺาสึ  ความวา  ไดรูยิ่งวา  รูปเปนทุกขสัจ.  พึงทราบ 
ความดวยอํานาจสัจจะ   ๔  ในบททั้งปวง   ดวยประการฉะน้ี.   กพฬิง- 
การาหารท่ีเปนไปกับฉันทราคะ ชื่อวา อาหาร ในคําวา อาหารสมุทยา 
นี้.  บทวา  ปฏิปนฺนา  ไดแกเปนผูปฏิบัติต้ังตนแตศีลจนถึงอรหัตตมรรค. 
บทวา   คาธนฺติ   แปลวา   ต้ังอยู.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเสขภูมิดวย 
พระดํารัสมีประมาณเทานี้    บัดนี้เมือ่จะตรัสอเสขภูมิ    จึงตรสัคํามี 
อาทิวา เย  จ  โข  เกจิ  ภิกขฺเว  ดังนี้.  บทวา  สุวิมุตฺตา  ไดแกพนดวยดีดวย   
อรหัตตมรรค.  บทวา  เกพลิโน  ไดแกมีกําลังเปนของตน  คือมีกิจท่ีจะ 
พึงทํา.  บทวา  วฏฏ  เตส  นตฺถิ  ปฺาปนาย  ความวา  สมณพราหมณ 
ความปรากฏยอมไมมีแกเขาเหลาน้ัน.     อีกอยางหนึ่ง     บทวา     วฏฏ  
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ไดแกเหตุ  ความวา  เหตุเพ่ือความปรากฏยอมไมมี   ดวยพระดํารัสเพียง   
เทาน้ี เปนอันทรงแสดงวาระแหงอเสขภูมิแลว.  
                        จบ  อรรถกถาอุปาทานปริวัฏฏสูตรที่  ๔ 
 
                            ๕.  สัตตัฏฐานสูตร 
 
           วาดวยการรูขันธ  ๕  โดยฐานะ  
 
           [๑๑๘]    ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :- 
           สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ   พระวิหารเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี  ณ  ที่นั้นแล  พระผูมี- 
พระภาคเจาไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา      ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา      พระผูมี- 
พระภาคเจาไดตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุผูฉลาดในฐานะ 
๗ ประการ ผูเพงพินิจโดยวิธี ๓ ประการ เราเรียกวายอดบุรุษผูเสร็จกิจ 
อยูจบพรหมจรรย  ในธรรมวินัยนี้  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุผูฉลาด 
ในฐานะ  ๗  ประการ  เปนอยางไร  ?   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้  รูชัดซึ่งรูป เหตุเกิดแหงรูป ความดับแหงรูป ปฏิปทาอันให 
ถึงความดับแหงรูป  คุณแหงรูป  โทษแหงรูป  และอุบายเครื่องสลัดออก 
แหงรูป  รูชดัเวทนา  ฯลฯ  สัญญา  ฯลฯ  สังขาร  ฯลฯ  วิญญาณ  เหตุเกิด 
แหงวิญญาณ    ความดับแหงวิญญาณ    ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหง 
วิญญาณ  คุณแหงวิญญาณ โทษแหงวิญญาณ และอุบายเครื่องสลัดออก 
แหงวิญญาณ.  
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           [๑๑๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็รูปเปนไฉน ?  มหาภูตรูป  ๔  และ   
รูปที่อาศัยมหาภูตรูป     ๔     นี้เราเรียกวารูป     ความเกิดข้ึนแหงรูป 
ยอมมีเพราะความเกิดข้ึนแหงอาหาร      ความดับแหงรูปยอมมีเพราะ 
ความดับแหงอาหาร  อรยิมรรคอันประกอบดวยองค  ๘  คือ  สัมมาทิฏฐิ 
ฯลฯ   สัมมาสมาธิ   นี้แลเปนปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงรูป   ความสุข 
โสมนัสอาศัยรูปนี้เกิดข้ึน    นี้เปนคุณแหงรูป     รูปไมเที่ยงเปนทุกข 
มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  นี้เปนโทษแหงรูป  การกําจัดฉันทราคะ 
การละฉันทราคะในรูปเสียได     นี้เปนอุบายเครื่องสลัดออกแหงรูป 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  รูยิ่งซึ่งรูป 
เหตุเกิดแหงรูป      ความดับแหงรูป      ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงรูป 
คุณแหงรูป  โทษแหงรูป  และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงรูป  อยางนี้ๆแลว 
ปฏิบัติเพ่ือความเบ่ือหนาย   เพ่ือคลายกําหนัด   เพ่ือดับรูป   สมณะหรือ 
พราหมณเหลาน้ันปฏิบัติดีแลว สมณะหรือพราหมณเหลาใดปฏิบัติดีแลว 
สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน     ชื่อวายอมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้ 
สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง   รูยิง่ซ่ึงรูป   เหตุเกิดแหงรูป 
ความดับแหงรูป     ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงรูป     คุณแหงรูป 
โทษแหงรูป  และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงรูป  อยางนี้ๆแลว  หลุดพนไป 
เพราะความเบ่ือหนาย คลายกําหนัด ความดับ (และ) เพราะไมถือม่ันรูป 
สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันชื่อวาหลุดพนดีแลว   สมณะหรอืพราหมณ 
เหลาใดหลุดพนดีแลว     สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันเปนอันเสร็จกิจ 
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเสร็จกิจ     สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน 
ยอมไมมีวัฏฏะเพ่ือความปรากฏอีก.                     
           [๑๒๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เวทนาเปนไฉน ?  เวทนา ๖ หมวด 
นี้  คือ   เวทนาเกิดเพราะจักขุสัมผัส  ฯลฯ   เวทนาเกิดเพราะมโนสัมผัส  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาท่ี 129 

นี้เรียกวาเวทนา  ความเกิดข้ึนแหงเวทนา  ยอมมีเพราะความเกิดข้ึนแหง    
ผัสสะ  ความดับแหงเวทนา  ยอมมีเพราะความดับแหงผัสสะ  อริยมรรค 
อันประกอบดวยองค  ๘  คือ  สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สมัมาสมาธิ  นี้แลเปน 
ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงเวทนา  ฯลฯ  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน 
ยอมไมมีวัฏฏะเพ่ือความปรากฏอีก. 
           [๑๒๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็สัญญาเปนไฉน  ?   สัญญา   ๖ 
หมวดน้ี คือ รูปสัญญา  สทัทสัญญา  คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา 
ธรรมสัญญา  นี้เรียกวาสัญญา  ความเกิดข้ึนแหงสัญญา  ยอมมีเพราะ 
ความเกิดข้ึนแหงผัสสะ      ความดับแหงสัญญายอมมีเพราะความดับ 
แหงผัสสะ   อริยมรรคอันประกอบดวยองค   ๘   คือ   สัมมาทิฏฐิ   ฯลฯ 
สัมมาสมาธิ     นี้แลเปนปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสัญญา     ฯลฯ 
สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน ยอมไมมีวัฏฏะเพ่ือความปรากฏอีก.  
           [๑๒๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังขารเปนไฉน ?  เจตนา ๖ หมวด 
นี้  คือ  รูปสญัเจตนา  ฯลฯ  ธรรมสัญเจตนา  นี้เรียกวาสังขาร  ความ 
เกิดข้ึนแหงสังขาร    ยอมมีเพราะความเกิดข้ึนแหงผัสสะ    ความดับแหง 
สังขารยอมมีเพราะความดับแหงผัสสะ     อริยมรรคอันประกอบดวย 
องค  ๘  คือ  สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ  นี้แลเปนปฏิปทาอันใหถึง 
ความดับแหงสังขาร  ฯลฯ  สมณะหรอืพราหมณเหลาน้ัน ยอมไมมีวัฏฏะ 
เพ่ือความปรากฏอีก.                                 
           [๑๒๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็วิญญาณเปนไฉน ?  วิญญาณ  ๖ 
หมวดน้ี คือ จักขุวิญญาณ  โสตวิญญาณ  ฆานวิญญาณ  ชิวหาวิญญาณ 
กายวิญญาณ    มโนวิญญาณ    นี้เรียกวาวิญญาณ    ความเกิดข้ึนแหง 
วิญญาณ  ยอมมีเพราะความเกิดข้ึนแหงนามรูป  ความดับแหงวิญญาณ  
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ยอมมีเพราะความดับแหงนามรูป    อริยมรรคอันประกอบดวยองค   ๘    
คือ   สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ   สมัมาสมาธิ    นี้แลเปนปฏปิทาอันใหถึงความดับ 
แหงวิญญาณ  สุขโสมนัสอาศัยวิญญาณเกิดข้ึน  นี้เปนคุณแหงวิญญาณ 
วิญญาณไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  นี้เปนโทษ 
แหงวิญญาณ     การกําจัดฉันทราคะ     การละฉันทราคะในวิญญาณ 
นี้เปนความสลัดออกแหงวิญญาณ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็สมณะหรือ 
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง     รูยิ่งซึ่งวิญญาณ     เหตุเกิดแหงวิญญาณ 
ความดับแหงวิญญาณ  ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงวิญญาณ  คุณแหง 
วิญญาณ    โทษแหงวิญญาณ    และอุบายเครื่องสลัดออกแหงวิญญาณ 
อยางนี้ๆแลว     ปฏิบัติเพ่ือความเบ่ือหนาย     เพ่ือคลายกําหนัด      เพ่ือ 
ดับวิญญาณ  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน  ชื่อวาปฏิบัติดีแลว  สมณะ 
หรือพราหมณเหลาใดปฏิบัติดีแลว     สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน 
ชื่อวายอมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้   สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
รูยิ่งซึ่งวิญญาณ  เหตุเกิดแหงวิญญาณ  ความดับแหงวิญญาณ  ปฏิปทา 
อันใหถึงความดับแหงวิญญาณ    คุณแหงวิญญาณ   โทษแหงวิญญาณ 
อุบายเครื่องสลัดออกแหงวิญญาณ     อยางนี้ๆแลว     หลุดพนไปเพราะ 
ความเบื่อหนาย เพราะคลายกําหนัด เพราะดับ เพราะไมถือมั่นวิญญาณ 
สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน    หลดุพนดีแลว    สมณะหรือพราหมณ 
เหลาใดหลุดพนดีแลว   สมณะหรือพราหมณเหลานั้นเปนอันเสร็จกิจแลว 
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเสร็จกิจแลว  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน 
ยอมไมมีวัฏฏะเพ่ือความปรากฏอีก.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อยางนี้แล 
ภิกษุยอมเปนผูฉลาดในฐานะ ๗ ประการ. 
           [๑๒๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุเปนผูเพงพินิจโดยวิธี 
๓  ประการ  เปนอยางไร  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเพงพินิจโดยความ  
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เปนธาตุประการหนึ่ง    โดยความเปนอายตนะประการหนึ่ง    โดยเปน   
ปฏิจจสมุปบาทประการหนึ่ง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อยางนี้แล  ภิกษุยอม  
เปนผูเพงพินิจโดยวิธี  ๓  ประการ  ภิกษุฉลาดในฐานะ  ๗  ประการ 
ผูเพงพินิจโดยวิธี  ๓  ประการ  เราเรียกวา  ยอดบุรุษ  ผูเสร็จกิจอยู 
จบพรหมจรรยในธรรมวินัยนี้. 
                                 จบ  สัตตัฏฐานสูตรที่  ๕ 
 
        อรรถกถาสัตตัฏฐานสูตรท่ี  ๕ 
 
           ในสตัตัฏฐานสูตรที่ ๕  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  :- 
           บทวา สตฺตฏานกุสโล  ไดแกผูฉลาดในโอกาส  ๗  ประการ. 
บทวา  วุสิตวา  ไดแกผูอยูจบพรหมจรรย.  บทวา  อตฺตมปริโส  ไดแก 
บุรุษผูประเสริฐที่สุด.   คําท่ีเหลือพึงทราบตามนัยท่ีกลาวแลวในที่นี้ 
นั่นแล.   แตพระสูตรนี้พึงทราบวา    ประกอบดวยความเพลิดเพลินมาก 
และเปนที่ต้ังแหงความย่ัวยวน     เหมือนพระราชาชนะสงครามแลว 
สถาปนาเหลาทหารท่ีชนะสงครามไวในตําแหนงสูง   แลวพระราชทาน 
สักการะแกทหารเหลาน้ัน    เพราะเหตุไร   ?     เพราะพวกคนที่เหลือ 
เห็นสักการะของทหารเหลาน้ัน   จักสําคัญเพ่ือเปนคนกลาบาง   ฉันใด 
พระผูมีพระภาคเจาทรงบําเพ็ญพระบารมีตลอดกาลหาประมาณมิได 
ทรงชนะกิเลสมาร ณ มหาโพธิมณฑล ทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ 
ประทับ นั่ง ณ พระเชตวันมหาวิหาร กรุงสาวัตถี เมื่อจะแสดงพระสูตรนี้ 
จึงยกพระขีณาสพข้ึนชมเชยสรรเสรญิ   เพราะเหตุไร  ?     เพราะ 
เสขบุคคลท่ีเหลือ  จักสําคัญพระอรหัตตผลวา  ควรบรรลุ  ดวยประการ 
ฉะน้ี.    พระสูตรนี้    พึงทราบวา    ประกอบดวยความเพลิดเพลินมาก  
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เพราะพระองคทรงยกพระขีณาสพข้ึนสรรเสริญ     พึงทราบวา     
เปนที่ต้ังแหงความย่ัวยวน เพราะพระเสขะท้ังหลายก็อยากได. 
           ก็ในคําน้ีวา   เอวโข   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ  สตฺตฏานกุสโล   โหติ   นี ้
แมพระผูมีพระภาคเจาทรงใหเทศนาจบลงดวยการพิจารณามรรคจิต 
และผลจิตดวยพระดํารัสเพียงเทาน้ี     พระองคไดตรัสพระดํารัสนี้วา 
กถฺจ  ภิกฺขเว   ภกิฺข ุ  ติวิธูปปริกฺขี    โหติ   อีกก็เพ่ือทรงแสดงเหตุเปน 
เครื่องอยู  ๗ ประการของพระขีณาสพ  อยางนี้วา พระขีณาสพยอมอยู 
ดวยเหตุเปนเครื่องอยู  ๗  ประการ  ในอารมณใด  อารมณนั้นไมใชเปน 
สัตวหรือบุคคล   แตเปนเพียงธาตุเปนตนเทาน้ัน   และแสดงถึงอาคมนีย- 
ปฏิปทาวา    ในธรรมเหลาน้ี    ธรรมนีม้าเพราะทํากรรม.    บรรดา 
บทเหลาน้ัน บทวา ธาตุโส อุปปริกฺขติ  ความวา เห็น คือตรวจดูโดยความ 
เปนธาตุ.  แมในบททั้งสองที่เหลือ  ก็นัยนี้แหละ.                   
                               จบ  อรรถกถาสัตตัฏฐานสูตรที่  ๕ 
 
                                        ๖.  พุทธสูตร 
 
วาดวยพระพุทธเจาตางกับภิกษหุลุดพนดวยปญญา 
 
           [๑๒๕]  กรุงสาวัตถี.      ณ   ที่นั้นแล   พระผูมีพระภาคเจาได 
ตรัสวา      ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
หลุดพนเพราะเบื่อหนาย     เพราะคลายกําหนัด     เพราะดับ     เพราะ 
ไมถือม่ันรูป...  เวทนา...  สัญญา...  สังขาร...  วิญญาณ     เทวดาและ 
มนุษยตางพากันเรียกวา   พระสัมมาสัมพุทธเจา    กอนภิกษุทั้งหลาย 
แมภิกษุผูหลุดพนไดดวยปญญา   หลดุพนแลวเพราะเบื่อหนาย   เพราะ  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาท่ี 133 

คลายกําหนัด    เพราะดับ   เพราะไมถือม่ันรูป...   เวทนา...   สญัญา...    
สังขาร....วิญญาณ เราเรียกวา ผูหลุดพนไดดวยปญญา. 
           [๑๒๖]    กอนภิกษุทั้งหลาย  ในขอน้ันจะมีอะไรเปนขอแปลกกัน 
จะมีอะไรเปนขอประสงคที่ยิ่งกวากัน     จะมีอะไรเปนเหตุทําใหตางกัน 
ระหวางพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา     กบัภิกษุผูหลุดพนได 
ดวยปญญา. 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ธรรมของ 
ขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน      เปนแบบฉบับ 
เปนที่อิงอาศัย    ขอประทานพระวโรกาส    ขออรรถแหงภาษิตน้ีจง 
แจมแจงกะพระผูมีพระภาคเจาทีเดียวเถิด     ภิกษุทั้งหลายไดสดับตอ 
พระผุมีพระภาคเจาแลวจักทรงจําไว. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ถาอยางนั้น    เธอทั้งหลายจงฟง 
จงใสใจใหดี   เราจักกลาว   ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา     ตูกอนภิกษุทั้งหลาย     พระตถาคต- 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   ยังทางที่ยังไมเกิดใหเกิด  ยังประชุมชนให 
รูจักมรรคที่ใครๆไมรูจัก    บอกทางที่ยังไมมีใครบอก    เปนผูรูจักทาง 
ประกาศทางใหปรากฏ   ฉลาดในทาง   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    กส็าวก 
ทั้งหลาย   ในบัดนี้  เปนผูที่ดําเนินไปตามทาง   เปนผูตามมาในภายหลัง 
อันนี้แลเปนขอแปลกกัน   อันนี้เปนขอประสงคยิ่งกวากัน   อันนี้เปนเหตุ 
ทําใหตางกัน    ระหวางพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา     กับ 
ภิกษุผูหลุดพนไดดวยปญญา. 
                                        จบ  พุทธสูตรที่  ๖  
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               อรรถกถาพุทธสูตรท่ี  ๖   
 
           ในพุทธสูตรท่ี  ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :-  
           บทวา   โก   อธิปฺปายโส   ความวา   อะไรเปนความประสงคที่ 
ยิ่งกวากัน. บทวา อนุปฺปนฺนสฺส ความวา จริงอยู  พระสัมมาสัมพุทธเจา 
ทรงพระนามวากัสสปทรงใหมรรคจิตน้ีเกิดข้ึน  ถดัจากน้ัน  ศาสดาอ่ืน 
ไมอาจใหเกิดข้ึนได  พระผูมีพระภาคเจาชื่อวาทํามรรคจิตท่ียังไมเกิดให 
เกิดข้ึน ดวยประการฉะน้ี. จริงอยู  ในนคโรปมมสูตร ทางเกาเกิดในที่ที่ 
ไมมีรองรอย    ในที่นีช้ื่อวามรรคที่ยังไมเกิดข้ึน    เพราะอรรถวายังไม 
เปนไป.   บทวา   อสฺชาตสฺส   เปนไวพจนของบทวา   อนุปฺปนฺนสฺส 
นั่นเอง.   บทวา   อนกขฺาตสฺส   ไดแกมิไดตรัสไว.   ชื่อวา   มัคคัญู 
เพราะรูมรรคจิต.     ชื่อวา     มัคควิทู     เพราะทํามรรคจิตใหแจมแจง 
คือใหปรากฏ.   ชื่อวา   มัคคามัคคโกวิทะ   เพราะฉลาดในมรรคจิตและ 
ธรรมชาติมิใชมรรคจิต.  บทวา  มคฺคานุคา  แปลวา  ไปตามมรรคจิต.  
บทวา ปจฺฉา  สมนฺนาคตา  ความวา  เราถึงกอน  สาวกถึงภายหลัง. 
                                   จบ  อรรถกถาพุทธสูตรที่  ๖ 
 
                          ๗.  ปญจวัคคิยสูตร 
 
                         วาดวยอนัตตลักษณะ 
 
           [๑๒๗]     สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู    ณ    ปา 
อิสปตนมฤคทายวัน  กรุงพาราณสี  ณ  ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
เรียกภิกษุเบญจวัคคีย  ฯลฯ  แลวตรสัวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   รูปมิใช 
ตัวตน     ก็หากวารูปนี้จักเปนตัวตนแลวไซร     รปูนี้ก็คงไมเปนไปเพ่ือ  
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อาพาธ    ทั้งยังจะไดตามความปรารถนาในรูปวา   ขอรูปของเราจงเปน   
อยางนี้เถิด     อยาไดเปนอยางนั้นเลย     ก็เพราะเหตุที่รูปมิใชตัวตน  
ฉะน้ันรูปจึงเปนไปเพ่ืออาพาธ    และไมไดตามความปรารถนาในรูปวา 
ขอรูปของเราจงเปนอยางน้ีเถิด    อยาไดเปนอยางน้ันเลย    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เวทนามิใชตัวตน  ก็หากเวทนาน้ีจักเปนตัวตนแลวไซร  ก็คง 
ไมเปนไปเพ่ืออาพาธ    ทัง้ยังจะไดตามความปรารถนาวา     ขอเวทนา 
ของเราจงเปนอยางนี้เถิด  อยาไดเปนอยางนั้นเลย  ก็เพราะเหตุที่เวทนา 
มิใชตัวตน     ฉะน้ัน  เวทนาจึงเปนไปเพ่ืออาพาธ   และไมไดตามความ 
ปรารถนาในเวทนาวา     ขอเวทนาของเราจงเปนอยางนี้เถิด     อยาได 
เปนอยางนั้นเลย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัญญามิใชตัวตน  ก็หากสัญญาน้ี 
จักเปนตัวตนแลวไซร     ก็คงไมเปนไปเพ่ืออาพาธ     ทั้งยังจะไดตาม 
ความปรารถนาในสัญญาวา     ขอสัญญาของเราจงเปนอยางนี้เถิด 
อยาไดเปนอยางนั้นเลย  ก็เพราะเหตุที่สัญญามิใชตัวตน   ฉะน้ัน  สัญญา 
จึงเปนไปเพ่ืออาพาธ     และไมไดตามความปรารถนาในสัญญาวา 
ขอสัญญาของเราจงเปนอยางนี้เถิด     อยาไดเปนอยางนั้นเลย     ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   สังขารมิใชตัวตน   ก็หากสังขารน้ีจักเปนตัวตนแลวไซร 
ก็คงไมเปนไปเพ่ืออาพาธ    ทั้งยังจะไดตามความปรารถนาในสังขารวา 
ขอสังขารของเราจงเปนอยางนี้เถิด อยาไดเปนอยางนั้นเลย  ก็เพราะเหตุ 
ที่สังขารมิใชตัวตน   ฉะน้ัน สังขารจึงเปนไปเพ่ืออาพาธ และไมไดตาม 
ความปรารถนาในสังขารวา     ขอสังขารของเราจงเปนอยางนี้เถิด 
อยาไดเปนอยางนั้นเลย     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     วิญญาณมิใชตัวตน 
ก็หากวิญญาณนี้จักเปนตัวตนแลวไซร     ก็คงไมเปนไปเพ่ืออาพาธ 
ทั้งยังจะไดตามความปรารถนาในวิญญาณวา     ขอวิญญาณของเรา 
จงเปนอยางนี้เถิด   อยาไดเปนอยางนั้นเลย   ก็เพราะเหตุที่วิญญาณมิใช  
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ตัวตน      ฉะน้ัน   วิญญาณจึงเปนไปเพ่ืออาพาธ   และไมไดตามความ    
ปรารถนาในวิญญาณวา  ขอวิญญาณของเราจงเปนอยางนี้เถิด  อยาได 
เปนอยางนั้นเลย. 
           [๑๒๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ัน 
เปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ? 
           ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา ไมเที่ยงพระเจาขา. 
           พ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ? 
           ภิ.  เปนทุกขพระเจาขา. 
           พ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
ควรหรือหนอท่ีจะตามเห็นสิ่งนั้นวา   นั่นของเรา   เราเปนนั่น  นั่นตัวตน 
ของเรา  ? 
           ภิ.  ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา. 
           พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ัน 
เปนไฉน เวทนา สัญญา  สังขาร  วิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง ? 
           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา. 
           พ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา  ? 
           ภิ.  เปนทุกขพระเจาขา. 
           พ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
ควรหรือหนอท่ีจะตามเห็นสิ่งนั้นวา  นั่นของเรา   เราเปนนั่น  นั่นตัวตน 
ของเรา  ? 
           ภิ.  ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.  
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           [๑๒๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้นแหละ  รูปอยางใด    
อยางหน่ึง  ทั้งที่เปนอดีต  อนาคต  และปจจุบัน  เปนภายในหรือภายนอก 
หยาบหรือละเอียด  เลวหรือประณีต  ทั้งท่ีอยูไกลหรือใกล  รปูทั้งหมดน้ัน 
เธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ  ตามความเปนจริง  อยางนี้วา 
นั่นไมใชของเรา  เราไมเปนนั่น  นั่นไมใชตัวตนของเรา  เวทนาอยางใด 
อยางหน่ึง  ทั้งที่เปนอดีต  อนาคตและปจจุบัน  ฯลฯ  ทั้งที่อยูไกลหรือใกล 
เวทนาท้ังหมดน้ัน  เธอท้ังหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ  ตามความ 
เปนจริง  อยางนี้วา  นั่นไมใชของเรา  เราไมเปนนั่น  นั่นไมใชตัวตน 
ของเรา  สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง  ทั้งที่เปนอดีต  อนาคต  และปจจุบัน 
ฯลฯ  ทั้งท่ีอยูไกลหรือใกล  สัญญาท้ังหมดนั้น  เธอท้ังหลายพึงเห็นดวย 
ปญญาอันชอบ  ตามความเปนจริง  อยางนี้วา  นั่นไมใชของเรา 
เราไมเปนนั่น  นั่นไมใชตัวตนของเรา  สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง 
ทั้งท่ีเปนอดีต  อนาคต  และปจจุบัน  ฯลฯ  ทั้งท่ีอยูไกลหรือใกล  สังขาร 
ทั้งหมดน้ัน  เธอท้ังหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ  ตามความเปนจริง 
อยางนี้วา  นั่นไมใชของเรา  เราไมเปนนั่น  นั่นไมใชตัวตนของเรา 
วิญญาณอยางใดอยางหน่ึง  ทั้งที่เปนอดีต  อนาคต  และปจจุบัน  เปนภายในหรือ 
ภายนอก  หยาบหรือละเอียด  เลวหรอืประณีต  ทั้งที่อยูไกลหรือใกล 
วิญญาณทั้งหมดนั้น  เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอน้ัน  ตามความเปนจริง   
อยางนี้วา  นั่นไมใชของเรา  เราไมเปนนั่น  นั่นไมใชตัวตนของเรา. 
           [๑๓๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผูไดสดับแลว  เห็นอยางนี้ 
ยอมเบื่อหนายแมในรูป  แมในเวทนา  แมในสัญญา  แมในสังขาร  แมใน 
วิญญาณ  เมือ่เบื่อหนาย    ยอมคลายกาํหนัด    เพราะคลายกําหนัด 
จึงหลุดพน  เมื่อหลุดพนแลว  ยอมมีญาณหยั่งรูวา  หลุดพนแลว  รูชัดวา  
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ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กจิท่ีควรทําทําเสร็จแลว  กจิอ่ืนเพ่ือ    
ความเปนอยางนี้มิไดมี.    
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสอนัตตลักขณสูตรนี้จบลงแลว 
ภิกษุเบญจวัคคียตางมีใจยินดี  ชื่นชมพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา 
ก็แหละเมื่อพระผูมีพระภาคเจากําลังตรัสไวยากรณภาษิตน้ีอยู 
ภิกษุเบญจวัคคีย  ก็มีจิตหลุดพนจากอาสวะ เพราะไมถือม่ัน. 
                                   จบ  ปญจวัคคิยสูตรที่  ๗ 
 
         อรรถกถาปญจวัคคิยสูตรท่ี  ๗ 
 
           ในปญจวัคคิยสูตรท่ี  ๗   มีวินจิฉัยดังตอไปนี้  :- 
           บทวา    ป ฺจวคฺคิเย   ไดแกนักบวช   ๕    รปู    มีพระอญัญา- 
โกณฑัญญเถระเปนตน  ซึ่งเปนอุปฏฐากเดิม.  บทวา  อามนฺเตสิ  ความวา 
วันแรม ๕  คํ่า  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุปญจวัคคียผูดํารงอยู 
ในโสดาปตติผลตามลําดับ     ต้ังแตทรงประกาศธรรมจักรในวัน- 
อาสาฬหปุณณมีวา   บัดนีเ้ราจักแสดงธรรมเพื่อความส้ินไปแหงอาสวะ 
แกเธอทั้งหลาย. บทวา เอตทโวจ ความวา ไดตรัสคําน้ี  คือ อนัตตลักขณสูตร 
ซึ่งเปนไปโดยนัยเปนตนวา  ตูกอนภิกษุทั้งหลาย  รูปเปนอนัตตา  ดังนี้. 
บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อนตฺตา  ความวา    ชื่อวาอนัตตา  ดวยเหตุ 
๔ อยางที่กลาวแลวในกอน. เพราะเหตุไรพระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเริ่ม 
คําน้ีวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน. 
เพราะโดยฐานะเพียงเทานี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนัตตลักษณะเทาน้ัน 
มิไดตรัสอนิจจลักษณะและทุกขลักษณะ    บัดนี ้   ทรงแสดงลักษณะ 
เหลาน้ัน เพื่อรวมแสดงลักษณะท้ัง ๓ จึงทรงเริ่มคําน้ี.  
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           พึงทราบดังนี้.  บทวา   ตสฺมา  ความวา  เพราะขันธ  ๕  เหลาน้ี   
ไมเที่ยง    เปนทุกข    เปนอนัตตา.    คําอธิบายอยางพิสดารในคําวา  
ยงฺกิฺ   จ ิ รปู เปนตน กลาวไวแลวในขันธนิเทศ ตอนวาดวยปญญาภาวนา 
ในคัมภีรวิสุทธิมรรค.    คําท่ีเหลือในท่ีทุกแหง    พึงทราบตามทํานองที่ 
กลาวแลวน่ันและ กใ็นพระสูตรนี้ ทานกลาวอนัตตลักษณะเทาน้ันแล. 
                           จบ  อรรถกถาปญจวัคคิยสูตรที่  ๗ 
 
                                 ๘.  มหาลิสูตร 
 
      วาดวยเหตุปจจัยแหงความบริสุทธิ์ 
 
           [๑๓๑]    สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ กฏูาคารศาลา 
ปามหาวัน  กรุงเวสาลี  ครั้งน้ันแล  เจามหาลีลิจฉวไีดเขาไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ถวายอภิวาทแลวน่ัง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ 
ทานปูรณกัสสปพูดอยางนี้วา   เหตุไมมี  ปจจัยไมมี  เพ่ือความเศราหมอง 
ของสัตว  สัตวทั้งหลายไมมีเหตุ ไมมีปจจัย  ยอมเศราหมองเอง เหตุไมมี 
ปจจัยไมมี  เพ่ือความบริสุทธิ์ของสัตว  สัตวทั้งหลายไมมีเหตุ  ไมมีปจจัย 
ยอมบริสุทธิ์เอง   ในขอน้ี   พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางไร   พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนมหาลิ   เหตุมี   ปจจัยมี  เพ่ือความเศราหมอง 
ของสัตว  สัตวทั้งหลายมีเหตุ  มีปจจัย  ยอมเศราหมอง  เหตุมี    ปจจัยมี 
เพ่ือความบริสุทธิ์ของสัตว  สัตวทั้งหลายมีเหตุ  มีปจจัย  ยอมบริสุทธิ์. 
           ม.  ขาแตพระองคผูเจริญ    ก็เหตุปจจัยเพ่ือความเศราหมองของ 
สัตวเปนไฉน  สัตวทั้งหลายมีเหตุ  มีปจจัย  ยอมเศราหมองอยางไร.  
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           พ.  ดกูอนมหาลิ    ก็หากรูปนี้จะเปนทุกขถายเดียว    รังแตทุกข 
ตามสนอง หยั่งลงสูความทุกข มิไดประกอบดวยสุขบางแลว สัตวทั้งหลาย    
ก็จะไมพึงกําหนัดในรูป   ก็เพราะรูปเปนสุข   สุขตามสนอง   หยั่งลงสู 
ความสุข   มิไดประกอบดวยทุกขเสมอไป      ฉะน้ัน   สัตวทั้งหลายจึง 
กําหนัดในรูป  เพราะกําหนัดจึงถูกประกอบเขาไว  เพราะถูกประกอบ 
จึงเศราหมอง   ดูกอนมหาลิ   แมขอนีก้็เปนเหตุ   เปนปจจัย   เพ่ือความ 
เศราหมองของสัตว  สัตวทั้งหลายมีเหตุ   มีปจจัย  จึงเศราหมอง  แมดวย 
อาการอยางนี้    ดูกอนมหาลิ    ก็หากเวทนาน้ีเปนทุกขถายเดียว    ฯลฯ 
ก็หากสัญญาน้ีเปนทุกขถายเดียว  ฯลฯ  ก็หากสังขารนี้เปนทุกขถายเดียว 
ฯลฯ     ก็หากวิญญาณนี้เปนทุกขถายเดียว     รังแตทุกขตามสนอง 
หยั่งลงสูความทุกข     มิไดประกอบดวยสุขบางแลว     สัตวทั้งหลาย 
ก็จะไมพึงกําหนัดในวิญญาณ   ก็เพราะวิญญาณเปนสุข   สุขตามสนอง 
หยั่งลงสูความสุข มิไดประกอบดวยทุกขเสมอไป   ฉะนั้น สัตวทั้งหลาย 
จึงกําหนัดในวิญญาณ   เพราะกําหนัด   จึงถูกประกอบเขาไว   เพราะ 
ถูกประกอบ จึงเศราหมอง ดูกอนมหาลิ แมขอนี้แลก็เปนเหตุ เปนปจจัย 
เพ่ือความเศราหมองของสัตว สัตวทั้งหลายมีเหตุ  มีปจจัย จึงเศราหมอง 
แมดวยอาการอยางน้ี.                      
           [๑๓๒]     ม.   ขาแตพระองคผูเจริญ     สวนเหตุปจจัยเพ่ือความ 
บริสุทธิ์ของสัตวเปนไฉน  สัตวทั้งหลายมีเหตุ  มีปจจัย  ยอมบริสุทธิ์ได 
อยางไร.                         
           พ.  ดกูอนมหาลิ กห็ากวารูปนี้จักเปนสุขถายเดียว  สุขตามสนอง 
หยั่งลงสูความสุข    มิไดประกอบดวยทุกขบางแลว    สัตวทั้งหลายก็จะ 
ไมพึงเบื่อหนายในรูป   ก็เพราะรูปเปนทุกข  ทุกขตามสนอง   หยั่งลงสู  
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ความทุกข   มิไดประกอบดวยสุขเสมอไป      ฉะน้ัน   สัตวทั้งหลายจึง   
เบื่อหนายในรูป  เมื่อเบ่ือหนาย  ยอมคลายกําหนัด  เพราะคลายกําหนัด 
จึงบริสุทธิ์  แมขอนี้แล  ก็เปนเหตุ  เปนปจจัย  เพ่ือความบริสุทธิ์ของสัตว  
สัตวทั้งหลายมีเหตุ   มีปจจัย   จึงบริสุทธิ์  แมดวยอาการอยางน้ี  ดูกอน 
มหาลิ   ก็หากวาเวทนาเปนสุขถายเดียว  ฯลฯ   สัญญาเปนสุขถายเดียว 
ฯลฯ  สังขารเปนสุขถายเดียว  ฯลฯ  วิญญาณเปนสุขถายเดียว  สุขตาม 
สนอง หยั่งลงสูความสุข  มิไดประกอบดวยทุกขบางแลวไซร สัตวทั้งหลาย 
ก็จะไมพึงเบื่อหนายในวิญญาณ   ก็เพราะวิญญาณเปนทุกข  ทุกขตาม 
สนอง   หยั่งลงสูความทุกข   มิไดประกอบดวยสุขเสมอไป       ฉะน้ัน 
สัตวทั้งหลายจึงเบื่อหนายในวิญญาณ  เมื่อเบ่ือหนาย  ยอมคลายกําหนัด  
เพราะคลายกําหนัดจึงบริสุทธิ์    แมขอน้ีแล     กเ็ปนเหตุ     เปนปจจัย 
เพ่ือความบริสุทธิ์ของสัตว    สัตวทั้งหลายมีเหตุ    มีปจจัย    จึงบริสุทธิ์ 
แมดวยอาการอยางน้ี.             
                                           จบ  มหาลสิูตรที่  ๘ 
 
                   อรรถกถามหาลิสูตรท่ี  ๘ 
 
           ในมหาลิสูตรท่ี  ๘ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
           คําวา เอกนฺตทุกฺข  เปนตน มีนัยดังกลาวแลวในธาตุสังยุตน่ันแล. 
                                      จบ  อรรถกถามหาลิสูตรที่  ๘  
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                                 ๙.  อาทิตตสูตร   
 
   วาดวยความเปนของรอนแหงขันธ  ๕  
 
           [๑๓๓]     กรุงสาวัตถี.       ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณรอนนัก 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อรยิสาวกผูไดสดับแลว    เห็นอยูอยางนี้    ยอม 
เบื่อหนาย   แมในรูป   แมในเวทนา   แมในสัญญา   แมในสังขาร   แมใน 
วิญญาณ    เม่ือเบ่ือหนาย    ยอมคลายกําหนัด    เพราะคลายกําหนัด  
ยอมหลุดพน  เมื่อหลุดพนแลว  ก็มญีาณหยั่งรูวา  หลุดพนแลว  รูชัดวา 
ชาติสิ้นแลว   พรหมจรรยอยูจบแลว    กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว    กิจอ่ืน 
เพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี.  
                                            จบ  อาทิตตสูตรที่  ๙ 
 
                      อรรถกถาอาทิตตสูตรท่ี  ๙ 
 
           ในอาทิตตสูตรท่ี ๙ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
           บทวา  อาทิตฺต ความวา  รอนนัก  คือลุกโพลงดวยไฟ  ๑๑  อยาง 
ในพระสูตรทั้งสองน้ี  ตรัสทุกขลักษณะเทาน้ัน  
                                      จบ  อรรถกถาอาทิตตสูตรที่  ๙  
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                         ๑๐.  นิรุตติปถสูตร      
 
วาดวยวิถีทางแหงนิรุตติ  ๓  ประการ  
 
           [๑๓๔]   กรุงสาวัตถี.     ณ    ที่นั้นแล    พระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสวา   กอนภิกษุทั้งหลาย  วิถีทาง  ๓  ประการ  คือ  หลักภาษา 
ชื่อ   และบัญญัติ   นี้ไมถกูทอดทิ้ง  และยังไมเคยถูกทอดทิ้ง  ยอมไมถูก 
ทอดท้ิง   จักไมถูกทอดทิ้ง   อันสมณพราหมณผูวิญูชนไมคัดคานแลว 
๓  ประการเปนไฉน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  การนับรูปที่ผานพนไปแลว 
ดับแลว   แปรปรวนไปแลว   วาไดมีแลว   การใหชื่อรูปนั้นวา   ไดมีแลว 
การบัญญัติรปูนั้นวา  ไดมีแลว  รูปนัน้ไมนับวา  มีอยู  ไมนับวา  จักมี 
การนับเวทนาท่ีผานพนไปแลว  ดับแลว  แปรปรวนไปแลววา  ไดมีแลว 
การใหชื่อเวทนาน้ันวา   ไดมีแลว   การบัญญัติเวทนาน้ันวา   ไดมีแลว 
เวทนาน้ันไมนับวา  มีอยู ไมนับวา   จักมี การนับสญัญาท่ีผานพนไปแลว 
ดับแลว แปรปรวนไปแลววา ไดมีแลว การใหชื่อสัญญาน้ันวา ไดมีแลว 
การบัญญัติสญัญาน้ันวา  ไดมีแลว  สญัญาน้ันไมนับวา  มีอยู  ไมนับวา 
จักมี    การนับสังขารท่ีผานพนไปแลว    ดับแลว    แปรปรวนไปแลววา 
ไดมีแลว   การใหชื่อสังขารน้ันวา   ไดมีแลว   การบัญญัติสังขารน้ันวา 
ไดมีแลว สังขารเหลาน้ันไมนับวา  มีอยู ไมนับวา จักมี การนับวิญญาณ 
ที่ผานพนไปแลว   ดับแลว   แปรปรวนไปแลววา   ไดมีแลว   การใหชื่อ 
วิญญาณนั้นวา    ไดมีแลว    การบัญญัติวิญญาณนั้นวา    ไดมแีลว 
วิญญาณนั้นไมนับวา  มีอยู  ไมนับวา จักมี. 
           [๑๓๕]   การนับรูปที่ยังไมเกิด  ยังไมปรากฏวา  จักมี  การใหชื่อ 
รูปเชนนี้วา  จักมี  และการบัญญัติรูปเชนนั้นวา  จักมี  รูปนั้นไมนับวา  
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มีอยู   ไมนับวา    มีแลว    การนับเวทนาท่ียังไมเกิด    ยังไมปรากฏวา     
จักมี  การใหชื่อเวทนาเชนนั้นวา  จักมี  และการบญัญัติเวทนาเชนนั้นวา 
จักมี   เวทนาน้ันไมนับวา   มีอยู  ไมนบัวา   มีแลว   การนับสญัญาที่ยัง  
ไมเกิด  ยังไมปรากฏวา   จักมี  การใหชื่อสัญญาเชนนั้นวา  จักมี  และ 
การบัญญัติสญัญาเชนนั้นวา  จักมี  สญัญาน้ันไมนับวา  มีอยู  ไมนับวา 
มีแลว การนับสังขารท่ียังไมเกิด ยังไมปรากฏวาจักมี  การใหชื่อสังขาร 
เชนนั้นวา  จักมี  และการบัญญัติสังขารเชนนั้นวา  จักมี สังขารเหลาน้ัน 
ไมนับวา   มอียู  ไมนับวา   มีแลว   การนับวิญญาณท่ียังไมเกิด   ยังไม 
ปรากฏวา  จักมี  การใหชือ่วิญญาณเชนนั้นวา  จักมี  และการบญัญัติ  
วิญญาณเชนนั้นวา  จักมี  วิญญาณนั้นไมนับวา  มีอยู  ไมนับวา  มีแลว. 
           [๑๓๖]   การนับรปูที่เกิดแลว   ปรากฏแลววา   มีอยู   การใหชื่อ 
รูปนั้นวา   มอียู   และการบัญญัติรูปเชนนั้นวา   มีอยู   รูปนั้นไมนับวา 
มีแลว   ไมนบัวา   จักมี   การนับเวทนาท่ีเกิดแลว   ปรากฏแลววา   มีอยู 
การใหชื่อเวทนาเชนนั้นวา  มีอยู  และการบัญญัติเวทนาเชนนั้นวา  มีอยู 
เวทนาน้ันไมนับวา   มีแลว   ไมนับวา   จักมี   การนับสัญญาท่ีเกิดแลว 
ปรากฏแลววา  มีอยู  การใหชื่อสัญญาเชนนั้นวา  มีอยู  และการบัญญัติ   
สัญญาเชนนั้นวา   มีอยู   สัญญาน้ันไมนับวา   มีแลว   ไมนับวา   จักม ี
การนับสังขารท่ีเกิดแลว  ปรากฏแลววา  มีอยู  การใหชื่อสังขารเชนนั้น 
วา    มีอยู     และการบัญญัติสังขารเชนนั้นวา    มอียู    สังขารเหลาน้ัน 
ไมนับวา  มีแลว  ไมนับวา  จักมี   การนับวิญญาณที่เกิดแลว  ปรากฏ 
แลววา    มีอยู   การใหชือ่วิญญาณเชนนั้นวา    มอียู   และการบัญญัติ 
วิญญาณเชนนั้นวา  มีอยู  วิญญาณนั้นไมนับวา  มีแลว  ไมนับวาจักมี 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วิถีทาง ๓ ประการ คือ หลักภาษา  การต้ังชื่อ  และ  
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บัญญัติ   เหลาน้ีแล  ไมถกูทอดทิ้งแลว  ยังไมเคยถูกทอดทิ้ง  ยอมไมถูก    
ทอดท้ิง จักไมถูกทอดทิ้ง  อันสมณพราหมณผูเปนวิญูชนไมคัดคานแลว. 
           [๑๓๗]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมชนชาวอุกกลชนบท  กับชนชาว 
วัสสโคตรภัญญโคตรทั้งสองน้ัน  ลวนพูดวาไมมีเหตุ  บุญบาปที่ทําไปแลว 
ไมเปนอันทํา  ทานท่ีบุคคลใหแลวไมมีผล  ก็ไดสําคัญวิถีทาง ๓ ประการน้ี 
คือ  หลักภาษา  การต้ังชื่อ  และขอบัญญัติวา  ไมควรติ  ไมควรคัดคาน 
ขอน้ันเพราะเหตุอะไร    เพราะกลัวถูกนินทา     กลวักระทบกระท่ัง 
กลัวใสโทษ และกลัวจะตอความยาว. 
                                    จบ  นิรุตติปถสูตรที่  ๑๐ 
                                       จบ  อุปายวรรคท่ี  ๑ 
 
          อรรถกถานิรุตติปถสูตรท่ี  ๑๐ 
 
           ในนิรตุติปถสูตรท่ี  ๑๐ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  :- 
           ภาษาน่ันแหละ ชือ่วา ทางภาษา  อีกอยางหนึ่ง ภาษาน้ัน ๆ ดวย 
ชื่อวา ปถะ เพราะเปนทางแหงเนื้อความท่ีพึงรูแจงดวยอํานาจภาษาดวย 
เหตุนั้นจึงชื่อวา   นิรุตติปถะ.   แมในสองบทท่ีเหลือก็นัยนี้แหละ.     อน่ึง 
บททั้งสามเหลาน้ี    พึงทราบวาเปนไวพจนของกันและกันทั้งน้ัน. 
บทวา  อสงฺกิณฺณา  ความวา    ไมถูกทอดท้ิง  คือไมถูกกลาววา  จะเปน 
ประโยชนอะไรดวยทางเหลาน้ี   แลวทิ้งเสีย.  บทวา   อสงฺกิณณฺปุพฺพา 
ความวา    ไมเคยถูกทอดทิ้งแมในอดีต.  บทวา  น   สงฺกิยนฺติ  ความวา 
แมในบัดนี้ก็ไมถูกทอดทิ้งวา    ประโยชนอะไรดวยทางเหลาน้ี.    บทวา 
น   สงฺกิยิสฺสนฺติ   ความวา      แมในอนาคตก็จักไมถูกทอดทิ้ง.   บทวา 
อปฺปฏิกุฏา ไดแกไมหามแลว. บทวา  อตีต  ไดแกกาวลวงสภาวะของตน  
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หรือภวังคจิตน่ันแหละ.   บทวา   นิรทฺุธ   ความวา     ไมลวงเลยสวนอ่ืน   
ดับคือเขาไปสงบในท่ีนั้นเอง.  บทวา  วิปริณต  ไดแกถึงความแปรปรวน  
คือพินาศไป.  บทวา  อชาต  แปลวา  ไมเกิดข้ึน.  บทวา  อปาตุภูต ไดแก 
ไมต้ังอยูโดยปรกติ.          
          บทวา  อุกฺกลา  ไดแกผูอยูในอุกกลชนบท.  บทวา  วสฺสภฺา 
ไดแกวัสสโคตรและภัญญโคตร.   ชนท้ังสองพวกน้ันยึดถือทิฏฐิเปนมูล. 
ในบทวา  อเหตุกวาทา  เปนตน  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้  ชื่อวา  อเหตุกวาทา 
เพราะถือวา   เหตุไมมี    ปจจัยไมมี   ชื่อวา   อกริยิวาทา   เพราะถือวา 
เมื่อบุคคลทํา    บาปชื่อวาไมเปนอันทํา    เปนตน   ชื่อวา   นัตถิกวาทา 
เพราะถือวา ทานท่ีใหแลว ไมมีผล  เปนตน. ในขอน้ัน มีชนอยู  ๒ พวก 
มีทิฏฐิอยู ๓  อยาง แตมิใชพวกหน่ึง ๆ  มีทิฏฐิ  พวกละทิฏฐิครึ่ง ในขอน้ี 
พวกหน่ึง ๆ พึงทราบวา    ทําทิฏฐิทั้งสามใหเกิด    เหมือนภิกษุรูปหน่ึง 
ทําฌานท้ัง  ๔  ใหเกิดข้ึนตามลําดับ.  เมื่อบุคคลราํพึงยินดีเพลิดเพลินอยู 
บอย ๆ วา  เหตุไมมี   ปจจัยไมมี  ความเห็นของเขายอมเปนเหมือนยินดี 
ในฌาน    เหมือนมรรคทัสสนะ     เขาหย่ังลงสูความกําหนดวาเปน 
มิจฉาทิฏฐิ.   เขาถูกเรียกวาเปนผูมีธรรมฝายดําอยางแทจริง.   ในฐานะ 
แมเหลาน้ี    คือเมื่อบุคคลทํา    บาปไมชื่อวาเปนอันทํา    ทานท่ีใหแลว 
ยอมไมมีผล     มิจฉาทิฏฐิกบุคคลยอมหยั่งลงสูความกาํหนดวาเปน 
มิจฉาทิฏฐิ  เหมือนหยั่งลงในอเหตุกทิฏฐิ ฉะน้ัน. 
           ในคําวา น  ครหิตพฺพ   น  ปฏกิฺโกสิตพฺพ  อมฺ ึสุ  นีม้ีวินิจฉัย 
ดังตอไปนี้     เมื่อบุคคลกลาววาส่ิงท่ีชื่อวาอดีตก็คงเปนอดีต     สิ่งท่ีเปน 
อดีตน้ี เปนอนาคตก็ได  เปนปจจุบันก็ได  ชื่อวายอมติเตียน. ครั้นเห็นโทษ 
ในทิฏฐินั้นแลว    เมื่อจะกลาววา    ประโยชนอะไรดวยส่ิงที่เราติเตียนนี้  
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ชื่อวายอมคัดคาน.     ก็พวกยึดถือทิฏฐิผูถูกเรียกวาเปนผูมีธรรมฝายดํา    
อยางแทจริง     แมเหลาน้ันสําคัญทางภาษาเหลาน้ีวาไมควรติเตียน 
ไมควรคัดคาน  แตกลาวส่ิงท่ีเปนอดีตวาคงเปนอดีต  สิ่งที่เปนอนาคตวา 
คงเปนอนาคต     สิ่งท่ีเปนปจจุบันวาคงเปนปจจุบันอยูนั่นเอง.     บทวา 
นินฺทาพฺยาโรสอุปารมฺภภยา  ความวา    เพราะกลัวแตการนินทา  เพราะ 
กลัวแตการเสียดสี    เพราะกลัวแตการใสโทษ    และเพราะกลัวแตการ 
ติเตียน จากสํานักของวิญูชนทั้งหลาย. ในพระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสบัญญัติขันธที่เปนไปในภูมิ ๔   ดวยประการฉะน้ีแล. 
                          จบ  อรรถกถานิรุตติปถสูตรที่  ๑๐ 
                                    จบ  อุปายวรรคที่   ๑ 
 

                 รวมพระสตูรที่มีในวรรคนี้  คือ 
           ๑.  อุปายสูตร  ๒.  พีชสูตร  ๓.  อุทานสูตร   ๔.  ปริวัฏฏสูตร 
๕.  สัตตัฏฐานสูตร   ๖.  พุทธสูตร   ๗.  ปญจวัคคิยสูตร   ๘.  มหาลิสูตร 
๙.   อาทิตตสูตร  ๑๐.  นริุตติปถสูตร.  
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                             อรหันตวรรคท่ี  ๒    
 
                              ๑.  อุปาทิยสูตร  
 
    วาดวยการถูกมารผูกมัดเพราะถือมั่น   
 
           [๑๓๘]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ 
           สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ   พระวิหารเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี  ครั้งน้ันแล ภิกษุรูปหน่ึง 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทแลวน่ัง ณ ที่ควร 
สวนขางหน่ึง     ครั้นแลวไดกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอ 
พระผูมีพระภาคเจาโปรดประทานพระวโรกาสแสดงพระธรรมเทศนา 
โดยสังเขปแกขาพระองค     ที่ขาพระองคไดสดับแลว     เปนผูผูเดียว 
หลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจม่ันคงอยูเถิด. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา            ดูกอนภิกษุ  เมื่อบุคคลยัง 
ถูกตัณหามานะทิฏฐิยึดไว  ก็ตองถูกมารมัดไว  เมื่อไมถูกยึด  จึงหลุดพน 
จากมาร. 
           ภิ.  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา     ขาพระองคทราบแลว     ขาแต 
พระสุคต ขาพระองคทราบแลว. 
           พ.  ดกูอนภิกษุ     ก็เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่กลาวแลวอยางยอ 
โดยพิสดารไดอยางไรเลา. 
           ภิ.  ขาแตพระองคเจริญ   เมื่อบุคคลยังยึดรูป   เวทนา   สญัญา 
สังขาร     และวิญญาณมั่นอยู     ก็ตองถูกมารมัดไว    เมื่อไมยึดมั่นจึง 
หลุดพนจากมาร    ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระองครูซึ้งถึงอรรถ  
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แหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางยอ     โดยพิสดาร     
อยางนี้แล. 
           พ.  ดแีลว ๆ  ภิกษุ        เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลว  
อยางยอ   โดยพิสดารอยางดีแลว   ดูกอนภิกษุ   บคุคลยังยึดรูป   เวทนา 
สัญญา  สังขาร  และวิญญาณม่ันอยู  ก็ตองถูกมารมัดไว  เม่ือไมถูกยึด 
จึงหลุดพนจากมาร   เธอพึงทราบอรรถแหงคําน้ีที่เรากลาวแลวอยางยอ 
โดยพิสดารอยางนี้เถิด.                                                               
           [๑๓๙] ครั้งน้ันแล. ภิกษุรูปนั้นเพลิดเพลิน อนุโมทนาพระภาษิต 
ของพระผูมีพระภาคเจา  ลุกจากอาสนะ  ถวายบังคม กระทําประทักษิณ 
แลวหลีกไป  ครั้งน้ันแล  เธอเปนผูผูเดียว  หลกีออกจากหมู  ไมประมาท 
มีความเพียร    มีใจม่ันคงอยู    ไมนานเทาไร    ก็ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหง 
พรหมจรรยอันยอดเยี่ยม   ที่กุลบุตรทัง้หลายออกบวชเปนบรรพชิต 
โดยชอบตองการน้ัน  ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน  เขาถึงอยู 
รูชัดวา   ชาติสิ้นแลว   พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว 
กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางน้ีมิไดมี   ก็ภิกษุรูปนั้นไดเปนพระอรหันต 
องคหน่ึง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย. 
                                     จบ  อุปาทิยสูตรที่  ๑  
 
                          อรหันตวรรคท่ี  ๒ 
 
            อรรถกถาอุปาทิยสูตรท่ี  ๑ 
 
                   ในอุปาทิยสูตรท่ี  ๑  อรหันตวรรค  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  :- 
           บทวา  อุปาทิยมาโน  ไดแก ถูกตัณหามานะและทิฏฐิยึด.   บทวา  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาท่ี 150 

พนฺโธ  มารสฺส ไดแก    ชือ่วาจกบวงมารมัดไว. บทวา  มุตฺโต  ปาปมโต 
ไดแก   เปนอันชื่อวาพนแลวจากบวงแหงมารผูมีบาป.    
                                 จบ  อรรถกถาอุปทิยสูตรที่  ๑ 
 
                             ๒.  มญัญมานสูตร 
 
วาดวยการถูกมารผูกมัดเพราะสําคัญในขันธ  ๕ 
 
           [๑๔๐]  กรุงสาวัตถี.     ภิกษุรปูหน่ึงเขาไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ถวายอภิวาทแลวน่ัง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดประทานพระวโรกาส     โปรดแสดง 
พระธรรมเทศนาโดยสังเขปแกขาพระองค     ที่ขาพระองคไดสดับแลว 
เปนผูผูเดียว   หลกีออกจากหมู   ไมประมาท   มีความเพียร   มใีจม่ันคง 
อยูเถิด. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดูกอนภิกษุ     เมื่อบุคคลยังมัว 
สําคัญอยู  กต็องถูกมารมัดไว  เม่ือไมสําคัญ  จึงหลุดพนจากบวงมาร. 
           ภิ.   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา     ขาพระองคทราบแลว     ขาแต 
พระสุคต  ขาพระองคทราบแลว. 
           พ.   ดกูอนภิกษุ      ก็เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลว 
อยางยอโดยพิสดารไดอยางไรเลา. 
           ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  เมื่อบุคคลสําคัญรูป  เวทนา  สัญญา 
สังขาร และวิญญาณอยู  ก็ตองถูกมารมัดไว เมื่อไมสําคัญ  จึงหลุดพนจาก 
บวงมาร  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองครูซึ้งถึงอรรถแหงพระดํารัส 
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนี้แล.  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาท่ี 151 

           พ.    ดีแลว ๆ  ภิกษุ        เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําท่ีเรากลาวแลว  
อยางยอ   โดยพิสดารอยางดีแลว     ดกูอนภิกษุ     เมื่อบุคคลสําคัญ  
รูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร   และวิญญาณอยู   ก็ตองถูกมารมัดไว 
เมื่อไมสําคัญ  จึงหลุดพนจากบวงมาร  เธอพึงทราบอรรถแหงคําน้ีที่เรา 
กลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนี้เถิด. 
           ครั้งน้ันแล    ภิกษุรูปนั้นเพลิดเพลิน    อนุโมทนาพระภาษิตของ 
พระผูมีพระภาคเจาลุกจากอาสนะ  ถวายบังคม  กระทําประทักษิณแลว 
หลีกไป   ครัง้น้ันแล   เธอเปนผูผูเดียว   หลีกออกจากหมู   ไมประมาท 
มีความเพียร    มีใจม่ันคงอยู    ไมนานเทาไร    ก็ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหง 
พรหมจรรยอันยอดเยี่ยม     ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิต 
โดยชอบตองการน้ัน  ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน  เขาถึงอยู 
รูชัดวา   ชาติสิ้นแลว   พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว 
กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางน้ีมิไดมี     กภิ็กษุรูปนั้นไดเปนพระอรหันต 
องคหน่ึง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย. 
                                    จบ  มัญญมานสูตรที่  ๒ 
 
            อรรถกถามัญญมานสูตรท่ี  ๒ 
 
           ในมญัญมานสุตรท่ี ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
           บทวา  มฺมาโน  ไดแก  สําคัญดวยตัณหามานะและทิฏฐิ. 
                               จบ  อรรถกถามัญญมานสูตรที่  ๒  
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                        ๓.  อภินันทมานสูตร   
 
วาดวยการถูกมารผูกมัดเพราะมัวเพลิดเพลิน  
 
        [๑๔๑]   กรุงสาวัตถี.         ภิกษุรปูหน่ึงเขาไปเฝาพระผูมี-   
พระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ถวายอภิวาทแลวน่ัง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดประทานพระวโรกาส      โปรดแสดง 
พระธรรมเทศนาโดยสังเขปแกขาพระองค     ที่ขาพระองคไดสดับแลว 
ฯลฯ  มีใจม่ันคงอยูเถิด. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา       ดูกอนภิกษุ         บุคคลเมื่อยังมัว 
เพลิดเพลินอยู  ก็ตองถูกมารมัดไว  เมื่อไมเพลิดเพลิน จึงพนจากบวงมารได. 
           ภิ.   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา     ขาพระองคทราบแลว     ขาแต 
พระสุคต ขาพระองคทราบแลว. 
           พ.  ดกูอนภิกษุ  ก็เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลวอยางยอ 
โดยพิสดารไดอยางไรเลา. 
           ภิ    ขาแตพระองคผูเจริญ     บคุคลเมื่อยังมัวเพลิดเพลินรูป 
เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณอยู  ก็ตองถูกมารมัดไว  เมื่อไม 
เพลิดเพลิน   จึงพนจากบวงมารได  ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองค 
รูซึ้งถึงอรรถแหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางยอ 
โดยพิสดารอยางนี้แล. 
            พ.   ดีแลว ๆ  ภิกษุ      เธอรูซึง้ถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลว 
อยางยอ    โดยพิสดารอยางดีแลว    ดกูอนภิกษุ    บุคคลเมื่อเพลิดเพลิน 
รูป    เวทนา    สัญญา    สงัขาร    และวิญญาณอยู    ก็ตองถูกมารมัด  
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ไว เมื่อไมเพลิดเพลิน จึงหลุดพนจากบวงมาร  เธอพึงทราบอรรถแหงคํา   
ที่เรากลาวแลวอยางยอ  โดยพิสดารอยางนี้เถิด.  
           ครั้งน้ันแล    ภิกษุรูปนั้นเพลิดเพลิน    อนุโมทนาพระภาษิตของ   
พระผูมีพระภาคเจาลุกจากอาสนะ  ถวายบังคม  กระทําประทักษิณแลว 
หลีกไป   ครัง้น้ันแล   เธอเปนผูเดียว   หลกีออกจากหมู   ไมประมาท 
มีความเพียร     มีใจม่ันคงอยู  ไมนานเทาไร   ก็ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหง 
พรหมจรรยอันยอดเยี่ยม   ที่กุลบุตรทัง้หลายออกบวชเปนบรรพชิต 
โดยชอบตองการน้ัน ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน  เขาถึงอยู  รูชัดวา 
ชาติสิ้นแลว    พรหมจรรยอยูจบแลว    กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว   กิจอ่ืน 
เพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี     ก็ภิกษุรูปนั้นไดเปนพระอรหันตองคหน่ึง 
ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย. 
                                    จบ  อภินันทมานสูตรที่  ๓ 
 
         อรรถกถาอภินนทมานสูตรท่ี  ๓ 
 
           ในอภนิันทมานสูตรท่ี ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
           บทวา  อภินนฺทมาโน ไดแก เพลิดเพลินดวยตัณหา  มานะและ 
ทิฏฐินั่นแหละ. 
                              จบ  อรรถกถาอภินันทมานสูตรที่  ๓ 
 
                                      ๔.  อนิจจสตูร 
 
วาดวยการละความพอใจในสิ่งเปนอนิจจัง 
 
           [๑๔๒]  กรุงสาวัตถี.         ภิกษุรูปหน่ึงเขาไปเฝาพระผูม-ี 



พระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ถวายอภิวาทแลวน่ัง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง  
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ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ   
ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดประทานพระวโรกาส     โปรดแสดง  
พระธรรมเทศนา   โดยสังเขปแกขาพระองค  ที่ขาพระองคไดสดับแลว 
ฯลฯ มีใจม่ันคงอยูเถิด.       
           พ.  ดกูอนภิกษุ     สิ่งใดแลเปนของไมเที่ยง     เธอควรละความ 
พอใจในส่ิงนั้นเสีย.                                                
           ภิ.   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา     ขาพระองคทราบแลว     ขาแต 
พระสุคต ขาพระองคทราบแลว. 
           พ.   ดกูอนภิกษุ      ก็เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลว 
อยางยอ โดยพิสดารไดอยางไรเลา. 
           ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ   รูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร   และ 
วิญญาณ    เปนของไมเที่ยง    ขาพระองคควรละความพอใจในส่ิงน้ัน ๆ 
เสีย     ขาพระองครูซึ้งถึงอรรถแหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสแลวอยางยอ  โดยพิสดารอยางนี้แล. 
           พ.   ดแีลว ๆ  ภิกษุ        เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลว 
อยางยอ   โดยพิสดารอยางดีแลว   ดูกอนภิกษุ    รปู   เวทนา   สัญญา 
สังขาร   และวิญญาณ  เปนของไมเที่ยง  ควรละความพอใจในส่ิงน้ัน ๆ 
เสีย     เธอพึงทราบอรรถแหงคําท่ีเรากลาวแลวอยางยอ     โดยพิสดาร 
อยางนี้เถิด   ฯลฯ   ก็ภิกษุรูปนั้นไดเปนพระอรหันตองคหน่ึง  ในจํานวน 
พระอรหันตทั้งหลาย.                 
                                          จบ  อนิจจสูตรที่  ๔  
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                   อรรถกถาอนิจจสูตรท่ี  ๔   
 
           ในอนิจจสูตรท่ี  ๔  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :-  
           บทวา ฉนฺโท ไดแก ความพอใจดวยอํานาจตัณหา. 
                                 จบ  อรรถกถาอนิจจสูตรที่  ๔ 
 
                                        ๕. ทุกขสูตร 
 
วาดวยการละความพอใจในสิ่งท่ีเปนทุกข 
 
           [๑๔๓]  กรุงสาวัตถี  ฯลฯ  ภิกษุรูปหน่ึงเขาไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจาถึงท่ีประทับ    ถวายอภิวาทแลวน่ัง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ  
ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดประทานพระวโรกาส     โปรดแสดง 
พระธรรมเทศนาโดยสังเขปแกขาพระองค      ที่ขาพระองคไดสดับแลว 
ฯลฯ  มีใจม่ันคงอยูเถิด.                                                      
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดูกอนภิกษุ     สิ่งใดแลเปนทุกข 
เธอควรละความพอใจในส่ิงน้ันเสีย. 
           ภิ.   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา     ขาพระองคทราบแลว     ขาแต 
พระสุคต ขาพระองคทราบแลว. 
           พ.   ดกูอนภิกษุ  ก็เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลว 
อยางยอ  โดยพิสดารไดอยางไรเลา  ? 
           ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  รูป  เวทนา  สัญญา   สังขาร   และ 
วิญญาณ    เปนทุกข    ขาพระองคควรละความพอใจในส่ิงน้ัน ๆ เสีย  
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ขาพระองครูซึ้งถึงอรรถแหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว   
อยางยอ  โดยพิสดารอยางนี้แล. 
           พ.   ดแีลว ๆ  ภิกษุ      เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลว  
อยางยอ   โดยพิสดารอยางดีแลว   ดูกอนภิกษุ    รปู   เวทนา   สัญญา 
สังขาร    และวิญญาณ   เปนทุกข   ควรละความพอใจในส่ิงน้ัน ๆ เสีย 
เธอพึงทราบอรรถแหงคําที่เรากลาวแลวอยางยอ      โดยพิสดารอยางนี้ 
เถิด ฯลฯ  ภิกษุรูปนั้นไดเปนพระอรหันตองคหน่ึงในจํานวนพระอรหันต 
ทั้งหลาย. 
                                    จบ  ทุกขสูตรที่  ๕ 
 
                            ๖.  อนตัตสูตร 
 
วาดวยการละความพอใจในสิ่งเปนอนัตตา 
 
           [๑๔๔]   กรุงสาวัตถี.             ภิกษุรูปหน่ึงเขาไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ถวายอภิวาทแลวน่ัง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดประทานพระวโรกาส     โปรดแสดง 
พระธรรมเทศนาโดยสังเขปแกขาพระองค     ที่ขาพระองคไดสดับแลว 
ฯลฯ มีใจม่ันคงอยูเถิด. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดกูอนภิกษุ    ธรรมใดแลเปนอนัตตา 
เธอควรละความพอใจในธรรมน้ันเสีย. 
           ภิ.   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา     ขาพระองคทราบแลว     ขาแต 
พระสุคต ขาพระองคทราบแลว.  
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           พ.   ดกูอนภิกษุ      ก็เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลว    
อยางยอ โดยพิสดารไดอยางไรเลา. 
           ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ   รูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร   และ 
วิญญาณ   เปนอนัตตา    ขาพระองคควรละความพอใจในส่ิงน้ัน ๆ เสีย 
ขาพระองครูซึ้งถึงอรรถแหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว 
อยางยอ  โดยพิสดารอยางนี้แล. 
           พ.   ดแีลว ๆ  ภิกษุ     เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวอยางยอ 
โดยพิสดารอยางดีแลว   ดกูอนภิกษุ    รูป   เวทนา    สัญญา   สังขาร 
และวิญญาณ    เปนอนัตตา    ควรละความพอใจในธรรมนั้น ๆ เสีย 
เธอพึงทราบอรรถแหงคําที่เรากลาวแลวอยางยอ      โดยพิสดาร 
อยางนี้เถิด   ฯลฯ    ภิกษุนั้นไดเปนพระอรหันตองคหน่ึง    ในจํานวน 
พระอรหันตทั้งหลาย. 
                                      จบ  อนัตตสูตรที่  ๖ 
 
อรรถกถาทุกขสูตรท่ี  ๕ - อนัตตสูตรท่ี  ๖  
 
           แมในทุกขสูตรที่ ๕ และอนัตตสูตรที่  ๖ กน็ัยนี้เหมือนกัน. 
                   จบ  อรรถกถาทุกขสูตรที่  ๕ - อนัตตสูตรที่  ๖  
 
                             ๗.  อนตัตนิยสูตร 
 
วาดวยการละความพอใจในสิ่งมิใชของตน 
 
           [๑๔๕]   กรุงสาวัตถี.      ภิกษุรูปหน่ึงเขาไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ถวายอภิวาทแลวน่ัง   ณ. ที่ควรสวนขางหน่ึง 



ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ  
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ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดประทานพระวโรกาส      โปรดแสดง   
พระธรรมเทศนาโดยสังเขปแกขาพระองค     ที่ขาพระองคไดสดับแลว  
ฯลฯ  มีใจม่ันคงอยูเถิด. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  สิง่ใดแลมิใชเปนของตน 
เธอควรละความพอใจในส่ิงน้ันเสีย. 
           ภิ.   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา     ขาพระองคทราบแลว     ขาแต 
พระสุคต ขาพระองคทราบแลว. 
           พ.   ดกูอนภิกษุ      ก็เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําท่ีเรากลาวแลว 
อยางยอ  โดยพิสดารไดอยางไรเลา. 
           ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ   รูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร   และ 
วิญญาณ มิใชเปนของตน ขาพระองคควรละความพอใจในสภาวะน้ันๆ 
เสีย     ขาพระองครูซึ้งถึงอรรถแหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสแลวอยางยอ  โดยพิสดารอยางนี้แล.                        
           พ.    ดีแลว ๆ  ภิกษุ     เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวอยางยอ 
โดยพิสดารอยางดีแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูป  เวทนา สัญญา  สังขาร 
และวิญญาณ   มิใชเปนของตน   ควรละความพอใจในสภาวะนั้น ๆ เสีย 
เธอพึงทราบอรรถแหงคําที่เรากลาวแลวอยางยอ      โดยพิสดารอยางนี้ 
เถิด ฯลฯ  ภิกษุรูปนั้นไดเปนพระอรหันตองคหน่ึง ในจํานวนพระอรหันต 
ทั้งหลาย. 
                                    จบ  อนัตตนิยสูตรที่  ๗  
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         อรรถกถาอนัตตนิยสูตรท่ี  ๗  
 
           ในอนัตตนิยสูตรที่  ๗  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  :-     
           บทวา   อนตฺตนิย  ไดแก มิใชของของตน  อธิบายวา   สูญจาก 
ความเปนบริขารของตน. 
                              จบ  อรรถกถาอนัตตนิยสูตรที่ ๗ 
 
                        ๗.  รชนิยสัณฐิตสูตร 
 
วาดวยการละความพอใจในสิ่งจูงใจใหกําหนัด 
 
           [๑๔๖]    กรุงสาวัตถี.              ภิกษุรูปหน่ึงเขาไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ถวายอภิวาทแลวน่ัง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดประทานพระวโรกาสโปรดแสดง 
พระธรรมเทศนาโดยสังเขปแกขาพระองค     ที่ขาพระองคไดสดับแลว 
ฯลฯ  มีใจม่ันคงอยูเถิด. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุ   สิ่งใดแลจูงใจใหกําหนัด 
เธอควรละความพอใจในส่ิงน้ันเสีย  
           ภิ.   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา     ขาพระองคทราบแลว     ขาแต 
พระสุคต ขาพระองคทราบแลว.                  
           พ.   ดกูอนภิกษุ       ก็เธอรูซึ้งถงึอรรถแหงคําที่เรากลาวแลว 
อยางยอ โดยพิสดารไดอยางไรเลา. 
           ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ   รูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร   และ 
วิญญาณ ลวนจูงใจใหกําหนัด ขาพระองคควรละความพอใจในส่ิงน้ัน ๆ  
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เสีย    ขาพระองครูซึ้งถึงอรรถแหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส  
แลวอยางยอ  โดยพิสดารอยางนี้แล.                 
           พ.   ดแีลว ๆ  ภิกษุ       เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลว  
อยางยอ   โดยพิสดารอยางดีแลว   ดูกอนภิกษุ    รปู   เวทนา   สัญญา 
สังขาร และวิญญาณแลว  ลวนจูงใจใหกําหนัด ควรละความพอใจในส่ิงน้ัน ๆ 
เสีย     เธอพึงทราบอรรถแหงคําท่ีเรากลาวแลวอยางยอ     โดยพิสดาร 
อยางนี้เถิด   ฯลฯ   ภิกษุรปูนั้นไดเปนพระอรหันตองคหน่ึง   ในจํานวน 
พระอรหันตทั้งหลาย. 
                                     จบ  รชนิยสัณฐิตสูตรที่  ๘ 
 
           อรรถกถารชนิยสัณฐิตสูตรท่ี  ๘  
 
           ในรชนียสัณฐิตสูตรท่ี  ๘ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
           บทวา   รชนียสณฺ ิต  ไดแก     ต้ังอยูโดยอาการอันเปนที่ต้ังแหง 
ความยินดี อธิบายวา  ต้ังอยูโดยความเปนปจจัยแหงราคะ. 
                           จบ   อรรถกถารชนิยสัณฐิตสูตรที่  ๘ 
 
                                        ๙.  ราธสูตร 
 
วาดวยการไมมีอหังการมมังการและมานานุสัย 
 
           [๑๔๗]   กรุงสาวัตถี.       ณ  ที่นั้นแล ทานพระราธะไดเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ครัน้แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจา 
วา    ขาแตพระองคผูเจริญ    บุคคลรูเห็นอยางไร    จึงจะไมมีอหังการ 
มมังการ และมานานุสัย  ในกายที่มีวิญญาณนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก.  
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           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดกูอนราธะ    รูปอยางใดอยางหน่ึง   
ทั้งท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือ  
ละเอียด  เลวหรือประณีต  อยูในที่ไกลหรือใกล อริยสาวกยอมพิจารณา 
เห็นรูปทั้งหมดนั้นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง     อยางนี้วา 
นั่นไมใชของเรา  เราไมเปนนั่น  นั่นไมใชอัตตาของเรา  เวทนาอยางใด 
อยางหน่ึง  สัญญาอยางใดอยางหน่ึง   สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง  วิญญาณ 
อยางใดอยางหนึ่ง ทั้งท่ีเปนอดีต  อนาคต  และปจจุบัน ฯลฯ  อยูในที่ไกล 
หรือใกล     อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นวิญญาณทั้งหมดนั้นดวยปญญา 
อันชอบ   ตามความเปนจริงอยางนี้วา   นั่นไมใชของเรา   เราไมเปนนั่น 
นั่นไมใชอัตตาของเรา  ดูกอนราธะ  บคุคลรูเห็นอยางนี้แล จึงไมมีอหังการ 
มมังการ และมานานุสัย ในกายท่ีมีวิญญาณนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก 
ฯลฯ  ทานพระราธะไดเปนพระอรหันตองคหน่ึง  ในจํานวนพระอรหันต 
ทั้งหลาย. 
                                         จบ  ราธสูตรที่  ๙ 
 
                                ๑๐.  สุราธสูตร 
 
วาดวยการมีใจปราศจากอหังการมมังการและมานานุสัย 
 
           [๑๔๘]   กรุงสาวัตถี.    ณ ที่นัน้แล ทานพระสุราธะไดทูลถาม 
พระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อบุคคลรูเห็นอยางไร 
จึงจะมีใจปราศจากอหังการ  นมังการ  และมานานุสัย  ในกายท่ีมีวิญญาณนี้ 
และในสรรพนิมิตภายนอก กาวลวงมานะดวยดี  สงบระงับ  พนวิเศษแลว. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดกูอนสุราธะ   รูปอยางใดอยางหน่ึง 
ทั้งท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ฯลฯ  อยูในทีไ่กลหรือใกล  อริยสาวก  
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พิจารณาเห็นรูปทั้งหมดน้ัน    ดวยปญญาอันชอบ    ตามความเปนจริง   
อยางนี้วา    นั่นไมใชของเรา    เราไมเปนนั่น    นัน่ไมใชอัตตาของเรา  
ดังน้ีแลว  เปนผูหลุดพนเพราะไมถือมั่น  เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง 
สัญญาอยางใดอยางหน่ึง    สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง    วิญญาณอยางใด 
อยางหน่ึง    อริยสาวกพิจารณาเห็นวิญญาณทั้งหมดน้ัน    ดวยปญญา 
อันชอบ  ตามความเปนจริง  อยางนี้วา  นั่นไมใชของเรา  เราไมเปนนั่น 
นั่นไมใชอัตตาของเรา   ดังน้ีแลว   เปนผูหลุดพนเพราะไมถือม่ัน  ดูกอน 
สุราธะ  บุคคลเมื่อรูเห็นอยางนี้แล  จึงจะมีใจปราศจากอหังการ  มมังการ 
และมานานุสัย     ในกายที่มีวิญญาณนี้     และในสรรพนิมิตภายนอก 
กาวลวงมานะดวยดี  สงบระงับ  พนวิเศษแลว  ฯลฯ  ทานพระสุราธะได 
เปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย. 
                                      จบ  สุราธสูตรท่ี  ๑๐ 
                                      จบ  อรหันตวรรคที่  ๒ 
 
อรรถกถาราธสูตรท่ี  ๙  และสุราธสูตรท่ี  ๑๐ 
 
           ราธสตูรท่ี  ๙     และสุราธสูตรท่ี  ๑๐  พึงทราบตามนัยท่ีกลาวแลว 
ในราหุลสังยุตแล. 
                              จบ  อรรถกถาอรหันตวรรคท่ี  ๒ 
 

                     รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
           ๑.  อปุาทิยสูตร   ๒.   มัญญมานสูตร   ๓.   อภินันทมานสูตร 
๔. อนิจจสูตร  ๕. ทุกขสูตร  ๖. อนัตตสูตร  ๗.  อนัตตนิยสูตร  ๘.  รชนิย- 
สัณฐิตสูตร  ๙.  ราธสูตร  ๑๐.  สุราธสตูร.  
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                        ขัชชนิยวรรคท่ี  ๓   
 
                           ๑.  อัสสาทสูตร 
 
วาดวยคุณโทษของขันธ  ๕  และอุบายสลัดออก  
 
           [๑๔๙]   กรุงสาวัตถี.        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย          ปุถชุนผู 
ไมไดสดับแลว   จะไมรูชัดตามความเปนจริง   ซึ่งคุณ   โทษ   ของรูป, 
เวทนา,  สัญญา,  สังขาร,  วิญญาณ  และอุบายเครื่องสลัดออกซ่ึงรูป, 
เวทนา, สัญญา,  สังขาร, วิญญาณ. ดกูอนภิกษุทั้งหลาย สวนอริยสาวก 
ผูไดสดับแลว  จะรูชัดตามความเปนจริง ซึ่งคุณ โทษ ของรูป, เวทนา, 
สัญญา,  สังขาร,  วิญญาณ  และอุบายเครื่องสลัดออกซ่ึงรูป,  เวทนา, 
สัญญา, สังขาร, วิญญาณ. 
                                       จบ  อัสสาทสูตร 
 
                        ๒.   สมุทยสูตรท่ี  ๑  
 
         วาดวยการเกิดดับแหงขันธ  ๕  
 
           [๑๕๐]  กรุงสาวัตถี.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปุถชุนผู    
ไมไดสดับแลว  จะไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งความเกิด  ความดับ 
คุณ  โทษ  ของรูป,  เวทนา,  สัญญา,  สังขาร,  วิญญาณ.  และอุบาย 
เครื่องสลัดออกซึ่งรูป,  เวทนาม  สัญญา,  สังขาร,  วิญญาณ.  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   สวนอริยสาวกผูไดสดับแลว  จะรูชัดตามความเปนจริง 
ซึ่งความเกิด  ความดับ  คุณ  โทษ  ของรูป,  เวทนา,  สัญญา,  สังขาร, 



วิญญาณ.   และอุบายเครื่องสลัดออกซ่ึงรูป,  เวทนา,  สัญญา,  สังขาร,  
วิญญาณ. 
                                          จบ  สมุทยสูตรที่  ๑  
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                    ๓.  สมุทยสตูรท่ี  ๒   
 
วาดวยการรู  ความเกิดดับแหงขันธ  ๕  
 
           [๑๕๑]   กรุงสาวัตถี.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผู 
ไดสดับแลว จะรูชัดตามความเปนจริง  ซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ 
ของรูป, เวทนา, สัญญา, สังขาร,  วิญญาณ. และอุบายเครื่องสลัดออก 
ซึ่งรูป, เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ. 
                                    จบ  สมุทยสูตรที่  ๒ 
 
                  อรรถกถาขัชชนิยวรรค 
 
           ใน   ๓    สูตรแรกของขัชชนิยวรรค   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส 
อริยสัจ ๔ ไวทั้งน้ัน.                                                           
 
                         ๔.  อรหนัตสูตรท่ี  ๑ 
 
   วาดวยพระอรหันตเปนผูเลิศในโลก 
 
           [๑๕๒]   กรุงสาวัตถี.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  รูปไมเที่ยง 
ฯลฯ  เวทนาไมเที่ยง  ฯลฯ  สัญญาไมเที่ยง  ฯลฯ  สังขารไมเที่ยง  ฯลฯ 
วิญญาณไมเท่ียง  สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกข  สิ่งใดเปนทุกข  สิ่งนั้น 
เปนอนัตตา   สิ่งใดเปนอนัตตา   สิ่งน้ันควรเห็นตามความเปนจริง   ดวย 
ปญญาอันชอบ อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมใชนั่น นั่นไมใชอัตตา 
ของเรา.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกผูไดสดับแลว   เห็นอยูอยางนี้ 



จะเบื่อหนายทั้งในรูป  ทัง้ในเวทนา  ทั้งในสัญญา  ทั้งในสังขาร  ทั้งใน 
วิญญาณ  เมือ่เบื่อหนาย  จะคลายกําหนัด   เพราะคลายกําหนัด  จิตจะ 
หลุดพน  เมือ่หลุดพนแลว   จะมีญาณหย่ังรูวา  หลดุพนแลว  จะรูชัดวา 
ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ีควรทํา  ทําเสร็จแลว   กิจอ่ืน  
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เพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พระอรหันตทั้งหลาย   
เปนผูเลิศ  เปนผูประเสริฐสุดในโลก กวาสัตวชั้นสัตตาวาสและภวัคคพรหม.   
           พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา  ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
จบลงแลว  จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา 
                             [๑๕๓]   พระอรหันตทั้งหลาย    มีความ 
              สขุหนอ เพราะทานไมมีตัณหา  ตัดอัสมมิานะไดเด็ดขาด 
              ทําลายขายคือโมหะไดแลว.  พระอรหันตเหลาน้ัน 
              ถึงซ่ึงความไมหว่ันไหว มีจติไมขุนมัว ทานเหลาน้ัน 
              ไมแปดเปอนแลว  ดวยเครื่องแปดเปอนคือตัณหาและ 
              ทิฏฐิในโลก เปนผูประเสริฐ ไมมีอาสวะ เปนสัต- 
              บรุษุ   เปนพุทธชิโนรส   กําหนดรูเบญจขันธ  ม ี
              สัทธรรม ๗  เปนโคจร ควรสรรเสริญ เปนมหาวีรผู 
              สมบูรณดวยรัตนะ  ๗ ประการ  ศึกษาแลวในไตร- 
              สิกขา     ละความกลัวและความขลาดไดเด็ดขาด 
              แลว ยอมทองเท่ียวไป โดยลําดับ. ทานมหานาคผู 
              สมบูรณดวยองค ๑๐ ประการเหลาน้ีแล  มีจิตต้ังมั่น 
              ประเสริฐสุดในโลก. ทานเหลาน้ันไมมีตัณหา. อเสขญาณ 
              ไดเกิดขึ้นแลวแกทาน.     ทานมีรางกายน้ีเปนครั้ง 
              สุดทาย ไมตองอาศัยผูอื่น ในคุณท่ีเปนแกนสารแหง 
              พรหมจรรย.  ทานเหลาน้ันไมหว่ันไหว เพราะมานะ 
              หลุดพนจากภพใหม ถึงอรหตัตภูมิแลว  ชนะเด็ดขาด 
              แลวในโลก.ทานเหลาน้ันไมมคีวามเพลิดเพลินอยูใน 
              สวนเบื้องบน ทามกลางและเบื้องลาง เปนพุทธผูยอด 
              เย่ียมในโลก   บนัลือสีหนาทอยู.  
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            ๔.  อรรถกถาอรหนัตสูตรท่ี  ๑  
 
           พึงทราบวินิจฉัยในอรหันตสูตรท่ี  ๔  ดังตอไปนี้ :-  
           บทวา ยาวตา  ภิกขฺเว  สตฺตาวาสา  ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ชื่อวา  สัตตาวาส  มีอยูประมาณเทาใด.  บทวา  ยาวตา  ภวคฺค ความวา 
ชื่อวา ภวัคคพรหม (พรหมสถิตยอยูในภพสูงสุด )  มีอยูประมาณเทาใด. 
บทวา เอเต  อคฺคา  เอเต  เสฏา ความวา     พระอรหันตทั้งหลายเหลาน้ัน   
นับวา  เปนเลิศ  และประเสริฐที่สุด  บทวา  ยทิท  อรหนฺโต  คือ  เยเมว๑  
อรหนฺโต  นาม  (แปลวา  ชื่อวา  พระอรหันตเหลาน้ีใดแล)  แมพระสูตรนี้ 
ก็พึงทราบวา    เพ่ิมพูนความยินดีและเราใจโดยนัยกอนน่ันแล.    บทวา 
อถาปร  เอตทโวจ  ความวา    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระดํารัสนั่น 
คือพระดํารัสมีอาทิวา  สุขิโน วต  อรหนฺโต (พระอรหันตทั้งหลายเปนสุข 
แทหนอ) ดวยคาถาทั้งหลายท่ีกําหนดแสดงความหมายน้ัน และที่กําหนด 
แสดงความหมายพิเศษ. 
 
       คุณสมบติัพิเศษของพระอรหันต 
 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   สขุิโน   คือ   (พระอรหันตทั้งหลาย) 
เปนสุขดวยความสุขอันเกิดจากการเขาฌาน    ดวยความสุขอันเกิดจาก 
การบรรลุมรรค  และดวยความสุขอันเกิดจากการบรรลุผล. 
           บทวา  ตณฺหา  เตส  น  วิชฺชติ  ความวา    พระอรหันตเหลาน้ัน 
ไมมีตัณหาที่เปนตัวการใหเกิดทุกข    (ที่จะตองไดรับ)    ในอบาย. 
พระอรหันตเหลาน้ัน  ชื่อวาเปนสุขแททีเดียว  เพราะไมมีทุกขที่มีตัณหา 
เปนมูลแมนี้ ดวยประการฉะน้ี. 
๑. ปาฐะวา เยเมว  ฉบับพมาเปน  เย  อิเม  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาท่ี 167 

           บทวา  อสมฺิมาโน  สมุจฺฉินฺโน  ความวา    อัสมิมานะ  (ความ-   
สําคัญวา เรามีอยู) ๙ อยาง (พระอรหันต) ตัดไดขาดแลว ดวยอรหัตตมรรค.  
           บทวา โมหชาล  ปทาลิต  ความวา    ขายคือกิเลส (พระอรหันต) 
ทําลายแลวดวยญาณ. 
           บทวา   อเนช  ไดแก  พระอรหัตตเปนเครื่องละตัณหา  กลาวคือ 
เอชา๑ . 
           บทวา   อนุปลิตฺตา   ไดแก   (พระอรหันต)  ไมถูกฉาบไล  ดวย 
เครื่องฉาบไล คือ ตัณหาและทิฏฐิ. บทวา พฺรหฺมภูตา แปลวา ประเสริฐ 
ที่สุด.  บทวา  ปริฺาย ไดแก  กําหนดรูแลวดวยปริญญา  ๓. ในบทวา 
สตฺตสทฺธมฺมโคจรา  มีวิเคราะหวา  สัทธรรม  ๗  ประการเหลาน้ี  คือ 
ศรัทธา  ๑  หริิ  ๑  โอตตัปปะ  ๑  พาหสุัจจะ  ๑  ความเปนผูปรารภ 
ความเพียร ๑   ความเปนผูมีสติต้ังมั่น ๑   ปญญา ๑   เปนอารมณของ 
พระอรหันตเหลาน้ัน เหตุนั้นพระอรหันตเหลาน้ันจึงชื่อวา มีสัทธรรม ๗ 
เปนอารมณ. 
           บทวา สตฺตรตนสมฺปนฺนา ไดแก ประกอบดวยรัตนะคือ โพชฌงค 
๗ ประการ. 
            บทวา     อนุวิจรนฺติ     ความวา     แมเหลาโลกิยมหาชนก็เที่ยว 
ถามอยูร่ําไป.                                        
           ก็ในสูตรนี้  ทานมุงถึง  อาจาระท่ีปราศจากขอระแวงสงสัยของ 
พระขีณาสพทั้งหลาย    ดวยเหตุนั้นแล    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
ปหีนภยเภรวา  (ผูละความกลัวธรรมดาและความกลัวข้ันรุนแรงไดแลว). 
๑.   ปาฐะวา  อเนชาสงฺขาตาย  แตฉบับพมาเปน  เอชาสงฺขาตาย  แปลตามฉบับพมา  
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           ในบทวา ปหีนภยเภรวา  นั้น มีอธิบายวา  ความกลัวข้ันธรรมดา    
ชื่อวา ภัย  ความกลัวข้ันรุนแรงชื่อวา เภรวะ. 
           บทวา ทสหงฺเคหิ สมฺปนฺนา ไดแก ประกอบดวยองคที่เปนอเสขะ. 
           บทวา มหานาคา ไดแก เปนมหานาคดวยเหตุ ๔ ประการ. 
           บทวา   สมาหิตา   ไดแก     (มใีจมั่นคง)   ดวยอุปจารสมาธิและ 
อัปปนาสมาธิ 
           บทวา ตณฺหา  เตส น วิชฺชติ ความวา พระอรหันตเหลาน้ันไมมีแม 
ตัณหาที่ทํา  (สัตวโลก)  ใหเปนทาสซ่ึงพระรัฐบาลเถระกลาวไวอยางนี้ 
วา  ขอถวายพระพรมหาบพิตร  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นตรัสไว 
แลววา   สัตวโลกพรองอยู   (เปนนิตย)  ไมรูจักอิ่ม   เปนทาสแหงตัณหา 
ดังน้ีแล.                          
           พระผูมีพระภาคเจา แสดงภาวะท่ีพระขีณาสพทั้งหลายเปนไท 
ดวยบทวา ตณฺหา  เตส  น วิชฺชติ  นี.้ 
           บทวา อเสกฺขลาณ ไดแก  ญาณในอรหัตตผล. 
           บทวา อนฺติโมย  สมุสฺสโย แปลวา อัตตภาพนี้มีเปนครั้งสุดทาย. 
           บทวา โย สาโร พฺรหฺมจริยสฺส ความวา ผลชื่อวา เปนสาระแหง 
พรหมจรรยคือมรรค. 
           บทวา  ตสฺม ึ   อปรปจฺจยา  ความวา    ดํารงอยูในอริยผลนั้น 
แทงตลอดโดยประจักษ   (ดวยตนเอง)   ทีเดียววา   สมบัตินี้ไมใชสมบัติ 
ของผูอ่ืน. 
           บทวา วิธาสุ   น  วกิมฺปนฺติ  คือ  ไมหว่ันไหวในสวนแหงมานะ  ๓.  
           บทวา ทนฺตภูมึ  ไดแก อรหัตตผล.  
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           บทวา    วิชิตาวิโน    ไดแก    ชํานะกิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน   
อยางเด็ดขาด. 
           ในบทวา อุทฺธ  เปนตน พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :-  
           (ในรางกาย)     ปลายผม     พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา 
เบื้องบน  (อุทฺธ)  ฝาเทา  ตรัสเรียกวา   เบื้องลาง  (อปาจี)  กลางลําตัว 
ตรัสเรียกวา  เบื้องขวาง  (ติริย) 
           (ในอารมณ)  อารมณที่เปนอดีตตรัสเรียกวา  เบื้องบน  อารมณ 
ที่เปนอนาคตตรัสเรียกวา  เบื้องลาง  อารมณที่เปนปจจุบันตรัสเรียกวา 
เบื้องขวาง. 
           อีกอยางหนึ่ง (ในโลก) เทวโลกตรัสเรียกวา  เบื้องบน อบายโลก 
ตรัสเรียกวา เบื้องลาง มนุสสโลก ตรัสเรียกวา เบื้องขวาง. 
           บทวา  นนฺทิ  เตส  น  วิชฺชติ  ความวา  พระอรหันตเหลานั้น 
ไมมีตัณหาในฐานะเหลานั้น  หรือเมือ่วาโดยยอ   (ก็คือ)  ไมมีตัณหาใน 
ขันธทั้งหลาย ทั้งท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจุบัน. 
           ในสตูรนี้   พระผูมีพระภาคเจา   ทรงแสดงถึงวา   พระอรหันต 
ทั้งหลาย ไมมีตัณหาที่เปนมูลรากของวัฏฏะ 
           บทวา พุทฺธา ไดแก  ผูรูสัจจะ ๔. 
           ในพระคาถานี้  มีการประมวลสีหนาทดังไปน้ี :- 
           พระขีณาสพท้ังหลายสถิตยอยูเบื้องหลังภพ    (ผูขามภพไดแลว) 
ยอมบันลือสีหนาท๑    กลาวคือ   บันลอือยางไมหวาดกลัววาเราท้ังหลาย 
๑.  ปาฐะวา  นทนฺตขีณาสวาน  โหติ  ฉบับพมาเปน  สีหนาท  นทนฺติ  ขีณาสวา 
แปลตามฉบับพมา  
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อยูเปนสุขดวยวิมุตติสุข  ตัณหาที่ทําใหอยูเปนทุกขเราทั้งหลายละไดแลว   
ขันธ  ๕   เราทั้งหลายกําหนดรูแลว   ตัณหาที่ทําใหสัตวโลกเปนทาส 
และตัณหาที่เปนมูลของวัฏฏะ นับวา เราทั้งหลายละไดแลว เราทั้งหลาย  
เปนผูที่ไมมีใครย่ิงไปกวา (และ) ไมเหมือนใคร ชื่อวา พุทธะ (สาวกพุทธ) 
เพราะรูสัจจะ  ๔. 
                               จบ  อรรถกถาอรหันตสูตรที่  ๑ 
 
                          ๕. อรหนัตสูตรท่ี  ๒  
 
   วาดวยพระอรหันตเปนผูเลิศในโลก  
 
           [๑๕๔]   กรุงสาวัตถี.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  รูปไมเที่ยง 
ฯลฯ  เวทนาไมเที่ยง  ฯลฯ    สัญญาไมเที่ยง  ฯลฯ  สังขารไมเที่ยง  ฯลฯ 
วิญญาณไมเท่ียง  สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกข  สิ่งใดเปนทุกข    สิ่งน้ัน 
เปนอนัตตา   สิ่งใดเปนอนัตตา   สิ่งน้ันควรเห็นตามความเปนจริง  ดวย 
ปญญาอันชอบ   อยางนี้วา   นั่นไมใชของเรา   เราไมใชนั่น   นั่นไมใช 
อัตตาของเรา.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกผูไดสดับแลว   เห็นอยู 
อยางนี้  จะเบ่ือหนายทั้งในรูป  ทั้งในเวทนา  ทั้งในสัญญา  ทัง้ในสังขาร 
ทั้งในวิญญาณ  เมื่อเบื่อหนาย   ยอมคลายกําหนัด   เพราะคลายกําหนัด 
จิตจะหลุดพน  เมื่อหลุดพนแลว  จะมีญาณหย่ังรูวา  หลุดพนแลว  จะรูชัด 
วา    ชาติสิ้นแลว    พรหมจรรยอยูจบแลว    กิจท่ีควรทํา    ทําเสร็จแลว 
กิจอ่ืน   เพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พระอรหันต 
ทั้งหลายเปนผูเลิศ     เปนผูประเสริฐสุดในโลก     กวาสัตตาวาสและ 
ภวัคคพรหม. 
                                          จบ  อรหันตสูตรที่ ๒  
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            อรรถกถาอรหันตสูตรท่ี  ๒    
 
           สูตรที่  ๕   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสใหเปนรอยแกวลวน ๆ 
ไมมีคาถา  ก็ตรัสตามอัธยาศัยของผูฟงผูจะตรัสรู. 
                          จบ  อรรถกถาอรหันตสูตรที่  ๒ 
 
                                    ๖.  สีหสูตร 
 
วาดวยอุปมาพระพุทธเจากับพญาราชสีห 
 
           [๑๕๕]  กรุงสาวัตถี.      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พญาสีหมฤคราช 
เวลาเย็นออกจากที่อาศัย    แลวก็เหยียดกาย    ครั้นแลวก็เหลียวแลดูทิศ 
ทั้ง ๔ โดยรอบ แลวก็ไดบันลือสีหนาท ๓ ครั้ง จึงออกเดินไปเพ่ือหากิน. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกสัตวดิรัจฉานทุกหมูเหลาไดยินเสียงพญาสีห- 
มฤคราชบันลือสีหนาทอยู   โดยมากจะถึงความกลัว   ความตกใจ   และ 
ความสะดุง   จําพวกที่อาศัยอยูในรู   จะเขารู   จําพวกที่อาศัยอยูในน้ํา 
จะดํานํ้า    จําพวกที่อาศัยอยูในปาจะเขาปา    จําพวกปกษีจะบินข้ึนสู 
อากาศ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลายถึงพระยาชางทั้งหลายของพระมหากษัตริย 
ซึ่งลามไวดวยเครื่องผูก คือ เชือกหนังที่เหนียว ในคามนิคมและราชธานี 
ก็จะสลัดทําลายเครื่องผูกเหลาน้ันจนขาด     กลวัจนมูตรคูถไหล 
หนีเตลิดไป.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พญาสีหมฤคราชมีฤทธิ์ศักดานุภาพ 
ยิ่งใหญกวาสัตวดิรัจฉานท้ังหลายเชนนี้แล.     
           [๑๕๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  เมื่อพระตถาคต- 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ  เสด็จไปดี  
แลว ทรงรูแจงซ่ึงโลก ทรงเปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก  ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา 



ทรงเปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย     ทรงเบิกบานแลว  
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เปนผูจําแนกธรรม    เสด็จอุบัติข้ึนในโลก    พระองคทรงแสดงธรรมวา    
รูปเปนดังน้ี    เหตุเกิดข้ึนแหงรูปเปนดังน้ี    ความดับแหงรูปเปนดังน้ี 
เวทนาเปนดังน้ี   ฯลฯ   สญัญาเปนดังนี้   ฯลฯ   สังขารเปนดังน้ี   ฯลฯ 
วิญญาณเปนดังนี้     เหตุเกิดข้ึนแหงวิญญาณเปนดังน้ี     ความดับแหง 
วิญญาณเปนดังนี้.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    แมเทวดาทั้งหลายท่ีมีอายุยืน 
มีวรรณะงาม     มากดวยความสุข     ซึ่งดํารงอยูไดนานในวิมานสูง 
ไดสดับธรรมเทศนาของพระตถาคตแลว     โดยมากตางก็ถึงความกลัว 
ความสังเวช     ความสะดุง     วาพอมหาจําเริญท้ังหลายเอย     นัยวา 
เราทั้งหลาย    เปนผูไมเที่ยงแท   แตไดเขาใจวาเท่ียง    เราทั้งหลายเปน 
ผูไมยั่งยืนเลย     แตไดเขาใจวายั่งยืน     เราทั้งหลายเปนผูไมแนนอนเลย 
แตไดเขาใจวาแนนอน พอมหาจําเริญท้ังหลาย.ไดทราบวา  ถึงพวกเราก็ 
เปนผูไมเที่ยง   ไมยั่งยืน   ไมแนนอน   นับเนื่องแลวในกายตน.    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ตถาคตมีฤทธ์ิศักดานุภาพยิ่งใหญกวาโลก กับทัง้เทวโลก 
เชนนี้แล. 
           พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา  ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
จบแลว  จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา 
                             [๑๕๗]    เมื่อใด พระพุทธเจา  ผูเปนศาสดา 
              หาบุคคลเปรียบมิได   ตรัสรูดวยปญญาอันยิ่งแลว 
              ทรงประกาศธรรมจักร  คือ   ความเกิดพรอมแหง 
              กายตน  ความดับแหงกายตน  และอฏัฐงัคิกมรรค 
              อันประเสริฐ อนัใหถึงความสงบทุกข แกสัตวโลก 
              กบัท้ังเทวโลก.    เมื่อนั้น    แมถึงเทวดาท้ังหลาย 
              ผูมอีายุยืน  มีวรรณะงาม  มยีศ  ก็กลัว  ถึงความ  
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                  สะดุงวา  ทานผูเจริญท้ังหลาย  ไดยินวา  พวกเรา    
              ไมเที่ยง  ไมลวงพนกายตนไปได  ดังน้ี  เพราะได 
              สดับถอยคําของพระอรหันตผูหลุดพน     ผูคงท่ี 
              เหมอืนหมูมฤคสะดุงตอพญาสีหมฤคราช ฉะนั้น. 
                                             จบ  สีหสูตร 
 
                             อรรถกถาสีหสูตร 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในสีหสูตรท่ี  ๖  ดังตอไปนี้  :- 
 

                                   ราชสีห  ๔  จําพวก  

           บทวา  สีโห ไดแก ราชสีห ๔ จําพวก คือ ติณราชสห จําพวก ๑.  
กาฬราชสีห จําพวก  ๑ ปณฑุราชสีห  จําพวก ๑ ไกรสรราชสีห  จําพวก  ๑.  
           บรรดาราชสีห  ๔  จําพวกนั้น ติณราชสีห (มรีูปราง) เปนเหมือน 
แมโค สีคลายนกพิราบ และกินหญาเปนอาหาร. 
           กาฬราชสีห    (มรีปูราง)    เปนเหมือนแมโคดํา    กินหญาเปน 
อาหารเหมือนกัน. 
           ปณฑรุาชสีห   (มรีปูราง)    เปนเหมือนแมโคสีคลายใบไมเหลือง 
กินเน้ือเปนอาหาร. 
           ไกรสรราชสีห ประกอบดวย (ลักษณะคือ) ดวงหนา (ที่สวยงาม) 
เปนเหมือนมีใครเอานํ้าครั่งมาแตงเติมไว     หางท่ีมีปลาย     (สวยงาม) 
และปลายเทาท้ัง  ๔  ต้ังแตศีรษะของราชสีหนั้นลงไป  มีแนวปรากฏอยู 
๓   แนว   ซึง่เปนเหมือนมีใครมาแตมไว   ดวยสีน้าํครั่ง   สีชาด   และ  
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สีหิงคุ (แนวท้ัง ๓ นั้น) ผานหลังไป สุดที่ภายในขาออน เปนวงทักษิณาวรรต.    
           ก็ที่ตนคอของไกรสรราชสีหนัน้ มีขนข้ึนเปนพวง เหมือนวงไวดวย 
ผากัมพล ราคาต้ังแสน (สวน) ที่ที่เหลือ (ภายในรางกาย) มีสีขาวบริสุทธิ์ 
เหมือนแปงขาวสาลี  และผงจุรณแหงสังข. 
           บรรดาราชสีหทั้ง   ๔   จําพวกนี้   ไกรสรราชสีหนี้   พระผูมี- 
พระภาคเจา ทรงประสงคเอาแลวในสูตรนี้.                                 
           บทวา  มิคราชา  ไดแก  ราชาแหงหมูเนื้อ. 
           บทวา   อาสยา   แปลวา   จากที่อยู   อธิบายวา  ไกรสรราชสีห 
ยอมออกไปจากถ้ําทอง    หรือจากถ้ําเงิน    ถ้ําแกวมณี     ถ้ําแกวผลึก 
และถ้ํามโนสิลา. 
           ก็ไกรสรราชสีหนี้ เมื่อจะออกไป (จากท่ีอยู) ยอมออกไปดวยเหตุ 
๔   ประการ   คือ   ถกูความมืดเบียดเบียนออกไปเพ่ือตองการแสงสวาง 
ปวดอุจจาระปสสาวะออกไปเพ่ือตองการถายอุจจาระปสสาวะ     ถูก 
ความหิวบีบค้ันออกไปเพ่ือตองการลาเหย่ือ   หรือถูกน้ําสมภพ    (อสุจิ) 
บีบค้ัน  (เกิดความกําหนัด)  ออกไปเพื่อตองการเสพอสัทธรรม  (รวม- 
ประเวณี)     แตในสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคเอาวา 
ไกรสรราชสีหออกไปเพ่ือตองการหาเหยื่อ. 
           บทวา   วิชมฺภติ    ความวา  ไกรสรราชสีหวางเทาหลังสองเทา 
ไวเสมอกันบนแผนทอง    แผนเงิน    แผนแกวมณี    แผนแกวผลึก    และ 
มโนสิลา    อยางใดอยางหนึ่งแลวเหยียดเทาหนาออก    หดสวนหลังของ 
รางกายเขาแลว     ยืดสวนหนาออกไปโกงหลังชคูอ     คลายจะสงเสียง 
เหมือนฟารอง     พลางสลัดฝุนที่ติดอยูตามรางกายออกไปชื่อวา 
เยื้องกราย.  
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           ก็และไกรสรราชสีหจะว่ิงกลับไปกลับมาอยูบนพ้ืนดินที่เยื้องกราย   
(นั้นเอง)   เหมือนลูกวัวรุนตะกอ   ฉะน้ัน     ก็เม่ือมันว่ิงอยู   รางกายจะ 
ปรากฏอยูในที่มืดเหมือนทอนฟน (ถูกขวาง)  หมุนควางอยูฉะน้ัน.  
           ในบทวา อนุวิโลเกติ  มีอธิบายวา :- 
           ถามวา เพราะเหตุไร  ไกรสรราชสีหจึงชําเลืองดูซายขวา. 
           ตอบวา เพราะมีความเอ็นดูในสัตวอ่ืน.                        
           วากันวา   เมื่อไกรสรราชสีหนัน้บันลือสีหนาท     สัตวทั้งหลาย 
เชน ชาง กวาง และกระบือ ซึ่งกําลังเที่ยว (หากิน) ใกลที่ซึ่งไมราบเรียบ 
ทั้งหลายมีขอบปากเหวเปนตน  ก็จะ   (ตกใจแลว)  พลัดตกลงไปในเหว 
ก็ไดไกรสรราชสีหชําเลืองดูซายขวาก็เพราะเอ็นดูตอสัตวเหลาน้ัน. 
           ถามวา    ก็ไกรสรราชสีหนั้น   ทําหนาท่ีอยางนายพรานกินเนื้อ 
สัตวอ่ืนอยูเปนประจํา ยังจะมีความเอ็นดูดวยหรือ ? 
           ตอบวา ใชแลว  ยงัมีอยู. 
           เปนความจริง   ไกรสรราชสีหนั้น  ไมยอมจับสัตวเล็กสัตวนอย 
เปนอาหารของตน   เพราะคิดวา    เรื่องอะไรจะตองใหสัตวจํานวนมาก 
ถูกฆาตาย อยางนี้ชื่อวาทําความเอ็นดู. 
           สมดวยคําท่ีกลาวไวดังนี้วา     ขออยาทําใหสัตวเล็กสัตวนอยท่ี  
อยูตามสถานท่ีที่ขรุขระ    (ไมราบเรียบ)   ตองไดรับความกระทบ 
กระเทือนดวยเลย. 
           บทวา   สีหนาท  นทติ  ความวา   อันดับแรก  ไกรสรราชสีหจะ 
บันลือ (สีหนาท) ที่ไมกอใหเกิดความนากลัว ๒ ครั้ง ก็แลเมื่อมันยืนบันลือ 
(สีหนาท)  บนพ้ืนดินที่เยื้องกรายอยูอยางนั้น  เสียง  (บันลือ)  ก็จะกอง  
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กระหึ่มเปนเสียงเดียวกันไปรอบทิศตลอดพ้ืนที่    ๓    โยชน    หมูสัตว    
๒ เทา และ ๔ เทา  ที่อยูภายในพ้ืนที่  ๓ โยชน ไดยินเสียงบันลืออยางกอง 
กระหึ่มนั้นของไกรสรราชสีหนั้นแลวก็จะไมสามารถจะยืนอยูในที่เดิมได. 
บทวา โคจราย ปกฺกมติ ความวา  ไปลาเหย่ือ. 
            ไกรสรราชสีหไปลาเหย่ือดวยวิธีอยางไร  ? 
            อธิบายวา     ไกรสรราชสีหนัน้ยืนอยูบนพ้ืนดินที่ตนเยื้องกราย 
เมื่อกระโจนไปทางดานขวา  ดานซาย  หรือดานหลงั  ก็จะ  (กระโจน) 
ไปถึงพ้ืนที่ไดประมาณอุสภะหนึ่ง    เม่ือกระโจนข้ึนขางบน    ก็จะ 
กระโจนข้ึนไปได  ๔   อุสภะบาง  ๘  อุสภะบาง  เม่ือจะโลดแลนตรง ๆ 
หนาบนพ้ืนท่ีที่เรียบเสมอ     ก็จะโลดแลนไปไดตลอดพ้ืนที่ประมาณ 
๑๖  อุสภะบาง  ประมาณ  ๒๐  อุสภะบาง  เมื่อจะโลดแลนจากฝงแมน้ํา 
หรือจากภูเขา   ก็จะโลดแลนไปไดตลอดพ้ืนที่ประมาณ   ๖๐ อุสภะบาง 
ประมาณ  ๘๐  อุสภะบาง.  (เมื่อว่ิงไป)  ในระหวางทางเห็นตนไมหรือ 
ภูเขาเขาแลว  เมื่อจะเลี่ยงตนไมหรือภูเขานั้น    ก็จะเลี่ยงไปทางขางซาย 
ขางขวาหรือขางบนไดประมาณอุสภะหน่ึง.      แตพอบันลือสีหนาท 
ครั้งท่ี    ๓   พรอมกับการบันลือน้ันแล    ก็จะปรากฏในที่     ๓   โยชน 
ครั้นไปได ๓  โยชนแลว  ก็จะกลับมาหยุดยืนฟงเสียงสะทอนเสียงบันลือ 
ของตนเอง. ไกรสรราชสีห หลีกออกไป (จากท่ีอยู) ดวยความเร็วอยางนี้. 
           บทวา   เยภุยฺเยน   ไดแก   ปาเยน   (แปลวา   โดยมาก).   บทวา 
ภย  สเวค  สนฺตาส  ทั้งหมดเปนชื่อของความหวาดสะดุงกลัวแหงจิต 
นั่นเอง.  เพราะวา  สัตวจํานวนมากไดฟงเสียงราชสีหแลวยอม  (ตกใจ) 
กลัว. ที่ไมกลัวมีจํานวนนอย.  
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               ถามวา    ก็สัตวจํานวนนอยพวกนั้น  คือ  พวกไหนบาง ?    
           ตอบวา   สัตวพวกน้ันคือ  ราชสีหดวยกัน ๑    ชางอาชาไนย  ๑ 
มาอาชาไนย  ๑  โคอุสภะอาชาไนย ๑  บุรุษอาชาไนย ๑  พระขีณาสพ ๑ 
           ถามวา  ก็เพราะเหตุไร สัตวพวกน้ันจึงไมกลัว ?  
           ตอบวา     ราชสีหดวยกันที่ไมกลัวก็เพราะคิดวา     เราเสมอ 
เหมือนกันดวยชาติ  โคตร  ตระกูล  และความกลาหาญ.  ชางอาชาไนย 
เปนตนที่ไมกลัว ก็เพราะตนเองมีสักกายทิฏฐิรุนแรง.(สวน) พระขีณาสพ 
ไมกลัวเพราะทานละสักกายทิฏฐิไดแลว. 
           บทวา   พิลาสยา   ไดแก   สัตวที่อยูในรู  คือ  อยูรูเปนประจํา 
มีงู  พังพอน  และเห้ีย  เปนตน.  บทวา  ทกาสยา  ไดแกสัตวที่อยูในน้ํา 
(สัตวน้ํา)  มีปลาและเตาเปนตน.  บทวา  วนาสยา  ไดแก  สัตวที่อยูในปา 
(สัตวปา)  มีชาง  มา  กวาง  และเน้ือ  เปนตน.  บทวา  ปวิสนฺติ  ความวา 
เขาไปพลางมองดูทางดวยคิดวา  จักมาจับเอาในบัดนี้.  บทวา  ทฬฺเหหิ 
แปลวา มั่นคง. บทวา วรตฺเตหิ  แปลวา เชือกหนัง. ในบทวา มหทิฺธิโก 
เปนตน พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้  :- 
           พึงทราบวา  ไกรสรราชสีหมีฤทธิ์มาก  ดวยการยืนอยูบนพ้ืนดิน 
ที่ตนเยื้องกรายแลวกระโจนไปขางขวาเปนตนไดประมาณอุสภะหน่ึง 
กระโจนไปตรงดานหนาไดประมาณ ๒๐  อุสภะหนึ่ง เปนตน. พึงทราบ 
วา  ไกรสรราชสีหมีศักด์ิมาก  ดวยการเปนเจาแหงมฤคที่เหลือท้ังหลาย.   
พึงทราบวา ไกรสรราชสีหมีอานุภาพมาก  เพราะเหลาสัตวที่เหลือไดฟง 
เสียงในท่ีประมาณ ๓ โยชน รอบทิศแลวจะพากันหนีไป. 
           บทวา    เอวเมวโข    มีอธิบายวา    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึง 
พระองควาเปนเหมือนอยางนั้น ๆ ในสูตรนั้น ๆ  (คือ)  
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           อันดับแรก  ในสตูรนี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คําวา  สีหะ  นี้แล   
เปนชื่อของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา     พระผูมีพระภาคเจา  
ตรัสถึงพระองควาเปนเหมือนราชสีห. 
           ในสตูรนี้วา    ดกูอนสุนักขัตตะ    คําวา    นายแพทยผูผาตัดนี้แล 
เปนชื่อของตถาคต  พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงพระองควา  เปนเหมือน 
นายแพทย. 
           ในสตูรนี้วา     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     คําวาพราหมณนี้แลเปนชื่อ 
ของตถาคต  พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงพระองควาเปนเหมือนพราหมณ. 
           ในสตูรนี้วา   ดูกอนติสสะ    คําวา   บุรุษผูฉลาดในหนทางนี้แล 
เปนชื่อของตถาคต  พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงพระองควา  เปนเหมือน 
มัคคุเทศก. 
           ในสตูรนี้วา   ดูกอนเสละ   เราตถาคตเปนพระราชา   พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสถึงพระองควาเปนเหมือนพระราชา. 
           แตในสูตรนี้     พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะตรัสถึงพระองควา 
เปนเหมือนราชสีหแล จึงไดตรัสไวอยางนี้. 
           ในพระดํารัสนั้นมี (ขอเปรียบเทียบ) เหมือนกันดังตอไปนี้ :- 
           เวลาท่ีพระตถาคตเจาทรงกระทําอภินิหาร   (ปรารถนาพุทธภูมิ) 
แทบบาทมูลของพระทีปงกรพุทธเจาแลวทรงบําเพ็ญบารมีมาส้ินเวลา 
นับไมถวน    ในภพสุดทายทรงทําหมื่นโลกธาตุใหหว่ันไหวดวยการถือ 
ปฏิสนธิ      และดวยการประสูติออกจากพระครรภของพระมารดา 
(ตอมา)     ทรงเจริญวัยไดเสวยสมบัติเชนทิพยสมบัติประทับอยูใน 
ปราสาท   ๓   หลัง   พึงเห็นวาเหมือนกับเวลาที่ราชสีหอยูในถ้ําท่ีอยูมี 
ถ้ําทองเปนตน  ฉะนั้น.  
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           เวลาท่ีพระตถาคตเจาทรงมากัณฐกะมีนายฉันนะเปนพระสหาย    
เสด็จออกทางพระทวาร  (นคร)  ที่เทวดาเปดถวาย  ผานเลย  (ไมสน- 
พระทัย)  ราชสมบัติทั้ง  ๓ ทรงครองผากาสาวะที่พรหมนอมเกลาถวาย 
แลว   (อธิษฐานพระทัย)   ถือบวช   ณ   ริมฝงแมน้ําอโนมานที   เมื่อมี 
พระชนมายุได ๒๙  พระพรรษา  (ตอจากนั้น) ในวันที่  ๗  เสด็จไปยัง 
เมืองราชคฤห เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในเมืองราชคฤหนั้นแลว (มาประทับ) 
เสวยพระกระยาหารท่ีเง้ือมเขาชื่อปณฑวะ   จนกระทั่งถึง   (เวลา)   ที ่
ทรงประทานปฏิญญาแตพระราชา     (พิมพิสาร)     เพ่ือวาครั้นตรัสรู 
พระสัมมาสัมโพธิญาณแลว     จะไตเสด็จมายังแควนมคธกอนเพื่อน 
พึงเห็นวาเหมือนเวลาท่ีราชสีหออกจากถ้ําท่ีอยูมีถ้ําทองเปนตน ฉะน้ัน. 
           เวลาเริ่มต้ังแตที่พระตถาคตเจาทรงประทานปฏิญญา     (แด- 
พระราชา)  แลว  เขาไปหา  อาฬารดาบสกาลามโคตร   กระทั่งถึงเวลา 
เสวยขาว (มธุ) ปายาสท่ีนางสุชาดาถวายโดย (ปนเปน) กอน ๔๙ กอน 
พึงทราบวาเหมือนเวลาที่ราชสีหปดกาย ฉะน้ัน. 
           การท่ีพระตถาคตเจาทรงรับหญา   ๘   กํามือท่ีโสตถิยพราหมณ 
(ถวาย) ในเวลาเย็น อันเทวดาในหมื่นจักรวาลทรงสดุดี (พระเกียรติคุณ) 
(และ)     บูชาดวยเครื่องบูชามีของหอมเปนตน     ทรงทําประทักษิณ 
(เสด็จเวียนขวา)   โพธิพฤกษ   ๓   รอบ   แลวทรงกาวข้ึนสูโพธิบัลลังก 
ทรงลาดหญาเปนเครื่องลาด  (รองนั่ง)  บนที่สูง  ๑๔  ศอก  แลวประทับ 
นั่งอธิฏฐาน    จาตุรงคปธาน    (ความเพียรมีองค    ๔)    ทันใดน้ันเอง 
ทรงกําจัดมาร    และพลพรรคของมารไดแลวทรงชําระวิชชา  ๓    ให 
บริสุทธิ์  ในยามท้ัง   ๓   ทรงพิจารณาท้ังอนุโลมและปฏิโลม   ดวยการ  
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พิจารณาญาณคู๑   (ยมกญาณ)  คือปหานญาณ  และสมุทยญาณ  แหง   
ปฏิจจสมุปบาท    เมื่อทรงแทงตลอดพระสัพพัญุตญาณแลวทําหมื่น 
โลกธาตุใหหว่ันไหว .  ดวยอานุภาพแหงพระสัพพัญุตญาณน้ัน    พึง  
ทราบวา เหมือนการท่ีราชสีหสะบัดสรอยคอ ฉะน้ัน. 
           การท่ีพระตถาคตเจาทรงแทงตลอดพระสัพพัญุ ตญาณแลว 
ประทับอยูที่ควงโพธิ สิ้น ๗ สัปดาห เสวยพระกระยาหาร คือกอนขาว 
มธุปายาส   ๔๙    กอน   วันละกอนหมดแลว    (จากนั้นเสด็จประทับ) 
ณ  ควงไมอชปาลนิโครธ  ทรงรับคําอาราธนาของทาวมหาพรหมท่ีทูล 
ขอใหทรงแสดงธรรม   แลวประทับอยู   ณ   ควงไมอชปาลนิโครธน้ัน 
(เอง)   ในวันที่  ๑๑    (จากวันที่ประทับอยู   ณ   ควงไมอชปาลนิโครธ) 
ทรงดําริวา    วันพรุงน้ีจะเปนวันเพ็ญอาสาฬหะแลว    เวลาเชามืดทรง 
รําพึงวา เราควรแสดงธรรมแกใครกอน (พอ) ทรงทราบวา อาฬารดาบส 
และอุททกดาบสมรณภาพแลว     จึงไดตรวจดูทานเบญจวัคคียเพ่ือ 
ตองการจะ (เสด็จไป) แสดงธรรมโปรด พึงเห็นวาเหมือนเวลาที่ราชสีห 
ตรวจดูทิศทั้ง ๔ ฉะน้ัน.                     
           เวลาท่ีพระตถาคตเจาทรงอุมบาตรและจีวรของพระองคเสด็จ 
ออกไปจากตนอชปาลนิโครธ      ภายหลังเสวยพระกระยาหารแลวดวย 
ทรงดําริวา จักหมุนลอธรรมโปรดเบญจวัคคีย  ดังน้ี แลวเสด็จพุทธดําเนิน 
เปนระยะทาง   ๑๘   โยชน   พึงเห็นวาเหมือนเวลาที่ราชสีหเดินทางไป 
ลาเหย่ือเปนระยะทาง ๓ โยชน ฉะน้ัน. 
๑.   ปาฐะวา    ปฏิจฺจสมุปฺปาทปหานสมุทยยมกญาณปฏเน     ปฏเนตฺสฺส  ฉบับพมาเปน 
ปฏิจฺจสมฺปฺปาทมหาสมุทฺท  ยมกาณมนฺถเนน  มนฺเถนตฺสฺส  แปลวา  ทรงย่ํามหาสมทุร  คือ 
ปฏิจจสมุปบาท  ท้ังอนุโลมและปฏิโลม  โดยการย่ําดวยญาณท้ังคู  
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           เวลาท่ีพระตถาคตเจาเสด็จพุทธดําเนินไปเปนระยะทาง   
๑๘  โยชน     แลวประทับนั่งขัดสมาธิอยางสงาผาเผยเกลี้ยกลอม   
พระปญจวัคคีย   อันหมูเทวดาที่    (มา)    ประชุมกันจากหมื่นจักรวาล 
หอมลอม  ทรงหมุนลอธรรมโดยนัยเปนตนวา   " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สวนสุดโตงทั้งสองเหลานี้อันบรรพชติไมควรเสพ"  พึงทราบวา 
เหมือนเวลาที่ราชสีหบันลือสีหนาท  ฉะน้ัน. 
           ก็แล   เมื่อพระตถาคตเจาทรงแสดงธรรมจักรนี้อยู  พระสุรเสียง 
แสดงธรรมของราชสีหคือพระตถาคต  ดังไดยินไปท่ัวหมื่นโลกธาตุ 
เบื้องลาง  ดังไปถึง  อเวจี  เบื้องบนดังไปถึงภวัคคพรหม. 
           เวลาท่ีพระตถาคตเจาตรัสสอนธรรมแสดงลักษณะ   ๓   จําแนก 
สัจจะ  ๔  พรอมท้ังอาการ   ๖  จนกระทั่งถึง  พันนัย  เหลาเทวดาที่มี 
อายุยืน    เกิดความสะดุงกลัวดวยญาณ    พึงทราบวาเหมือนเวลาที่ 
สัตวเล็กสัตวนอยตองสะดุงกลัวเพราะเสียงราชสีห ฉะน้ัน. 
           บทวา   ยทา   คือ   ยสฺมึ   กาเล   (ในกาลใด).   บทวา  ตถาคโต 
พึงทราบอธิบายดังตอไปน้ี :- 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา  ตถาคต  ดวยเหตุ  ๘  ประการ คือ:- 
           (๑)    ทรงพระนามวา  ตถาคต   เพราะหมายความวา   เสด็จมา 
แลวอยางน้ัน                                                
           (๒)    ทรงพระนามวา  ตถาคต  เพราะหมายความวา  เสด็จไป 
แลวอยางน้ัน 
           (๓)    ทรงพระนามวา  ตถาคต เพราะหมายความวา เสด็จมาถึง 
ลักษณะที่จรงิแท.  
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           (๔)    ทรงพระนามวา   ตถาคต   เพราะหมายความวา   ตรัสรู   
ธรรมที่จริงแท  ตามความเปนจริง.  
           (๕)    ทรงพระนามวา ตถาคต  เพราะทรงมีปกติเห็นจริง. 
           (๖)    ทรงพระนามวา ตถาคต  เพราะทรงมีปกติตรัสจริง. 
           (๗)    ทรงพระนามวา ตถาคต เพราะทรงมีปกติทําจริง. 
           (๘)    ทรงพระนามวา ตถาคต  เพราะหมายความวา  ครอบงํา. 
           ความพิสดารของพระนามเหลาน้ันไดกลาวไวหมดแลว 
ทั้งในอรรถกถาพรหมชาลสูตร ทั้งในอรรถกถามูลปริยายสูตร. 
           บทวา   โลเก  ไดแก  ในสัตวโลก.  บทวา  อุปฺปชฺชติ  ความวา 
พระตถาคตเจาชื่อวา กําลังเสด็จอุบัติข้ึนอยู   เริ่มต้ังแตต้ังความปรารถนา 
(พุทธภูมิ)  จนกระทั่งถึง  (ประทับนั่ง  ณ) โพธิบัลลงัก  หรือ  (บรรลุ) 
อรหัตตมรรคญาณ  แตเมื่อบรรลุอรหัตตผลแลว    ชื่อวาเสด็จอุบัติข้ึนแลว 
           บทท้ังหลายมีบทวา   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ    เปนตน   ขาพเจา 
(พระพุทธโฆษาจารย)    ไดอธิบายไวแลวอยางพิสดารในพุทธานุสสติ- 
นิทเทส ในปกรณพิเศษชื่อวา วิสุทธิมรรค. 
           บทวา อิติ  รูป ความวา    นี้คือรปู  รูปมีเทาน้ี  ไมมีรูปนอกเหนือ 
ไปจากน้ี. 
           ดวยพระดํารัสเพียงเทาน้ี     ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสดงถึงมหาภูตรูป   ๔   และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป   ๔   (อุปาทายรูป) 
ทั้งหมด  ทั้งโดยสภาวะ  ทั้งโดยความเปนจริง  ทั้งโดยที่สุด  ทัง้โดยการ 
กําหนด ทั้งโดยการเปลี่ยนแปลง.  
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           บทวา อิติ รูปสฺส  สมุทโย ความวา    นีช้ื่อวา การเกิดข้ึนแหงรูป.   
ก็ดวยพระดํารัสเพียงเทานี้     ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรง  
แสดงถึงคําท้ังหมดมีอาทิวา   เพราะอาหารเกิด   รปูจึงเกิด.   บทวา  อิติ 
รูปสฺส    อฏงฺคโม    ความวา    นี้ชื่อวา    ความดับแหงรูป.    แมดวย 
พระดํารัสนี้ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงถึงคําท้ังหมด 
มีอาทิวา  เพราะอาหารดับ  รูปจึงดับ.  แมในบทวา  อิติ  เวทนา  เปนตน 
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. บทวา  วณฺณวนฺโต แปลวา มี (ผิว) พรรณ (ผุดผอง) 
ดวยผิวพรรณของรางกาย.  บทวา   ธมฺมเทสน  สตฺุวา  ความวา    สดับ 
พระธรรมเทศนาของพระตถาคต  ที่ประดับดวยลักษณะ ๕๐ ในขันธ ๕ 
นี้. 
           บทวา เยภุยฺเยน  ไดแก   ในโลกน้ี   เวนเทวดาท่ีเปนพระอริยสาวก. 
อธิบายวา    เทวดาที่เปนพระอริยสาวกเหลาน้ัน    ไมเกิดแมความกลัว 
คือความสะดุงแหงจิต     เพราะทานเปนพระขีณาสพ    ทั้งไมเกิดความ 
สังเวชดวยญาณ   เพราะบุคคลผูสังเวชไดบรรลุผลท่ีจะพึงบรรลุไดดวย 
ความเพียรแลว    โดยอุบายอันแยบคาย    แตเทวดานอกน้ีใสใจถึงภาวะ 
ที่ไมเที่ยง   ตามท่ีพระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไววา    "ดูกอนภิกษุ   ก็ความ 
หวาดสะดุง  นั้นมีอยู"  จึงเกิด๑   แมความกลัว  คือความหวาดสะดุงแหงจิต  
ทั้งเกิด๑   ความกลัวเพราะญาณในเวลาที่วิปสสนาแกกลา. 
           คําวา โภ นั้น เปนเพียงการเรียกรองกันตามธรรมดาเทานั้น. 
           บทวา  สกฺกายปริยาปนฺนา   แปลวา   เนื่องดวยเบญจขันธ.   เมื่อ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงชี้โทษแหงวัฏฏะ๒ แลวทรงแสดงพระธรรม- 
๑.  ฉบับพมา เปน  อุปฺปชฺชติ  ไมมี  น  แปลตามฉบับพมา 

๒.  ปาฐะวา ปตฺตโทส  ฉบับพมาเปน  วฏฏโทส  แปลตามฉบับพมา  
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เทศนา   กระทบไตรลักษณแกเทวดาเหลาน้ันอยู   ญาณภัย   จึงกาวลง   
ดวยประการฉะน้ี.                                   
           บทวา  อภิฺาย  แปลวา  รูแลว.  
           บทวา  ธมฺมจกฺก หมายเอา ปฏิเวธญาณบาง เทศนาญาณบาง. 
           พระญาณท่ีเปนเหตุใหพระผูมีพระภาคเจาผูประทับนั่ง    ณ 
โพธิบัลลังก   ไดแทงตลอด   (อริย)    สัจจะ   ๔   พรอมท้ังอาการ    ๖ 
ไดครบ  ๑,๐๐๐  นัย  ชื่อวา  ปฏิเวธญาณ. 
           พระญาณท่ีเปนเหตุใหพระผูมีพระภาคเจา    ทรงประกาศ 
ธรรมจักร ทีม่ีปริวัต ๓ (และ) มีอาการ  ๑๒ ชื่อวา เทศนาญาณ.    
           พระญาณท้ังสองน้ัน   เปนญาณท่ีเกิด   (ภาย)   ในพระทัยของ 
พระทศพลเทาน้ัน    บรรดาพระญาณทั้งสองน้ัน    เทศนาญาณ    ควร 
(กําหนด) ถือเอาในท่ีนี้. 
           ก็แล    เทศนาญาณนี้นั้น   พึงทราบวา    ตราบใดที่โสดาปตติผล 
ยังไมเกิดแกพระอัญญาโกณฑัญญเถระ   พรอมท้ังพรหม    ๑๘   โกฏ ิ
ตราบน้ันยังไมชื่อวา     พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศ    ตอเมื่อ 
โสดาปตติผลเกิดแลว  (นั่นแล)  จึงชือ่วาทรงประกาศแลว. 
           บทวา อปฺปฏิปุคฺคโล แปลวา ปราศจากบุคคลท่ีจะแมนเหมือน. 
           บทวา ยสสฺสิโน ไดแก ถึงพรอมดวยบริวาร. 
           บทวา  ตาทิโน ไดแก  ผูเปนเชนเดียวกันดวยโลกธรรม  มีลาภ 
และเส่ือมลาภเปนตน. 
                                  จบ  อรรถกถาสีหสูตร  
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                            ๗.  ขชัชนิยสูตร   
 
      วาดวยส่ิงท่ีถูกขันธ  ๕  เค้ียวกิน  
 
           [๑๕๘]   กรุงสาวัตถี.  ฯลฯ  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  จริงอยู 
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง     เมื่อตามระลึกถึงนพเพนิวาส 
(ชาติกอน) เปนจํานวนมาก ก็จะระลึกไดตามลําดับ สมณะหรือพราหมณ 
ทั้งปวงน้ัน   ก็จะตามระลึกถึงอุปาทานขันธ  ๕    หรือขันธใดขันธหน่ึง 
บรรดาขันธเหลาน้ี.  อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน?   คือ จะตามระลึกถึงรูป 
ดังน้ีวา ในอดีตกาล เราเปนผูมีรูปอยางนี้  จะตามระลึกถึงเวทนาดังน้ีวา 
ในอดีตกาลเราเปนผูมีเวทนาอยางนี้     จะตามระลึกถึงสัญญาดังน้ีวา 
ในอดีตกาล    เราเปนผูมีสัญญาอยางนี้    จะตามระลึกถึงสังขารดังน้ีวา 
ในอดีตกาล   เราเปนผูมีสังขารอยางนี้  จะตามระลึกถึงวิญญาณดังนี้วา 
ในอดีตกาล เราเปนผูมีวิญญาณอยางนี้.                                         
         [๑๕๙]     กอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะอะไรจึงเรียกวารูป?   เพราะ 
สลายไปจึงเรียกวารูป  สลายไปเพราะอะไร?  สลายไปเพราะหนาวบาง 
เพราะรอนบาง    เพราะหิวบาง   เพราะระหายบาง   เพราะสัมผัสแหง 
เหลือบ   ยุง    ลม   แดด     และสัตวเลือ้ยคลานบาง.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เพราะอะไรจึงเรียกวาเวทนา?      เพราะเสวยจึงเรียกวาเวทนา     เสวย 
อะไร?    เสวยอารมณสุขบาง    เสวยอารมณทุกขบาง    เสวยอารมณ 
ไมใชทุกขไมใชสุขบาง    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะอะไรจึงเรียกวา 
สัญญา?    เพราะจําไดหมายรูจึงเรียกวาสัญญา    จําไดหมายรูอะไร?  
จําไดหมายรูสีเขียวบาง   สีเหลืองบาง   สีแดงบาง   สีขาวบาง.    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เพราะอะไรจึงเรียกวาสังขาร?  เพราะปรุงแตงสังขตธรรม  
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จึงเรียกวาสังขาร     ปรุงแตงสังขตธรรมอะไร?     ปรุงแตงสังขตธรรม   
คือ  รูป  โดยความเปนรูป  ปรุงแตงสังขตธรรม  คือ  เวทนา  โดยความ 
เปนเวทนา   ปรุงแตงสังขตธรรม   คือ   สัญญา   โดยความเปนสัญญา 
ปรุงแตงสังขตธรรม    คือ     สังขาร    โดยความเปนสังขาร    ปรุงแตง  
สังขตธรรม คือ วิญญาณ โดยความเปนวิญญาณ. ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
เพราะอะไรจึงเรียกวาวิญญาณ?      เพราะรูแจงจึงเรียกวาวิญญาณ 
รูแจงอะไร?   รูแจงรสเปร้ียวบาง  รสขมบาง  รสเผ็ดบาง  รสหวานบาง 
รสข่ืนบาง  รสไมข่ืนบาง  รสเค็มบาง รสจืดบาง. 
           [๑๖๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ในขอน้ัน  อริยสาวกผูไดสดับแลว 
ยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา  บัดนี้เราถูกรปูกินอยู  แมในอดีตกาล เราก็ถูก 
รูปกินแลว เหมือนกับที่ถูกรูปปจจุบันกินอยูในบัดนี้  ก็เราน้ีแล  พึงชื่นชม 
รูปอนาคต  แมในอนาคตกาล  เราก็คงจะถูกรูปกิน  เหมือนกบัที่ถูกรูป 
ปจจุบันกินอยูในบัดนี้   เธอพิจารณาเห็นดังน้ีแลว   ยอมไมมีความอาลัย 
ในรูปอดีต  ยอมไมชื่นชมรูปอนาคต    ยอมปฏิบัติเพ่ือเบ่ือหนาย    เพ่ือ 
คลายกําหนัด     เพ่ือความดับรูปปจจุบัน.     อริยสาวกผูไดสดับแลว 
ยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา บัดนี้เราถูกเวทนากินอยู... บัดนี้เราถูกสัญญา 
กินอยู...   บดันี้เราถูกสังขารกินอยู...   บัดนี้เราถูกวิญญาณกินอยู 
แมในอดีตกาล     เราก็ถกูวิญญาณกินแลว     เหมือนกับที่ถูกวิญญาณ 
ปจจุบันกินอยูในบัดนี้    ก็เรานี้แล    พึงชื่นชมวิญญาณอนาคต     แมใน 
อนาคตกาล  เราก็คงจะถูกวิญญาณกินอยู  เหมือนกับที่ถูกวิญญาณ 
ปจจุบันกินอยูในบัดนี้   เธอพิจารณาเห็นดังน้ีแลว   ยอมไมมีความอาลัย 
ในวิญญาณ  แมที่เปนอดีต  ยอมไมชืน่ชมวิญญาณอนาคต  ยอมปฏิบัติเพ่ือ 
ความเบื่อหนาย เพ่ือคลายกําหนัด เพ่ือความดับวิญญาณปจจุบัน.  
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           [๑๖๑]  ภ. กอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอน้ัน   
เปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง?  
           ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา ไมเที่ยงพระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
           ภิ.  เปนทุกข   พระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
ควรหรือหนอท่ีจะตามเห็นสิ่งนั้นวา   นั่นของเรา   เราเปนนั่น   นั่นเปน 
อัตตาของเรา. 
           ภิ.  ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา. 
           ภ.  เวทนา  สัญญา  สังขาร วิญญาณ  เที่ยงหรือไมเที่ยง? 
           ภิ.  ไมเที่ยง พระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
           ภิ.  เปนทุกข พระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเที่ยง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
ควรหรือหนอท่ีจะตามเห็นสิ่งนั้นวา   นั่นของเรา  เราเปนนั่น   นั่นเปน 
อัตตาของเรา. 
           ภิ.  ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา. 
           [๑๖๒]   ภ.      กอนภิกษุทั้งหลาย    รูปอยางใดอยางหน่ึง    ทั้งท่ี 
เปนอดีต   อนาคต   และปจจุบัน   เปนภายในหรือภายนอก   หยาบหรือ 
ละเอียด      เลวหรือประณีต      อยูในท่ีไกลหรือใกล    รูปทั้งหมดน้ัน 
เธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ    ตามความเปนจริง    อยางนี้วา  
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นั่นไมใชของเรา  เราไมเปนนั่น  นั่นไมใชอัตตาของเรา.  เวทนาอยางใด   
อยางหน่ึง  สัญญาอยางใดอยางหน่ึง  สังขารอยางใดอยางหน่ึง วิญญาณ 
อยางใดอยางหนึ่ง ทั้งท่ีเปนอดีต  อนาคต  และปจจุบัน  ฯลฯ  อยูในที่ไกล 
หรือใกล  วิญญาณทั้งหมดนั้น   เธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ 
ตามความเปนจริง     อยางนี้วา    นั่นไมใชของเรา     เราไมเปนน่ัน  
นั่นไมใชอัตตาของเรา.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อริยสาวกน้ีเราตถาคต  
เรียกวา   จะปราศจากสะสม   สั่งสม   (วัฏฏะ)   จะละทิ้ง   ไมถอืม่ัน 
จะกระจาย  ไมรวบรวมเขาไว  จะทําใหมอดไมกอไหลุกโพลงข้ึน. 
           [๑๖๓]    อริยสาวกจะปราศจากส่ังสม     ไมสั่งสมอะไร?     จะ 
ปราศจากส่ังสมรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ไมสั่งสมรูป 
เวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ  จะละท้ิงอะไร?   ไมถือม่ันอะไร? 
จะละท้ิงรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ไมถือม่ันรูป  เวทนา 
สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  จะกระจายอะไร?  ไมรวบรวมอะไรไว? 
จะกระจายรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไมรวบรวมรูป เวทนา 
สัญญา   สังขาร  วิญญาณเขาไว  จะทําอะไรใหมอด?  ไมกออะไรให 
ลุกโพลงขึ้น?  จะทํารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ใหมอด   ไมกอ 
รูป เวทนา สัญญา  สังขาร วิญญาณ ใหลุกโพลงขึ้น.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อริยสาวกผูไดสดับแลว   เห็นอยูอยางน้ี   จะเบื่อหนายทั้งในรูป   ทั้งใน 
เวทนา  ทั้งในสัญญา  ทั้งในสังขาร  ทั้งในวิญญาณ  เมื่อเบ่ือหนาย  ยอม 
คลายกําหนัด     เพราะคลายกําหนัด     จะหลุดพน     เมื่อหลุดพนแลว 
จะมีญาณหย่ังรูวา  หลุดพนแลว  รูชัดวา  ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรย 
อยูจบแลว  กจิท่ีควรทํา  ทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุนี้เราเรียกวา  จะไมสั่งสม   (และ) ไมปราศจาก  
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สั่งสม  แตเปนปราศจากส่ังสมแลวดํารงอยู  จะไมละ  (และ)  ไมถือม่ัน   
แตเปนผูละไดแลวต้ังอยู   จะไมขยาย    (และ)   ไมรวบรวมไว   แตเปน 
ผูขยายแลวต้ังอยู  จะไมทําใหมอด   (และ)  ไมกอใหลุกโพลงขึ้น  แตเปน  
ผูทําใหมอดไดแลวต้ังอยู. 
         [๑๖๔]    อริยสาวกจะไมกอ   ไมปราศจากส่ังสม   แตปราศจาก 
สั่งสมอะไรแลวต้ังอยู?  จะไมปราศจากส่ังสมรูป  เวทนา  สัญญา สังขาร 
วิญญาณ  แตเปนผูปราศจากส่ังสมแลวต้ังอยู  จะไมละอะไร  ไมถือม่ัน 
อะไร  แตเปนผูละไดแลวต้ังอยู ?   จะไมละรูป  เวทนา   สัญญา  สังขาร 
วิญญาณ ไมถือม่ันรูป  เวทนา สัญญา สังขาร  วิญญาณ  แตเปนผูละได 
แลวต้ังอยู     จะไมกระจายอะไร     ยอมไมรวบรวมอะไรไว     แตเปน 
ผูกระจายไดแลวต้ังอยู  จะไมกระจายรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ 
ไมรวบรวมรปู  เวทนา  สญัญา  สังขาร  วิญญาณ  แตเปนผูกระจายได 
แลวต้ังอยู   จะไมทําอะไรใหมอด    ไมกออะไรใหลุกโพลงขึ้น   แตเปน 
ผูทําใหมอดไดแลวต้ังอยู จะไมทํารูป เวทนา  สัญญา  สังขาร วิญญาณ 
ใหมอด  ไมกอรูป   เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ใหลกุโพลงข้ึน 
แตเปนผูทําใหมอดไดแลวต้ังอยู.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เทวดาพรอมดวย 
อินทรี  พรหม    และทาวปชาบดี    ยอมนมัสการภิกษุผูมีจิตพนแลว 
อยางนี้แล  แตที่ไกลทีเดียววา 
                   ขาแตทานผูเปนบุรุษอาชาไนย     ขาพเจาท้ังหลาย 
              ขอนอบนอมตอทาน    ขาแตทานผูเปนอุดมบุรุษ 
              ขาพเจาท้ังหลายขอนอบนอมตอทาน ผูซึ่งขาพเจา 
              ทั้งหลายมิไดรูจกัโดยเฉพาะ     และผูซึ่งไดอาศัย 
              เพงพินิจอยู  ดังน้ี. 
                                          จบ  ขัชชนิยสูตร  
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                 อรรถกถาขัชชนิยสูตร    
 
           พึงทราบวินิจฉัยในขัชชนิยสูตรท่ี  ๗  ดังตอไปนี้ :- 
           บทวา    ปุพฺเพนิวาส    ความวา    ปุพเพนิวาสานุสสติญาณนี้ 
พระผูมีพระภาคเจาจะตรัสหมายเอาการระลึกถึงดวยอํานาจอภิญญา 
ก็หาไม     แตตรัสหมายเอาสมณพราหมณผูระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยู 
ในภพกอนดวยอํานาจวิปสสนา. 
           ดวยเหตุนั้นแล     พระองคจึงตรัสวา     สมณะหรือพราหมณ 
ยอมระลึกถึงขันธอันเปนท่ีต้ังแหงอุปาทาน ๕    เหลาน้ันทั้งหมด   หรือ 
ขันธใดขันธหน่ึง บรรดาขันธซึ่งเปนท่ีต้ังแหงอุปาทาน ๕  เหลาน้ัน. 
           อธิบายวา   ขันธกด็ี   อุปาทานขันธก็ดี    สิง่ท่ีเนื่องดวยขันธก็ดี 
บัญญัติก็ดี จัดเปนอารมณแหงการระลึกถึงดวยอํานาจอภิญญาท้ังน้ัน. 
           บทวา รูปฺเว  อนุสฺสรติ  ความวา    ภิกษุผูระลึกถึงอยูอยางนี้ 
ไมใชระลึกถงึสัตวหรือบุคคลอะไร ๆ  อ่ืน  แตวา  เธอไดระลึกถงึเฉพาะ 
รูปขันธที่ดับแลวในอดีต. 
           แมในขันธอ่ืนมีเวทนาเปนตน    ก็มีนัย     (ความหมาย)     อยาง 
(เดียวกัน) นี้ เหมือนกันแล.                                                   
           บัดนี้เพ่ือจะทรงแสดงลักษณะแหงสุญญตา   พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา กิฺจ  ภิกขฺเว  รูป  วเทถ  ดงัน้ีเปนตน. 
           อธิบายวา   เปรียบเหมือนเมื่อโคฝูง   (หน่ึง)   กําลังเท่ียวหากินอยู 
ชาย  (คนหน่ึง)  กําลังตามหาโค  (ของตน)  ที่หายไป  พอเห็นโคพลิพัท 
ตัวสีขาว  สีแดง  หรือสีดําเขา  ก็ยังไมอาจตกลงใจไดดวยเหตุที่เห็นเพียง  
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เทาน้ีวา    นีคื้อฝูงโคของเรา    เพราะเหตุไร?๑    เพราะโคตัวอ่ืน ๆ ที่มี   
ลักษณะเชนนั้นก็ยังมีอยู    แตครั้นไดเห็นรอยหอกและรอยหลาวเปนตน  
ตามรางกาย   (ของโค)  แลว   เขาจึงตกลงใจไดวา   นี้คือฝูงโคของเรา 
ฉันใด    (เรื่องสุญญตา)    ก็ฉันนั้นเหมือนกัน    พระผูมีพระภาคเจาแม 
จะไตตรัสสุญญตาไวแลว   (แต)   ตราบใดที่ยังมิไดตรัสถึงลักษณะของ 
สุญญตาไวดวย  ตราบน้ันสุญญตานั้นก็ยังไมเปนอันตรัสไวเสร็จส้ินแลว 
ตอเมื่อไดตรัสถึงลักษณะของสุญญตาไวดวย     (นัน้แล)     จึงนับวา   
ไดตรัสสุญญตาไวเสร็จส้ินแลว. 
           เพราะวา   สุญญตา    เปรยีบเหมือนโค    ลักษณะของสุญญตา 
เปรียบเหมือนลักษณะของโค     เมื่อยงัมิไดสังเกตถึงลักษณะของโค 
โคก็ยังไมนับวาไดถูกสังเกตไวดี   ตอเมื่อไดสังเกตถึงลักษณะของโคนั้น 
แลว  โคนั้นจึงนับวาไดถูกสังเกตไวดีแลว  ฉันใด  (ลักษณะของสุญญตา) 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน    เมื่อพระผูมีพระภาคเจายังมิไดตรัสถึงลักษณะของ 
สุญญตาไวดวย    สุญญตาก็ไมนับวาไดตรัสไวเสร็จส้ินแลว    แตเมื่อได 
ตรัสถึงลักษณะของสุญญตานั้นไวดวย    สุญญตานั้นจึงเปนอันตรัสไว 
เสร็จส้ินแลว     เพ่ือจะทรงแสดงลักษณะแหงสุญญตาดังวามาน้ี 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา กิฺจ ภิกฺขเว  รูป  วเทถ ดังน้ีเปนตน  
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กิฺจ  เปนคําถามถึงเหตุ.  อธิบายวา 
ดวยเหตุไร เธอทั้งหลายจึงเรียกวารูป คือดวยเหตุไร รูปนั้นจึงชือ่วารูป  
           บทวา อิติ ในคําวา รุปฺปตีติ  โข นี้ เปนบทแสดงถึงเหตุ อธิบายวา 
ก็เพราะเหตุที่รูปนั้นยอยยับ ฉะน้ันจึงเรียกวา รูป. 
๑.  ปาฐะวา  ตสฺมา  ฉบับพมาเปน  กสฺมา  แปลตามฉบับพมา  
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          บทวา  รุปฺปติ  ความวา    กําเริบ  คือถูกกระทบกระท่ัง  อธิบาย   
วา ถูกบีบค้ัน คือ แตกสลาย.                                    
          ในคําวา  สีเตนป  รุปฺปติ  เปนตน  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ : 
กอนอ่ืน ความยอยยับเพราะความหนาวปรากฏ. (ชดั) ในโลกันตริยนรก. 
อธิบายวา ในระหวางจักรวาล ๓ จักรวาล แตละจักรวาลมีโลกนัตริยนรก 
อยูจักรวาลละหนึ่งแหง ซึ่ง (แตละแหงกวางใหญ) ประมาณ  ๘,๐๐๐ โยชน 
(และ)     เบื้องลางก็ไมมีแผนดิน    เบื้องบนก็ไมมีแสงเดือน    แสงตะวัน 
(ไมมี) แสงประทีป (ไมมี) แสงแกวมณี  มืดมิดตลอดกาล บรรดาสัตวที่  
บังเกิดในโลกันตริยนรกน้ัน  มีอัตภาพประมาณ  ๓  คาวุต  สตัวเหลาน้ัน 
ใชเล็บที่ยาวและหนา   เกาะหอยหัวอยูที่เชิงเขา   คลายคางคาว   เม่ือใด 
หอยโหน๑ไปถึงกัน ชั่วชวงแขน เมื่อนั้น สําคัญอยูวา  เราไดอาหารแลว 
จะทะยาน๒เขาไปในท่ีนั้น    ก็จะหมุนมวนตกลงไปในนํ้าที่ธารโลกไว 
ถูกลมปะทะขาดเปนทอน  เหมือนผลมะซางตกลงไปในนํ้า  พอตกลงไป 
เทาน้ัน ก็จะเดือดพลาน แหลกเหลวอยูในน้ํากรด เหมือนกอนแปง  ตกลง 
ในน้ํามันที่เดือด ฉะน้ัน. 
           ความยอยยับ เพราะถูกความหนาวปรากฏ (ชัด)    ในโลกันตนรก 
ดวยประการดังพรรณนามาฉะน้ี. 
           แมในบรรดาประเทศท่ีหนาวเย็น     เพราะหิมะตก     มีมหิสรัฐ 
เปนตน   ความยอยยับ   (แบบ)   นั้นกป็รากฏ   (ชดั)   แลวเหมือนกัน  
จริงอยูสัตวทั้งหลายในประเทศเหลาน้ัน    ถึงความส้ินชีวิตไป    เพราะ 
มีสรีระแตกสลายไป  เพราะความหนาว. 
๑.  ปาฐะวา  สมฺผสฺสนฺตา  ฉบับพมาเปน  สสปฺปนฺตา  แปลตามฉบับพมา 

๒. ปาฐะวา  ชาวนฺตา  ฉบับพมาเปน  พฺยาวฏา  แปลตามฉบับพมา  
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           ความยอยยับเพราะถูกความรอน ปรากฏ (ชดั) ในอเวจีมหานรก.    
ความยอยยับเพราะความหิว  ปรากฏ.   (ชัด)  ในเปรตวิสัย  และในเวลา 
เกิดขาวยากหมากแพง. ความยอยยับเพราะความระหาย ปรากฏ (ชัด) 
ในอบายภูมิมีกาฬกัญชกิาอบายภูมิเปนตน.  
 

                                     กาฬกัญชิกอสูร 
           เลากันวา    กาฬกัญชิกอสูรตนหนึ่ง    ไมสามารถจะทนความ 
ระหายได     จึงลงมายังแมน้ํามหาคงคา     ซึ่งลึกและกวางประมาณ 
๑  โยชน  (ปรากฏวา)  ในที่ที่อสูรตนนั้นไปถึงนํ้าแหงหมด  (มีแต)  ควัน 
พลุงข้ึน     เวลาน้ันคลายกับวาอสูรไดเดินกลับไปกลับมาอยูบนหินดาด 
ที่รอนระอุ.   เมื่ออสูรน้ันไดฟงเสียงนํ้าแลว   ว่ิงไปว่ิงมาอยู   (อยางนั้น) 
นั่นแล   ราตรีก็สวาง   (พอดี).   เวลาน้ัน  พระผูถือการเท่ียวบิณฑบาต 
เปนวัตรประมาณ    ๓๐   รูป   กําลังเดินจะไปบิณฑบาตแตเชาตรู   เห็น 
เปรตน้ันเขาจึงถามวา "โยม โยมเปนใคร ?"                   
           "กระผมเปนเปรต  ขอรับ " เปรตตอบ 
           "โยมกําลังหาอะไรอยูเลา ?" พระถาม 
           " น้ําด่ืม ขอรับ"       
           "แมน้ําคงคานี้ (มีน้ํา) เต็มเปยม โยมมองไมเห็นหรือ ?" 
           "แมน้ําไมสําเร็จ (ประโยชน) เลย พระคุณเจา" 
           "ถาอยางน้ัน ขอใหโยมนอนลงบนพ้ืนแมน้ําคงคาเถิด ปวงอาตมา 
จะตักน้ําด่ืมเทลงไปในปากของโยม"  
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           เปรตน้ันไดนอนหงายลงบนหาดทราย.     พระไดนําบาตรท้ัง   
๓๐  ใบ   ออกมา   (ผลัดกนั)   ตักน้ําเทลงไปในปากของเปรตน้ัน.  เมื่อ 
พระเหลาน้ันทําอยูอยางนั้น  เวลา  (บณิฑบาฑ)  ก็ใกลเขามา.  ครั้งน้ัน 
พระทั้งหลายจึงพูดวา    ไดเวลาบิณฑบาตของปวงอาตมาแลวโยม 
โยมพอไดความสบายใจแลวใชไหม ?  
           เปรตเรียนวา     ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ     ถาวานํ้าประมาณ 
ครึ่งฟายมือจากนํ้าท่ีพระคุณเจาประมาณ     ๓๐    รูป    เอาบาตรท้ัง 
๓๐    ใบ    ตักเทใหโยมไหลเขาไปในคอของโยมเหมือนอยูในคอของ 
คนอ่ืนไซร  ขอใหโยมจงอยาไดพนไปจากอัตภาพเปรตเลย. 
           ความยอยยับเพราะความระหายปรากฏ     (ชัด)    ในเปรตวิสัย 
ดวยประการดังพรรณนามาฉะน้ี. 
           ความยอยยับเพราะเหลือบเปนตน   ปรากฏ   (ชัด)   ในประเทศ 
ทั้งหลายท่ีมากดวยเหลือบและแมลงเปนตน.     ก็ในบทเหลาน้ีพึงทราบ 
อธิบายดังตอไปนี้ :- 
           บทวา ฑสา ไดแก เหลือบ. 
           บทวา  มกสา ไดแก  ยุงนั่นเอง. 
           แมลมทั้งหลายก็พึงทราบวามีลมในทอง     และลมที่สนัหลัง 
เปนตน.     เพราะวาโรคลมเกิดข้ึนในรางกายแลว     ยอมทําลายมือเทา 
และหลังเปนตน  ยอมทําใหเปนคนตาบอด  ทําใหเปนคนคอม  ทําใหเปน 
คนงอยเปลี้ย. 
           บทวา อาตโป แปลวา แสงแดด.  ความยอยยับเพราะแสงแดดน้ัน 
ปรากฏ (ชัด) ในทางกันดารท้ังหลายมีทางกันดารทะเลทรายเปนตน.  
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           มีเรื่องเลาวา     หญิงคนหนึ่งเหน่ือยลาจากการเดินทางดวย     
กองเกวียนในทางกันดารทะเลทรายตลอดท้ังคืน    ครั้นถึงเวลากลางวัน 
เมื่อพระอาทิตยอุทัยทรายรอนระอุ    นางไมสามารถจะวางเทาลงไปได 
จึงเอาตะกรา     (ที่เทินมา)     ลงจากศีรษะแลวเหยียบไว     เมื่อตะกรา 
รอนมากเขา ๆ โดยลําดับ   นางก็ไมสามารถ   (เหยยีบ)   ยืนอยูได  จึง 
วางผาลงบนตะกรานั้นแลวเหยียบ เมื่อผาแมนั้นรอน นางจึงจับลูกนอยท่ี 
อุมมาใหนอนควํ่าหนาลงแลว    (ยืน)    เหยียบลูกนอยซ่ึงสงเสียงรองไห 
จาอยู   (นาง)   ถูกความรอนแผดเผา   (ไมชา)   ก็ขาดใจตายในท่ีนั้นเอง 
พรอมกับลูกนอย (ของนาง) นั้น. 
           บทวา     สิรึสปา    ไดแก     สัตวตัวยาวทุกชนิดที่เลื้อยคลานไป 
ความยอยยับเพราะสัมผัสของสัตวตัวยาวเหลาน้ัน    พึงทราบดวย 
อํานาจแหงเหตุมีถูกอ.. .พิษขบกัดเปนตน. 
 

                                        ลักษณะ  ๒  

           ธรรมท้ังหลายมีลักษณะอยู  ๒  ลักษณะ  คือ  สามัญญลักษณะ 
(ลักษณะท่ัวไป)  ๑  ปจจัตตลักษณะ  (ลักษณะเฉพาะตัว)  ๑  บรรดา 
ลักษณะท้ังสองน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงปจจัตตลักษณะของ 
รูปขันธไวเปนอันดับแรกดวยประการดังพรรณนามาฉะน้ี.      ก็        
ปจจัตตลักษณะน้ีมีแกรูปขันธเหลาน้ัน  หามีแกขันธทั้งหลาย  (นอกน้ี) 
มีเวทนาขันธเปนตนไม     เพราะฉะนั้นจึงเรียกวา      ปจจัตตลักษณะ.  
สวนอนิจจลักษณะ   ทุกขลักษณะ   และอนัตตลักษณะ   ยอมมีแกขันธ 
ทั้งหลายมีเวทนาเปนตนดวย  เพราะฉะนั้น  ลักษณะท้ัง  ๓  นัน้จึงเรียกวา 
สามัญญลักษณะ  
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                                         เวทนา    

           คําเปนตนวา   กิจฺ   ภิกฺขเว   เวทน   วเทถ   เปนเหมือนกับคําท่ี 
กลาวมากอน   จึงควรทราบตามนัยที่กลาวมาแลวน่ันและ    สวนคําใดท่ี  
ไมเหมือนกับคําท่ีกลาวมากอน     คําน้ันมีการขยายความใหแจมแจง 
ดังตอไปนี้ :- 
          บทวา   สขุป    เวทยติ  ความ   ยอมรู  คือ   เสวยอารมณที่ 
เปนสุข. แมในสองบทตอมาก็มีนัย (ความหมายอยางเดียวกัน) นี้. 
          ถามวา    ก็อารมณนี้   ชื่อวาเปนสุข    เปนทุกข   ไมสขุไมทุกข 
ไดอยางไร? 
          ตอบวา   เปนไดเพราะเปนปจจัยแหงสุขเปนตน   เนื้อความน้ีนั้น 
มาแลวแลในมหาลิสูตรนี้วา ดูกอนมหาลิ ก็เพราะเหตุที่รูปเปนเหตุนํามา 
ซึ่งความสุข เปนเหตุใหกาวลงสูความสุข.                 
          ในบทวา  เวทยติ  นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ : 
          เวทนาน่ันเองเสวยสุข ไมใชสัตวหรือบุคคลอ่ืน เพราะวา  เวทนา 
มีการเสวยอารมณเปนลักษณะ   เพราะฉะนั้น   เวทนาเสวยไดก็เพราะ 
อาศัยวัตถุกับอารมณ   รวมความวา  ในท่ีนี้พระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสดงจําแนกปจจัตตลักษณะเทาน้ัน    แมของเวทนา    ดวยประการดัง 
พรรณนามาฉะน้ี. 
 

                                               สัญญา                       

           บทวา นีลป  สฺชานาติ  ความวา  จําไดหมายรูโดยทําบริกรรม  
ในดอกไมสีเขียวหรือในผา    จนถึงข้ันอุปจาร    หรืออัปปนา.    กช็ื่อวา  
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สัญญาน้ีควรเปนทั้งบริกัมมสัญญา ทัง้อุปจารสัญญา ทั้งอัปปนาสัญญา,   
แมสัญญาที่เกิดวา  "สีเขียว สีเขียว"  กค็วรเหมือนกัน. แมในสิ่งท้ังหลาย 
มีสีเหลืองเปนตน    ก็มีนยั    (ความหมายอยางเดียวกัน)    นี้เหมือนกัน  
แมในท่ีนี้    พระผูมีพระภาคเจาทรงจําแนกแสดงเฉพาะปจจัตตลักษณะ 
ของสัญญา  ซึ่งมีการจําไดหมายรูเปนลักษณะ.  
 

                                            สังขาร 
           บทวา  รูป  รูปตฺตาย   สงฺขต  อภิสงฺขโรนฺติ  ความวา  แมครัว 
หุงตมยายคู    ก็เพ่ือใหเปนยาคู  ปรุงขนมก็เพ่ือใหเปนขนมน่ันเอง   ฉันใด 
สังขารทั้งหลายก็ฉันนั้น     ปรุงแตง   คือประมวลมา  ไดแกรวบรวมไว.  
อธิบายวา    ใหสําเร็จซ่ึงรูปนั้นเอง    ที่ไดนามวาสังขตะ    เพราะปจจัย 
ทั้งหลายมาประชุมกันปรงุแตง   เพ่ือความเปนรูป   คือเพ่ือความเปนรูป 
นั้น   โดยประการท่ีสิ่งท่ีถูกปรุงแตง   จะชื่อวาเปนรูปได.    แมในเวทนา 
ทั้งหลาย   กม็ีนัย  (ความหมายอยางเดียวกัน)  นี้แล.   ก็ในตอนท่ีวาดวย 
สังขารนี้ มีความยอดังน้ี :- 
           สังขารท้ังหลาย    ยอมปรุงแตง    คือ    ยังรูปที่เกิดพรอมกับตน 
หรือธรรมทัง้หลายมีเวทนาเปนตน    ที่สัมปยุตกันใหบังเกิด    แมในท่ีนี้ 
พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงจําแนกแสดงเฉพาะปจจัตตลักษณะของ 
สังขารซึ่งมีความต้ังใจเปนลักษณะดวยประการฉะน้ี.  
 

                                             วิญญาณ 
           บทวา    อมฺพิลมฺป      วิชานาติ    ความวา    ยอมรูรสเปรีย้วของ 
ผลมะมวง ผลมะกอก และผลมะนาว  เปนตน  วาเปนรสเปรี้ยว.  
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           ในบทท้ังปวงก็นัยนี้.   อีกประการหน่ึง  ในบทเหลาน้ี  พึงทราบ    
วินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
           บทวา  ติตฺตก ไดแก รสขมนานัปการ  มรีสขมของสะเดา  และ 
กระดอม เปนตน.         
           บทวา    กฏก   ไดแก รสเผ็ดนานัปการ    มรีสเผ็ดของดีปลีและ 
พริก  เปนตน 
           บทวา  มธุร  ไดแก  รสหวานนานัปการ  มีรสหวานของเนยใส 
และน้ําออย เปนตน. 
           บทวา   ขาริก ไดแก  รสเฝอนนานัปการ   มรีสเฝอนของมะเขือ, 
ของตาล.    ของการะเกด,     ของหนอไม,     ของมะพราว,    ของปอ, 
และของหนอหวาย  เปนตน. 
           บทวา   อขาริก ไดแก ผลไมชนดิใดชนิดหน่ึง   (และ)   ใบไมที่มี 
รสระคนกัน มีใบหมากเมา เปนตน 
           บทวา     โลณิก  ไดแก  รสเค็มประการตาง ๆ มีรสเค็มของยาคู  
ใสเกลือ  ปลาใสเกลือ  และขาวสวยใสเกลือ  เปนตน. 
           บทวา  อโลณิก  ไดแก  รสจืดประการตาง ๆ มีรสขาวยาคูไมใส 
เกลือ ปลาไมใสเกลือ และขาวสวยไมใสเกลือเปนตน. 
           บทวา   ตสฺมา   วิฺาณนฺติ   วุจฺจติ  ความวา  เพราะเหตุที่ 
วิญญาณรูจักรส   แยกประเภทเปนรสเปรี้ยวเปนตนนี้  โดยแตกตางกัน 
ออกไป คือ โดยความเปนของเปรี้ยวเปนตน.  ฉะน้ันจึงเรียกวาวิญญาณ. 
           แมในที่นี้     พระผูมีพระภาคเจาทรงจําแนกแสดงเฉพาะปจจัตต-  
ลักษณะของวิญญาณซึ่งมีการรูแจง     (อารมณ)    เปนลักษณะดวย  
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ประการดังพรรณนามาฉะน้ีแล.    
 

                      สัญญา    วิญญาณ    ปญญา 
           ก็เพราะเหตุที่สัญญาปรากฏ   โดยกําหนดถึงอาการและสัณฐาน 
ของอารมณ  ฉะนั้น  สัญญานั้น  จึงทรงจําแนกไวในจักษุทวาร.  (แต) 
เพราะเหตุที่วิญญาณปรากฏโดยกําหนดความแตกตางเฉพาะอยางของ 
อารมณ  เวน (การกําหนด) อาการและสัณฐาน ฉะน้ัน วิญญาณนั้นจึง 
ทรงจําแนกไวในชิวหาทวาร. 
           อน่ึง     เพ่ือกําหนดถึงสภาวะของสัญญาและวิญญาณเหลาน้ีโดย 
ไมงมงาย   จึงควรทราบถึงความแปลกกันในบทเหลาน้ีวา    สฺชานาติ 
(จําได)  วิชานาติ (รูแจง) ปชานาติ (รูชัด). 
           ในบทท้ัง ๓ นั้น เพียงแตอุปสรรค (ส, วิ,  ป) เทาน้ันที่แปลกกัน 
สวนบทวา  ชานาติ  ไมแปลกกันเลย.    อน่ึง  เพราะบทวา  ชานาติ  นั้น 
มีความหมายวา รู จึงควรทราบความแปลกกันดังตอไปนี้ :- 
           อธิบายวา     สัญญาเปนเพียงการจําไดหมายรูอารมณโดยเปน 
สีเขียวเปนตนเทาน้ัน  (แต)  ไมสามารถใหถึงการแทงตลอด  (สามัญญ) 
ลักษณะคือไมเที่ยง  เปนทุกข เปนอนัตตาได. 
           วิญญาณ  ยอมรูอารมณโดยเปนสีเขียวเปนตน และใหถงึการแทง 
ตลอด (สามัญญ) ลักษณะมีไมเที่ยงเปนตน  แตไมสามารถใหกาวไปถึง 
มรรคปรากฏ  (รูแจงมรรค) ได.                    
           ปญญา    ยอมรูแจงอารมณโดยเปนสีเขียวเปนตนดวย    ยอมให 
ถึงการแทงตลอด   (สามัญญ)  ลกัษณะ  โดยเปนของไมเที่ยงเปนตนดวย 
ทั้งใหกาวไปถึงความปรากฏแหงมรรค  (รูแจงมรรค) ดวย.  
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                                     เปรียบเทยีบ  

           เปรียบเหมือน    เมื่อเหรัญญิกนํากหาปณะมาทําเปนกองไวบน 
แผนกระดานของเหรัญญิก เมื่อคน ๓ คน คือ เด็กไรเตียงสา ชาวบาน 
ธรรมดา  (และ)  เหรัญญกิผูเชี่ยวชาญ  ยืนมองดู  เด็กไรเดียงสา  รูแต 
เพียงวา  กหาปณะท้ังหลายสวยงาม  วิจิตร  (มีลักษณะ)  สี่เหลี่ยม  และ 
กลมเปนตน  (แต)  หารูไมวา  นี้เปนรตนสมมติ  ที่ใชเปนเครื่องอุปโภค 
บริโภค  ของมนุษยทั้งหลาย. 
           ชาวบานธรรมดา     รูวา     กหาปณะท้ังหลายสวยงามเปนตน 
เปนรตนสมมติ     ที่เปนเครื่องอุปโภคและบริโภคของมนุษยทั้งหลาย  
และรูวา     เปนรตนสมมติ     ที่เปนเครื่องอุปโภคและบริโภคของมนุษย 
ทั้งหลาย.    แตหารูไมวา    นี้เปนของปลอม    นี้เปนของแท   นี้เนื้อไมดี 
นี้เนื้อดี. 
           เหรัญญิกผูเชี่ยวชาญ     ยอมรูวา     กหาปณะทั้งหลายสวยงาม 
เปนตน    ยอมรูวา    กหาปณะท้ังหลายเรียกวา    รตันะ    ทั้งยอมรูวา 
เปนของปลอมเปนตนดวย 
           ก็แลเมื่อรู พอไดเห็นรูปบาง ไดยินเสียง (เคาะ) บาง ไดดมกลิ่น 
บาง  ไดลิ้มรสบาง  ใชมือชั่งดูถึงความหนักเบาบาง  ก็ทราบได  (ทันที) 
วา  ทําที่หมูบานโนนบาง  ทราบวา  ทําท่ีนิคมโนน ที่เมืองโนน ที่รมเงา 
ภูเขาโนน  (และ)  ที่ริมฝงแมน้ําโนนบาง  ทราบวา  อาจารยโนนทําบาง 
ฉันใด (สัญญา วิญญาณ และปญญา) ก็ฉันนั้นเหมือนกัน (คือ) สัญญา 
ยอมจําไดหมายรูแตเพียงอารมณวาเปนสีเขียวเปนตนเทาน้ัน     เปรียบ 
เหมือนเด็กนอยไรเดียงสาเห็นกหาปณะฉะนั้น.  
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           วิญญาณ   ยอมรูอารมณวาเปนสีเขียวเปนตน   ทั้งใหถึงการแทง   
ตลอดลักษณะวาไมเที่ยงเปนตน     เปรียบเหมือนชาวบานธรรมดาเห็น  
กหาปณะฉะนั้น. 
           (สวน)  ปญญา  ยอมรูอารมณวา  เปนสีเขียวเปนตนดวย  ใหถึง 
การแทงตลอดลักษณะวาไมเที่ยงเปนตนดวย    ทั้งสามารถใหกาวไปถึง 
ความปรากฏแหงมรรคดวย     เปรยีบเหมือนเหรัญญิกผูชํานาญเห็น 
กหาปณะฉะนั้น. 
           กค็วามแตกตางกัน (ดังกลาวมา) นั้นของ สัญญา  วิญญาณ  และ 
ปญญา   เหลาน้ัน   แทงตลอด   (เขาใจ)   ไดยาก   เพราะเหตุนั้น   ทาน 
พระนาคเสนจึงถวายพระพร    (พระยามิลินท)    วา    ขอถวายพระพร 
มหาบพิตร พระผูมีพระภาคเจาทรงทําส่ิงท่ีทําไดยาก. 
           พระยามิลินทตรัสถามวา   ขาแตพระนาคเสนผูเจริญ   อะไรคือ 
สิ่งท่ีทําไดยาก ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงทําไวแลว ? 
           ทานพระนาคเสนถวายพระพรวา     ขอถวายพระพรมหาบพิตร 
สิ่งทําไดยากท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงทําไวคือ     ตรัสบอกถึงการ 
กําหนดอรูปธรรมทั้งหลายคือจิตและเจตสิกที่เปนไปในอารมณ 
เดียวกันวา นี้คือ  ผัสสะ นีคื้อ เวทนา นี้คือ  สัญญา  นี้คือ เจตนา นี้คือ จิต.  
           เปรียบเหมือน   น้าํมัน  ๕  ชนดินี้คือ   น้ํามันงา   น้ํามันผักกาด 
น้ํามันมะซาง  น้ํามันละหุง  น้ํามันเปลว  ทีใ่สรวมกันไวในถาดเดียวกัน 
การท่ีจะตักน้ํามันแตละชนิดแยกออกจากถาดใบเดียวกันนั้นทีละอยาง 
(แลวบอก)   วา   นี้น้ํามันงานะ   นี้น้ํามันผักกาดนะ   นับวาทําไดยาก 
(อยูแลว)   การกําหนดอรูปธรรมคือจิตและเจตสิก   ที่เปนไปในอารมณ 
เดียวกัน (ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสบอกไว) นี้ทําไดยากกวาน้ัน.  
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           แตเพราะทรงแทงตลอดพระสัพพัญุตญาณมาดีแลว    พระผูมี-   
พระภาคเจาผูเปนธรรมิสสรธรรมราช   จึงทรง   (สามารถ)   ทาํการ  
กําหนดอรูปธรรมเหลาน้ีที่เปนไปในอารมณเดียวกันได. 
           แมดวยการตักน้ําตรงท่ีที่แมน้ําใหญ ๕  สาย  ไหลเขาสูทะเลแลว 
แยกออก   (บอก)   อยางนี้วา   นี้เปนน้ําจากแมน้ําคงคา   นี้เปนน้ําจาก 
แมน้ํายุมนา  ก็พึงทราบความหมาย (ดังวามา) นี้. 
 

                              ลักษณะของทุกข 
           พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสถึงลักษณะของอนัตตาดวย 
หัวขอ    ๒    หัวขอ    คือ    หัวขอท่ีหน่ึงตรัสถึงสุญญตา    หัวขอท่ีสอง 
ตรัสถึงลักษณะของสุญญตา     อยางนี้แลว     บัดนี้เพ่ือจะทรงแสดงถึง 
ลักษณะของทุกข  จึงตรัสคําวา ตตฺร  ภิกฺขเว  ดังน้ีเปนตน.                     
           บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา ขชชฺามิ  ความวา  รูปหาไดแทะเน้ือ 
คนเรากินเหมือนสุนัขไม  แตพึงทราบวา  เปรียบเหมือนคนนุงผาเนื้อหยาบ   . 
พูดวา  ผากัด  (เนื้อ)  เรา  ดังน้ี  ก็โดยมุงหมายเอาการเสียดสีที่เกิดจาก  
การนุงผาเนื้อหยาบน้ันฉันใด  แมรูปนี้ก็ฉันนั้น  (คือ)  ใหเกิดการบีบค้ัน   
ข้ึนจึงชื่อวา กิน.     
           บทวา  ปฏิปนฺโน  โหติ  ความวา  เปนผูปฏิบัติเริ่มตนต้ังแต 
(รักษา)  ศีล (ใหบริสุทธิ์)  จนกระทั่งถึง  (บรรลุ) อรหัตตมรรค. 
           ก็ในบทน้ีพึงทราบอธิบาย     (เพ่ิมเติม)    วา    พระโยคาวจร 
รูปใด   มญีาณเปนกําลัง   ยอดเยี่ยมดวยพุทธญาณอันแกกลา   บาํเพ็ญ 
เพียรอยูในภูมิธรรมอันเปนที่ต้ังแหงการบําเพ็ญเพียร   ถูกตอไมตํา 
หรือหนามเกี่ยว  ถกูอาวุธประหาร  หรอืถูกสัตวรายทั้งหลายมีเสือโครง  
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เปนตนจับกิน  ก็ทําเวทนานั้นใหเปนอัพโพหาริก  (ไมใหเวทนาปรากฏ)   
พิจารณามูลกัมมัฏฐานยอมยึดพระอรหัตตไวไดทีเดียว  พระโยคาวจรน้ี 
เรียกวา  ชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพ่ือหนาย  เพ่ือคลายกําหนัด  เพ่ือดับเวทนา 
เหมือนพระมิคิมัลลเถระ      เหมือนพระมหาติสสเถระบุตรของกุฎมพี 
เหมือนพระรูปหน่ึงในจํานวนพระประมาณ  ๓๐  รูป  (จําพรรษาอยูใน   
ดงวัตตนี)   ที่   (ถูกเสือโครงกัด)   นอน   (พิจารณากัมมัฏฐานอยู)  ใน 
ปากเสือโครง และเปรียบเหมือนพระเถระรูปที่ถกูหนามแทง  ฉะนั้น. 
 

             พระถูกหนามแทงพิจารณากัมมัฏฐาน 
           เลากันวา เมื่อพระ  ๑๒ รูป เคาะระฆังแลวบําเพ็ญเพียรอยูในปา 
พระรูปหน่ึง     พอเมื่อพระอาทิตยอัสดงคตเทาน้ันก็เคาะระฆังลงสูที่  
จงกรม   (ทาน)   จงกรมไปพลางเรงความเพียรไปพลาง   (พลาด)  ไป 
เหยียบหนามที่หญากลบไว.     หนามทะลุออกหลังเทา     เวทนาเปนไป 
เหมือนเวลาถูกกระเบื้องคมบาดฉะน้ัน.    พระเถระคิดวา    เราจะถอน 
หนามน้ีออก     หรือจะปลอยหนามใหแทงคาอยูอยางเดิม.     ทานไดมี 
ความคิดดังนี้วา    ชื่อวาการไปในทุคคติมีนรกเปนตน    (การตกนรก) 
เพราะถูกหนามน้ีแทง     ไมมีดอก      (เราจะปลอยให)     หนามแทงอยู 
อยางเดิม.   ทานทําเวทนาน้ันใหเปนอัพโพหาริก   (ไมใหเวทนาปรากฏ) 
แลวเดินจงกรมตลอดทั้งคืน   เมื่อราตรีสวาง   ไดสงสัญญาณใหแกพระ 
อีกรูปหน่ึง   พระรูปนั้นจึงมา   (หาทาน)   แลวถามวา    "เปนอะไรไป 
ขอรับ ?"            
           "ผมถูกหนามแทง ผูมีอายุ".                                 
           "เมื่อไร ขอรับ ? "  
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           "ต้ังแตตอนเย็นแลว  ผูมีอายุ."    
           "ก็แลวทําไม  ทานจึงไมรองเรียกพวกผม  พวกผมจะไดมาถอน 
หนามออก แลวเอาน้ํามันรอนๆ หยอด   (แผล) ให ?"  
           "หนามแทงคาอยู ผมพยายามถอนแลวคุณ" 
           "ทานถอนออกแลว  หรือยังขอรับ ?"        
           "คุณ ผมถอนออกไดเพียงบางสวน" 
           เรื่องที่เหลือ      ไดอธิบายไวอยางพิสดารแลว     ในนิเทศแหง 
สติปฏฐานสูตร  ในอรฺรถกถาทีฆนิกาย  และมัชฌิมนิกาย  นั่นแล. 
 

                              ลักษณะของอนิจจัง 
           ถามวา  เพราะเหตุไร  พระผูมพีระภาคเจาจึงเริ่มวา  ต  กึ   มฺถ  
ภิกฺขเว   (ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอสําคัญความขอน้ันเปนไฉน ?) 
           ตอบวา  เมื่อกอนน้ี  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเฉพาะลักษณะของ 
ทุกขไว    หาไดตรัสลักษณะของอนิจจังไวไม    พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงเริ่มคําวา  ต  กึ มฺถ  ภิกฺขเว  นีไ้ว  ก็เพ่ือแสดงถึงลักษณะของ 
อนิจจังน้ัน    อน่ึง  เพ่ือจะทรงประมวลลักษณะท้ัง  ๓  (อนิจจัง  ทุกขัง 
อนัตตา)  มาแสดงไว (พรอมกัน) จึงทรงเริ่มคําน้ีไว. 
           บทวา   อปจินาติ   โน   อาจินาติ   ความวา    ทําวัฏฏะใหพินาศ 
ไมสั่งสมวัฏฏะไว.  บทวา  ปชหติ  น  อุปาทิยติ  ความวา    ยอมปลอย 
วัฏฏะน้ันนั่นแล  คือไมยืดถือไว.  บทวา  วิสิเนติ  น  อุสฺสิเนติ  ความวา 
ยอมคลาย (วัฏฏะ) ไมรวบรวมไว. บทวา วิธูเปติ  น  สนฺธูเปติ ความวา 
ยอมทําวัฏฏะใหดับ  ไมใหลุกโพลง.  
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           ถามวา      เพราะเหตุไรพระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเริ่มคําน้ีไววา   
เอว ปสฺส  ภกิฺขเว  (ดกูอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกเห็นอยูอยางน้ี) ?  
           ตอบวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่มไว   เพราะทรงประสงควา 
เราตถาคตจักแสดงมหาขีณาสพท่ีทําวัฏฏะใหพินาศแลวยังดํารงอยู.  
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวิปสสนาไวดวยฐานะ  (เหตุ) เพียงเทาน้ี 
แล   บัดนี้เพ่ือจะทรงแสดงมรรค   ๔   พรอมท้ังวิปสสนาจึงทรงเริ่มคําน้ี 
(เอว ปสฺส ภกิฺขเว) ไว. 
           อีกประการหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาตรัสมรรคที่   ๑   (โสดา- 
ปตติมรรค)   ดวยฐานะ   (เหตุ)   เพียงเทาน้ี     บัดนี้   เพ่ือจะทรงแสดง 
มรรค ๓ (สกทิาคามิมรรค, อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรค) พรอมท้ัง 
วิปสสนา  จึงทรงเริ่มคํานี้ (เอว. ปสสฺ ภิกฺขเว) ไว.  
           อีกประการหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาตรัสมรรค   ๓  ดวยฐานะ 
เพียงเทาน้ี   บัดนี้ ทรงเริ่มคําน้ี (เอว  ปสฺส  ภิกฺขเว) ไว แมเพ่ือจะทรง 
แสดงอรหัตตมรรคพรอมท้ังวิปสสนา  นั่นแล  
           บทวา  สปชาปติกา ไดแก พรอมทั้งทาวเทวราชผูเปนปชาบดี.  
           บทวา  อารกาว นมสฺสนฺติ แปลวา (เทวดาท้ังหลาย) นมัสการแต 
ที่ไกลทีเดียว   คือนมัสการภิกษุผูอยูแมในท่ีไกลน่ันแล   เหมือนนมัสการ 
ทานพระนิฏเถระ ฉะน้ัน.          
                

                                       พระนิฏเถระ 
           มีเรื่องเลาวา    พระเถระออกบวชจากตระกูลคนเทดอกไม    ได 
บรรลุพระอรหัตตผลในเวลาปลงผมเสร็จน่ันเองแลวคิดวา    เราเพ่ิงบวช 
วันนี้เอง     กจิบรรพชิตของเราก็ถึงท่ีสุด     (สําเร็จ)     วันนี้เหมือนกัน  
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เราจักบําเพ็ญมหาอริยวังสปฏิปทาของบัณฑิตที่มีการเจริญความ   
สันโดษในปจจัย ๔ เปนที่มายินดี.         
           ทานเขาไปในกรุงสาวัตถี     ตองการ    (แสวงหา)    ผาบังสุกุล 
แลวเที่ยวแสวงหาทอนผาอยู.  ขณะนั้น  ทาวมหาพรหมองคหนึ่งออกจาก 
สมาบัติแลวตรวจดูถิ่นมนุษยอยูเห็นพระเถระ  คิดวา  พระเถระเพ่ิงบวช 
ในวันนี้เอง      แลวก็ไดบรรลุพระอรหัตตผลในเวลาปลงผมเสร็จในวันนี้ 
เชนกัน (บัดนี้) กําลังแสวงหาทอนผาอยูเพ่ือบําเพ็ญมหาอริยวังสปฏิปทา 
ดังน้ีแลว ไดยืนประคองอัญชลีนมัสการอยู.                                      
           ตอมา   ทาวมหาพรหมอีกทานหน่ึง   เห็นทาวมหาพรหมองคแรก 
ยืนประคองอัชลีนมัสการอยูอยางนั้นจึงถามวา   "ทานนมัสการใคร?" 
           "นมัสการพระนิฏเถระ" 
           "เพราะเหตุไร?" 
           "พระนิฏเถระเพ่ิงบวชในวันนี้เอง    แลวไดบรรลุพระอรหัตตผล 
ในเวลาปลงผมเสร็จในวันนี้เชนกัน    (บัดนี้)    กําลังแสวงหาทอนผาอยู 
เพ่ือบําเพ็ญมหาอริยวังสปฏิปทา"                                               
           ทาวมหาพรหมแมนั้นก็ไดยืนนมัสการพระเถระนั้น     (เชนกัน) 
ขณะนั้น  ทาวมหาพรหมอ่ืน ๆ (ก็ทยอยกันมา)  รวมเปนทาวมหาพรหม  
๗๐๐  ไดยืนนมัสการ  (พระนิฏเถระ). 
           ดวยเหตุนั้น  พระโบราณาจารยจึงกลาวบทประพันธเปนคาถาไววา 
                         เทวดาเหลาน้ัน  จํานวนมากถึง  ๗๐๐ 
                   ออกจากพรหมวิมาน  มจีิตเล่ือมใส  
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                          นมัสการพระนิฏเถระอยู  พระเถระ   
                   เปนพระขีณาสพ  รบัผาบงัสุกุล.   
                                     ฯลฯ 
                   เปนพระขีณาสพทําผาบังสุกุล 
           ในพระสูตรนี้    พระผูมีพระภาคเจา    ทรงยึดยอดพระอรหัตต 
โดยทรงขยายเทศนาออกไป  ดวยภพทั้ง  ๓  ดวยประการฉะน้ี. 
           เวลาจบเทศนา  ภิกษุ  ๕๐๐ รูป ไดสําเร็จเปนพระอรหันต.  
                                   จบอรรถกถาขัชชนิยสูตร 
 
                          ๘.  ปณโฑลยสูตร 
 
วาดวยเหตุที่ตองดํารงชีพดวยบิณฑบาต 
 
           [๑๖๕]   สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ นโิครธาราม 
ใกลพระนครกบิลพัศดุ   สักกชนบท  ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงขับไลภิกษุสงฆในเพราะเหตุเรื่องหนึ่งแลว     เวลาเชา     ทรงผา 
อันตรวาสก     ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังพระนคร 
กบิลพัศดุ.    ครั้นแลว    ในเวลาปจฉาภัต    เสด็จกลับจากบิณฑบาต 
เสด็จไปยังปามหาวัน     เพ่ือประทับพักในกลางวัน     ครั้นเสด็จถึงปา- 
มหาวันแลว ไดประทับนั่งพักกลางวัน ณ โคนตนมะตูมหนุม. ครั้งน้ันแล 
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จหลีกออกเรนอยูในที่ลับ     ไดเกิดพระปริวิตกข้ึน 
วา  เราแลไดขับไลภิกษุสงฆใหไปแลว  ในภิกษุสงฆเหลาน้ี  พวกภิกษุ 
ใหม  บวชยังไมนาน  เพ่ิงมาสูธรรมวินัยนี้มีอยู  เมือ่ภิกษุเหลานั้นไมเห็น 
เรา     ตองวาเหวใจ      คงเปลี่ยนแปลงจิตใจ     เหมอืนลูกโคนอย ๆ  เมื่อ 
ไมเห็นแม ตองวาเหวใจ คงเปลี่ยนแปลงจิตใจฉะนั้น (และ) เหมือนกับพืชที่ 



ยังออน ๆ ไมไดน้ํา  พึงมีความผันแปรเปลี่ยนแปลงไปฉะน้ัน  ถากระไร  
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เราพึงอนุเคราะหภิกษุสงฆในบัดนี้    เหมือนกับที่ไดอนุเคราะหมาแลว   
ในกอน ๆ ฉะน้ันเถิด.  
           [๑๖๖]    ครั้งน้ันแล  ทาวสหัมบดีพรหมไดทราบพระปริวิตกของ 
พระผูมีพระภาคเจาดวยใจของตนแลว    ไดหายไปจากพรหมโลก     มา 
ปรากฏเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา     เหมือนกับบุรุษมีกําลัง 
เหยียดแขนท่ีคู หรือคูแขนท่ีเหยียด ฉะนั้น ลําดับนัน้แล ทาวสหมับดีพรหม 
ทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหน่ึง      แลวประนมมือกราบทูลพระผูมี- 
พระภาคเจาวา     ขาแตพระผูมีพระภาคเจา     ขอน้ีเปนอยางน้ัน    ขาแต 
พระสุคต   ขอนี้เปนอยางน้ัน   พระเจาขา   พระผูมพีระภาคเจาไดทรง 
ขับไลภิกษุสงฆไปแลว     ในภิกษุสงฆเหลาน้ี    พวกภิกษุที่ยังใหม 
บวชยังไมนาน  เพ่ิงมาสูธรรมวินัยนี้มอียู  เมื่อภิกษุสงฆเหลาน้ันไมเห็น 
พระผูมีพระภาคเจา    ตองวาเหวใจ    คงเปลี่ยนแปลงจิตใจ    เหมือนกับ 
ลูกโคนอย ๆ  เมื่อไมเห็นแม   ตองวาเหวใจ   คงเปลี่ยนแปลงจิตใจ   ฉะน้ัน 
เหมือนกับพืชที่ยังออน ๆ เมื่อไมไดน้ํา    พึงมีความผันแปรเปลี่ยนแปลง 
ไป  ฉะนั้น พระเจาขา ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงชื่นชมกะภิกษุสงฆ 
ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงพร่ําสอนภิกษุสงฆ     จงทรงอนุเคราะห 
ภิกษุสงฆในบัดนี้     เหมือนกับที่ไดทรงอนุเคราะหมาแลวแตกอน ๆ 
ฉะน้ันเถิด      พระผูมีพระภาคเจาทรงรับอาราธนาโดยดุษณียภาพ 
ลําดับนั้นแล    ทาวสหัมบดีพรหมทราบวา    พระผูมีพระภาคเจาทรงรับ 
อาราธนาแลว     จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจากระทําประทักษิณ 
แลว  อันตรธานไปจากสํานักของพระผูมีพระภาคเจานั่นแล. 
           [๑๖๗]     ลําดับนัน้แล     เปนเวลาเย็น     พระผูมีพระภาคเจาเสด็จ 
ออกจากท่ีพักผอนแลว เสด็จไปยังนิโครธาราม แลวประทับนั่งบนอาสนะ  
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ที่เขาปูไว  ครั้นแลว  พระผูมีพระภาคเจาทรงบันดาลดวยอิทธาภิสังขาร   
ใหภิกษุเหลานั้นเกรงกลัว   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาจนถึงท่ีประทับ 
ทีละรูปบาง สองรูปบาง ครั้นแลวตางก็ถวายบังคมแลวน่ังลง ณ  สถานท่ี  
ควรสวนขางหนึ่ง.     ครัน้ภิกษุเหลานั้นนั่งลงเรียบรอยแลว    พระผูมี- 
พระภาคเจาจึงไดตรัสพระพุทธวจนะวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขอเลวทรามของ 
การเลียงชีพท้ังหลาย  ก็คือการแสวงหาบิณฑบาต  ภิกษุทั้งหลายยอมได 
รับคําแชงดาในโลกวา     เปนผูมีมือถือบาตรเท่ียวแสวงหาบิณฑบาต 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็กุลบุตรทั้งหลายเปนผูเปนไปในอํานาจแหงเหตุ 
อาศัยอํานาจแหงเหตุ  จึงเขาถึงความเปนผูแสวงหาบิณฑบาตน้ีแล ไมใช 
เปนคนหนีราชทัณฑ  ไมใชเปนคนขอใหโจรปลอยตัวไปบวช ไมใชเปน 
คนมีหน้ี  ไมใชเปนคนมีภัย  ไมใชเปนคนมีอาชีพแรนแคน  ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย ก็อีกอยางหนึ่ง กุลบุตรนี้บวชแลว โดยทีคิ่ดเชนนี้วา เราทั้งหลายเปน 
ผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนสั อุปายาส  ครอบงํา 
แลว    ชื่อวาเปนผูมีทุกขครอบงําแลว    มีทุกขประจําแลว    ไฉนหนอ? 
การทําท่ีสุดแหงกองทุกขทั้งมวลน้ีจะพึงปรากฏ     แตวากุลบุตรนั้น 
เปนผูมากดวยอภิชฌา    มีราคะกลาในกามท้ังหลาย    มีจิตพยาบาท 
มีความดําริแหงใจอันโทสะประทุษรายแลว มีสติหลงลืม ไมมสีัมปชัญญะ   
มีใจไมเปนสมาธิ มีจิตหมุนไปผิด ไมสํารวมอินทรีย.ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เรากลาวบุคคลผูเสื่อมแลวจากโภคะแหงคฤหัสถดวย     ไมทําประโยชน 
คือ    ความเปนสมณะใหบริบูรณดวย    วามีอุปมาเหมือนกับดุนฟนใน 
ที่เผาศพ ซึ่งไฟติดทั้งสองขาง ตรงกลางก็เปอนคูถ จะใชเปนฟนในบาน 
ก็ไมได  จะใชเปนฟนในปาก็ไมได  ฉะนั้น. 
           [๑๖๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อกุศลวิตก ๓  อยางนี้  คือ  กามวิตก  ๑ 
พยาบาทวิตก  ๑  วิหิงสาวิตก  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อบุคคลมีจิต  
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ต้ังม่ันดีแลวในสติปฏฐาน  ๔  หรือเจริญอนิมิตตสมาธิอยู  อกุศลวิตก  ๓   
อยางนี้แล    ยอมดับโดยไมเหลือ    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อนิมติตสมาธิ 
ควรแทที่จะเจริญจนกวาจะละอกุศลวิตกน้ีได     อนิมิตตสมาธิที่บุคคล  
เจริญแลว ทาํใหมากแลว  ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก. 
           [๑๖๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทิฏฐิ  ๒  อยางนี้  คือ  ภวทิฏฐิ  ๑    
วิภวทิฏฐิ  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว ยอมพิจารณา 
เห็นในทิฏฐิ  ๒  อยางนั้น  ดังนี้วา  เรายึดถือส่ิงใดในโลกอยู  จะพึงเปน 
ผูไมมีโทษ  สิ่งน้ันมีอยูบางไหม?  เธอยอมทราบชัดอยางนี้วา  เรายึดถือ 
สิ่งใดในโลกอยู   พึงเปนผูไมมีโทษ   สิ่งน้ันไมมีเลย   เธอยอมทราบชัด 
อยางนี้  ก็เราเม่ือยึดถือ  พึงยึดถือรูปนั้นเอง  เมื่อยึดถือ  พึงยึดถอืเวทนา 
นั้นเอง  เมื่อยึดถือ  พึงยึดถือสัญญาน่ันเอง  เมื่อยึดถือ  พึงยึดถอืสังขาร 
นั่นเอง   เมื่อยึดถือ   พึงยึดถือวิญญาณนั่นเอง   ภพพึงมีแกเรา   เพราะ 
อุปาทานเปนปจจัย   ชาติมีเพราะภพเปนปจจัย   ชรา   มรณะ   โสกะ 
ปริเทวะ   ทกุข  โทมนัส   และอุปายาสมี   เพราะชาติเปนปจจัย   ความ 
เกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลนี้    พึงมไีดดวยประการอยางนี้    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    รปู   ฯลฯ 
เวทนา  ฯลฯ  สัญญา  ฯลฯ  สังขาร  ฯลฯ  วิญญาณ  เที่ยงหรือไมเที่ยง? 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ? 
           ภิ.  เปนทุกข พระเจาขา.  
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
ควรหรือหนอท่ีจะตามเห็นสิ่งนั้นวา   นั่นของเรา   เราเปนนั่น   นั่นเปน 
อัตตาของเรา.  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาท่ี 211 

           ภิ.  ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.    
           ภ.  เพราะฉะนั้นแหละ  ภิกษุทัง้หลาย  ฯลฯ  อริยสาวกผูไดสดับ 
แลว เห็นอยูอยางนี้  ฯลฯ  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
                                    จบ  ปณโฑลยสูตรที่  ๘ 
 
            อรรถกถาปณโฑลยสูตรท่ี  ๘  
 
           พึงทราบวินิจฉัยในปณโฑลยสูตรท่ี ๘  ดังตอไปนี้ :- 
           บทวา  กิสมฺิฺจิเทว  ปกรเณ ไดแก    ในเพราะเหตุบางอยางนั่นเอง. 
           บทวา ปณาเมตฺวา  แปลวา ไลออกไป. 
           ถามวา          ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงขับไลภิกษุเหลาน้ีไปใน 
เพราะเหตุไร ? 
           ตอบวา  ความจริงมีอยูวา ภายในพรรษาหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา 
ประทับจําพรรษาอยูในเมืองสาวัตถี     ออกพรรษาปวารณาแลว 
แวดลอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ  เสด็จออกจากเมืองสาวัตถีเที่ยวจาริกไป 
ในชนบท     เสด็จถึงเมืองกบิลพัสดุ     แลวเสด็จเขาไปยังนิโครธาราม. 
เจาศากยะทั้งหลายไดสดับ    (ขาว)    วา    พระศาสดาเสด็จมาถึงแลว 
หลังเสวยพระกระยาหารเสร็จทรงรับสั่งใหราชบุรุษท้ังหลายหาบ 
เนยใส   น้ํามนั   น้ําผ้ึง   และนํ้าออยเปนตน  และน้าํปานะท่ีเปนกัปปยะ 
หลายรอยหาบ     เสด็จไปสูวิหารมอบถวายพระสงฆ    ถวายบังคม 
พระศาสดาแลวประทับนั่งทําปฏิสันถาร (กับพระศาสดา) ณ ที่สมควร 
สวนขางหน่ึง.  (ฝาย)  พระศาสดาประทับนั่งตรัสธรรมกถาอันไพเราะ 
ถวายเจาศากยะเหลาน้ัน.  
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           ขณะนั้น    ภิกษุบางพวกกําลังเช็ดถูเสนาสนะ    บางพวกกําลัง     
จัดต้ังเตียงและตั่งเปนตน (สวน)  สามเณรท้ังหลายกําลังถากหญา. 
           ในสถานท่ีแจกส่ิงของ ภิกษุที่มาถึงแลวก็มี  ภิกษุที่ยังมาไมถึงก็มี 
ภิกษุที่มาถึงแลวจะรับลาภแทนภิกษุที่ยังมาไมถึง      ก็พูดเสียงดังข้ึนวา 
จงใหแกพวกขาพเจา     จงใหแกอาจารยของพวกขาพเจา     จงใหแก 
อุปชฌายของพวกขาพเจา. 
           พระศาสดาทรงสดับแลวไดตรัสถามพระอานนทเถระวา 
อานนท   ก็พวกท่ีสงเสียงดังเอ็ดอึงน้ันเปนใคร   คลายจะเปนชาวประมง 
แยงปลากัน.     พระเถระกราบทูล     (ใหทรงทราบ)     เนื้อความน้ัน. 
พระศาสดาทรงสดับแลวตรัสวา    อานนท     ภิกษุทั้งหลายสงเสียงดัง 
เพราะอามิสเปนเหตุ. พระเถระกราบทูลวา ใช  พระเจาขา. 
           พระศาสดาตรัสวา   อานนท   ไมสมควรเลย   ไมเหมาะสมเลย 
เพราะเราตถาคตบําเพ็ญบารมีมาต้ัง    ๔    อสงไขย    กําไรแสนกัลป 
เพราะจีวรเปนตน  เปนเหตุก็หามิได  ทั้งภิกษุเหลานี้ออกจากเรือนบวช 
เปนอนาคาริก เพราะจีวรเปนตน เปนเหตุก็หามิได. พวกเธอบวชเพราะ 
ความเปนพระอรหันตเปนเหตุ     (แต)     กลับมาทําส่ิงท่ีไมมีประโยชน 
ใหเปนเหมือนกับสิ่งท่ีมีประโยชน   ทาํส่ิงท่ีไมมีสาระใหเปนเหมือนส่ิงมี 
สาระไปเถิดอานนท  จง (ไป) ขับไลภิกษุเหลาน้ัน (ใหออกไป). 
           บทวา    ปุพฺพณฺหสมย    คือในเวลาเชา    ในวันรุงข้ึน.    บทวา 
เวลุวลฏ ิกาย  มูเล   คือ  ที่โคนตนมะตูมออน. บทวา  ปพาฬฺโห  แปลวา 
(ภิกษุสงฆอันเรา)   ขับไลแลว.   ปาฐะวา   ปพาโฬ   ก็ม ี  ความหมาย 
(ก็เทากับ) ปพาหิโต  (ขับไลแลว). 
           ทั้งสองบท ยอมแสดงถึงภาวะท่ีถูกนํา  (ขับไล) ออกแลวน่ันแล.  
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           บทวา    สิยา  อฺถตฺต    ความวา    พึงมีความเลื่อมใสเปน    
อยางอ่ืน หรือพึงมีภาระเปนอยางอ่ืน.   
           ถามวา    พึงมีอยางไร? 
           ตอบวา    ก็เม่ือภิกษุลดความเล่ือมใส    (ในพระผูมีพระภาคเจา) 
ลงดวยคิดวา  พระสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงขับไลพวกเรา  ในเพราะเหตุ 
เล็กนอย  ชื่อวามีความเลื่อมใสเปนอยางอ่ืน.  เมื่อพวกเธอหลีกไปเขารีต 
เดียรถียพรอมท้ังเพศทีเดียว ชื่อวา มีเพศเปนอยางอ่ืน. 
           สวนการท่ีกุลบุตรผูบวชแลวทั้งหลายม่ันใจวา     พวกเราจัก 
สามารถกําหนด    (ทราบ)   พระอัธยาศัยของพระศาสดาใหได   แลว 
ไมสามารถกําหนด  (ทราบ) ได จึงคิดวาเราจะบวชไปทําไม  แลวบอก 
ลาสิกขาหวนกลับมาเปนคนเลว  (สกึ)  พึงทราบวา  ความเปลี่ยนแปลง 
ในคําวา  สิยา วิปริณาโม นี้. 
           บทวา วจฺฉสฺส ไดแก    ลูกวัวท่ียังดื่มนม. 
           บทวา  อฺถคฺต   ไดแก     ความเปนอยางอ่ืนคือความซบเซา. 
อธิบายวา  ลูกวัวท่ียังดื่มนม  เมื่อไมได (ดื่ม)  น้ํานม  หาแมไมเจอ  ยอม 
ซบเซา  สะทกสะทาน หว่ันไหว. 
           บทวา   วิปริณาโม  ไดแก    ความตาย.   อธิบายวา   ลูกวัวนั้น 
เมื่อไมไดน้ํานม  ก็จะซูบผอมลงเพราะความระหาย  (ไมชา)  กจ็ะลมลง 
ขาดใจตาย. 
           บทวา พีชาน ตรุณาน ไดแก     พืชที่งอกแลวตองไดน้ําชวย. 
           บทวา  อฺถตฺต  ไดแก     ความเปนอยางอ่ืนคือความเห่ียวแหง 
นั่นเอง อธิบายวา พืชเหลาน้ันเมื่อไมไดน้ําก็จะเหี่ยวแหง.  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาท่ี 214 

           บทวา วิปริณาโม ไดแก    ความเสียหาย. อธิบายวา พืชเหลาน้ัน      
ไมไดน้ําก็จะเหี่ยวแหงเสียหายไป  จะมีเหลืออยูก็แตซากเทานั้น. 
           บทวา    อนุคฺคทิโต    ความวา    ไดรับอนุเคราะหแลวดวยการ 
อนุเคราะหดวยอามิส และการอนุเคราะหดวยธรรม.             
           บทวา   อนุคฺคณฺเทยฺย   ความวา   เราตถาคตพึงอนุเคราะหดวย 
การอนุเคราะหดวยอามิส  และการอนุเคราะหดวยธรรมท้ังสองอยางนั้น.   
           เพราะวา สามเณรและภิกษุหนุมผูบวชใหม เมื่อมีความขาดแคลน 
ดวยปจจัยมีวีจรเปนตน    หรือเกิดเจ็บไขไดปวยข้ึน    พระศาสดาหรือ 
อุปชฌายอาจารยยังมิไดอนุเคราะหดวยการอนุเคราะหดวยอามิส 
ก็จะลําบาก  ไมสามารถทําการสาธยายหรือใสใจ    (ถึงธรรมได) 
(เธอเหลาน้ัน)    อันพระศาสดาหรืออุปชฌายอาจารยยังมิไดอนุเคราะห 
ดวยการอนุเคราะหดวยธรรม  ก็จะเส่ือมจากอุเทศและจากโอวาทานุสาสนี 
(การแนะนําพร่ําสอน)     ไมสามารถจะหลีกเวนอกุศลมาเจริญกุศลได. 
แต    (เธอเหลาน้ัน)    ไดรับอนุเคราะหดวยการอนุเคราะหทั้งสองน้ีแลว 
ก็จะไมลําบากกาย     ประพฤติในการสาธยายและใสใจ     (ถึงธรรม) 
ปฏิบัติตามท่ีพระศาสดาหรืออุปชฌายอาจารยพร่ําสอนอยู     ตอมา 
แมไมไดรับการอนุเคราะหนั้น (แต)  ก็ยังไดกําลัง เพราะการอนุเคราะห 
ครั้งแรกนั้นนั่นแล    (จึงทําให)     มัน่คงอยูในศาสนาได    เพราะฉะน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเกิดปริวิตกอยางนี้ข้ึน.               
       

                            พรหมมาเฝาพระพุทธเจา 
           บทวา   ภควโต   ปุรโต   ปาตุรโหสิ   ความวา    ทาวมหาพรหม 
ไดทราบพระดําริของพระศาสดาแลวได (มา) ปรากฏ เฉพาะพระพักตร  
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(พระผูมีพระภาคเจา)   ดวยคิดวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงขับไลภิกษุ      
เหลาน้ีออกไป        บัดนี ้   พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคจะทําการ 
อนุเคราะหภิกษุเหลาน้ันจึงทรงคิดถึงเหตุอยางนี้     และเราก็จักทําให 
(พระผูมีพระภาคเจา) เกิดพระอุตสาหะนั้น (ตอไป). 
          พอครวัผูฉลาด    (ทราบวา)    บรรดาอาหารมีรสเปรี้ยวเปนตน 
รสอยางใดถูกพระทัยพระราชา     ก็จะปรุงรสอยางนั้นใหอรอยข้ึน 
ดวยเครื่องปรุง     แลววันรุงข้ึนก็นอมนําเขาไปถวายพระราชา      (อีก) 
ฉันใด    ทาวมหาพรหมน้ันก็ฉันนั้นเหมือนกัน   เพราะความท่ีตนเองเปน 
ผูฉลาด     จึงไดทูลสําทับอุปมาที่พระผูมีพระภาคเจาทรงนํามาแลว 
นั่นแลดวยคํามีอาทิวา  เอวเมต  ภควา  แลวกลาวคําน้ีวา  สนฺเตตฺถ  ภิกฺขู 
เพ่ือทูลขอใหพระผูมีพระภาคเจาทําการอนุเคราะหภิกษุสงฆ.              
          บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อภินนฺทตุ  ความวา    (ขอพระผูมี- 
พระภาคเจา)    จงทรงยินดีใหภิกษุสงฆนั้นมาอยางนี้วา    ขอภิกษุสงฆ 
จงมาสูสํานักของเราตถาคตเถิด. 
          บทวา อภิวทตุ ความวา    (ขอพระผูมีพระภาคเจา) จงตรัสสอน 
ประทานโอวาทานุสาสนีแกภิกษุสงฆผูมาถึงแลวเถิด.  
                               พระพุทธเจาทรงแสดงฤทธิ์ 
           บทวา ปฏิสลฺลานา ไดแก จากความเปนผูเดียว.  
           บทวา อิทฺธาภิสขาร  อภิสงฺขาเรสิ ไดแก     (พระผูมีพระภาคเจา) 
ไดทรงทําฤทธิ์.  บทวา  เอกทฺวีหิกาย  ไดแก    (ภิกษุ)  มาทีละรปูบาง 
ทีละ  ๒  รูปบาง.  บทวา  สารชฺชมานรูปา  ไดแก    กลัวเพราะมีความ 
เกรงเปนประมาณ.  
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           ถามวา  ก็เพราะเหตุไร  พระผูมีพระภาคเจาจึงไดทรงแสดงฤทธิ์ 
ใหภิกษุเหลานั้นเขาไปเฝาโดยวิธีนั้น ?    
           ตอบวา   เพราะทรงปรารถนาประโยชนเกือ้กูล.     อธิบายวา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา     ถาภิกษุเหลาน้ันจะพึงมา     (เฝา) 
เปนกลุม ๆ ไซร    พวกเธอก็จะพากันเยาะเยยถากถางวา    พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงขับไลภิกษุแลวเสด็จเขาสูปา    (แต)    ก็ไมสามารถจะ 
ประทับอยูในปาน้ันใหครบวันได จึงเสด็จกลับมาหาภิกษุอีกเหมือนเดิม. 
ครานั้นพวกเธอจะไมพึงต้ังความเคารพในพระพุทธเจา  (และ)  จะไมพึง 
สามารถรับพระธรรมเทศนาได.      แตเมื่อภิกษุเหลาน้ันมีความกลัว 
หวาดหว่ันมาเฝาทีละรูปสองรูป      ธรรมท่ีทําใหเปนพระพุทธเจาก็จัก 
ปรากฏชัด  และพวกเธอก็จักสามารถรับพระธรรมเทศนาได   ดงัน้ีแลว 
จึงไดทรงแสดงฤทธิ์แบบน้ัน   เพราะทรงปรารถนาประโยชนเกื้อกูลแก 
ภิกษุเหลาน้ัน. 
           บทวา     นิสีทึสุ     ความวา    เพราะเม่ือภิกษุเหลาน้ันกลัวมา 
(เฝาพระพุทธเจา)   ภิกษุแตละรูปก็จะคิดวา   พระศาสดาทรงจองมองดู 
เราเทานั้น    เห็นจะทรงมีพระประสงคลงโทษเราเปนแนแท    ดังน้ีแลว 
คอย ๆ มาถวายบังคมน่ังลง  ครานั้น  ภิกษุรูปอ่ืน ๆ ก็จะ  (เปนทํานอง 
เดียวกัน) ภิกษุ  ๕๐๐ รูป พากันมานั่งดวยอาการอยางนี้แล. 
           ฝายพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นภิกษุสงฆนั่งอยูอยางน้ัน 
ไมไหวกาย    คลายกระแสนํ้าในมหาสมุทร    (ไหลไปสงบน่ิงอยู)   ใน   
ทะเลสีทันดร  และเหมือน (เปลว)  ประทีปสงบน่ิงอยูในที่สงัดลมฉะนั้น 
จึงทรงดําริวา  ธรรมเทศนาแบบไหนจึงจะเหมาะแกภิกษุเหลานี้.  
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           ลําดับนั้น    พระองคจงทรงมีพระดําริดังน้ีวา    ภิกษุเหลาน้ี   
เราขับไลเพราะอาหารเปนเหตุ    ธรรมเทศนาเรื่องคําขาวที่ทําเปนกอน  
เทาน้ันเปนสัปปายะแกภิกษุเหลาน้ัน     เราแสดงธรรมเทศนาแลวจัก 
แสดงเทศนามีปริวัฏ   ๓   (๓   รอบ)  ในตอนทายเวลาจบเทศนา  ภิกษุ 
ทั้งหมดก็จักบรรลุอรหัตตผล. 
           ครันแลว      เมื่อจะทรงแสดงธรรมเทศนานั้นแกภิกษุเหลาน้ัน 
จึงตรัสคําวา อนตฺมิท  ภิกขฺเว  ดังนี้เปนตน. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา อนฺต ไดแก  ตํ่าชา คือ เลวทราม. 
           บทวา    ยทิท    ปณโฑลฺย    ความวา    ความเปนอยูของบุคคล 
ผูเลี้ยงชีวิตดวยการแสวงหากอนขาวน้ันใด.     
                    

                ความหมายของคําวา  ปณโฑลยะ 
           ก็ในบทวา  ปณฺโฑลฺย  นี้มีความหมายเฉพาะบท  ดังนี้ :-  ภิกษุ 
ชื่อวา   ปณโฑละ   เพราะหมายความวา   เที่ยวแสวงหากอนขาว   การ 
ทํางานของภิกษุผูเที่ยวแสวงหากอนขาว  ชื่อวา  ปณโฑลยะ  อธิบายวา 
ความเปนอยูที่ใหสําเร็จดวยการแสวงหากอนขาว. 
          บทวา   อภิสาโป   แปลวา   การดา   อธิบายวา   ผูคนทั้งหลาย 
โกรธแลวยอมดาวา      ทานหมจีวรที่ไมเขากับตัวแลวถือกระเบื้องเท่ียว 
แสวงหากอนขาว.  ก็หรอืวา  ยอมดาแมอยางนี้ทีเดียววา  ทานไมมีอะไร 
จะทําหรือ?    ทานขนาดมีกําลังวังชาสมบูรณดวยวิริยะเห็นปานนี้   ยัง 
ละทิ้งหิริโอตตัปปะถือบารตเที่ยวแสวงหาคําขาวไมตางอะไรกับคนกําพรา 
          บทวา   ตฺจ   โข   เอต   ความวา     การเท่ียวแสวงหากอนขาว 
ทั้ง ๆ ทีถู่กแชงดาน้ัน.  
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           บทวา  กุลปุตฺตา  อเุปนฺติ  อตฺถวสิกา  อตฺถวส  ปฏิจฺจ  ความวา   
กุลบุตรโดยชาติ     และกุลบุตรโดยอาจาระในศาสนาของเราเปน  
ผูอยูในอํานาจแหงผล     อยูในอํานาจแหงเหตุ     คืออาศัยอํานาจแหงผล 
อํานาจแหงเหตุจึงประกอบ  (การเท่ียวแสวงหาคําขาว). 
 

              อธิบายศัพท  ราชาภินตีะ  เปนตน 
           ในบทวา ราชาภินีตา เปนตน พึงทราบอธิบายดังตอไปน้ี :- 
           กุลบุตรเหลาใด  กินของพระราชาแลวถูกจองจําในเรือนจําหลวง 
(ตอมา)   หนีไดจึง   (ไป)   บวช   กลุบตุรเหลาน้ันชื่อวา   ราชาภนิีตะ. 
ก็กุลบุตรเหลาน้ันชื่อวา     ราชาภินีตะ     เพราะถูกนําไปเครื่องจองจํา 
ของพระราชา.                                                             
           สวนกุลบุตรเหลาใด ถูกโจรจับไดในปาทึบ  เม่ือบางพวกถูกโจร 
นําไป    บางพวกก็พูดวา    นาย    เราทั้งหลายอันพวกทานปลอยแลวก็ 
จักไมอยูครองเรือนหรอก   (แต)   จักบวช   ในการบวชน้ัน   เราจักให 
สวนบุญแกพวกทานจากบุญมีการบูชาพระพุทธเจาเปนตน   ที่พวกเรา 
จักทํา     กุลบุตรเหลาน้ันอันโจรเหลาน้ันปลอยแลวจึง     (ไป)     บวช 
กุลบุตรเหลาน้ันชื่อวา โจราภินีตะ. 
            ก็กลุบุตรเหลาน้ันชื่อวา     โจราภินีตะ     เพราะหมายความวา 
ถูกพวกโจรนําไปใหถูกฆาตาย. 
            สวนกุลบุตรเหลาใดติดหน้ีแลวไมสามารถใชคืนใหไดจึงหนี 
ไปบวช    กลุบุตรเหลาน้ันชื่อวา    อณิัฏฏะ    (ติดหน้ี)   หมายความวา 
ถูกหนี้บีบค้ัน บาลีเปน อณิฏา  ก็มี  หมายความวา  ต้ังอยูในหนี้  (ติดหน้ี)  
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           กุลบุตรเหลาใด ถกูราชภัย โจรภัย ฉาตกภัย และโรคภัยอยางใด    
อยางหน่ึงครอบงําประทุษรายแลวบวช  กุลบุตรเหลาน้ันชื่อวา  ภยัฏฏะ 
(ลี้ภัย) อธิบายวา  ถูกภัยเบียดเบียน บาลีเปน ภยฏา ก็มีหมายความวา 
ต้ังอยูในภัย. 
           บทวา     อาชีวิกาปกตา     ไดแก     กุลบุตรผูถูกการเลี้ยงชีพ 
ประทุษราย    คือ    ครอบงํา    อธิบายวา    ไมสามารถเลี้ยงบุตรและ 
ภรรยาได. บทวา โอติณฺณา ไดแก    แทรกซอนอยูภายใน. กุลบุตรนั้น 
เกิดความคิดข้ึนโดยนัยเปนตนวา     จักทําท่ีสุดทุกขใหไดจึงบวช 
ตอมาไมสามารถทําการบวชน้ันให   (ไดผล)   อยางนั้นได   เพ่ือทรงชี้ 
กุลบุตรนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําน้ีวา  โส  จ  โหติ  อภชิฺฌาลุ. 
บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อภิชฺฌาล ุ ไดแก    เปนผูมีปกติเพงเฉพาะ 
(อยากได)   สิ่งของของผูอ่ืน   (มาเปนของตน)    บทวา   ติพฺพสาราโค 
ไดแก     มรีาคะหนาแนน. 
           บทวา พฺยาปนฺนจิตฺโต ไดแก     มีจิตวิบัติเพราะเปนจิตเสีย. 
           บทวา ปทุฏมนสงฺกปฺโป  ไดแก  มีจิตดุราย  เหมือนโคเขาคม. 
           บทวา    มุฏสฺสติ    ไดแก    หลงลืมสติ    คือ    ระลึกไมไดวา 
สิ่งท่ีตนทําแลวในที่นี้ยอมหายไปในท่ีนี้ เหมือนกาวาง (กอน) ขาวไวแลว 
(ก็ลืม) ฉะน้ัน. 
           บทวา   อสมฺปชาโน   ไดแก    ไมมีปญญา   คือ   เวนจากการ 
กําหนดขันธเปนตน. 
           บทวา   อสมาหิโต  ไดแก    ไมมั่นคง  เพราะไมมีอุปจารสมาธิ 
และอัปปนาสมาธิ  เหมือนเรือท่ีผูกไวแลว  (กย็ังโคลง)  เพราะกระแสนํ้า 
เชี่ยวฉะน้ัน.  
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           บทวา  วิพฺภนฺตจิตฺโต  ไดแก    มีใจหมุนไป  (ฟุงซาน) -เหมือน   
ขาศึกถูกลอมกลางทางฉะน้ัน.  
           บทวา ปกฺกตินฺทฺริยา ไดแก    ไมสํารวมอินทรีย  เหมือนคฤหัสถ 
มองดูลูกชายลูกสาว  ชื่อวา  เปนผูไมสํารวมอินทรียฉะนั้น. 
           บทวา ฉวาลาต ไดแก    ดุนฟนในท่ีที่เผาศพ. 
           บทวา   อุภโต   ปทิตฺต   มชฺเฌ   คูถคต   ไดแก    ดุนฟนเผาศพ 
ยาวประมาณ    ๘    นิ้ว    ถูกไฟไหมในที่ทั้งสอง    (ปลายทั้งสองขาง) 
(สวน) ตรงกลางเปอนคูถ. 
           บทวา   เนว   คาเม   ความวา    ก็ถาวา   ดุนฟนเผาศพน้ันจะพึง 
สามารถนําไปใชประโยชนเปนแอก  คันไถ  กลอนเรือน  เพลารถ  และ 
หวงดุม   เปนตนไดไซร  ก็พึงใชประโยชนเปนฟนในบานได   ถาจะพึง 
สามารถนําไปใชประโยชนเปนฟน    เครื่องลาดและเตียงนอยเปนตน 
ในกระทอมนาไดไซร  กพึ็งใชประโยชนเปนฟนในปาได แตเพราะเหตุที่ 
ไมสามารถนําไปใชประโยชนไดทั้งสองทาง  ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสไวอยางนี้.                                                     
           บทวา   คิหิโภคา   ปริหีโน   ความวา    เม่ือเหลาคฤหัสถผูอยูใน 
(บาน)   เรือน   แบงไทยธรรม   (ถวาย)   โภคะสวนใดเปนสวนท่ีเธอจะ 
พึงได  ก็เสื่อมแลวจากโภคะสวนน้ันนั่นแล. 
           บทวา    สามฺตฺถฺจ  ความวา    และ   (ไมทํา)   ประโยชน 
คือคุณเครื่องความเปนสมณะที่กุลบุตรดํารงอยูในโอวาทของอุปชฌาย 
และอาจารยแลวพึงบรรลุไดดวยอํานาจปริยัติและปฏิเวธ (ใหปริบูรณ).  
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           ก็แลอุปมา  (วาดวยดุนฟนเผาศพ)  นี้ พระศาสดาทรงนํามามิใช   
ดวยอํานาจของภิกษุผูทุศีล     แตทรงนํามาดวยอํานาจบุคคลผูมีศีล  
บริสุทธิ์ (แต) เกียจครานถูกโทษ ทั้งหลายมีอภิชฌาเปนตนครอบงําแลว. 
 

    อกุศลวิตกทําใหคนเปนเหมือนดุนฟนเผาศพ 
           ถามวา     เพราะเหตุไร     พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเริ่มวา 
ตโยเม  ภิกฺขเว ไว ? 
           ตอบวา  ทรงเริ่มไวเพ่ือแสดงวา   สภาพของบุคคลน้ีที่เปรียบ 
เหมือนดุนฟนเผาศพ  มารดาบิดามิไดทําให  อุปชฌายอาจารยมิไดทําให 
แตอกุศลวิตกเหลาน้ี (ตางหาก) ทําให. 
           บทวา  อนมิิตฺต  วา  สมาธ ึ ไดแก    สมาธิในวิปสสนา อธิบายวา 
สมาธิในวิปสสนานั้น    พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา     อนมิิตตะ 
(ไมมีนิมิต) เพราะถอนนิมิตท้ังหลายมีนิมิตวาเท่ียงเปนตนได. 
           อน่ึง    ในพระบาลตีอนน้ีพึงทราบความวา    สติปฏฐาน ๔ 
ระคนกัน   (สวน)   อนมิติตสมาธิ   (สมาธิที่ไมมีนิมิต)   เปนบุรพภาค 
(สวนเบื้องตน) อีกอยางหน่ึง  อนิมิตตสมาธิ  ระคนกัน (สวน) สติปฏฐาน 
เปนบุรพภาค. 
 

                   อนิมิตตสมาธิถอนทิฏฐิ  ๒  อยาง 
           คําน้ีวา  เทฺวมา  ภกิฺขเว  ทฏิ ิโย  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวเพ่ือ 
แสดงวา อนิมิตตสมาธิภาวนา  ยอมเปนไปเพ่ือละมหาวิตกท้ัง ๓ เหลาน้ี 
อยางเดียวเทาน้ันหามิได  แตยังถอนสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิไดอีกดวย. 
บทวา น  วชฺชวา  อสฺส  ไดแก  เราพึงเปนผูไมมีโทษ.  
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           บทที่เหลือในพระบาลีนี้งายทั้งนั้น.  
           พระผูมีพระภาคเจายังทรงเทศนาในสูตรแมนี้ใหวนเวียนอยูกับ  
ภพ ๓ แลว  จดยอด (ใหจบลง) ดวยอรหัตตผลดวยประการดังพรรณนา 
มาฉะนี้.                     
           เวลาจบเทศนา  ภิกษุ   ๕๐๐  รูป  ไดบรรลุอรหัตตผลพรอมดวย 
ปฏิสัมภิทาท้ังหลาย. 
                          จบอรรถกถาปณโฑลยสูตรที่  ๘ 
 
                         ๙.  ปาลิเลยยสูตร  
 
     วาดวยการรูเห็นที่ทําใหสิ้นอาสวะ 
 
           [๑๗๐]   สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ โฆสิตาราม 
ใกลพระนครโกสัมพี.     ครั้งน้ันแล   เปนเวลาเชา   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงผาอันตรวาสก     ทรงถือบาตรและจีวร     เสด็จเขาไปยังพระนคร 
โกสัมพีเพ่ือบิณฑบาต.     ครั้นเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในพระนครโกสัมพี 
แลว.   ในเวลาปจฉาภัต     เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว     ทรงเก็บงํา 
เสนาสนะดวยพระองคเอง     ทรงถือบาตรและจีวร     มิไดรับสั่งเรียก 
พวกภิกษุที่เปนอุปฏฐาก   มิไดตรัสอําลาพระภิกษุสงฆ   พระองคเดียว 
ไมมีเพ่ือนเสด็จหลีกไปสูที่จาริก. 
           [๑๗๑]   ครั้งน้ันแล     ภิกษุรูปหนึ่ง     เมื่อพระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จไปแลวไมนาน ไดเขาไปหาทานพระอานนทจนถึงท่ีอยู   ครั้นแลว 
ไดกลาวกะทานพระอานนทวา     มาเถอะทานพระอานนท    พระผูมี-  
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พระภาคเจาทรงเก็บงําเสนาสนะดวยพระองคเอง  ทรงถือบาตรและจีวร   
มิไดทรงรับสั่งเรียกพวกภิกษุที่เปนอุปฏฐาก    มิไดตรัสอําลาภิกษุสงฆ  
พระองคเดียว    ไมมีเพ่ือน    เสด็จหลกีไปสูที่จาริก.    ทานพระอานนท 
ไดตอบวา  อาวุโส  สมัยใด พระผูมีพระภาคเจาทรงเก็บงําเสนาสนะดวย 
พระองคเอง  ทรงถือบาตรและจีวร  มไิดทรงรับสั่งเรียกพวกภิกษุที่เปน 
อุปฏฐาก  มไิดตรัสอําลาภิกษุสงฆ พระองคเดียว ไมมีเพ่ือน เสด็จหลีก 
ไปสูที่จาริก    สมัยนั้น    พระผูมีพระภาคเจายอมทรงพระประสงคที่จะ 
ประทับแตพระองคเดียว สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจายอมเปนผูอันใคร ๆ 
ไมพึงติดตาม.                                      
           [๑๗๒]   ครั้งน้ันแล    พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเที่ยวจาริกไปโดย 
ลําดับ  เสด็จถึงปาปาลิเลยยกะ   ขาววา  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู 
ณ  ควงไมรังอันเจริญ  ในปาปาลิเลยยกะนั้น  ครั้งน้ันแล  ภิกษุมากรูป 
ดวยกัน    ไดเขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู    ครั้นแลวตางก็สนทนา 
ปราศรัยกับทานพระอานนท   ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน 
ไปแลว    นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง.  ครั้นแลวไดพากันกลาวกะทาน 
พระอานนทวา ทานอานนท นานแลวท่ีพวกผมไดสดับธรรมีกถาเฉพาะ 
พระพักตรพระผูมีพระภาคเจา    ทานอานนท    พวกผมปรารถนาที่จะ 
สดับธรรมีกถาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา     ลําดับนั้นแล 
ทานพระอานนทพรอมกับภิกษุเหลานั้น     พากันเขาไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจาถึงที่ประทับ    ณ   โคนไมรังอันเจริญ    ในปาปาลิเลยยกะ 
ครั้นแลวตางถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา แลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นแลวพระผูมีพระภาคเจาทรงยังภิกษุเหลาน้ันใหเห็นแจงใหสมาทาน 
ใหอาจหาญ  ใหราเริงดวยธรรมีกถา.  
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           [๑๗๓]    กโ็ดยสมัยนั้นแล     ภิกษุรูปหน่ึงไดเกิดความปริวิตก    
แหงใจข้ึนวา  เมื่อบุคคลรูอยางไร  เห็นอยางไรหนอ  อาสวะทั้งหลายจึง 
สิ้นไปโดยลาํดับ ?     พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความปริวิตกแหงใจ 
ของภิกษุนั้นดวยพระทัย       จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราแสดงธรรมดวยการเลือกเฟน แสดงสติปฏฐาน  ๔ 
ดวยการเลือกเฟน   แสดงสัมมัปปธาน   ๔   ดวยการเลือกเฟน   แสดง 
อิทธิบาท  ๔   ดวยการเลือกเฟน  แสดงอินทรีย  ๕   ดวยการเลือกเฟน 
แสดงพละ  ๕  ดวยการเลือกเฟน  แสดงโพชฌงค  ๗  ดวยการเลือกเฟน 
แสดงอริยมรรคมีองค  ๘  ดวยการเลือกเฟน.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  
เราไดแสดงธรรมดวยการเลือกเฟนเชนนี้.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ธรรมอันเราแสดงดวยการเลือกเฟนเชนนี้     เออก็มีภิกษุบางรูปใน 
ธรรมวินัยนี้     ยังเกิดความปริวิตกแหงใจข้ึนวา     เมื่อบุคคลรูอยางไร 
เห็นอยางไรหนอ  อาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปโดยลาํดับ ? 
           [๑๗๔]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็เม่ือบุคคลรูอยางไร  เห็นอยางไร 
อาสวะทั้งหลายจึงส้ินไปโดยลําดับ?     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปถุุชนใน 
โลกนี ้   ผูมิไดสดับแลว    ไมไดเห็นพระอริยเจาท้ังหลาย    ไมฉลาดใน 
อริยธรรม  มไิดรับแนะนําในอริยธรรม  ไมไดเห็นสัตบุรุษ  ไมฉลาดใน 
สัปปุริสธรรม    ไมไดรับแนะนําในสัปปุริธรรม    ยอมตามเห็นรูป 
โดยความเปนอัตตา   ตูกอนภิกษุทั้งหลาย    กก็ารตามเห็นดังน้ันแลเปน 
สังขาร.   ก็สงัขารนั้น  มีอะไรเปนตนเหตุ   มีอะไรเปนเหตุกอใหเกิดข้ึน 
มีอะไรเปนผูกอเกิด    มีอะไรเปนตนกําเนิด?     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สังขารนั้นเกิดจากตัณหาท่ีเกิดข้ึนแกปุถุชนผูมิไดสดับแลว     ผูอันความ 
เสวยอารมณที่เกิดแตอวิชชาสัมผัสถูกตองแลว.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ดวยประการฉะน้ีแล  แมสังขารน้ันก็ไมเที่ยง   ปจจัยปรุงแตง  อาศัยเหตุ  
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เกิดข้ึน แมตัณหานั้น แมเวทนาน้ัน แมผัสสะน้ัน แมอวิชชานั้น  ก็ไมเที่ยง   
อันปจจัยปรุงแตงอาศัยเหตุเกิดข้ึน.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อบุคคลรูอยู 
แมอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ อาสวะทั้งหลายยอมส้ินไปโดยลําดับ.            
           [๑๗๕]   ปถุุชนยอมไมตามเห็นรูปโดยความเปนอัตตาเลย 
แตวาตามเห็นอัตตามีรูป  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็การตามเห็นดังน้ันเปน 
สังขาร ก็สังขารนั้นมีอะไรเปนตนเหตุ มีอะไรเปนเหตุใหเกิดข้ึน มีอะไร 
เปนผูกอเกิด  มีอะไรเปนตนกําเนิด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สังขารนั้นเกิด 
จากตัณหาที่เกิดข้ึนแกปุถุชนผูมิไดสดับ     ผูอันความเสวยอารมณที่เกิด 
แตอวิชชาสัมผัสถูกตองแลว.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ดวยประการฉะน้ีแล 
แมสงัขารนั้น     ก็ไมเที่ยง     อันปจจัยปรุงแตงอาศัยเหตุเกิดข้ึนแม 
แมตัณหานั้น    แมเวทนาน้ัน     แมผัสสะน้ัน     แมอวิชชานั้นก็ไมเที่ยง 
อันปจจัยปรุงแตง  อาศัยเหตุเกิดข้ึน.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อบุคคลรูอยู 
แมอยางนี้  เห็นอยูอยางนี้  อาสวะทั้งหลายยอมส้ินไปโดยลําดับ.           
           [๑๗๖]    ปถุุชนยอมไมตามเห็นรูปโดยความเปนอัตตาเลย 
ยอมไมตามเห็นอัตตามีรูป แตวาตามเห็นรูปในอัตตา. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็การตามเห็นดังนั้นแลเปนสังขาร      ก็สังขารน้ันมีอะไรเปนตนเหตุ 
มีอะไรเปนเหตุใหเกิดข้ึน    มีอะไรเปนผูกอเกิด     มีอะไรเปนแดนเกิด ?  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สังขารนั้นเกิดจากตัณหาที่เกิดข้ึนแกปุถุชนผูมิได 
สดับ     ผูอันความเสวยอารมณที่เกิดแตอวิชชาสัมผัสถูกตองแลว.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ดวยประการฉะน้ีแล   แมสังขารน้ันก็ไมเที่ยง 
อันปจจัยปรุงแตง     อาศัยเหตุเกิดข้ึน     แมตัณหานั้น     แมเวทนาน้ัน 
แมผัสสะน้ัน แมอวิชชานัน้ก็ไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยเหตุเกิดข้ึน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เมือ่บุคคลรูอยูแมอยางนี้         เห็นอยูอยางนี้ 
อาสวะทั้งหลายยอมส้ินไปโดยลําดับ.  
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           [๑๗๗]   ปุถชุนยอมไมตามเห็นรูปโดยความเปนอัตตาเลย    ยอม      
ไมตามเห็นอัตตามีรูป     ยอมไมตามเห็นรูปในอัตตา     แตวาตามเห็น 
อัตตาในรูป.        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็การตามเห็นดังน้ันแลเปนสังขาร 
ก็สังขารน้ันมีอะไรเปนตนเหตุ    มีอะไรเปนเหตุใหเกิดข้ึน    มอีะไรเปน 
ผูกอเกิด มีอะไรเปนตนกําเนิด.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังขารนั้นเกิดจาก 
ตัณหาที่เกิดข้ึนแกปุถุชนผูมิไดสดับ     ผูอันความเสวยอารมณที่เกิดแต 
อวิชชาสัมผัสถูกตองแลว.    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ดวยประการฉะน้ีแล 
แมสังขารน้ันก็ไมเที่ยง  อันปจจัยปรุงแตงอาศัยเหตุเกิดข้ึน แมตัณหานั้น 
แมเวทนาน้ัน   แมผัสสะน้ัน   แมอวิชชานั้นก็ไมเที่ยง   อันปจจัยปรุงแตง 
อาศัยเหตุเกิดข้ึน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     บุคคลรูอยูแมอยางนี้   เห็นอยู 
อยางนี้  อาสวะทั้งหลายยอมส้ินไปโดยลําดับ. 
           [๑๗๘]   ปุถชุนยอมไมตามเห็นรูปโดยความเปนอัตตาเลย 
ยอมไมตามเห็นอัตตามีรูป  ยอมไมตามเห็นรูปในอัตตา  ยอมไมตามเห็น 
อัตตาในรูป  แตวาตามเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตา ฯลฯ  แตวาตามเห็น 
อัตตามีเวทนา  ฯลฯ   แตวาตามเห็นเวทนาในอัตตา  ฯลฯ  แตวาตามเห็น 
อัตตาในเวทนา   ฯลฯ   แตวาตามเห็นสัญญาโดยความเปนอัตตา   แตวา 
ตามเห็นอัตตามีสัญญา  ฯลฯ  แตวาตามเห็นสัญญาในอัตตา   ฯลฯ  แตวา 
ตามเห็นอัตตาในสัญญา  ฯลฯ  แตวาตามเห็นสังขารโดยความเปนอัตตา 
ฯลฯ   แตวาตามเห็นอัตตามีในสัญญา   ฯลฯ   แตวาตามเห็นสังขารโดย 
ความเปนอัตตา  ฯลฯ  แตวาตามเห็นอัตตามีสังขาร   ฯลฯ  แตวาตามเห็น 
สังขารในอัตตา  ฯลฯ   แตวาตามเห็นอัตตาในสังขาร  ฯลฯ  แตวาตามเห็น 
วิญญาณโดยความเปนอัตตา  ฯลฯ  แตวาตามเห็นอัตตามีวิญญาณ  ฯลฯ 
แตวาตามเห็นวิญญาณในอัตตา   ฯลฯ   แตวาตามเห็นอัตตาในวิญญาณ. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็การตามเห็นดังน้ันแลเปนสังขาร    ก็สงัขารนั้น  
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มีอะไรเปนตนเหตุ    มีอะไรเปนเหตุกอใหเกิดข้ึน    มีอะไรเปนผูกอเกิด  
มีอะไรเปนตนกําเนิด      สังขารนั้นเกิดจากตัณหาท่ีเกิดข้ึนแกปุถุชน  
มิไดสดับ     ผูอันความเสวยอารมณที่เกิดแตอวิชชาสัมผัสถูกตองแลว 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ดวยประการฉะน้ีแล     แมสงัขารนั้นก็ไมเที่ยง 
อันปจจัยปรุงแตงอาศัยเหตุเกิดข้ึน    แมตัณหานั้น    แมเวทนาน้ัน    แม 
ผัสสะน้ัน   แมอวิชชานั้นก็ไมเที่ยง   อันปจจัยปรุงแตงอาศัยเหตุเกิดข้ึน.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อบุคคลรูอยูแมอยางนี้   เห็นอยูอยางนี้   อาสวะ 
ทั้งหลายยอมส้ินไปโดยลําดับ.                               
           [๑๗๙]   ปุถชุนยอมไมตามเห็นรูปโดยความเปนอัตตาเลย    ฯลฯ 
ยอมไมตามเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตา  ฯลฯ  ยอมไมตามเห็นสัญญา 
โดยความเปนอัตตา    ฯลฯ   ยอมไมตามเห็นสังขารโดยความเปนอัตตา 
ฯลฯ ยอมไมตามเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตา ฯลฯ แตวาเปนผูมีทิฏฐินี้ 
วาอัตตาก็อันนั้น     โลกกอั็นนั้น     เรานั้นละโลกน้ีไปแลวจักเปนผูเที่ยง 
ยั่งยืน  มั่นคงมีความไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็ทิฏฐิความเห็นวาเที่ยงเชนนั้นเปนสังขาร    ก็สังขารน้ันมีอะไรเปนเหตุ 
ฯลฯ.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อบุคคลรูอยูแมอยางนี้    เห็นอยูอยางนี้ 
อาสวะทั้งหลายยอมส้ินไปโดยลําดับ.  
           [๑๘๐]    ปถุุชนยอมไมตามเห็นรูปโดยความเปนอัตตาเลย    ฯลฯ 
ยอมไมตามเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตา  ฯลฯ  ยอมไมตามเห็นสัญญา 
โดยความเปนอัตตา    ฯลฯ    ยอมไมตามเห็นสังขารโดยความเปนอัตตา 
ฯลฯ  ยอมไมตามเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตา  ฯลฯ  เปนผูไมมีทิฏฐิ 
เชนนี้วา   อัตตาก็อันนั้น   โลกก็อันนัน้   เรานั้นละโลกนี้ไปแลวจักเปน 
เที่ยง   ยั่งยืน   มั่นคง   มีความไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา   แตวาเปน  
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ผูมีทิฏฐิเชนนี้วา   เราไมพึงมี   และบริขารของเราไมพึงมี   เราจักไมมี   
บริขารของเรา จักไมมี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ทิฏฐิความเห็นวาขาดสูญ 
เชนนั้นเปนสังขาร ก็สังขารนั้นมีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เมื่อบุคคลแมรูอยูอยางนี้   เห็นอยูอยางนี้    อาสวะท้ังหลายยอมส้ินไป 
โดยลําดับ.     
           [๑๘๑]     ปุถชุนยอมไมตามเห็นรูปโดยความเปนอัตตาเลย     ฯลฯ 
ยอมไมตามเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตา  ฯลฯ  ยอมไมตามเห็นสัญญา 
โดยความเปนอัตตา    ฯลฯ    ยอมไมตามเห็นสังขารโดยความเปนอัตตา 
ฯลฯ  ยอมไมตามเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตา  ฯลฯ  เปนผูไมมีทิฏฐิ 
เชนนี้วา    อัตตาก็อันนั้น   โลกก็อันนัน้   เรานั้นละโลกนี้ไปแลวจักเปน 
ผูเที่ยง   ยั่งยืน   มั่นคง   มีความไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา   และเปน 
ผูไมมีทิฏฐิเชนนี้วา  เราไมพึงมี  และบริขารของเราไมพึงมี  เราจักไมมี 
บริขารของเราจักไมมี     แตวายังเปนผูมีความสงสัย     เคลือบแคลง 
ไมแนใจในสัทธรรม.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ความเปนผูมีความสงสัย 
เคลือบแคลง ไมแนใจในสัทธรรมเชนน้ันเปนสังขาร ก็สังขารน้ันมีอะไร 
เปนเหตุ    มอีะไรเปนเหตุใหเกิดข้ึน    มีอะไรเปนผูกอเกิด    มอีะไร 
เปนตนกําเนิด.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สังขารน้ันเกิดจากตัณหาท่ีเกิดข้ึน 
แกปุถุชนผูมไิดสดับผูอันความเสวยอารมณที่เกิดแตอวิชชาสัมผัส 
ถูกตอง.    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ดวยประการฉะน้ีแล    แมสงัขารนั้นก็ 
ไมเที่ยง  อันปจจัยปรุงแตงอาศัยเหตุเกิดข้ึน  แมตัณหานั้น  แมเวทนาน้ัน 
แมผัสสะน้ัน แมอวิชชานัน้ก็ไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยเหตุเกิดข้ึน. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อบุคคลแมรูอยูอยางนี้   เห็นอยูอยางนี้   อาสวะ 
ทั้งหลายยอมส้ินไปโดยลําดับ. 
                                    จบ  ปาลิเลยยสูตรที่  ๙  
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            อรรถกถาปาลิเลยยสูตรท่ี  ๙    
 
           พึงทราบวินิจฉัยในปาลิเลยยสูตรท่ี  ๙  ดังตอไปนี้ :-  
 

                  ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทะเลาะกัน 
           บทวา   จาริก    ปกกฺามิ    ความวา    ในคราวท่ีภิกษุชาวเมือง 
โกสัมพีทะเลาะกัน  วันหนึ่ง  พระศาสดาจึงทรงนําเรื่องของพระเจาทีฆี- 
ติโกศลมาแลวตรัสสอนดวยพระคาถาท้ังหลายมีอาทิวา 
                       ไมวาในกาลไหนๆ ในโลกนี้  เวรท้ังหลาย 
                   ไม (เคย) ระงับดวยเวรเลย. 
           วันนั้น   เมื่อภิกษุเหลาน้ันกําลังทะเลาะกันอยู   ราตรีกส็วางแลว 
แมวันที่สองพระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสเรื่องนั้นซ้ําอีก.     แมวันนั้น 
เมื่อภิกษุเหลาน้ันยังคงทะเลาะกันอยูเหมือนเดิม     ราตรีก็สวางแลว 
ถึงวันที่ ๓ พระผูมีพระภาคเจาก็ยังตรัสเรื่องนั้นซ้ําอีกแล. 
 

                พระพุทธเจาเสด็จจาริกไปองคเดียว 
           ครั้นแลว       ภิกษุรูปหน่ึง     จึงไดกราบทูลกะพระองคอยางนี้ 
วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงขวนขวายนอย 
หม่ันประกอบการประทับอยูเปนสุขในปจจุบันอยูเถิด  ขาพระองค 
ทั้งหลายจักปรากฏ   เพราะความบาดหมาง    ทะเลาะวิวาทกันครั้งนี้เอง 
พระศาสดาทรงดําริวา     โมฆบรุุษเหลาน้ีมีจิตถูกโทสะครอบงําแลวแล 
เราตถาคตไมสามารถจะไกลเกลี่ยโมฆบุรุษพวกน้ีใหยอมกันไดเลย 
ดังน้ีแลวทรงดําริ  (อีก) วา ประโยชนอะไรของเราตถาคตกับโมฆบุรุษ 
เหลาน้ี เราตถาคตจักอยูดวยการเท่ียวจาริกไปคนเดียว.                
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           พระศาสดาทรงดําริอยางนี้แลว  รุงเชาครั้นทรงชําระพระวรกาย    
เรียบรอยแลว     จึงไดเสด็จ     (ออก)     เที่ยวบิณฑบาตในเมืองโกสัมพี 
มิไดตรัสเรียกใคร ๆ  (ใหตามเสด็จไปดวย)    พระองคเดียวเทานั้นเสด็จ 
หลีกจาริกไปไมมีเพ่ือนสอง. 
           พระเถระกลาวคํานี้วา   ยสฺม ึ  อาวุโส   สมเย   ก็เพราะทานได 
ทราบการเสด็จเที่ยวไปของพระผูมีพระภาคเจาท้ังหมดวา     วันนี้ 
พระผูมีพระภาคเจาจักเสด็จหลีกไปกับภิกษุรูปเดียว    วันนี้จักเสด็จ 
หลีกไปกับภิกษุสองรูป  วันนี้จักเสด็จหลีกไปกับภิกษุ  ๑๐๐  รปู  วันนี ้
จักเสด็จหลีกไปกับภิกษุ  ๑,๐๐๐ รูป และวันนี้จักเสด็จหลีกไปเพียงลําพัง 
พระองคเดียว    คือ    การเสด็จเที่ยวไปของพระผูมีพระภาคเจาท้ังหมด 
ปรากฏคือ  แจมแจงแกพระเถระนั้น. 
 

                         เสด็จสูปาปาลิเลยยกะ 
           บทวา    อนุปุพฺเพน   ความวา        พระผูมพีระภาคเจา 
เสด็จเที่ยวบิณฑบาตไปตามลําดับคามนิคม       พลางประสงคจะโปรด 
ภิกษุผูอยูดวยการเท่ียวจาริกไปแตลําพัง    จึงไดเสด็จไปยังพาลกโลณ- 
การคาม. 
           ณ  พาลกโลณการคามน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสอานิสงสใน 
การอยูดวยการเท่ียว   (จาริก)   ไปตามลําพัง   แกพระภัคคุเถระตลอด 
เวลาหลังเสวยพระกระยาหารเสร็จ    (ในเวลากลางวัน)    และตลอดท้ัง 
๓  ยามในเวลากลางคืน  รุงข้ึนทรงมีพระเถระนั้นเปนปจฉาสมณะเสด็จ 
เที่ยวบิณฑบาตแลวทรงใหพระเถระนั้นกลับในที่นัน้นั่นเอง   ทรงดําริวา 
เราตถาคตจักโปรดกลุบตุร  ๓  คน  (ภิกษุ   ๓  รูป)  ผูอยูดวยกนัดวย  
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ความสมัครสมาน  จึงไดเสด็จพุทธดําเนิน  (ตอไป)  ยังปาปาจีนวังสะ.     
พระองคไดตรัสอานิสงสในการอยูดวยกันดวยความสมัครสมานแก 
ภิกษุทั้ง  ๓  รูปนั้นตลอดคืน  (แลวรุงเชาเสด็จออกบิณฑบาต)  ทรงให 
ภิกษุทั้ง ๓ รปูนั่นกลับในที่นั้นนั่นเอง แลวเสด็จหลีกมุงสูเมืองปาลิเลยยกะ 
ตามลําพังพระองคเดียว เสด็จถึงเมืองปาลิเลยยกะตามลําดับ  ดวยเหตุนั้น 
พระสังคีติกาจารยจึงกลาววา   พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะเสด็จจาริกไป 
ตามลําดับ  ก็ไดเสด็จไปทางเมืองปาลิเลยยกะ. 
 

                        ชางอุปฏฐากพระพุทธเจา 
           บทวา ภทฺทสาลมูเล ความวา     ชาวเมืองปาลิเลยยกะถวายทาน 
แดพระผูมีพระภาคเจาแลว      ไดพากันสรางบรรณศาลาถวาย 
พระผูมีพระภาคเจาในราวปาชื่อรักขิตะ.      ซึ่งอยูไมไกลจากปา 
ปาลิเลยยกะ     ทลูอาราธนาพระผูมีพระภาคเจาใหประทับอกวา 
ขอนิมนตพระองคประทับอยูในบรรณคาลาน้ีเถิด. 
           ก็แล     ตนสาละบางตนในราวปาน้ันนั่นแล     เปนตนไมใหญ 
ประเสริฐ  จึงเรียกวา ภัททสาละ  พระผูมีพระภาคเจาเขาไปอาศัยเมือง 
นั้นประทับอยูที่โคนตนไมนั้น   (ซึ่งอยู)   ใกลบรรณศาลาในราวปาน้ัน 
ดวยเหตุนั้นพระสังคีติกาจารยจึงกลาววา ภทฺทสาลมูเล. 
           ก็เม่ือพระถาคตประทับอยูในราวปาน้ันอยางนั้น     ชางพลาย 
ตัวหนึ่ง    ถกูพวกชางพังและลูกชางเปนตน    เบียดเสียดในสถานท่ี 
ทั้งหลายมีสถานที่ออกหากินและสถานที่ลงทานํ้าเปนตน     เมือ่หนาย 
(ที่จะอยู)  ในโขลง  คิดวา  เราจะอยูกับชางพวกนี่ไปทําไม  จึงละโขลง 
(ออก)   ไปยงัถิ่นมนุษย  เห็นพระผูมีพระภาคเจาในราวปาปาลิเลยยกะ  
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(ทันทีที่เห็น)  ใจก็สงบเยือกเย็นประหน่ึงความรอนท่ี ถูกดับดวยนํ้าพันหมอ.   
ไดยืนอยูใกลพระคาสดา.  
           นับแตนั้นมา  ชางนั้นก็ทําวัตรปฏิบัติถวายพระศาสดา  ถวายนํ้า 
บวนพระโอษฐ  นําน้ําสรงมาถวาย    ถวายไมสีฟน  กวาดบริเวณ 
นําผลไมมีรสอรอยจากปามาถวายพระคาสดา. พระศาสดาก็ทรงเสวย. 
คืนวันหน่ึง     พระศาสดาเสด็จจงกรมแลวประทับนั่งบนแผนหิน. 
ฝายชางพลายก็ยืนอยูในท่ีใกลๆ.     พระคาสดาทรงเหลียวมองดาน 
พระปฤษฎางคแลว    มองไมเห็นใคร ๆ เลย    เหลยีวมองดานหนาและ 
ดานพระปรัศวทั้งสอง ก็มองไมเห็นใคร ๆ เลยอยางนั้น (เหมือนกัน). 
           ขณะนั้นพระองคเกิดพระดําริข้ึนวา    สุขแทหนอ    ที่เราตถาคต 
อยูแยกจากภิกษุผูกอความบาดหมางกันเหลาน้ัน.  ฝายชางพลายก็คิดถึง 
เหตุเปนตนวา     ไมมีชางเหลาอ่ืนคอยเค้ียวกินกิ่งไมที่เราโนมลง     แลว 
เกิดความคิดข้ึนวา    สุขแทหนอที่เราอยูชางเดียว    เราไดทําวัตรถวาย 
พระศาสดา. 
           พระศาสดาตรวจดูพระดําริของพระองคแลวทรงดําริวา     จิต 
ของเราตถาคตเปนเชนนี้กอน   จิตของชางเปนเชนไรหนอแล   ทรงเห็น 
จิตของชางนั้นเปนเชนนั้นเหมือนกัน   จึงทรงดําริวา   จิตของเราทั้งสอง 
เหมือนกัน  ดังน้ีแลว ทรงเปลงอุทานน้ีวา 
                         จิตของชางตัวประเสริฐผูมีงางอน  กบัจิต 
                   อันประเสริฐ  (ของเราตถาคต) นี้  ยอมเขากันได  
                   (และ)  ไมวาจะเปนใคร  ถายินดีอยูในปา (จิต 
                   ของเขากับจิตของเราตถาคตยอมเขากันไดทั้งน้ัน)  
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           บทวา อถโข  สมุพหุลา  ภกิฺข ู ความวา    ครั้งน้ัน เมื่อพระตถาคต   
ประทับอยูในปาปาลิเลยยกะนั้น  ดังพรรณนามานี้  ภิกษุ  ๕๐๐  รูปที่  
จําพรรษาอยูในทิศทั้งหลาย. 
          บทวา    เยนายสฺมา     อานนฺโท     ความวา    (ภิกษุเหลาน้ัน) 
ไมสามารถจะไปสํานักพระศาสดาตามธรรมดาของตนได     จึงเขาไป 
หาพระอานนทจนถึงท่ีอยู.     
 

                                     ศาสนาธรรม 
           บทวา     อนนฺตรา     อาสวาน     ขโย      ความวา   อรหัตตผล 
ตอจากมรรค. 
           บทวา   วิจยโส   แปลวา   ดวยการวิจัย   อธบิายวา   กําหนดดวย 
ญาณซึ่งสามารถวิจัยถึงสภาวะของธรรมเหลาน้ัน ๆ. 
           บทวา  ธมฺโม  หมายถึง  ศาสนธรรม.  พระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสดงธรรมกําหนดสวนเหลาใดมีอาทิวา    สติปฏฐาน    ๔    ไว   เพ่ือ 
ตองการประกาศสวนเหลาน้ัน พระองคจึงตรัส (พระพุทธพจนนี้ไว). 
 

                             ปฏิจจสมุปบาทยอย 
           บทวา สมนุปสฺสนา ไดแก    การพิจารณาเห็นดวยทิฏฐิ. 
           บทวา สขาโร  โส ไดแก    สังขารคือทิฏฐินั้น. 
           บทวา   ตโตโช   โส   สงฺขาโร   ความวา    สงัขารนั้นเกิดจาก 
ตัณหานั้น   อธิบายวา   ในบรรดาจิตที่สัมปยุตดวยตัณหา   สังขารนั้น 
ยอมเกิดในจิต  ๔ ดวง.  
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           บทวา  สาป    ตณฺหา   ไดแก    ตัณหาซึ่งเปนปจจัยของสังขาร   
คือทิฏฐินั้น.  
           บทวา สาป  เวทนา ไตแก    เวทนาซึ่งเปนปจจัยของตัณหานั้น. 
           บทวา   โสป   ผสฺโส   ไดแก    สัมผัสอันเกิดจากอวิชชาซ่ึงเปน 
ปจจัยของเวทนานั้น. 
           บทวา สาป  อวิชฺชา ไดแก    อวิชชาอันสัมปยุตดวยผัสสะนั้น. 
 

                       ถามีเรา    บริขารของเรากม็ี 
           บทวา   โน  จสุส  โน  จ  เม   สิยา    ความวา    ถาเราไมพึงมีไซร 
แมบริขารของเราก็ไมพึงมีดวย. 
           บทวา น  ภวิสฺสาม ิ  น  เม  ภวสิฺสติ ความวา    ก็ถาแมในอนาคต 
เราจักไมมีไซร เมื่อเปนเชนนี้ แมบรขิารของเราก็จักไมมีดวย. 
           พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาใหภิกษุนั้นสลัดทิ้งทิฏฐิที่ยึดถือไว 
แลว ๆ ตามอัธยาศัยบุคคลบาง  ตามการยักยายเทศนาบาง. 
           ในบทวา  ตโตโช  โส  สงฺขาโร  พึงทราบอธิบายวา :- 
           ถามวา   ในจิตท่ีสัมปยุตดวยตัณหาไมมีวิจิกิจฉาเลย    (แลว) 
สังขารคือวิจิกิจฉาจะเกิดจากตัณหาไดอยางไร ? 
           ตอบวา    สังขารคือวิจิกิจฉาเกิดจากตัณหาก็เพราะยังละตัณหา 
ไมได.   อธิบายวา     เมื่อตัณหาใดยังละไมได  สังขารคือวิจิกิจฉานั้นก็ 
เกิดข้ึน    พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาตัณหาน้ัน    จึงตรัสคําน้ีวา 
ตโตโช  โส  สงฺขาโร.  
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           แมในทิฏฐิก็ไดนัย  (ความหมาย) อยางเดียวกันนี้. เพราะธรรมดา   
วา  สัมปยุตตทิฏฐิ  ยอมไมมีในจิตตุปบาท  ๔  ดวง.  
           อน่ึง     สัมปยุตตทิฏฐินั้นเกิดข้ึน     เพราะละตัณหาใดไมได 
หมายเอาตัณหานั้น   ความหมายน้ีจึงใชไดแมในทิฏฐินั้น   รวมความวา 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวิปสสนาจนถึงอรหัตตผลไวในฐานะ ๒๓ ในสูตรนี้.  
                             จบ  อรรถกถาปาลิเลยยสูตรที่  ๙ 
 
                                ๑๐.  ปุณณมสูตร  
 
                      วาดวยอุปาทานขันธ  ๕  
 
           [๑๘๒]    สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ มิคารมาตุ- 
ปราสาท    ในพระวิหารบุพพาราม    ใกลพระนครสาวัตถี    พรอมดวย 
ภิกษุสงฆเปนอันมาก  กใ็นสมัยนั้นแล ในคืนวันอุโบสถข้ึน ๑๕ คํ่า เปน 
วันเพ็ญ  มีพระจันทรเต็มดวง  พระผูมีพระภาคเจาอันภิกษุสงฆหอมลอม 
แลว  ประทับนั่งอยูในที่แจง. 
           [๑๘๓]     ครั้งน้ัน   ภิกษุรูปหนึ่งลุกจากอาสนะ   หมจีวรเฉวียงบา 
ขางหน่ึง     แลวประนมมือไปทางที่พระผูมีพระภาคเจา     ไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพระองคจะพึงทูล 
ถามเหตุประการหนึ่งกะพระผูมีพระภาคเจา     ถาพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงประทานโอกาสท่ีจะพยากรณปญหาแกขาพระองค     พระผูม-ี 
พระภาคเจาตรัสตอบวา   ดูกอนภิกษุ    ถาเชนนั้นเธอจงนั่ง   ณ   อาสนะ 
ของตน   แลวถามปญหาที่เธอมุงจํานงเถิด   ภิกษุนั้นรับพระดํารัสของ 
พระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง  ณ  อาสนะของตน  ทูลถามปญหาพระผูมี- 
พระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  อุปาทานขันธ  ๕  ไดแก อุปาทาน-  
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ขันธคือรูป  ๑    อุปาทานขันธคือเวทนา  ๑   อุปาทานขันธคือสัญญา  ๑   
อุปาทานขันธคือสังขาร ๑  อุปาทานขนัธคือวิญญาณ ๑  เหลาน้ีใชไหม  
พระเจาขา ? 
           พ.  ดกูอนภิกษุ  อปุาทานขันธ ๕ ไดแก  อุปาทานขันธ  คือ  รูป, 
เวทนา  สัญญา,  สังขาร, วิญญาณ เหลาน้ีแหละภิกษุ. 
 

                    วาดวยมูลแหงอุปาทานขันธ  ๕ 
          [๑๘๔]  ภิกษุนั้น ชืน่ชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา 
วา ดีแลวพระเจาขา แลวไดทูลถามปญหาที่ยิ่งข้ึนไปวา อุปาทานขันธ  ๕ 
เหลาน้ีแล  มอีะไรเปนมูลเหตุ  พระเจาขา ? 
           ภ.  ดกูอนภิกษุ    อุปาทานขันธ   ๕    เหลาน้ีแล    มีฉันทะเปน 
มูลเหตุ  ฯลฯ 
            ภิ.  อปุาทานก็อันน้ัน   และอุปาทานขันธ  ๕   ก็อันนั้น   หรือวา 
อุปาทานอ่ืนจากอุปาทานขันธ  ๕ พระเจาขา ? 
            ภ.  ดกูอนภิกษุ  อปุาทานก็อันน้ัน  และอุปาทานขันธ  ๕  ก็อันนั้น 
หามิได  และอุปาทานขันธอ่ืนจากอุปาทานขันธ ๕ ก็หามิได แตฉันทราคะ 
ในอุปาทานขันธ ๕ เหลาน้ันเปนตัวอุปาทาน. 
 

                 วาดวยฉันทราคะในอุปาทานขันธ  ๕ 
           [๑๘๕]   ภิกษุนัน้  ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา 
วา  ดีแลวพระเจาขา  แลวไดทูลถามปญหาที่ยิ่งข้ึนไปวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   ก็ฉันทราคะในอุปาทานขันธ ๕   แตกตางกันหรือ   พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสตอบวา   ตางกันภิกษุ   ดังน้ีแลวไดตรัสตอไปวา  ดูกอน  
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ภิกษุ  บุคคลบางคนในโลกน้ี  มีความปรารถนาอยางนี้วาในอนาคตกาล  
ขอเราพึงมีรูปเชนนี้  พึงมีเวทนาเชนน้ี  พึงมีสัญญาเชนนี้  พึงมีสังขาร  
เชนนี้ พึงมีวิญญาณเชนนี้.  ดูกอนภิกษุ  ฉันทราคะในอุปาทานขันธ  ๕ 
ตางกันดวยประการฉะน้ีแล.  
 

                      วาดวยเหตุที่เรียกวาขันธ  ๕ 
           [๑๘๖]   ภิกษุนั้น  ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา 
วา  ดีแลวพระเจาขา  แลวไดทูลถามปญหาที่ยิ่งข้ึนไปวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ  ขันธจึงชื่อวาขันธ? 
           ภ.  ดกูอนภิกษุรูปอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งท่ีเปนอดีต อนาคต และ 
ปจจุบัน   เปนภายในก็ดี   ภายนอกก็ดี   หยาบก็ดี   ละเอียดก็ดี   เลวก็ดี 
ประณีตก็ดี  มีในที่ไกลก็ดี  ในที่ใกลก็ดี นี้เรียกวารูปขันธ เวทนาอยางใด 
อยางหน่ึง   ฯลฯ   นี้เรียกวาเวทนาขันธ  สญัญาอยางใดอยางหน่ึง   ฯลฯ 
นี้เรียกวาสัญญาขันธ    สงัขารอยางใดอยางหน่ึง     ฯลฯ     นี้เรียกวา 
สังขารขันธ  วิญญาณอยางใดอยางหน่ึง   ทั้งท่ีเปนอดีต   อนาคต   และ 
ปจจุบัน   เปนภายในก็ดี   ภายนอกก็ดี   หยาบก็ดี   ละเอียดก็ดี   เลวก็ดี 
ประณีตก็ดี    มีในที่ไกลก็ดี    ในที่ใกลก็ดี    นี้เรียกวาวิญญาณขันธ 
ดูกอนภิกษุ   ดวยเหตุมีประมาณเทาน้ีแล  ขันธจึงชื่อวาขันธ.         
      

                        วาดวยเหตุปจจัยแหงขันธ  ๕ 
           [๑๘๗]   ภิกษุนั้น ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา 
วา  ดีแลวพระเจาขา  แลวไดทูลถามปญหาที่ยิ่งข้ึนไปวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ     อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยทําใหรูปขันธ,     เวทนาขันธ,  
สัญญาขันธ,  สังขารขันธ,  วิญญาณขันธ,  ปรากฏ ?  
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           ภ.  ดกูอนภิกษุ    มหาภูตรูป   ๔   แล   เปนเหตุเปนปจจัยทําให  
รูปขันธปรากฏ  ผัสสะเปนเหตุเปนปจจัยทําใหเวทนาขันธปรากฏ  ผัสสะ 
เปนเหตุเปนปจจัย  ทําใหสัญญาขันธปรากฏ   ผัสสะ   เปนเหตุเปนปจจัย 
ทําใหสังขารขันธปรากฏ   นามรูป   เปนเหตุเปนปจจัยทําใหวิญญาณขันธ  
ปรากฏ. 
 

                      วาดวยเหตุเกิดสักกายทิฏฐิ 
           [๑๘๘]   ภิกษุนั้น ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา 
วา  ดีแลวพระเจาขา  แลวไดทูลถามปญหาที่ยิ่งข้ึนไปวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ สักกายทิฏฐิมีไดอยางใดหนอ? 
          ภ.  ดกูอนภิกษุ   ปถุุชนในโลกนี้  ผูยังมิไดสดับ  เปนผูไมไดเห็น 
พระอริยเจา     ไมฉลาดในอริยธรรม     ไมไดรับแนะนําในอริยธรรม 
เปนผูไมไดเห็นสัตบุรุษ    ไมฉลาดในสัปปุริสธรรม    ไมไดรับแนะนํา 
ในสัปปุริสธรรม ยอมเหน็รูปโดยความเปนอัตตา ยอมเห็นอัตตามีรูป ยอมเห็น 
รูปในอัตตา    ยอมเห็นอัตตาในรูป    ยอมเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตา 
ยอมเห็นอัตตามีเวทนา  ยอมเห็นเวทนาในอัตตา  ยอมเห็นอัตตาในเวทนา 
ยอมเห็นสัญญาโดยความเปนอัตตา    ยอมเห็นอัตตามีสัญญา    ยอมเห็น 
สัญญาในอัตตา  ยอมเห็นอัตตาในสัญญา  ยอมเห็นสังขารโดยความเปน 
อัตตา ยอมเห็นอัตตามีสังขาร ยอมเห็นสังขารในอัตตา  ยอมเห็นอัตตาใน 
สังขาร  ยอมเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตา  ยอมเห็นอัตตามีวิญญาณ 
ยอมเห็นวิญญาณในอัตตา    ยอมเห็นอัตตาในวิญญาณ    ดูกอนภิกษุ  
สักกายทิฏฐิมีไดดวยอาการเชนนี้แล.  
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                    วาดวยเหตุจะไมมีสักกายทิฏฐิ    

           [๑๘๙]    ภิกษุนั้น  ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา 
วา  ดีแลวพระเจาขา  แลวไดทูลถามปญหาที่ยิ่งข้ึนไปวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ สักกายทิฏฐิยอมไมมีไดอยางไร? 
           ภ.  ดกูอนภิกษุ    อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ผูไดสดับแลวเปนผูได 
เห็นพระอริยเจา     ฉลาดในอริยธรรม     ไดรับแนะนําแลวเปนอยางดี 
ในอริยธรรม เปนผูไดเห็นสัตบุรุษ  ฉลาดในสัปปุริสธรรม ไดรับแนะนํา 
แลวเปนอยางดีในสัปปุริสธรรม      ยอมไมเห็นรูปโดยความเปนอัตตา 
ไมเห็นอัตตามีรูป    ไมเห็นรูปในอัตตา    หรือไมเห็นอัตตาในรูป    ยอม 
ไมเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตา   ไมเห็นอัตตามีเวทนา   ไมเห็นเวทนา 
ในอัตตา    หรือไมเห็นอัตตาในเวทนา   ยอมไมเห็นสัญญาโดยความ 
เปนอัตตา   ไมเห็นอัตตามีสัญญา   ไมเห็นสัญญาในอัตตา   หรือไมเห็น 
อัตตาในสัญญา    ยอมไมเห็นสังขารโดยความเปนอัตตา    ไมเห็นอัตตา 
มีสังขาร   ไมเห็นสังขารมีในอัตตา   หรือไมเห็นอัตตาในสังขาร   ยอม 
ไมเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตา    ไมเห็นอัตตามีวิญญาณ    ไมเห็น 
วิญญาณในอัตตา หรือไมเห็นอัตตาในวิญญาณ  ดูกอนภิกษุ  สักกายทิฏฐิ 
ยอมไมมีดวยอาการเชนนี้แล. 
 

วาดวยคุณโทษและอุบายสลัดออกซ่ึงอุปาทานขันธ 
           [๑๙๐]    ภิกษุนั้น  ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา 
วา  ดีแลวพระเจาขา  แลวไดทูลถามปญหาที่ยิ่งข้ึนไปวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  อะไรหนอเปนคุณ  เปนโทษของรูป,  เวทนา,  สัญญา,   สังขาร,  
วิญญาณ   เปนการสลัดออกซ่ึงรูป   ซึง่เวทนา   ซึ่งสัญญา   ซึ่งสังขาร 
ซึ่งวิญญาณ?  
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           ภ.  ดกูอนภิกษุ   สุขโสมนัส  อาศัยรูปเกิดข้ึน  นี้เปนคุณของรูป      
รูปไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษของรูป  
การกําจัดฉันทราคะ  การละฉันทราคะในรูปเสียได นี้เปนการสลัดออก 
ซึ่งรูป  สุขโสมนัส  อาศัยเวทนาเกิดข้ึน  ฯลฯ  อาศัยสัญญาเกิดข้ึน  ฯลฯ 
อาศัยสังขารเกิดข้ึน    อาศัยวิญญาณเกิดข้ึน    นี้เปนคุณของวิญญาณ 
วิญญาณไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  นี้เปนโทษ 
ของวิญญาณ  การกําจัดฉันทราคะ  การละฉันทราคะในวิญญาณเสียได 
นี้เปนการสลัดออกซ่ึงวิญญาณ. 
 

  วาดวยการไมมีอหังการ  มมังการ  และมานานุสัย 
           [๑๙๑]   ภิกษุนั้น  ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา 
วา     ดีแลวพระเจาขา     แลวไดทูลถามปญหาที่ยิ่งข้ึนไปอีกวา     ขาแต 
พระองคผูเจริญ    เมื่อบุคคลรูอยูอยางไร    เห็นอยูอยางไร    จึงจะไมมี 
อหังการ    มมังการ    และมานานุสัย    ในกายที่มีวิญญาณนี้    และใน 
สรรพนิมิตภายนอก? 
           ภ.  ดกูอนภิกษุ    รูปอยางใดอยางหนึ่ง   ทั้งท่ีเปนอดีต   อนาคต 
และปจจุบัน  เปนภายในก็ดี  ภายนอกก็ดี  หยาบก็ดี  ละเอียดก็ดี  เลวก็ด ี
ประณีตก็ดี   มีในที่ไกลก็ดี   ในที่ใกลก็ดี   อริยสาวกยอมพิจารณาเห็น 
รูปทั้งหมดน้ัน    ดวยปญญาอันชอบ     ตามความเปนจริงอยางน้ีวา 
นั่นไมใชของเรา  เราไมเปนนั่น  นั่นไมใชอัตตาของเรา  เวทนาอยางใด 
อยางหน่ึง  สัญญาอยางใดอยางหน่ึง  สังขารอยางใดอยางหน่ึง  วิญญาณ 
อยางใดอยางหนึ่ง   ทั้งท่ีเปนอดีต   อนาคต   และปจจุบัน   เปนภายในก็ดี 
ภายนอกก็ดี  หยาบก็ดี  ละเอียดก็ดี  เลวก็ดี  ประณีตก็ดี  มีในท่ีไกลก็ด ี
ในที่ใกลก็ด ี    อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นวิญญาณทั้งหมดน้ัน    ดวย 
ปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา  นั่นไมใชของเรา  เราไมเปน  
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นั่น  นั่นไมใชอัตตาของเรา  ดูกอนภิกษุ  เมื่อบุคคลรูอยูอยางนี้  เห็นอยู   
อยางนี้แล   จึงจะไมมีอหังการ    มมงัการ    และมานานุสัย   ในกายท่ีมี 
วิญญาณนี้และสรรพนิมติภายนอก.  
 

     วาดวยกรรมที่อนัตตากระทําจะถูกตองอัตตา 
           [๑๙๒]   กโ็ดยสมัยนั้นแล    ภิกษุรูปหน่ึง    ไดเกิดความปริวิตก 
แหงใจข้ึนวา     ทานผูเจริญท้ังหลาย     ไดยินวา     ดวยประการดังน้ีแล 
รูปเปนอนัตตา  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ เปนอนัตตา  กรรมที ่
อนัตตากระทําแลว  จักใหผลแกอัตตาไดอยางไร.   ครั้งน้ันแล พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงทราบความปริวิตกแหงใจของภิกษุนั้นดวยพระทัยแลว 
ไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ขอท่ี  
โมฆบุรุษบางคนในธรรมวินัยนี้   เปนผูตกอยูในอํานาจอวิชชา   มีใจถูก 
ตัณหาครอบงํา     จะพึงสําคัญสัตถุศาสน    วาเปนคําสอนท่ีควรคิดให 
ตระหนักวา     ทานผูเจริญท้ังหลาย    ไดยินวา     ดวยประการดังน้ีแล 
รูปเปนอนัตตา  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  เปนอนัตตา  กรรมที ่
อนัตตากระทําแลว   จักใหผลแกอัตตาไดอยางไร?   นี้เปนเหตุ   (ฐานะ) 
ที่จะมีได     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เธอท้ังหลายอันเราไดแนะนําไวแลว 
ดวยการทวนถามในธรรมน้ัน ๆ ในบาลีประเทศน้ัน ๆ จะสําคัญความ 
ขอน้ันเปนไฉน     รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง?     ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา 
ไมเที่ยง พระเจาขา. 
           ภ.  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  เที่ยงหรือไมเที่ยง 
           ภิ.  ไมเที่ยง พระเจาขา. 
           ภ   กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา.  
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           ภิ.  เปนทุกข พระเจาขา.  
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  
ควรหรือท่ีจะตามเห็นสิ่งนั้นวา   นั่นของเรา   เรานั่นเปน  นั่นเปนตัวตน 
ของเรา.                          
           ภิ.  ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา. 
           ภ.  เพราะเหตุนั้นแล ฯลฯ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ 
ฯลฯ ยอมทราบชัดวา ฯลฯ กจิอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี  ฉะน้ีแล. 
                                      จบ  ปุณณมสูตรที่  ๑๐ 
                             จบ  ขีชชนียวรรคที่  ๓ 
 
               อรรถกถาปุณณมสูตรท่ี  ๑๐ 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในปุณณมสูตรท่ี  ๑๐  ดังตอไปนี้  :- 
           บทวา    ตทหุโปสเถ    เปนตน    ไดอธิบายไวแลวอยางพิสดาร 
ในปวารณาสูตร. 
 

                        พระถามปญญาเรื่องเบญจขันธ 
           บทวา  กิฺจ ิ เทส ไดแก     เหตุบางอยาง.    
           ถามวา       เพราะเหตุไร   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอยางนี้วา 
เธอจงนั่งบนอาสนะของตนแลวถามปญหาที่เธอจํานงหมายเถิด. 
           ตอบวา       พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้เพราะทรงทราบวา 
ไดยินวา   ภิกษุนั้นมีภิกษุเปนบริวาร  ๕๐๐   รูป   ก็เม่ือภิกษุรูปที่เปน  
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อาจารยยืน๑ ทูลถามปญหาอยู  ถาภิกษุ  (๕๐๐ รูป) นั้นนั่ง ก็เปนการทํา   
ความเคารพในพระศาสดา  (แต) ไมเปนการทําความเคารพในอาจารย 
ถายืน  ก็เปนการทําความเคารพในอาจารย  (แต)  ไมเปนการทําความ  
เคารพในพระศาสดา   เมื่อเปนเชนนี้   จิตของภิกษุเหลาน้ันก็จักฟุงซาน 
พวกเธอจักไมสามารถรองรับพระธรรมเทศนาได    แตเมื่อภิกษุรูปที่ 
เปนอาจารยนั้นนั่งถาม  จิตของภิกษุเหลาน้ันจักแนวแน  (ในอารมณเดียว) 
พวกเธอก็จักสามารถรองรับพระธรรมเทศนาได. 
           บทวา   อิเม   น ุ   โข   ภนฺเต   ความวา    พระเถระนี้อันใคร ๆ  
ไมควรพูด   (ตําหนิ)  วา  ผูที่เปนอาจารยของภิกษุต้ัง  ๕๐๐  รปู ไมรูแม 
เพียงเบญจขันธ   เนื่องจากวา    การท่ีเธอเมื่อถามปญหาจะถามเหมือน 
คนรูอยางนี้วา   อุปาทานขันธ  ๕   เหลาน้ี  ไมใชอุปาทานขันธเหลาอื่น 
ไมเหมาะเลย เพราะฉะนั้น ทานจึงถามเหมือนคนไมรู. 
           อน่ึง     แมอันเตวาสิกทั้งหลายของทานน้ัน     จักพากันคิดวา 
อาจารยของพวกเราไมพูดวาเรารู  แตเทียบเคียงกับพระสัพพัญุตญาณ 
กอนแลวจึงพูด   ดังน้ีแลว    สําคัญคําสอนของทานวา  ควรฟง  ควรเชื่อถือ 
แมเพราะเหตุนั้น  ทานจึงถามเหมือนคนไมรู. 
 

                      เบญจขันธมีฉันทะเปนมลูเหตุ 
           บทวา ฉนฺทมูลกา คือ (เบญจขันธ) มีฉันทะ  คือ  ตัณหาเปนมูล. 
           บทวา  น  โข   ภิกขฺุ   ตฺเว  อุปาทาน  เต  จ  ปฺจุปาทานกฺขนฺธา 
ความวา    เพราะเหตุที่เบญจขันธที่พนไปจากฉันทราคะไมมี     ฉะน้ัน 
๑.  ปาฐะวา  วติกฺเก  ปุจฺฉนเฺต  ฉบับพมาเปน  ฐิตเก  ปุจฺฉนฺเต  แปลตามฉบับพมา 
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พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสพระพุทธพจนบทนี้ไว.    แตเพราะเหตุที่ไมมี   
อุปาทานท่ีพนไปจากขันธทั้งโดยสหชาตปจจัยหรือโดยอารัมมณปจจัย  
ฉะน้ัน พระผูมีพระภาคเจาจึงไมตรัสวา  ปาทานมีนอกจากปาทานขันธ ๕. 
เพราะวา     เมื่อจิตท่ีสัมปยุตดวยตัณหาเปนไปอยู     รูปที่มีจิตนัน้เปน 
สมุฏฐานชื่อวา รูปขันธ.  เวนตัณหาเสีย อรูปธรรมที่เหลือจัดเปนขันธ  ๔ 
รวมความวา    ไมมีอุปาทานท่ีพนไปจากขันธทั้งโดยสหชาตปจจัย 
อน่ึง     ไมมอุีปาทานท่ีพนไปจากเบญจขันธทั้งโดยอารัมมณปจจัย 
เพราะอุปาทานทําขันธใดขันธหน่ึงในบรรดาเบญจขันธมีรูปเปนตน 
ใหเปนอารมณเกิดข้ึน. 
 

                      ฉันทราคะมีตาง ๆ  กัน 
           บทวา ฉนฺทราคเวมตฺตตา แปลวา ความท่ีฉันทราคะมีตาง ๆ กัน. 
           บทวา  เอว  โข  ภิกขฺุ  ความวา    ความที่ฉันทราคะมีตาง ๆ กัน 
พึงมีได   เพราะฉันทราคะที่มีรูปเปนอารมณอยางน้ี   ก็จะไมทําขันธใด 
ขันธหน่ึงในบรรดาขันธมีเวทนาขันธเปนตน  ใหเปนอารมณ. 
 

                                        บัญญัติ 
           บทวา    ขนฺธาธิวจน  คือ  นี้เปนบัญญัติของขันธทั้งหลาย๑. 
ก็บัญญัตินี้ไมสืบตออนุสนธิกันเลย ไมสืบตออนุสนธิกันก็จริง ถึงกระน้ัน 
คําถามก็มีอนุสนธิ (ตอเนื่องกัน) คําวิสัชนาก็มีอนุสนธิ (ตอเนื่องกัน). 
           ถึงพระเถระน้ี    ทลูถาม     (ปญหากะพระผูมีพระภาคเจา) 
ตามอัธยาศัยของภิกษุเหลาน้ัน ๆ ฝายพระศาสดาก็ทรงแก    (ปญหา) 
ตามอัธยาศัยของภิกษุเหลาน้ัน  เหมือนกัน. 
๑. ปาฐะวา  ขนฺธาติ  อย  ปฺตฺติ  ฉบับสีหลเปน  ขนธฺาน  อย  ปฺตฺติ   แปลตามฉบับสีหล  
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           บทที่เหลือในที่ทุกแหง มีความหมายงายทั้งนั้น.   
                            จบอรรถกถาปุณณมสูตรที่  ๑๐ 
           ก็แล ในสูตรแตละสูตรของวรรคนี้  (มี) ภิกษุ  ๕๐๐ รูป ไดสําเร็จ  
เปนพระอรหันตแล. 
                               จบอรรถกถาขัชชนียวรรคที่  ๓ 
 

                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้   คือ 
           ๑.  อสัสาทสูตร    ๒.  สมุทยสตูรท่ี  ๑    ๓.  สมุทยสูตรท่ี  ๒        
๔.  อรหันตสูตรท่ี  ๑   ๕.  อรหันตสูตรที่  ๒   ๖.  สีหสูตร   ๗.  ขัชชนิยสูตร 
๘.  ปณโฑลยสูตร      ๙.  ปาลิเลยยกสูตร     ๑๐.   ปุณณมสูตร.   
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                                    เถรวรรคที่  ๔   
 
                                 ๑.  อานันทสูตร 
 
วาดวยปจจัยใหมแีละไมใหมีตัณหามานะทิฏฐิ   
 
           [๑๙๓]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้  :- 
           สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ   พระวิหารเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.   ณ   ที่นั้นแล   ทาน 
พระอานนทเถระเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวกลาววา     ดูกอนอาวุโส 
ทั้งหลาย.   ภิกษุเหลาน้ันรับคําทานพระอานนทแลว.   ทานพระอานนท 
จึงไดกลาววา     ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย     ทานพระปุณณมันตานีบุตรมี 
อุปการะมากแกพวกเราเหลาภิกษุใหม      ทานกลาวสอนพวกเราดวย 
โอวาทอยางน้ีวา  ดูกอนทานอานนท  เพราะถือม่ัน  จึงมีตัณหา  มานะ 
ทิฏฐิวา เปนเรา เพราะไมถือม่ัน จึงไมมีตัณหา มานะ ทิฏฐิวา เปนเรา 
เพราะถือม่ันอะไร  จึงมีตัณหา   มานะ  ทฏิฐิวา  เปนเรา  เพราะไมถือม่ัน 
อะไร  จึงไมมีตัณหา  มานะ  ทิฏฐิวา  เปนเรา  เพราะถือม่ันรูป  เวทนา 
สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  จึงมีตัณหา  มานะ  ทิฏฐิวา  เปนเรา  เพราะ 
ไมถือม่ันรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  จึงไมมีตัณหา  มานะ 
ทิฏฐิวา   เปนเรา   ดูกอนทานอานนท   เปรียบเหมอืนสตรีหรือบุรุษรุน 
หนุมรุนสาว   มีนิสัยชอบแตงตัว   สองดูเงาหนาของตนที่กระจก   หรือ 
ที่ภาชนะน้ําอันใสบริสุทธิ์ผุดผอง   เพราะยึดถือจึงเห็น   เพราะไมยึดถือ 
จึงไมเห็น  ฉันใด  ดูกอนทานอานนท  เพราะถือม่ันรูป  เวทนา  สัญญา 
สังขาร  วิญญาณ  จึงมีตัณหา  มานะ  ทิฏฐิวา  เปนเรา  เพราะไมถือม่ัน 
รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  จึงไมมีตัณหา  มานะ  ทฏิฐิวา 



เปนเรา   ฉันนั้นเหมือนกันแล   ดูกอนทานอานนท  ทานจะสําคัญความ  
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ขอน้ันเปนไฉน  รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง.    
           อ.  ไมเที่ยง  อาวุโส. 
           ป.  เวทนา สัญญา   สังขาร วิญญาณ  เที่ยงหรือไมเที่ยง. 
           อ.   ไมเที่ยง  อาวุโส  ฯลฯ. 
           ป.   เพราะเหตุนี้แล   อริยสาวกผูสดับแลว   เห็นอยูอยางนี้  ฯลฯ 
รูชัดวา  ฯลฯ  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี  (โดยเหตุนี้แล  ขาพเจา 
จึงกลาววา) ดูกอนอาวุโส ทานพระปุณณมันตานีบุตร  เปนผูมีอุปการะ 
มากแกพวกเราเหลาภิกษุใหม  ทานสอนพวกเราดวยโอวาทน้ี  ก็เราได 
ตรัสรูธรรม   เพราะฟงธรรมเทศนาน้ีของทานพระปุณณมันตานีบุตร. 
                                     จบอานันทสูตรที่  ๑ 
 
                                เถรวรรคที่  ๔ 
 
             อรรถกถาอานันทสูตรท่ี  ๑  
 
           พึงทราบวินิจฉัย ในอานันทสูตรที่ ๑ แหงเถรวรรค ดังตอไปนี้ :- 
 

                           พระปณุณมันตานีบุตร 
           บุตรของนางพราหมณี ชื่อ มันตานี ชื่อ มันตานีบุตร. 
           บทวา  อุปาทาย  แปลวา  อาศัย  คือ  ปรารภ  ไดแก     มุงหมาย 
คือ  อิงแอบ. 
           บทวา  อสมฺีติ  โหติ  ความวา     มีธรรมเครื่องเน่ินชา  ๓  อยาง    
คือ ตัณหา  มานะ  และทิฏฐิ  ที่เปนไปอยางนี้วา  อัสม ิ (เรามี  เราเปน).  
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           บทวา ทหโร แปลวา คนหนุม.    
           บทวา  ยุวา ไดแก     ถึงพรอมดวยความเปนหนุม. 
           บทวา    มณฺฑกชาติโย    แปลวา    มีการแตงตัวเปนสภาพ    คือ 
มีปกติชอบแตงตัว. 
           บทวา  มุขนิมิตฺต แปลวา  เงาหนา.  ก็เงาหนาน้ันอาศัยกระจกเงา 
ที่ใสสะอาดจึงปรากฏ. 
           ถามวา    ก็เม่ือบุคคลมองดูกระจกเงาใสสะอาดน้ัน  เงาหนาของตน 
ปรากฏ    หรอืเงาหนาของคนอ่ืนปรากฏเลา ? 
           อาจารยทั้งหลายกลาววา          ถาเงาหนาจะพึงเปนของตนไซร 
(ไฉน) จะตองปรากฏเปนหนาอ่ืน (อีกหนาหนึ่ง) และถาเงาหนาเปนของ 
ผูอ่ืน   (อีกหนาหนึ่ง)   ไซร   ก็จะตองปรากฏไมเหมือนกันโดยสีเปนตน 
เพราะฉะนั้น   เงาหนาน้ัน   จึงไมเปนท้ังของตน   ทั้งของคนอ่ืน   แตวา 
รูปที่เห็นในกระจกน้ัน อาศัยกระจก จึงปรากฏ. 
           ถามวา   ถาจะมีเงาหนาใดปรากฏในน้ํา  เงาหนาน้ันปรากฏได 
เพราะเหตุไร ? 
           ตอบวา   ปรากฏได เพราะมหาภูตรูป (น้ํา) เปนของใสสะอาด. 
           บทวา   ธมฺโม   จ   เม   อภิสเมโก   ความวา     พระอานนทเถระ 
กลาววา   ผมไดบรรลุธรรมคือสัจจะ   ๔   ดวยญาณ   ผมจึงสําเร็จเปน 
พระโสดาบัน. 
                               จบ  อรรถกถาอานันทสูตรที่  ๑  
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                                 ๒. ติสสสูตร   
  
วาดวยปจจัยใหเกิดและไมใหเกิดโสกะ   
 
           [๑๙๔]   กรุงสาวัตถี    ฯลฯ    กส็มัยนั้น   ทานพระติสสะซึ่งเปน 
โอรสของพระปตุจฉาของพระผูมีพระภาคเจาบอกแกภิกษุหลายรูป 
อยางนี้วา     ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย     กายของขาพเจาเปนดุจภาระอัน 
หนักโดยแท  แมทิศทั้งหลายไมปรากฏแกขาพเจา     แมธรรมท้ังหลาย 
ไมแจมแจงแกขาพเจา       ถีนมิทธะยอมครอบงําจิตของขาพเจาอยู 
ขาพเจาไมยินดีประพฤติพรหมจรรย   และความสงสัยในธรรมท้ังหลาย 
ยอมเกิดมีแกขาพเจา.             
           [๑๙๕]   ครั้งน้ันแล        ภิกษุหลายรูปพากันเขาไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ถวายบังคมแลวน่ัง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นแลวจึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานติสสะผูเปนโอรสของ 
ปตุจฉาของพระผูมีพระภาคเจา บอกแกภิกษุหลายรูปวา  อาวุโสท้ังหลาย 
กายของขาพเจาเปนดุจภาระอันหนักโดยแท     แมทิศทั้งหลายยอมไม 
ปรากฏแกขาพเจา  แมธรรมท้ังหลายก็ไมแจมแจงแกขาพเจา  ถีนมิทธะ 
ยอมครอบงําจิตของขาพเจาอยู     ขาพเจาไมยินดีประพฤติพรหมจรรย 
และความสงสัยในธรรมท้ังหลาย    ยอมเกิดมีแกขาพเจา        ครั้งน้ันแล 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาแลวรับสั่งวา    ดกูอนภิกษุ 
เธอจงไปเรียกติสสภิกษุตามคําของเราวา    ทานติสสะ     พระศาสดา 
รับสั่งใหหาทาน   ภิกษุนัน้รับพระดํารัสแลวเขาไปหาทานติสสะถึงท่ีอยู 
แลวบอกแกทานติสสะอยางนี้วา  ทานติสสะ พระศาสดารับสั่งใหหาทาน 
ทานพระติสสะรับคําภิกษุนั้นแลว     เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึง 
ที่ประทับ  ถวายบังคมแลวน่ัง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลวพระผูมี-  
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พระภาคเจาไดตรัสถามทานพระติสสะวา     ดกูอนติสสะ    ทราบวา    
เธอไดบอกแกภิกษุหลายรูปวา   ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย  กายของขาพเจา 
เปนดุจภาระอันหนักโดยแท    ฯลฯ     และความสงสัยในธรรมท้ังหลาย 
ยอมเกิดมีแกขาพเจา จริงหรือ ทานพระติสสะกราบทูลวา จริงอยางนั้น 
พระเจาขา. 
           ภ.  ดกูอนติสสะ    เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    โสกะ 
ปริเทวะ  ทุกข โทมนัสและอุปายาส  ยอมบังเกิดแกบุคคลผูไมปราศจาก 
ความกําหนัด  ความพอใจ  ความรักใคร  ความกระหาย  ความเรารอน 
ความทะเยอทะยานในรูป  เพราะความท่ีรูปนั้นแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป 
ใชไหม ? 
           ต.  ใช  พระเจาขา. 
           ภ.  ดลีะ. ๆ ติสสะ     ก็ขอน้ียอมเปนอยางนี้    สําหรับบคุคล 
ผูไมปราศจากความกําหนัดในรูป    ดูกอนติสสะ    เธอจะสําคัญความ 
ขอน้ันเปนไฉน  โสกะ  ปริเทวะ   ทุกข   โทมนัสและอุปายาส  ยอมเกิดข้ึน 
แกบุคคลผูไมปราศจากความกําหนัด     ความพอใจ     ความรักใคร 
ความกระหาย  ความเรารอน  ความทะเยอทะยาน ในเวทนา  ในสัญญา 
ในสังขาร    ในวิญญาณ    เพราะวิญญาณนั้นแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป 
ใชไหม? 
            ต.  ใช พระเจาขา. 
            ภ.  ดลีะ ๆ ติสสะ    ก็ขอน้ียอมเปนอยางนี้    สําหรับบุคคลผูยัง 
ไมปราศจากความกําหนัดในวิญญาณ.  
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           [๑๙๖]   ภ.  ดูกอนติสสะ     เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   
โสกะ    ปริเทวะ    ทุกข   โทมนัสและอุปายาส    ยอมเกิดข้ึนแกบุคคล 
ผูปราศจากความกําหนัด   ความพอใจ   ความรักใคร   ความกระหาย 
ความเรารอน ความทะเยอทะยานในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
เพราะความท่ีวิญญาณแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป ใชไหม ? 
           ต.  ไมใชอยางนั้น พระเจาขา. 
           ภ.  ดลีะ ๆ ติสสะ     ก็ขอน้ียอมเปนอยางนี้    สําหรับบคุคลผู 
ปราศจากความกําหนัดในวิญญาณ   ดูกอนติสสะ   เธอจะสําคัญความ 
ขอน้ันเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ? 
           ต.  ไมเที่ยง พระเจาขา    ฯลฯ. 
           ภ.  เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง.  
           ต.  ไมเที่ยง พระเจาขา. 
           ภ.  เพราะเหตุนั้นแล   ติสสะ   อริยสาวกผูไดสดับแลว   เห็นอยู 
อยางนี้ ฯลฯ กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางน้ีมิไดมีอีก. 
         [๑๙๗]   ภ.  ดูกอนติสสะ  เปรียบเหมือนมีบุรุษ  ๒  คน  คนหน่ึง 
ไมฉลาดในหนทาง     คนหน่ึงฉลาดในหนทาง    บุรุษคนท่ีไมฉลาดใน 
หนทางนั้น จึงถามทางบุรุษผูฉลาดในหนทาง บุรุษผูฉลาดในหนทางนั้น 
พึงบอกอยางน้ีวา     ดูกอนบุรุษผูเจริญ     ทานจงไปตามทางน้ีแหละ 
สักครูหน่ึง  แลวจักพบทาง  ๒  แพรง  ในทาง   ๒  แพรงน้ัน  ทานจงละ 
ทางซายเสีย     ถือเอาทางขวา     ไปตามทางนั้นสักครูหน่ึงแลวจักพบ 
ราวปาอันทึบ     ทานจงไปตามทางน้ันสักพักหนึ่งแลวจักพบที่ลุมใหญม ี
เปอกตม    จงไปตามทางน้ันสักครูหน่ึงแลวจักพบหนองบึง    จงไปตาม 
ทางนั้นสักครูหน่ึงแลวจักพบภูมิภาคอันราบรื่น ดกูอนติสสะ เรากระทํา  
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อุปมานี้แล   เพ่ือใหเขาใจเน้ือความ  ในขอน้ีมีอธิบายอยางน้ี  คําวาบุรุษ 
ผูไมฉลาดในหนทางน้ีแล     เปนชื่อแหงปุถุชน     คําวาบุรุษผูฉลาดใน  
หนทางนี้แล     เปนชื่อแหงตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา     คําวาทาง 
๒  แพรงน้ีแล  เปนชื่อแหงวิจิกิจฉา  คําวาทางซายน้ีแล  เปนชือ่แหงมรรค 
ผิดอันประกอบดวยองค  ๘  คือ  มิจฉาทิฏฐิ  ฯลฯ  มิจฉาสมาธิ    คําวา 
ทางขวาน้ีแล     เปนชื่อแหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค     ๘     คือ 
สัมมาทิฏฐิฯลฯ   สมัมาสมาธิ   คําวาราวปาอันทึบน้ีแล   เปนชือ่แหง 
อวิชชา     คําวาท่ีลุมใหญมีเปอกตมน้ีแล     เปนชือ่แหงกามท้ังหลาย 
คําวาหนองบึงน้ีแล     เปนชื่อแหงความโกรธและความคับแคน     คําวา 
ภูมิภาคอันราบรื่นนี้แล    เปนชื่อแหงนิพพาน    เธอจงยินดีเถิด    ติสสะ 
เธอจงยินดีเถิด  ติสสะ  ตามโอวาทของเราตามความอนุเคราะหของเรา 
ตามคําพร่ําสอนของเรา  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว 
ทานพระติสสะปลื้มใจชื่นชมพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ฉะน้ีแล. 
                                           จบ  ติสสสตูรที่ 
 
                    อรรถกถาติสสสูตรท่ี  ๒  
 
           พึงทราบวินิจฉัยในติสสสูตรท่ี  ๒   ดังตอไปนี้ : 
 

                                          พระติสสเถระ 
           บทวา  มธุรกชาโต  วิย  ความวา     (รางกายของผม)  ไมเหมาะ 
แกการงาน (ไมคลองตัว) เหมือนเกิดมีภาระหนัก. 
           บทวา ทิสาป ความวา    ทานพระติสสะกลาววา แมทิศทั้งหลาย 
ก็ไมปรากฏ  คือไมแจมแจงแกผมอยางนี้วา  นี้ทิศตะวันออก  นี้ทิศใต. 
           บทวา  ธมฺปาป  ม  น  ปฏิภนฺติ  ความวา  ทานพระติสสะกลาววา 



แมปริยัติธรรมท้ังหลาย  กไ็มปรากฏแกผม  สิ่งที่เรียนไดแลว  สาธยาย  
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ไดแลว  ก็ไมปรากฏ  (ลืมหมด).    
            บทวา    วิจิกิจฺฉา    ความวา    ไมใช    วิจิกจิฉา    (ความสงสัย) 
อยางสําคัญ   เนื่องจากวา   ทานไมเกิดความสงสัยวา    "ศาสนานําสัตว 
ออกจากทุกขไดหรือไมหนอ"     แตทานมีความคิดอยางนี้วา     ''เราจัก 
สามารถบําเพ็ญสมณธรรมไดหรือหนอ     หรือจักทําไดแตเพียง 
ครองบาตรและจีวรเทานั้น "๑ 

 

                      กามทัง้หลายมีรสอรอยนอย 
           บทวา  กามานเมต  อธิวจน  ความวา     เมื่อบุคคลมองดูสระนอย 
ที่ลาดลุม    มีแตเพียงนาดู    นารื่นรมย   แต    (ถา)    บุคคลใดลงไปใน 
สระนอยท่ีลาดลุมนี้  สระน้ันก็จะฉุดลากผูนั้นใหถึงความพินาศ๒  เพราะ 
สระนอยน้ันมีปลาดุชุกชมุ ฉันใด ในกามคุณ ๕ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน (คือ) 
ทวารท้ังหลายมีจักษุทวารเปนตน๓    มแีตเพียงความนารื่นรมย   ใน 
เพราะ (เห็น) อารมณ (เปนตน) แต (ถา) บุคคลใด ติดใจในกามคุณ ๕ นี้ 
มันก็จะลากจูงบุคคลน้ันไปยัดใสในทุคคติภูมิ     มีนรกเปนตน     นั่นแล.  
เพราะวา  กามท้ังหลายมีรสอรอยนอย  มีทุกขมาก  มีความคับแคนมาก 
ในกามเหลานี้    มีโทษยิง่ ๆ ข้ึนไปอีก    พระผูมพีระภาคเจาทรงอาศัย 
อํานาจประโยชนดังวามาน้ี จึงตรัสวา กามานเมต อธิวจน. 
          บทวา   อหมนุคฺคเหน   ความวา    เราตถาคตจะอนุเคราะหดวย 
การอนุเคราะหดวยธรรมและอามิส. 
๑.  ปาฐะวา  ปตฺตจีวร  ธรายนมตฺตเมว  เชิงอรรถเปน  ปตฺตจีวรธารณมตฺตเมว  แปลวาตาม

เชิงอรรถ 

๒.  ปาฐะวา  ปาเปนฺติ  เชิงอรรถและฉบับพมาเปน ปาเปติ  แปลตามนัยหลัง 

๓.  ปาฐะวา  จกฺขุทฺวาราทีน ิฉบับพมาเปน  จกฺขุทฺวาราทีน  แปลตามฉบับพมา  
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           บทวา     อภินนฺทิ      คือรับเอา     และไมใชแครับเอาอยางเดียว   
(เทาน้ัน) ยังชื่นชมดวย.  
           ก็ทานพระติสสะ ไดรับการปลอบใจจากสํานักพระศาสดาน้ีแลว 
พากเพียรพยายามอยูไมกี่วัน ก็ไดสําเร็จเปนพระอรหันต. 
                                จบ  อรรถกถาติสสสูตรที่  ๒ 
 
                                      ๓. ยมกสูตร  
 
วาดวยพระขีณาสพตายแลวสูญหรือไม  
 
           [๑๙๘]   สมัยหน่ึง     ทานพระสารีบุตร     อยูที่พระวิหารเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี      กรุงสาวัตถี   ก็โดยสมัยนั้นแล 
ยมกภิกษุเกิดทิฏฐิอันชั่วชาเห็นปานน้ีวา     เรายอมรูทั่วถึงธรรมตามท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลววา  พระขีณาสพเมื่อตายไปแลว   ยอม 
ขาดสูญ    ยอมพินาศ    ยอมไมเกิดอีก    ภิกษุหลายรูป    ไดฟงแลววา 
ไดยินวา    ยมกภิกษุเกิดทฏิฐิอันชั่วชาเห็นปานน้ีวา  เรารูถึงธรรม 
ตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลววา พระขีณาสพ เมื้อตายไปแลว 
ยอมขาดสูญ  ยอมพินาศ ยอมไมเกิดอีก  ครั้งน้ัน  ภิกษุเหลาน้ันจึงพากัน 
เขาไปหาทานยมกภิกษุถงึท่ีอยู    ไดสนทนาปราศรัยกับทานยมกภิกษุ  
ครั้นผานการสนทนาปราศรัยชวนใหระลึกถึงกันไปแลว     จึงนั่ง     ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลวจึงถามทานยมกภิกษุวา    ดกูอนทานยมกะ 
ทราบวา    ทานเกิดทิฏฐิอันชั่วชาเห็นปานน้ีวา เรารูทั่วถึงธรรมตามท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลววา     พระขีณาสพเมื่อตายไปแลว 
ยอมขาดสูญ  ยอมพินาศ  ยอมไมเกิดอีก  จริงหรือ  ทานยมกะกลาววา 
อยางนั้นอาวุโส.  
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           ภิ.  ดกูอนอาวุโสยมกะ   ทานอยาไดพูดอยางนั้น  อยาได    
กลาวตูพระผูมีพระภาคเจา     เพราะการกลาวตูพระผูมีพระภาคเจา 
ไมดีเลย เพราะพระผูมีพระภาคเจาไมพึงตรัสอยางนี้วา พระขีณาสพเมื่อ 
ตายไปแลว ยอมขาดสูญ  ยอมพินาศ ยอมไมเกิดอีก.         
           ทานยมกะ   เมื่อถกูภิกษุเหลานั้นกลาวแมอยางนี้  ยังขืนกลาวถึง 
ทิฏฐิอันชั่วชาน้ันอยางหนักแนนอยางนั้นวา      เรารูทั่วถึงธรรมตามท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลววา     พระขีณาสพเมื่อตายไปแลว 
ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมเกิดอีก. 
           ภิกษุเหลาน้ันไมอาจเพ่ือจะทําทานยมกะ    ใหถอนทิฏฐิอันชั่วชา 
นั้นได จึงลุกจากอาสนะเขาไปหาทานพระสารีบตุรจนถึงท่ีอยู  ครั้นแลว 
จึงกลาวกะทานพระสารีบุตรวา   ขาแตทานสารีบุตร   ยมกภิกษุเกิดทิฏฐิ 
อันชั่วชาเห็นปานน้ีวา     เรารูทั่วถึงธรรมตามท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงแลววา  พระขีณาสพเมื่อตายไปแลว  ยอมขาดสูญ  ยอมพินาศ 
ยอมไมเกิดอีก  ขอโอกาสนิมนตทานพระสารีบุตรไปหายมกภิกษุถึงท่ีอยู 
เพ่ืออนุเคราะหเถิด ทานพระสารีบุตรรับนิมนตโดยดุษณีภาพ.             
           [๑๙๙]   ครั้งน้ัน   เวลาเย็น   ทานพระสารีบตุรออกจากที่พักแลว 
เขาไปหาทานยมกะถึงท่ีอยู  ไดสนทนาปราศรัยกับทานยมกะ  ครั้นผาน 
การสนทนาปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว   จึงนั่ง   ณ   ทีค่วรสวน 
ขางหน่ึง      แลวไดถามทานยมกะวา     ดูกอนอาวุโสยมกะ     ทราบวา 
ทานเกิดทิฏฐิอันชั่วชาเห็นปานน้ีวา     เรารูทั่วถึงธรรมตามท่ีพระผูม-ี 
พระภาคเจาทรงแสดงแลววา  พระขีณาสพเมื่อตายไปแลว  ยอมขาดสูญ 
ยอมพินาศ  ยอมไมเกิดอีก ดังน้ี จริงหรือ ทานยมกะตอบวา อยางนั้นแล 
ทานสารีบุตร.  
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           สา.  ดูกอนทานยมกะ     ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   
รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?  
           ย.  ไมเที่ยง ทาน ฯลฯ. 
           สา   เวทนา  สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ? 
           ย.  ไมเที่ยง ทาน ฯลฯ. 
           สา    เพราะเหตุนี้นั้นแล     ยมกะ     พระอรยิสาวกผูไดสดับแลว 
เห็นอยูอยางน้ี ฯลฯ  รูชัดวา  ฯลฯ  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมีอีก. 
           [๒๐๐]   สา.  ดูกอนทานยมกะ ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
ทานเห็นรูปวาเปนสัตวเปนบุคคลหรือ ? 
           ย.  ไมใชอยางนั้น ทาน.   
           สา.  ทานเห็นเวทนาวาเปนสัตวเปนบุคคลหรือ ? 
           ย.  ไมใชอยางนั้น ทาน. 
           สา. ทานเห็นสัญญาวาเปนสัตวเปนบุคคลหรือ ?       
           ย.  ไมใชอยางนั้น ทาน. 
           สา.  ทานเห็นสังขารวาเปนสัตวเปนบุคคลหรือ ? 
           ย.   ไมใชอยางนั้น ทาน. 
           สา.  ทานเห็นวิญญาณวาเปนสัตวเปนบุคคลหรือ ? 
           ย.  ไมใชอยางนั้น ทาน.                                          
           [๒๐๑]    สา.  ดูกอนทานยมกะ ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
ทานเห็นวาสัตวบุคคลมีในรูปหรือ ? 
           ย.  ไมใชอยางนั้น ทาน.  
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           สา.  ทานเห็นวาสัตวบุคคลตางหากจากรูปหรือ  ?    
           ย.  ไมใชอยางนั้น ทาน. 
           สา.  ทานเห็นวาสัตวบุคคลมีในเวทนาหรือ  ? 
           ย.  ไมใชอยางนั้น ทาน. 
           สา.  ทานเห็นวาสัตวบุคคลตางหากจากเวทนาหรือ  ? 
           ย.  ไมใชอยางนั้น ทาน. 
           สา.  ทานเห็นวาสัตวบุคคลมีในสัญญาหรอื ? 
           ย.  ไมใชอยางนั้น ทาน. 
           สา.  ทานเห็นวาสัตวบุคคลตางหากจากสัญญาหรือ  ? 
           ย.  ไมใชอยางนั้น ทาน. 
           สา.  ทานเห็นวาสัตวบุคคลมีในสังขารหรือ  ? 
           ย.  ไมใชอยางนั้น ทาน.            
           สา.  ทานเห็นวาสัตวบุคคลตางหากจากสังขารหรือ  ? 
           ย.  ไมใชอยางนั้น ทาน. 
           สา.  ทานเห็นวาสัตวบุคคลมีในวิญญาณหรือ ? 
           ย.  ไมใชอยางนั้น ทาน. 
           สา.  ทานเห็นวาสัตวบุคคลตางหากจากวิญญาณหรือ ? 
           ย.  ไมใชอยางนั้น ทาน. 
           [๒๐๒]   สา.  ดูกอนยมกะ     ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
ทานเห็นรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  วาเปนสัตวบุคคลหรือ ?  
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           ย.  ไมใชอยางนั้น ทาน.    
           [๒๐๓]   สา.  ดูกอนทานยมกะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
ทานเห็นวา  สัตวบุคคลน้ีนั้นไมมีรูป ไมมีเวทนา ไมมีสัญญา ไมมีสังขาร 
ไมมีวิญญาณ หรือ ? 
           ย.  ไมใชอยางนั้น ทาน.   
           สา.  ดูกอนทานยมกะ  ก็โดยที่จริง  โดยทีแ่ท ทานจะคนหาสัตว 
บุคคลในขันธ ๕  เหลาน้ีในปจจุบันไมไดเลย  ควรแลหรือท่ีทานจะยืนยัน 
วา      เรารูทัว่ถึงธรรมตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลววา 
พระขีณาสพเมื่อตายไปแลว ยอมขาดสูญ  ยอมพินาศ  ยอมไมเกิดอีก.  
           ย.  ขาแตทานสารีบุตร    เมื่อกอนผมไมรูอยางนี้   จึงไดเกิดทิฏฐิ 
อันชั่วชาอยางนั้น   แตเดี๋ยวน้ีผมละทิฏฐิอันชั่วชาน้ันไดแลว   และผมก็ได 
บรรลุธรรมแลว  เพราะฟงธรรมเทศนานี้ของทานพระสารีบุตร. 
           [๒๐๔]   สา.  ดูกอนทานยมกะ     ถาชนทัง้หลายพึงถามทาน 
อยางนี้วา  ทานยมกะ  ภิกษุผูที่เปนพระอรหันตขณีาสพ  เมื่อตายไปแลว 
ยอมเปนอะไร ทานถูกถามอยางนั้นจะพึงกลาวแกวาอยางไร ? 
           ย.   ขาแตทานสารีบุตร     ถาเขาถามอยางนั้น.     ผมพึงกลาวแก 
อยางนี้วา  รปูแลไมเท่ียง  สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกข  สิ่งใดเปนทุกข 
สิ่งน้ันดับไปแลว    ถึงแลวซ่ึงการต้ังอยูไมได   เวทนา    สัญญา    สังขาร 
วิญญาณไมเที่ยง  สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกข  สิ่งใดเปนทุกข  สิ่งนั้น 
ดับไปแลว ถงึแลวซ่ึงการต้ังอยูไมได. ขาแตทานสารีบุตร ผมถกูเขาถาม 
อยางนั้น พึงกลาวแกอยางนี้.                                                     
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           [๒๐๕]   สา.  ดลีะ ๆ  ยมกะ  ถาอยางนั้น  เราจักอุปมาใหทานฟง   
เพ่ือหยั่งรูความขอนั้นใหยิ่ง ๆ ข้ึน.    ดูกอนทานยมกะ     เปรียบเหมือน 
คฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดีผูมั่งค่ัง  มีทรัพยมาก  มีโภคะมาก  และเขา  
รักษาตัวกวดขัน     เกิดมบีุรุษคนหน่ึงประสงคความพินาศ     ประสงค 
ความไมเปนประโยชน ประสงคความไมปลอดภัย  อยากจะปลงชีวิตเขา 
เสีย เขาพึงมีความคิดอยางนี้วา คฤหบดีและบุตรคฤหบดีนี้ เปนคนม่ังค่ัง 
มีทรัพยมาก   มีโภคะมาก   และเขามีการรักษาอยางกวดขัน   การท่ีจะ 
อุกอาจปลงชีวิตนี้ไมใชเปนการทําไดงายเลย  อยากระน้ันเลย  เราพึงใช 
อุบายปลงชีวิต      บุรุษน้ันพึงเขาไปหาคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น 
แลวพึงกลาวอยางนี้วา     ผมขอเปนคนรับใชทาน     คฤหบดีหรือบุตร 
คฤหบดีนั้นพึงรับบุรุษน้ันไวใช เขาพึงรับใชเรียบรอยดีทุกประการ  คือ 
มีปรกติต่ืนกอน    นอนทีหลัง    คอยฟงคําส่ัง    ประพฤติใหเปนที่พอใจ 
กลาวแตวาจาเปนที่รักใคร     คฤหบดหีรือบุตรคฤหบดีนั้นเชื่อเขาโดย 
ความเปนมิตร  โดยความเปนสหาย  และถึงความไววางใจในเขา.   เมื่อใด 
บุรุษน้ันพึงคิดวา     คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีไวใจเราดีแลว     เมื่อน้ัน 
บุรุษน้ันรูวา   คฤหบดีหรอืบุตรคฤหบดีอยูในที่ลับ   พึงปลงชีวิตเสียดวย 
ศาตราอันคม.      ทานยมกะ    ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   ?  
ในกาลใด   บุรุษน้ันเขาไปหาคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีโนน   แลวกลาว 
อยางนี้วา   ผมขอรับใชทาน   แมในกาลน้ัน   เขาก็ชื่อวาเปนผูฆาอยูแลว 
ก็แตคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้นหารูจักบุรุษผูฆาวา      เปนผูฆาเราไม 
ในกาลใด   บุรุษน้ันต่ืนกอน   นอนทีหลัง   คอยฟงคําส่ัง   ประพฤติให 
เปนที่พอใจ     กลาวแตวาจาเปนที่รักใคร     แมในกาลน้ัน     เขาก็ชื่อวา 
เปนผูฆาอยูแลว    ก็แตคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้นหารูจักบุรุษผูฆานั้น 
วา เปนผูฆาเราไม และในกาลใด บุรษุน้ันรูวา คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี  
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นั้นอยูในที่ลบั     จึงปลงชีวิตเสียดวยศาตราอันคม     แมในกาลน้ัน   
เขาเปนผูฆานั่นเอง   ก็แตคฤหบดี   หรือบุตรคฤหบดีนั้นหารูจักบุรุษน้ัน 
วาเปนผูฆาเราไม.  
           ย.  อยางนั้น ทาน.  
           [๒๐๖]   สา.  ดกูอนทานยมกะ ขออุปมานี้ฉันใด ปุถุชนผูมิไดสดับ 
ไมไดเห็นพระอริยะท้ังหลาย  ไมฉลาดในอริยธรรม  ไมไดรับแนะนําใน 
อริยธรรม  ไมไดเห็นสัตบุรุษท้ังหลาย  ไมฉลาดในสัปปุริสธรรม  ไมได 
รับแนะนําในสัปปุริสธรรม   ก็ฉันนัน้เหมือนกัน   ยอมเห็นรูปโดยความ 
เปนอัตตา  ยอมเห็นอัตตามีรูป  ยอมเห็นรูปในอัตตา  หรือยอมเห็นอัตตา 
ในรูป    ยอมเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตา   ฯลฯ    ยอมเห็นสัญญาโดย 
ความเปนอัตตา    ฯลฯ    ยอมเห็นสังขารโดยความเปนอัตตา    ยอมเห็น 
วิญญาณโดยความเปนอัตตา     ยอมเห็นอัตตามีวิญญาณ     ยอมเห็น 
วิญญาณในอัตตา   หรือยอมเห็นอัตตาในวิญญาณ   เขายอมไมรูชัดตาม 
ความเปนจริงซ่ึงรูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ   อันไมเที่ยงวา 
ไมเที่ยง   ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงรูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร 
วิญญาณ   อันเปนทุกขวา   เปนทุกข   ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึง 
รูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ  อันเปนอนัตตาวา   เปนอนัตตา 
ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงรูป   เวทนา    สญัญา   สังขาร   วิญญาณ 
อันปจจัยปรุงแตงวา  อันปจจัยปรุงแตง  ยอมไมรูชดัตามความเปนจริงซ่ึง 
รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  อันเปนผูฆา  วาเปนผูฆา  เขายอม 
เขาไปถือม่ัน  ยึดมั่นซึ่งรปู เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณวา เปนตัวตน 
ของเรา  อุปาทานขันธ ๕  เหลาน้ี  อันปุถุชนน้ันเขาไปถือม่ัน  ยืดมั่นแลว 
ยอมเปนไปเพ่ือส่ิงมิใชประโยชนเกื้อกูล  เพ่ือทุกขตลอดกาลนาน.  
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           [๒๐๗]    ดูกอนทานยมกะ      สวนพระอริยสาวกผูสดับแลว   
ไดเห็นพระอริยะท้ังหลาย  ฉลาดในอรยิธรรม  ไดรบัแนะนําในอริยธรรม  
ดีแลว  ไดเห็นสัตบุรุษท้ังหลาย  ฉลาดในสัปปุริสธรรม  ไดรับแนะนําใน 
สัปปุริสธรรมดีแลว     ยอมไมเห็นรูปโดยความเปนอัตตา     ยอมไมเห็น 
อัตตามีรูป     ยอมไมเห็นรูปในอัตตา     หรือยอมไมเห็นอัตตาในรูป 
ยอมไมเห็นเวทนาโดยความเปนอัตตา   ฯลฯ    ยอมไมเห็นสัญญา 
โดยความเปนอัตตา   ฯลฯ   ยอมไมเห็นสังขารโดยความเปนอัตตา  ฯลฯ 
ยอมไมเห็นวิญญาณโดยความเปนอัตตา     ยอมไมเห็นอัตตามีวิญญาณ 
ยอมไมเห็นวิญญาณในอัตตา    หรือยอมไมเห็นอัตตาในวิญญาณ    เขา 
ยอมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงรูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ 
อันไมเที่ยงวา ไมเที่ยง ยอมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งรูป เวทนา  สัญญา 
สังขาร วิญญาณ อันเปนทุกขวา เปนทุกข ยอมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึง 
รูป  เวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ   อันเปนอนัตตาวา  เปนอนัตตา 
ยอมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงรูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ 
อันปจจัยปรุงแตง     วาปจจัยปรุงแตง     ยอมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึง 
รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ   อันเปนผูฆา  วาเปนผูฆา  เขา 
ยอมไมเขาไปถือม่ัน  ยึดมั่น  ซึ่งรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วญิญาณวา 
เปนตัวตนของเรา อุปาทานขันธ ๕ เหลาน้ี อันอริยสาวกน้ัน  ไมเขาไป 
ถือม่ัน ยึดมัน่แลว ยอมเปนไป เพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพ่ือสุขตลอดกาลนาน. 
           ย.  ขาแตทานสารีบุตร   ขอท่ีเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลายของทาน 
ผูมีอายุทั้งหลาย ผูเชนนั้น เปนผูอนุเคราะห ใครประโยชน เปนผูวากลาว 
พร่ําสอน   ยอมเปนอยางน้ันแท   ก็แลจิตของผมหลุดพนแลวจากอาสวะ 
ทั้งหลาย ไมถือม่ัน เพราะไดฟงธรรมเทศนานี้ของทานสารีบุตร. 
                                     จบ  ยมกสูตรที่  ๓  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาท่ี 262 

                     อรรถกถายมกสูตรท่ี  ๓   
 
           พึงทราบวินิจฉัยในยมกสูตรท่ี ๓   ดังตอไปนี้  :-  
 

                                 ทิฏฐิของพระยมกะ 
           บทวา  ทิฏ ิคต  ความวา     กถ็าพระยมกะนั้น  จะพึงมีความคิด 
อยางนี้วา    สังขารทั้งหลายเกิดข้ึนและดับไป    ความเปนไปแหงสังขาร 
นั่นแหละ   ที่ไมเปนไป   มีอยู (ความคิดดังวามานี้)  ยังไมควรเปนทิฏฐิ 
(แต) ควรเปนญาณท่ีทองเที่ยวไปในคําสอน (ศาสนา). 
           แตเพราะพระยมกะน้ัน ไดมีความคิดวา สัตวขาดศูนย สัตวพินาศ 
ฉะน้ัน ความคิดนั้นจึงเปนทิฏฐิ. 
         บทวา   ถามสา   ปรามาสา   ความวา     ดวยพลังของทิฏฐิ   และ 
ดวยการลูบคลําดวยทิฏฐิ. 
           บทวา   เยนายสฺมา    สารีปุตฺโต    ความวา    เมื่อปจจันตชนบท 
เกิดจลาจล     เจาหนาท่ีไมสามารถปราบปรามใหสงบราบคาบได 
จึงไปหาเสนาบดี   หรือไมก็ไปเฝาพระราชา   ฉันใด   เมื่อพระเถระนั้น 
สับสนดวยอํานาจทิฏฐิ    ภิกษุเหลาน้ัน    ไมสามารถจะกําหราบเธอได 
จึงพากันเขาไปหาพระสารีบุตร     ผูเปนพระธรรมเสนาบดี     ของ 
พระธรรมราชาจนถึงท่ีอยู. 
 

                    พระสารบีุตรสอนพระยมกะ 
            บทวา  เอว      พฺยาโข๑    ความวา      พระยมกะไมสามารถ 
จะกลาวไดเต็มปาก    (พูดออมแอม)   ตอหนาพระ    (สารีบุตร)   เถระ 
เหมือนท่ีกลาวในสํานักภิกษุเหลาน้ันได  จึงกลาวดวยหัวใจที่หอเหี่ยววา 



๑.  บาลีเปน เอว  ขฺวาห  
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เอว  พฺยาโข๑  (เปนอยางนั้นแล) ดังน้ี.                                      
           ในตอนน้ี    พระสารีบุตรไดกลาวอุปมาเปรียบเทียบไวดังน้ีวา 
ดูกอนผูมีอายุ ทานสําคัญความขอน้ันเปนไฉน ?  
           พระเถระไดฟงคําของพระยมกะนั้น   ดังน้ีแลว   คิดวา   ภิกษุนี้ 
ไมเห็นโทษในลัทธิของตน     เราจักทําโทษน้ันใหปรากฏแกเธอดวย 
การแสดงธรรมดังน้ี แลวเริ่มแสดงเทศนามีปริวัฏ  ๓  (เทศนา  ๓  รอบ). 
           ถามวา      เพราะเหตุไร   พระสารีบุตรจึงเริ่มคําน้ีไววา   ดูกอน 
ยมกะผูมีอายุ     ทานสําคัญขอน้ันเปนไฉน  ?       ทานพิจารณาเห็นรูป 
วา เปนสัตวหรือ ?                   
           ตอบวา  เริ่มไว  เพ่ือใหบรรลธุรรมเนียมการซักถาม.  เพราะวา 
พระเถระสําเร็จเปนพระโสดาบัน ในเวลาจบเทศนามีปริวัฏ  ๓. 
           เวลาน้ัน พระสารีบุตรกลาวคําวา ทานสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  
เปนตนไว  ก็เพ่ือใหพระยมกะนั้นไดบรรลถุึงธรรมเนียมในการซักถาม. 
           บทวา ตถาคโต  คือ  สตฺโต  (แปลวา  สัตว). 
           พระสารีบุตรเถระประมวล   (รวบรวม)   ขันธ  ๕   เหลาน้ี   คือ 
รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  มาแลวถามวา  ทานพิจารณาเห็น 
ขันธ  ๕   เหลาน้ีวา เปนสัตวหรือ ? 
           รูปประโยควา  เอตฺถ   จ   เต  อาวุโส  นี้  เปนสัตตมีวิภัตติแสดงถึง 
การซักถามของพระเถระ   มีคําอธิบายดังน้ีวา   ก็เม่ือในปจจุบันทานยัง 
หาสัตวไมได  ตามความเปนจริง  ตามสภาพท่ีถองแทในท่ีนี้คือ  ในฐานะ 
มีประมาณเทาน้ี. 
๑   บาลีเปน  เอว  ขุวาห  
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           พระสารีบุตร   (เถระ)    ประสงคจะใหพระยมกะพยากรณความ   
เปนพระอรหันต จึงถามคําถามน้ีวา สเจ  ต  อาวุโส  ดังนี้เปนตน.  
           บทวา  ย  ทุกขฺ  ต  นิรุทฺธ  ความวา     สิ่งใดเปนทุกข  สิ่งนั้นแล 
ดับไปแลว ไมมีสัตวที่จะชื่อวาดับตางหาก ขาพเจาพึงพยากรณอยางนี้.  
           บทวา  เอตสฺเสว   อตฺถสฺส  ความวา ปฐมมรรค (โสดาปตติมรรค) 
นั้น อยางนี้. 
           บทวา    ภิยฺโยโสมตฺตาย    าณาย    ความวา    เพ่ือประโยชน 
แกญาณมีประมาณย่ิง   อธิบายวา   เพ่ือประโยชนแกการทํามรรค   ๓ 
ชั้นสูง  พรอมทั้งวิปสสนาใหแจมแจง. 
           บทวา   อารกฺขสมปฺนฺโน   คือ   ถึงพรอมดวยการอารักขาภายใน 
และการอารักขาภายนอก. 
           บทวา  อโยคกฺเขมกาโม คือ ไมปรารถนาความเกษม (ปลอดภัย) 
จากโยคะ  ๔. 
           บทวา ปสยฺห  คือ ขมขู  ไดแก    ขมข่ี. 
           บทวา อนุปขชฺช คือ  ลกัลอบเขาไป. 
           ในบทวา ปุพฺพุฏายี เปนตน พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
           บุรุษที่ชื่อวา  ปุพฺพุฏายี  เพราะหมายความวา  เห็นคหบดี  หรือ 
บุตรคหบดี  มาแตไกลก็ลุกจากท่ีนั่งกอน. 
           ที่ชื่อวา    ปจฺฉานปิาตี    เพราะหมายความวา    ใหที่นั่งแกคหบดี 
หรือบุตรคหบดีนั้นแลว    เมื่อทานน่ัง    (ตนเอง)    จึงหยอนตัวลง    คือ 
นั่งทีหลัง.     (อีกอยางหนึ่ง)     บุรุษน้ันต่ืนข้ึนแตเชาตรู     แลวจัดแจงวา  
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พวกเจาจํานวนเทาน้ี  จงไปไถนา   จํานวนเทาน้ีจงไปหวาน   ดังน้ีชื่อวา   
ลุกข้ึนกอนใครหมด เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา ปุพฺพุฏายี.  
            บุรุษนี้นั้น  ชื่อวา  ปจฺฉานิปาตี  เพราะเม่ือคนงานท้ังหมดกลับไป 
ยังที่อยูของตน ๆ  แลว      (ตนเอง)      ก็ยังจัดการอารักขารอบเรือน 
ปดประตูนอนทีหลังเขาหมด. 
             ที่ชื่อวา   กึการปฏิสาวี   เพราะหมายความวา   มองดูหนาคหบดี 
หรือบุตรคหบดี   คลายจะถามวา   จะใหผมทําอะไรครับทาน   (จะให) 
ผมทําอะไรครับทาน    (จากน้ัน)    ก็คอยฟงคําส่ังวา     จะใหทําอะไร๑. 
             ที่ชื่อวา  มนาปจารี  เพราะหมายความวา  ประพฤติสิ่งท่ีถูกใจ. 
             ที่ชื่อวา ปยวาที เพราะหมายความวา พูดวาจาที่นารัก. 
             บทวา  มิตฺตโตป  น  ทเหยฺย  ความวา    (คหบดีหรือบุตรคหบดี) 
พึงเชื่อวา  บุรุษนี้เปนมิตรของเรา. 
            บทวา  วิสฺสาส  อาปชฺเชยฺย  ความวา    (คหบดีหรือบุตรคหบดี) 
พึงทํากิจท้ังหลายมีดื่มกินรวมกันเปนตน  จึงเปนผูคุนเคยกัน. 
            บทวา  สวิสฺสฏโ  แปลวา คุนเคยกันดี. 
 

                               อุปมาเปรียบเทียบ 
           ในบทวา เอวเมว  โข  นี้  มีขออุปมาเปรียบเทียบดังตอไปนี้  :- 
           พาลปุถุชนผูมิไดสดับ    (ธรรมของพระอริยะ)    ในเวลาท่ีอาศัย 
วัฏฏะ  (ยังเวียนวายตายเกิด) เปรียบเหมือนบุตรคหบดีผูโงเขลา. 
๑. ปาฐะวา  กึ การณ  ฉบับพมาเปน  กึ  การ  แปลตามฉบับพมา  
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            เบญจขันธไมมีกําลังทุรพล   (ทรุดโทรม,   เกิดดับอยูตลอดเวลา)   
เปรียบเหมือนศัตรูคอยดักสังหาร. 
           เบญจขันธซึ่งเขาถึงในขณะปฏิสนธิ     เปรียบเหมือนเวลาที่ศัตรู  
ผูคอยดักสังหารเขาไปหาดวยหวังวา จักรับใชบุตรคหบดีผูโง. 
           เวลาท่ีปุถุชนผูอาศัยวัฏฏะ ไมยืดถือเบญจขันธวา     เหลาน้ีเปน 
ของเรา   (แตกลับแยก)   ยึดถือวา   รปูของเรา   เวทนาของเรา   สัญญา 
ของเรา    สังขารของเรา    วิญญาณของเรา    เปรียบเหมือนเวลาที่บุตร 
คหบดีผูโงเขลาไมทราบวา    ผูนี้เปนสหายของเรา    ผูนี้เปนศัตรูผูคอย 
ดักสังหารของเรา. 
           เวลาท่ีปุถุชนผูอาศัยวัฏฏะยึดถือ  (เบญจขันธ) วา เหลาน้ีของเรา 
แลวทําสักการะ   (ปรนนบิัติ)   เบญจขันธดวยการอาบนํ้า   และการกิน   
เปนตน    เปรียบเหมือนเวลาที่ศัตรูผูคอยดักสังหารยอมรับวา    ผูนี้เปน 
มิตรของเรา แลวทําสักการะ (ปรนนิบติั). การท่ีพาลปุถชุนผูคุนเคยแลว 
สิ้นชีวิตเพราะขันธแตกในขณะจุติ     พึงทราบวาเปรียบเหมือนการท่ี 
ศัตรูผูคอยดักสังหาร ทราบวา  คหบดีหรือบุตรคหบดีนี้กับเราคุนเคยกัน 
มากแลว     ทําสักการะพลางเอาดาบตัดศีรษะ     (ของคหบดีหรือบุตร 
ของคหบดี). 
           บทวา  อุเปติ  แปลวา  เขาใกล.  บทวา  อุปาทิยติ  แปลวา  ยึดถือ. 
บทวา อธิฏาติ แปลวา ต้ังม่ัน. บทวา อตฺตา  เม  ความวา     นี้เปนอัตตา 
ของเรา. 
           บทวา  สุตวา  จ  โข  อาวุโส  อริยสาวโก  ความวา     บุตรคหบดี 
ผูเปนบัณฑิตรูจักศัตรูผูเขาใกลอยางนี้วา     ผูนี้เปนศัตรูของเรา     แลว 
ไมประมาท ใชศัตรูใหทํางานชนิดนั้น ๆ หลบหลีกส่ิงท่ีไมเปนประโยชน  
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ยอมไดรับประโยชน   ฉันใด   แมพระอริยสาวกผูไดสดับ   (ธรรมของ   
พระอริยะ)    ก็ฉันนั้น   ไมยึดถือเบญจขันธวาเปนเรา   หรือวาของเรา  
โดยนัยเปนตนวา  ไมพิจารณาเห็นรูปวาเปนอัตตา  ทราบวา  เบญจขันธ 
เหลาน้ีเปนศัตรูของเราแลวประกอบเขากับวิปสสนา โดยเปนรูปสัตตกะ 
(หมวดเจ็ดของรูป)    และอรูปสัตตกะ    (หมวดเจ็ดของอรูป)    เปนตน 
หลีกเวนทุกขซึ่งเกิดจากเบญจขันธนั้น      ยอมไดบรรลุเปนพระอรหันต 
อันเปนผลท่ีเลิศ.                                                 
           บทที่เหลือในสูตรนี้งายทั้งน้ัน.           
                                          จบ  อนุราธสูตร 
 
                               ๔.  อนุราธสูตร  
 
        วาดวยสัตวบุคคลไมมีในขันธ  ๕  
 
           [๒๐๘]   สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ กูฎาคารศาลา 
ปามหาวัน  กรุงเวสาลี   ก็สมัยนั้น  ทานพระอนุราธะอยูที่กระทอมในปา 
ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา    ครั้งน้ัน  อัญญเดียรถียปริพาชกพากันเขา 
ไปหาทานพระอนุราธะจนถึงท่ีอยู      ไดสนทนาปราศรัยกับทาน 
พระอนุราธะ      ครั้นผานการสนทนาปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัแลว 
จึงนั่ง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง.   แลวจึงไดกลาวกะทานพระอนุราธะวา 
ดูกอนทานอนุราธะ  พระตถาคตเปนอุดมบุรุษ  เปนบรมบุรุษ ทรงบรรล ุ
ธรรมที่ควรบรรลชุั้นเยี่ยม       เมื่อจะทรงบัญญัติ     ยอมทรงบัญญัติใน 
ฐานะ ๔ นี้ คือ สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีก ๑  ยอมไมเกิดอีก ๑ 
ยอมเกิดอีกก็มี  ยอมไมเกดิอีกก็มี ๑  ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีก 
ก็หามิได  ๑     เมื่อพวกปริพาชกกลาวอยางนั้นแลว   ทานพระอนุราธะ  
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ไดกลาวกะอัญญเดียรถยีปริพาชกเหลาน้ันวา     ดกูอนทานท้ังหลาย   
พระตถาคตทรงเปนอุดมบุรุษ ทรงเปนบรมบุรุษ ทรงบรรลุธรรมที่ควร 
บรรลชุั้นเยี่ยม   เมื่อจะทรงบัญญัติ   ยอมทรงบัญญัตินอกจากฐานะ   ๔  
เหลาน้ี  คือ  สัตวเบื้องหนาแตตายแลว  ยอมเกิดอีก  ๑    ยอมไมเกิดอีก  ๑ 
ยอมเกิดอีกก็มี  ยอมไมเกดิอีกก็มี ๑  ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีก 
ก็หามิได   ๑      เมื่อทานพระอนุราธะกลาวอยางนั้นแลว   อัญญเดียรถีย 
ปริพาชกเหลาน้ันไดกลาวกะทานพระอนุราธะวา  ภิกษุนี้จักเปนภิกษุใหม 
บวชแลวไมนาน  ก็หรือวาเปนภิกษุเถระ  แตโงเขลาไมฉลาด.    ครั้งน้ัน 
พวกอัญญเดียรถียรปริพาชกกลาวรุกรานทานพระอนุราธะดวยวาทะวา 
เปนภิกษุใหมและเปนผูโงเขลาแลว   พากันลุกจากอาสนะหลีกไป. 
           [๒๐๙]   เมื่ออัญญเดียรถียรปริพาชกเหลาน้ันหลีกไปแลวไมนาน 
ทานพระอนุราธะไดมีความคิดวา      ถาอัญญเดียรถียรปริพาชกเหลาน้ัน 
พึงถามเราตอไป เมื่อเราพยากรณอยางไรจึงจะชื่อวาไมเปนผูกลาวตาม 
ที่อัญญเดียรถียรปริพาชกเหลาน้ันกลาวแลว   และชื่อวาเปนผูกลาวตาม 
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว      ไมพึงกลาวตูพระผูมีพระภาคเจา 
ดวยคําอันไมจริง และพึงพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ทั้งสหธรรมิก 
ไร ๆ ผูกลาวคลอยตามวาทะ   จะไมพึงถูกวิญูชนติเตียนได  ลําดับนั้น 
ทานพระอนุราธะจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาจนถึงท่ีประทับ     ฯลฯ 
แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอประทาน 
พระวโรกาส ขาพระองคอยูที่กระทอมในปา ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา 
ครั้งน้ัน    พวกอัญญเดียรถียรปริพาชกเปนอันมาก     พากันเขาไปหา 
ขาพระองคถึงท่ีอยู ฯลฯ  กลาวกะขาพระองควา ดูกอนทานพระอนุราธะ 
พระตถาคตทรงเปนอุดมบุรุษ ทรงเปนบรมบุรุษ ทรงบรรลุธรรมที่ควร  
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บรรลชุั้นเยี่ยม  เมื่อจะทรงบัญญัติ  ยอมทรงบัญญติัในฐานะ  ๔  เหลาน้ี   
คือ สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีก ๑   ยอมไมเกิดอีก ๑   ยอมเกิด 
อีกก็มี  ยอมไมเกิดอีกก็มี  ๑    ยอมเกดิก็หามิได ยอมไมเกิดก็หามิได ๑  
ขาแตพระองคผูเจริญ     เมื่อพวกอัญญเดียรถียปริพาชกกลาวอยางนี้แลว 
ขาพระองคจึงไดกลาวกะพวกเขาวา   ดูกอนทานท้ังหลาย   พระตถาคต 
ทรงเปนอุดมบุรุษ   ทรงเปนบรมบุรุษ      ทรงบรรลุธรรมที่ควรบรรล ุ
ชั้นเยี่ยม  เม่ือจะทรงบัญญัติ   ยอมทรงบัญญัติ นอกจากฐานะ  ๔ เหลาน้ี 
คือ  สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว  ยอมเกดิอีก  ๑    ยอมไมเกิดอีก  ๑    ยอม 
เกิดอีกก็มี  ยอมไมเกิดอีกก็มี  ๑     ยอมเกิดอีกก็หามิได  ยอมไมเกิดอีก 
ก็หามิได  ๑     ขาแตพระองคผูเจริญ  เมื่อขาพระองคกลาวอยางนั้นแลว 
อัญญเดียรถียปริพาชกเหลาน้ันไดกลาวกะขาพระองควา   ภิกษุนี้จักเปน 
ภิกษุใหม     บวชไมนาน     ก็หรือวาเปนเถระแตโงเขลาไมฉลาด. 
ขาแตพระองคผูเจริญ  อัญญเดียรถยีปริพาชกเหลาน้ันรุกรานขาพระองค 
ดวยวาทะวา   เปนผูใหม   เปนผูเขลา   แลวลุกจากอาสนะหลีกไป   เมื่อ 
อัญญเดียรถยีปริพาชกเหลาน้ันหลีกไปแลวไมนาน     ขาพระองคเกิด 
ความคิดวา    ถาอัญญเดียรถียปริพาชกเหลาน้ันพึงถามเราตอไป    เมื่อ 
เราพยากรณอยางไร     จึงจะชื่อวาไมเปนผูกลาวตามท่ีอัญญเดียรถีย 
ปริพาชกเหลาน้ันกลาวแลว      และชื่อวาเปนผูกลาวตามท่ีพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสแลว   ไมพึงกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาดวยคําอันไมจริง 
และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม    ทั้งสหธรรมิกไร ๆ  ผูกลาวคลอย 
ตามวาทะ จะไมพึงถูกวิญูชนติเตียนได.  
           [๒๑๐]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา      ดูกอนอนุราธะ 
เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?  
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           อ.  ไมเที่ยง  พระเจาขา.   
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?   
           อ.  เปนทุกข พระเจาขา. 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
ควรหรือท่ีจะตามเห็นสิ่งนั้นวา   นั่นของเรา   เราเปนนั่น   นั่นเปนอัตตา 
ของเรา  ? 
           อ.  ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา. 
           ภ.  เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           อ.  ไมเที่ยง พระเจาขา. 
           ภ.   เพราะเหตุนี้แล  ฯลฯ  อริยสาวกผูไดสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้ 
ฯลฯ  ยอมรูชัดวา ฯลฯ  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางน้ีมิไดมี.          
           [๒๑๑]   ภ.  ดูกอนอนุราธะ     เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
เธอยอมเห็นรูปวาเปนสัตวบุคคลหรือ  ? 
           อ.  ไมใชอยางนั้น พระเจาขา. 
           ภ.  เธอยอมเห็นเวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณวาเปนสัตว 
บุคคลหรือ ? 
           อ.  ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.                                
           [๒๑๒]   ภ.  ดกูอนอนุราธะ     เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
เธอยอมเห็นวาสัตวบุคคลในรูปหรือ  ? 
           อ.  ไมใชอยางนั้น พระเจาขา. 
           ภ.   เธอยอมเห็นวาสัตวบุคคลตางหากจากรูปหรือ  ?  
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           อ.  ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.    
           ภ.  เธอยอมเห็นวาสัตวบุคคลในเวทนาหรือ  ?  
           อ.  ไมใชอยางนั้น พระเจาขา. 
           ภ.  เธอยอมเห็นวาสัตวบุคคลตางหากจากเวทนาหรือ ?  
           อ.  ไมใชอยางนั้น พระเจาขา. 
           ภ.  เธอยอมเห็นวาสัตวบุคคลในสัญญาหรอื ?  
           อ.  ไมใชอยางนั้น พระเจาขา. 
           ภ.   เธอยอมเห็นวาสัตวบุคคลตางหากจากสัญญาหรือ ?  
           อ.  ไมใชอยางนั้น พระเจาขา. 
           ภ.  เธอยอมเห็นวาสัตวบุคคลในสังขารหรือ ?  
           อ.  ไมใชอยางนั้น พระเจาขา. 
           ภ.   เธอยอมเห็นวาสัตวบุคคลตางหากจากสังขารหรือ ?  
           อ.  ไมใชอยางนั้น พระเจาขา. 
           ภ.  เธอยอมเห็นวาสัตวบุคคลในวิญญาณหรือ  ?  
           อ.  ไมใชอยางนั้น พระเจาขา. 
           ภ.  เธอยอมเห็นวาสัตวบุคคลตางหากจากวิญญาณหรือ  ?  
           อ.  ไมใชอยางนั้น พระเจาขา. 
           [๒๑๓]    พ.  ดกูอนราธะ      เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
เธอยอมเห็นวา  สัตวบุคคลมีรูป  มีเวทนา  มีสัญญา มีสังขาร มีวิญญาณ 
อยางนั้นหรือ ?  
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           อ.  ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.    
           [๒๑๔]     พ.  ดูกอนราธะ     เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
เธอยอมเห็นวา สัตวบุคคลน้ีไมมีรูป ไมมีเวทนา ไมมีสัญญา ไมมีสังขาร 
ไมมีวิญญาณ อยางนั้นหรือ ?.             
           อ.  ไมใชอยางนั้น พระเจาขา. 
           ภ.   ดกูอนราธะ   ก็โดยที่จริง   โดยที่แท  เธอคนหาสัตวบุคคลใน 
ขันธ    ๕    เหลาน้ีในปจจุบันไมไดเลย    ควรหรือที่เธอจะพยากรณวา 
พระตถาคตเปนอุดมบุรุษ    เปนบรมบรุุษ    บรรลุธรรมท่ีควร    บรรล ุ
ชั้นเยี่ยม   เมื่อจะบัญญัติ   ยอมบัญญัติเวนจากฐานะ   ๔   เหลาน้ี   คือ 
สัตวเบื้องหนาแตตายแลว  ยอมเกิดอีก  ๑   ยอมไมเกิดอีก  ๑   ยอมเกิดอีก 
ก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มี ๑  ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได  ๑ ? 
           อ.   ขอน้ันไมควรเลย  พระเจาขา. 
           ภ.   ถกูละ ๆ  อนรุาธะ   ทั้งเม่ือกอนและทั้งบัดนี้   เรายอมบัญญัติ 
ทุกข และความดับทุกข. 
                                          จบ  อนุราธสูตรที่  ๔ 
 
                      อรรถกถาอนุราธสูตรท่ี  ๔ 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในอนุราธสูตรท่ี  ๔  ดังตอไปนี้  :- 
           บทวา   อรฺกุฏกิาย    ไดแก    ในบรรณศาลา     (ต้ังอยู) 
ทายวิหารน้ันนั่นแล. 
           บทวา ต ตถาคโต คือพระตถาคตผูเปนศาสดา ของทานทั้งหลาย.  
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           บทวา  อฺตฺริเมห๑    ความวา     ไดยินวา  ทานพระอนุราธะน้ัน   
ไดมีความคิดดังน้ีวา    เดียรถียเหลาน้ีเปนปฏิปกษขัดแยงตอพระศาสนา  
พระศาสดาจักไมทรงบัญญัติ๒      เหมือนอยางที่เดียรถียเหลาน้ีกลาว 
ฉะน้ันทานจึงกลาวอยางน้ัน. 
           บทวา   เอว   วุตฺเต   เต   อฺติตฺถิยา   ความวา     เมื่อพระเถระ 
กลาว  (แบบ)  ไมทราบลทัธิของตน  และของบุคคลอ่ืนอยางนี้  ปริพาชก 
ผูเปนอัญญเดียรถียเหลาน้ัน     รูแตเพียงลัทธิในศาสนา      (ของตน) 
สวนเดียว   ประสงคจะใหโทษ   (จับผิด)   ในวาทะของพระเถระ   จึงได 
กลาวคํานี้ กะทานพระอนุราธะ. 
           บทวา    ก ึ ต  มฺสิ   อนุราธ    ความวา       พระศาสดา 
ทรงสดับถอยคําของพระอนุราธะน้ันแลวทรงดําริวา ภิกษุนี้ไมรูจักโทษ 
ในลัทธิของตน    แตเธอเปนผูทํา    (จริง)    ไดบําเพ็ญเพียรมาแลว    เรา 
ตถาคตจักใหเธอทราบอยางนี้ดวยการแสดงธรรม. 
           พระศาสดาประสงคจะทรงแสดงเทศนามีปริวัฏฏ  ๓  จึงตรัสคํา 
วา  ต  ก ึ มฺสิ  อนุราธ  (ดูกอนอนุราธะ  เธอสําคัญความขอนั้นเปน 
ไฉน ?) เปนตน. 
           ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงยกทางบําเพ็ญเพ่ือ 
เปนพระอรหันตข้ึน    (แสดง)    แกพระอนุราธะนั้น   ดวยเทศนานั้นจึง 
ตรัสพระดํารัสมีอาทิวา  ต  ก ึ มฺสิ  อนุราธ  รูป  ตถาคโต  (ดูกอน 
อนุราธะ    เธอสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   ?    เธอพิจารณาเห็นรูปวา 
เปนสัตวหรือ ?). 
๑ บาลีเปน  อฺตฺร   อิเมห ิ    

๒. ปาฐะวา  เอว  สตฺถา  ฉบับพมาเปน  น  เอว  สตฺถา  แปลตามฉบับพมา   
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           บทวา  ทุกขฺฺเจว  ปฺเปมิ  ทกฺุขสฺส  จ  นิโรธ  ความวา    เรา   
ตถาคตบัญญัติวัฏฏทุกขและความดับไปแหงวัฏฏทุกข คือพระนิพพาน.   
           อีกอยางหนึ่ง     ดวยคําวา     ทกฺุข    เปนอันพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงหมายถึงทุกขสัจ   เมื่อทรงหมายถึงทุกขสัจนั้นแลวก็เปนอันหมายถึง 
สมุทัยสัจดวย  เพราะสมุทัยสัจเปนมูลเหตุแหงทุกขสัจนั้น. 
           ดวยคําวา    นิโรธ    เปนอันวาพระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึง 
นิโรธสัจ      เมื่อทรงหมายถึงนิโรธสัจน้ันแลวก็เปนอันทรงหมายถึง 
มรรคสัจดวย เพราะมรรคสัจเปนอุบาย (ใหบรรลุ) นิโรธสัจน้ัน. 
           อีกอยางหนึ่ง     พระผูมีพระภาคเจาแสดงวา     ดูกอนอนุราธะ 
ทั้งเมื่อกอนและบัดนี้เราตถาคตบัญญัติสัจจะไว ๔  เทาน้ัน ดวยประการ 
ดังกลาวมาน้ี.                          
           ดวยเหตุผลดังวามานี้ในสูตรนี้     เปนอันวาพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเฉพาะ  (เรื่อง)  วัฏฏะไว. 
                                จบ  อรรถกถาอนุราธสูตรที่  ๔ 
 
                                     ๕. วักกลิสูตร 
 
วาดวยการเห็นธรรมช่ือวาเห็นพระพุทธเจา 
 
           [๒๑๕]  สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ   พระวิหาร- 
เวฬุวัน  กลนัทกนิวาปสถาน  กรุงราชคฤห.  สมัยน้ันแล  ทานพระวักกลิ 
อาพาธ   มีทุกข   เปนไขหนัก   ไดรับทุกขเวทนา   พักอยูที่นิเวศนของ 
นายชางหมอ    ครั้งน้ัน    ทานพระวักกลิเรียกภิกษุผูอุปฏฐากท้ังหลาย 
มาแลว   กลาววา   มาเถิดอาวุโส   ทานทั้งหลาย   จงเขาไปเฝาพระผูมี-  
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พระภาคเจาถึงท่ีประทับ     จงถวายบังคมพระยุคลบาทดวยเศียรเกลา   
ตามคําของเรา  แลวทูลวา  พระเจาขา  วักกลิภิกษุอาพาธ  เปนไขหนัก 
ไดรับทุกขเวทนา     ทานถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองคดวย  
เศียรเกลา   และพวกทานจงทูลอยางนี้วา   พระเจาขา   ไดยินวา   ทาน 
ขอประทานพระวโรกาสขอทูลเชิญพระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัย 
ความอนุเคราะห   เสด็จเขาไปหาทานวักกลิถึงท่ีอยูเถิด.   ภิกษุเหลาน้ัน 
รับคําทานวักกลิแลว    เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ.   ฯลฯ 
ครั้นแลวไดกราบทูลวา    พระเจาขา    วักกลิภกิษอุาพาธ    เปนไขหนัก 
ไดรับทุกขเวทนา     ทานถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองคดวย 
เศียรเกลา   และทูลอยางน้ีวา   พระเจาขา   ไดยินวา   ทานขอประทาน 
พระวโรกาส   ขอทูลเชิญพระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยความอนุเคราะห 
เสด็จเขาไปหาวักกลิภิกษุถึงท่ีอยูเถิด  พระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนต 
ดวยดุษณีภาพ. 
           [๒๑๖]   ครั้งน้ันแล      พระผูมีพระภาคเจาทรงครองผาแลว 
ทรงถือบาตรและจีวร     เสด็จเขาไปหาทานพระวักกลิถึงท่ีอยู.     ทาน 
พระวักกลิไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแตไกล.       ครัน้เห็นแลว 
ก็ลุกข้ึนจากเตียง.     ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทาน 
พระวักกลิวา   อยาเลย   วกักลิ   เธออยาลุกจากเตียงเลย   อาสนะเหลาน้ี 
ที่เขาปูลาดไวมีอยู   เราจักน่ังท่ีอาสนะนั้น.   พระผูมีพระภาคเจาประทับ 
นั่งบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไว.     ครั้นแลวไดตรัสถามทานพระวักกลิวา 
ดูกอนวักกลิ     เธอพอทนไดหรือ     พอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ 
ทุกขเวทนาน้ันปรากฏวาทุเลาลง  ไมกําเริบข้ึนหรือ ?   ทานพระวักกลิ 
กราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคทนไมไหว  ไมสามารถ 
ยังอัตภาพใหเปนไปได     ทุกขเวทนาของขาพระองคแรงกลา     มีแต  
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กําเริบข้ึน ไมทุเลาลงเลย ทุกขเวทนาปรากฏวากําเริบข้ึน ไมทุเลาลงเลย.    
           ภ.   ดกูอนวักกลิ เธอไมมีความรําคาญ ไมมีความเดือดรอนอะไร 
บางหรือ ? 
           ว.   พระเจาขา     แทที่จริง     ขาพระองคมีความรําคาญไมนอย 
มีความเดือดรอนอยูไมนอยเลย. 
           ภ.   ดกูอนวักกลิ  ก็ตัวเธอเองไมติเตียนตนเองไดโดยศีลบางหรือ ? 
           ว.  พระเจาขา  ตัวขาพระองคเองจะติเตียนไดโดยศีลกห็าไม. 
           ภ.   ดกูอนวักกลิ  ถาหากวา  ตัวเธอเองติเตียนตนเองโดยศีลไมได 
เมื่อเปนเชนน้ัน  เธอจะมีความรําคาญและมีความเดือดรอนอะไร  ? 
           ว.   พระเจาขา    จําเดิมแตกาลนานมาแลว   ขาพระองคประสงค 
จะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา       แตวาในรางกายของขาพระองค 
ไมมีกําลังพอที่จะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาได. 
           ภ.   อยาเลย     วักกลิ      รางกายอันเปอยเนาท่ีเธอเห็นนี้     จะมี 
ประโยชนอะไร  ดูกอนวกักลิ  ผูใดแลเห็นธรรม  ผูนั้นชื่อวายอมเห็นเรา 
ผูใดเห็นเรา   ผูนั้นชื่อวายอมเห็นธรรม   วักกลิ   เปนความจริง   บุคคล 
เห็นธรรมก็ยอมเห็นเรา  บุคคลเห็นเรา   ก็ยอมเหน็ธรรม  วักกลิ  เธอจะ 
สําคัญความขอน้ันเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ? 
           ว.   ไมเที่ยง  พระเจาขา. 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ? 
           ว.   เปนทุกข พระเจาขา.                            
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  
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ควรหรือท่ีจะตามเห็นสิ่งนั้นวา   นั่นของเรา   เราเปนนั่น   นั่นเปนตัวตน    
ของเรา  ?  
           ว.  ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา. 
           ภ.  เวทนา สัญญา  สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ? 
           ว.   ไมเที่ยง  พระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ? 
           ว.  เปนทุกข พระเจาขา. 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
ควรหรือท่ีจะตามเห็นสิ่งนั้นวา   นั่นของเรา   เราเปนนั่น   นั่นเปนตัวตน 
ของเรา ?                                                             
           ว.  ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.                                   
           ภ.   เพราะเหตุนั้นแล   ฯลฯ   อริยสาวกเห็นอยูอยางนี้  ฯลฯ   ยอม 
ทราบชัดวา  ฯลฯ กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
           ครั้งน้ันแล     พระผูมีพระภาคเจาตรัสสอนทานพระวักกลิดวย 
พระโอวาทน้ีแลว ทรงลกุจากอาสนะ  เสด็จไปทางภูเขาคิชฌกูฏ. 
           [๒๑๗]     ครั้งน้ันแล      พระวักกลิ      เมื่อพระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จหลีกไปแลวไมนาน  ไดเรียกภิกษุอุปฏฐากท้ังหลายมาแลวกลาววา 
มาเถิด  อาวุโส  ทานจงชวยอุมเราข้ึนเตียง  แลวหามไปยังวิหารกาฬสิลา 
ขางภูเขาอิสิคิลิ     ก็ภิกษุผูเชนกับเรา    ไฉนเลาจะพึงสําคัญวาตน 
พึงทํากาละ   ในละแวกบานเลา   ?    ภิกษุอุปฏฐากเหลาน้ันรับคําทาน 
พระวักกลิแลว     อุมทานพระวักกลข้ึินเตียง    หามไปยังวิหารกาฬสิลา 
ขางภูเขาอิสิคิลิ.      ครั้งน้ันแล     พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ภูเขา  
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คิชฌกูฏ  ตลอดราตรีและวันที่ยังเหลืออยูนั้น.   ครั้งน้ัน เมื่อปฐมยามลวง   
ไปแลว เทวดา ๒ องค มีฉวีวรรณงดงาม  ทําภูเขาคิชฌกูฏใหสวางทั่วไป  
ทั้งหมด   แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ฯลฯ  ไดยืนอยู 
ณ สวนขางหน่ึง. ครั้นแลว เทวดาองคหน่ึงไดกราบทูลพระผูมพีระภาคเจา 
วา   พระเจาขา   วักกลิภกิษุ   คิดเพ่ือความหลุดพน   เทวดาอีกองคหน่ึง 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  พระเจาขา   ก็วักกลิภิกษุนั้นหลุดพน 
ดีแลว     จักหลุดพนไดแนแท.     เทวดาเหลาน้ันไดกราบทูลอยางน้ีแลว 
ครั้นแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   ทําประทักษิณ   แลวก็หายไป 
ณ ที่นั้นเอง. 
           [๒๑๘]   ครั้นพอราตรีนั้นผานไป   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก  
ภิกษุทั้งหลายมารับสั่งวา   มาเถิด   ภิกษุทั้งหลาย   จงพากันเขาไปหา 
วักกลิภิกษุถงึท่ีอยู     ครัน้แลวจงบอกวักกลิภิกษอุยางนี้วา     อาวุโส 
วักกลิ   ทานจงฟงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา   และคําของเทวดา 
๒  องค  อาวุโส  ณ  ราตรีนี้  เมื่อปฐมยามผานไปแลว  เทวดา  ๒  องค 
ผูมีฉวีวรรณงดงาม   ทําภูเขาคิชฌกูฏใหสวางทั่วไปท้ังหมด   เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา  แลวยืน 
อยู    ณ    ทีค่วรสวนขางหนึ่ง    ครั้นแลว    เทวดาองคหน่ึงไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาคเจาวา     พระเจาขา     ก็วักกลิภิกษุนั้นหลุดพนดีแลว 
จักหลุดพนไดแนแท อาวุโส วักกล ิแตวาพระผูมีพระภาคเจาตรัสกะทาน 
อยางนี้วา  อยากลัวเลย  วกักลิ  อยากลวัเลย  วักกล ิ จักมีความตายอัน 
ไมตํ่าชาแกเธอ    จักมีกาลกิริยาอันไมเลวทรามแกเธอ    ภิกษุเหลาน้ัน 
รับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว      เขาไปหาทานพระวักกล ิ
ถึงท่ีอยู   ครัน้แลวไดกลาวกะทานวักกลิวา   อาวุโส   วักกลิ   ทานจงฟง 
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา  และคําของเทวดา  ๒  องค.   
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           [๒๑๙]   ครั้งน้ันแล    ทานพระวักกลิเรียกภิกษุอุปฏฐากท้ังหลาย   
มาแลวกลาววา      มาเถิดอาวุโส      ทานจงชวยกันอุมเราลงจากเตียง  
เพราะวา    ภิกษุผูเชนกับเราน่ังบนอาสนะสูงแลว    จะพึงสําคัญวาตน 
ควรฟงคําส่ังสอนของพระผูมีพระภาคเจานั้นอยางไรเลา.   ภิกษุเหลาน้ัน 
รับคําของทานพระวักกลแิลว     ก็ชวยกันอุมทานพระวักกลิลงจากเตียง 
แลวกลาววา  ณ  ราตรีนี้  เมื่อปฐมยามลวงไปแลว  เทวดา  ๒  องค  ฯลฯ 
ไดยืนอยู  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลว  เทวดาองคหน่ึงไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาคเจาวา     พระเจาขา     วักกลิภิกษุคิดเพ่ือความหลุดพน 
เทวดาอีกองคหน่ึงไดกราบทูลพระผูมพีระภาคเจาวา     พระเจาขา     ก ็
วักกลิภิกษุนั้นหลุดพนแลว   จักหลุดพนไดแนแท  อาวุโส   วักกลิ   แตวา 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถึงทานอยางนี้วา     อยากลัวเลย     วักกล ิ
อยากลัวเลย   วักกลิ   จักมคีวามตายอันไมตํ่าชาแกเธอ   จักมีกาลกิริยา  
ไมเลวทรามแกเธอ.  พระวักกลิกลาววา  อาวุโส  ถาเชนนั้น ทานจงชวย 
ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา 
ตามคําของผมดวยวา    พระเจาขา    วกักลิภิกษุอาพาธ    เปนไขหนัก 
ไดรับทุกขเวทนา   เธอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจา 
ดวยเศียรเกลา และยังไดสั่งมากราบทูลอยางน้ีวา พระเจาขา ขาพระองค 
ไมเคลือบแคลงวา รูปไมเที่ยง ไมสงสัยวา  สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งน้ันเปนทุกข 
ไมสงสัยวา    สิ่งใดไมเที่ยง   เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
ความพอใจก็ดี  ความกําหนัดก็ดี  ความรักใครก็ด ี ในสิ่งน้ัน  มไิดมีแก 
ขาพระองค ขาพระองคไมเคลือบแคลงวา เวทนา... สัญญา... สังขาร... 
วิญญาณไมเท่ียง ไมสงสัยวา สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งน้ันเปนทุกข ไมสงสัยวา 
สิ่งใดไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ความพอใจก็ดี 
ความกําหนัดก็ดี  ความรกัใครก็ดี  ในส่ิงน้ัน  มิไดมีแกขาพระองค  ดังนี้  
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ภิกษุเหลาน้ันรับคําทานพระวักกลิแลวหลีกไป.     ครั้งน้ัน     เมื่อภิกษุ   
เหลาน้ันหลีกไปไมนาน  ทานพระวักกลิก็นําเอาศาตรามา    (เตรียมจะ 
ฆาตัวตาย).  
           [๒๒๐]   ครั้งน้ันแล   ภิกษุเหลาน้ันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ  นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูม-ี 
พระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   วักกลิภกิษอุาพาธ   เปนไขหนัก 
ไดรับทุกขเวทนา      ทานขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมี- 
พระภาคเจาดวยเศียรเกลา  และยังไดสั่งมากราบทูลอยางน้ีวา  พระเจาขา 
ขาพระองคไมเคลือบแคลงวา   รูปไมเที่ยง   ไมสงสัยวา   สิ่งใดไมเที่ยง 
สิ่งน้ันเปนทุกข ไมสงสัยวา  สิ่งใดไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวน 
เปนธรรมดา ความพอใจก็ดี ความกําหนัดก็ดี ความรักใครก็ด ีในสิ่งน้ัน 
มิไดมีแกขาพระองค  ขาพระองคไมเคลือบแคลงวา  เวทนา...  สัญญา... 
สังขาร...  วิญญาณไมเที่ยง  ไมสงสัยวา  สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกข 
ไมสงสัยวา    สิ่งใดไมเที่ยง   เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
ความพอใจก็ดี  ความกําหนัดก็ดี  ความรักใครก็ด ี ในสิ่งน้ัน  มไิดมีแก 
ขาพระองค ดังน้ี. 
           [๒๒๑]   ครั้งน้ันแล    พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย 
มารับสั่งวา    มาไปกันเถิด    ภิกษุทั้งหลาย    เราจะพากันไปยังวิหาร 
กาฬสิลาขางภูเขาอิสิคิลิ       ซึ่งเปนที่ที่วักกลิกุลบุตรนําเอาศาสตรามา. 
ภิกษุเหลาน้ันรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว.      ลาํดับนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปยังวิหารกาฬสิลาขางภูเขาอิสิคิลิ  พรอมดวย 
ภิกษุเปนจํานวนมาก  ไดทอดพระเนตรเห็นทานพระวักกลนิอนคอบิดอยู 
บนเตียงแตไกลเทียว.     ก็สมัยนั้นแล     ปรากฏเปนกลุมควันกลุมหมอก  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาท่ี 281 

ลอยไปทางทิศบูรพา    ทิศปจฉิม    ทิศอุดร    ทศิทักษิณ    ทศิเบ้ืองบน    
ทิศเบ้ืองตํ่า  และอนุทิศ.  ลําดับนั้นเอง  พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสกะภิกษุ 
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายมองเห็นกลุมควันกลุมหมอกลอย 
ไปทางทิศบูรพา  ฯลฯ  และอนุทิศหรือไม ?   ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา 
เห็น  พระเจาขา.                                                                            
           ภ.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     นั่นแหละคือมารใจหยาบชา.    คนหา 
วิญญาณของวักกลิกุลบุตร      ดวยคิดวาวิญญาณของวักกลิกุลบุตร 
ต้ังอยู  ณ ที่แหงไหนหนอ ?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วักกลิกุลบุตรมีวิญญาณ 
ไมไดต้ังอยู  ปรินิพพานแลว. 
                                       จบ  วักกลิสตูรที่  ๕ 
 
                   อรรถกถาวักกลิสูตรท่ี  ๕ 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในวักกลิสูตรท่ี ๕ ดังตอไปนี้.                     
           บทวา    กมฺุภการนเิวสเน    แปลวา ในโรงชางหมอ  เลากันมาวา 
พระเถระออกพรรษาปวารณาแลวไดเดินทางมาเพ่ือเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจา ทานเกิดอาพาธหนัก (ขณะที่เดินทางมาถึง)  กลางพระนคร 
(ราชคฤห)  เทา  (ทั้งสองขาง)  กาวไมออก.  ที่นั้น  พวกชาวเมืองใชวอมี 
ลักษณะเปนเตียงนอยหามทานไปไวในโรงชางหมอ.    และโรงนั้นก็เปน 
โรงที่ทํางานของชางหมอเหลาน้ัน   (แต)   มิใชเปนโรงที่เขาพักอาศัยกัน 
พระสังคีติกาจารยหมายเอาโรงนั้นจึงกลาววา   กุมภฺการนิเวสเน  วิหรติ 
(พระวักกลิเถระอยูในเรอืนของชางหมอ). 
           บทวา พาฬฺหคิลาโน  คือ เปนไขเกินขนาด (ไขหนัก).   
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           บทวา  สมฺโจป   ความวา     (พระวักกลิเถระ)  แสดงนอบนอม   
(เคารพ)  แดพระผูมีพระภาคเจาดวยอาการไหว  (กาย)  ทั่วไป. 
           วากันวา     การท่ีภิกษุผูมีพรรษาออนกวาเห็นภิกษุผูมีพรรษา 
แกกวา    แม  (ตนเอง)    จะเจ็บปวยหนักก็ตองแสดงความนอบนอมดวย  
อาการลุกข้ึน  นีถ้ือเปนธรรมเนียม  แตภิกษุผูมีพรรษาแกกวาน้ันก็ตอง 
บอกเธอวา  อยาลุกข้ึนเลย. 
           บทวา สนฺติมานิ อาสนานิ ความวา     ก็ในสมัยพุทธกาล ในที่อยู 
ของภิกษุแมรูปหน่ึงจะปูลาดอาสนะไวรอทาเหมือนกันหมด   ดวยหวังวา 
ถาพระศาสดาจักเสด็จมาไซร   จักไดประทับนั่งบนอาสนะน้ี.   ชั้นที่สุด 
(ถาไมมีอาสนะ)   ก็จะปูลาดแตแผนกระดาน  (หรือ)  แมเพียงเครื่องลาด 
ใบไมก็จะปูลาดไว. 
           บทวา  ขมนีย  ยาปนีย  ความวา    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถาม 
วา  เธอทนไดแลหรือ  คือ  เธอสามารถทนทุกขหรือเคลื่อนไหวอิริยาบถ 
ไดแลหรือ. 
           บทวา ปฏิกฺกมนฺติ  แปลวา ทุเลาลง  (ลดนอย). 
           บทวา  อภิกฺกมนฺติ  แปลวา  กําเริบ  (สูงข้ึน). 
           บทวา    ปฏิกฺกโมสาน    เทากับ    ปฏิกฺกโม    เอตาส    แปลวา 
ทุกขเวทนาเหลาน้ันเพลาลง. 
           บทวา    สีลโต    น    อุปวทติ    ความวา     กลาวติเตียนเพราะ 
ปรารภศีล  คือ โดยศีลเปนเหตุไมได. 
           บทวา จิรปฏิกาห  ตัดบทเปน จิรปฏิโก  อห ความวา    ขาพระองค 
(ประสงคจะเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา)  ต้ังแตนานมาแลว.  
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           บทวา     ปูติกาเยน     ความวา     พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึง   
พระวรกายของพระองค    แมจะมีสีงามดังสีทองคําอยางนั้น     ก็เพราะ  
หมายความวา  (มีของปฏิกูล) ไหลออกประจํา. 
           ในบทวา  โย   โข  วกฺกลิ  ธมมฺ นี้ พึงทราบอธิบายวา  ๑พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงแสดงพระธรรมกายที่ตรัสไววา      ขอถวายพระ- 
พรมหาบพิตร    ธรรมกายแลคือพระตถาคต    ความจริงโลกุตตรธรรม 
๙ อยาง (มรรค ๔ ผล ๔ นพิพาน ๑) ชื่อวา พระกายของพระตถาคต.  
           บัดนี้    เมื่อจะทรงเริ่มแสดงธรรม     มีปริวัฏ     ๓    แกพระเถระ 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา  ต  ก ึ มฺส ิ เปนตน. 
           บทวา  กาฬสิลา  ไดแก     วัดกาฬสิลา. 
           บทวา  วิโมกขฺาย  ไดแก     เพ่ือประโยชนแกมรรควิโมกข.  
           บทวา   สุวิมุตฺโต   วิมุจฺจิสฺสต    ความวา     (พระวักกลิเถระน้ัน) 
เปนผูหลุดพนดีแลว  จักหลุดพนดวยวิมุตติคืออรหัตตผล. 
           ไดยินวา   เทวดาเหลาน้ันทราบวา   พระเถระนี้ปรารภวิปสสนา 
แลว     ทานก็จักบรรลุพระอรหัตตผลโดยไมมีอันตรายโดยทํานองใด 
จึงไดกลาวอยางนี้. 
           บทวา อปาปก คือ ไมลามก. 
           บทวา   สตฺถ   อาหเรสิ   ความวา     ไดยินวา   พระเถระเปนผูมี 
มานะจัด.   ทานมองไมเห็นการกลับฟุงข้ึนมา  (อีก)   แหงกิเลสทั้งหลาย 
ที่ขมไวไดดวยสมาธิและวิปสสนา      จึงมีความสําคัญวา      เราเปน 
พระขีณาสพ  แลวคิด  (ตอไป) วา  ชีวิตน้ีเปนทุกข  เราจะอยูไปทําไม 
๑  ยังสงสัยจะเปน  พระนาคเสน  กลาวหรือเปลา  ?                                                       
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เราจักเอามีดมาฆาตัวตาย     ดังน้ีแลว     ไดเอามีดที่คมมาเฉือนกานคอ.     
ทันใดนั้น     ทุกขเวทนาก็เกิดข้ึนแกทาน.     ขณะนั้นทานจึงทราบวา 
ตนเองยังเปนปุถุชนอยูเลยรีบควาเอากัมมัฏฐานขอเดิมมาพิจารณา 
เนื่องจากวาทานยังไมไดละทิ้งกัมมัฏฐาน     (ไมชา)     ก็ไดสําเร็จเปน 
พระอรหันตแลวมรณภาพ (ทันที). 
           ถามวา  ก็ปจจเวกขณญาณไดมีแลวอยางไร ? 
           ตอบวา  พระขีณาสพม ีปจจเวกขณญาณ  ๑๙ อยาง  ปจจเวกขณญาณ 
ทั้งหมด  พระขีณาสพตองไดอยางแนแท.  ก็เม่ือพระวักกลิเถระเอามีดคม 
ตัดศีรษะ  (ปจจเวกขณ)  ญาณ   ยอมเกิดข้ึนอยางแนนอนไมหน่ึงก็สองขอ. 
           บทวา   วิวตฺตกฺขนฺธ  แปลวา   คอบิด.   บทวา   เสยฺยมาน  แปลวา 
นอนอยู. 
           ไดยินวา     พระเถระนอนหงายแลวเอามีดมา     (เชือดคอตนเอง) 
รางกายของทานไดทรงอยูดุจเดิม      สวนศีรษะไดบิดไปอยูขางขวา 
อันที่จริงพระอริยสาวกท้ังหลาย   สวนมาก   (เมื่อนิพพาน)   จะนิพพาน 
โดย   (นอน)   ตะแคงขางขวาเหมือนกันหมด   ดวยเหตุนั้น   รางกายของ 
พระวักกลินัน้จึงไดทรงอยูดุจเดิม      สวนศีรษะกลับบิดไปอยูขางขวา 
พระสังคีติกาจารยทั้งหลาย   หมายถึงพระวักกลิเถระผูนอนคอบิดอยูนั้น 
จึงกลาววา  พระวักกลิ  (นอน)  คอบิด  ดังนี้บาง.                            
           บทวา   ธูมายิตตฺต  แปลวา   ภาวะที่เกิดเปนควัน.   บทวา   ติมิรา- 
ยิตตฺต    แปลวา    ภาวะที่มืดมิด.     อธิบายวา    เปรียบเหมือนเมฆควัน 
และเปรียบเหมือนหมอก. 
                                 จบ  อรรถกถาวักกลิสูตรที่  ๕ 
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                              ๖.  อัสสชิสูตร   
 
   วาดวยความเปนอนิจจังแหงเวทนา                                      
 
           [๒๒๒ ]    สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหาร- 
เวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤห. ก็สมัยนัน้แล ทานพระอัสสช ิ
อาพาธเปนไขหนัก  ไดรบัทุกขเวทนา  พักอยูที่อารามของกัสสปเศรษฐี.  
ครั้งน้ัน      ทานพระอัสสชิเรียกภิกษุผูอุปฏฐากท้ังหลายมาแลวกลาววา 
มาเถิดอาวุโสทั้งหลาย ขอทานท้ังหลาย  จงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ      จงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวย 
เศียรเกลา ตามคําของเราวา พระเจาขา อัสสชิภิกษุอาพาธ  เปนไขหนัก 
ไดรับทุกขเวทนา  แลทานท้ังหลายจงทูลอยางน้ีวา  ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขอประทานพระวโรกาส     ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยความ 
อนุเคราะห    เสด็จเขาไปหาอัสสชิภิกษุถึงท่ีอยูเถิด     ภิกษุเหลาน้ัน 
รับคําทานอัสสชิแลว      เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว     นั่ง     ณ     ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา     พระเจาขา     อสัสชิ 
ภิกษุอาพาธ  เปนไขหนัก ไดรับทุกขเวทนา ทานถวายบังคมพระยุคลบาทของ 
พระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา     และสั่งมากราบทูลวา    พระเจาขา 
ขอประทานพระวโรกาส  ขอพระผูมพีระภาคเจาทรงอาศัยความอนุเคราะห 
เสด็จเขาไปหาอัสสชิภิกษุถึงท่ีอยูเถิด. 
           [๒๒๓]   ครั้งน้ันแล   เปนเวลาเย็น   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออก 
จากท่ีพัก    แลวเสด็จเขาไปหาทานพระอัสสชิถึงท่ีอยู    ทานพระอัสสชิ  
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ไดแลเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแตไกล      ครั้นเห็นแลวก็ลุกข้ึน   
จากเตียง.    ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานพระอัสสชิวา  
อยาเลย   อัสสชิ   เธออยาลุกจากเตียงเลย   อาสนะเหลาน้ีที่เขาปูลาดไว 
มีอยู   เราจักนั่งท่ีอาสนะน้ัน.   พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนอาสนะ 
ที่เขาปูลาดไว    ครั้นแลวไดตรัสถามทานพระอัสสชิวา    ดกูอนอัสสชิ 
เธอพอทนไดหรือ  พอยงัอัตภาพใหเปนไปไดหรือ  ฯลฯ  ทกุขเวทนาน้ัน 
ปรากฏวาทุเลาลง    ไมกาํเริบข้ึนหรือ     ทานพระอัสสชิกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพระองคทนไมไหว     ไมสามารถจะยัง 
อัตภาพใหเปนไปได    ฯลฯ    ทุกขเวทนาน้ันปรากฏวา     กําเริบข้ึน 
ไมทุเลาลงเลย 
            ภ.  ดกูอนอัสสชิ    เธอไมมีความรําคาญ    ไมมีความเดือดรอน 
อะไรบางหรือ ? 
             อ.  พระเจาขา     แทที่จริง     ขาพระองคมีความรําคาญไมนอย 
มีความเดือดรอนอยูไมนอยเลย. 
             ภ.  ดูกอนอัสสชิ ก็ตัวเธอเองไมติเตียนตนเองไดโดยศีลบางหรือ ? 
              อ.   พระเจาขา      ตัวขาพระองคเองจะติเตียนขาพระองคเองได 
โดยศีลก็หาไม. 
              ภ.  ดูกอนอัสสชิ ถาหากวา ตัวเธอเองติเตียนตนเองโดยศีลไมได 
เมื่อเปนเชนน้ัน เธอจะมีความรําคาญและความเดือดรอนอะไร  ? 
              ภ.  พระเจาขา     ในการปวยครั้งกอน     ขาพระองคระงับ 
กายสังขาร    (ลมหายใจเขาออก)   (ครั้งน้ีระงับไมได)   จึงไมไดสมาธิ  
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เมื่อขาพระองคไมไดสมาธิ    จึงเกิดความสงสัยอยางนี้วา    เราไมเสื่อม   
หรือหนอ.  
           ภ.  ดกูอนอัสสชิ    สมณพราหมณที่มีสมาธิเปนสาระ    มีสมาธิ 
เปนสามัญญะ   เมื่อไดสมาธินั้น  ยอมเกิดความคิดอยางนี้วา  เราทั้งหลาย 
ไมเสื่อมหรือหนอ     ดูกอนอัสสชิ     เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           อ.   ไมเที่ยง  พระเจาขา  ฯลฯ 
           ภ.    วิญญาณเท่ียงหรือไมเที่ยง ? 
           อ.   ไมเที่ยง  พระเจาขา  ฯลฯ 
           ภ.   เพราะเหตุนั้นแล ฯลฯ  อรยิสาวกผูไดสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้ 
ฯลฯ   ยอมทราบชัดวา     ฯลฯ    กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี    ถา 
อริยสาวกน้ันไดเสวยสุขเวทนา     ก็ทราบชัดวา    สุขเวทนาน้ันไมเที่ยง 
ไมนาพอใจ   ไมนาเพลิดเพลิน  หากวาเสวยทุกขเวทนา   ก็ทราบชัดวา 
ทุกขเวทนาน้ันไมเที่ยง     ไมนาพอใจ     ไมนาเพลิดเพลิน     ถาหากวา 
เสวยอทุกขมสุขเวทนา     ก็ทราบชัดวา     อทุกขมสุขเวทนาน้ันไมเที่ยง 
ไมนาพอใจ    ไมนาเพลิดเพลิน    หากวาเสวยสุขเวทนา     ก็ปราศจาก 
ความยินดียินราย    เสวยสุขเวทนาน้ัน    ถาหากวาเสวยทุกขเวทนา    ก ็
ปราศจากความยินดียินราย     เสวยทุกขเวทนาน้ัน     ถาหากวาเสวย 
อทุกขมสุขเวทนา  ก็ปราศจากความยินดียินราย  เสวยอทุกขมสุขเวทนา 
นั้น  ยอมทราบชัดวา  เวทนาน้ัน ไมเที่ยง ไมนาพอใจ  ไมนาเพลิดเพลิน 
หากวาเสวยเวทนา๑    มีกายเปนที่สุด  ก็ทราบชัดวา   เสวยเวทนามีกาย 
๑.  เวทนาทางทวารท้ัง  ๕  คือ  ตา    หู  จมูก  ล้ิน  กาย  
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เปนที่สุด   ถาเสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุด   ก็ทราบชัดวา   เสวยเวทนา๑   
มีชีวิตเปนที่สุด     ทราบชัดวา     กอนแตจะส้ินชีวิตเพราะกายแตก  
ความเสวยอารมณทั้งมวลในโลกน้ีไมนายินดี  จักเปนของเย็น. 
           [๒๒๔]   ดูกอนอสัสชิ   อุปมาเหมือนประทีปน้ํามันจะพึงติดอยูได 
เพราะอาศัยน้ํามันและไส  เชื้อไมมีกพึ็งดับ  เพราะหมดนํ้ามันและไสนั้น 
ฉันใด  ดูกอนอัสสชิ  ภิกษุเมื่อเสวยเวทนามีกายเปนที่สุด  ก็ทราบชัดวา 
เสวยเวทนามีกายเปนที่สุด เมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุด ก็ทราบชัดวา 
เสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุด    ทราบชัดวา    กอนแตจะส้ินชีวิต    เพราะ 
กายแตก  ความเสวยอารมณทั้งมวลในโลกน้ีไมนายินดี  จักเปนของเย็น. 
                                       จบ  อัสสชิสตูรที่  ๖ 
 
                   อรรถกถาอัสสชิสูตรท่ี  ๖ 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในอัสสชิสูตรท่ี  ๖  ดังตอไปนี้ :- 
           บทวา      กสฺสปการาเม     ไดแก        ในอารามท่ีกัสสปเศรษฐี 
ใหสราง. 
             บทวา     กายสงฺขาเร     ไดแก     ลมหายใจเขา     ลมหายใจออก. 
ก็พระอัสสชินั้น     ระงับลมหายใจเขาและลมหายใจออกเหลานั้น 
ดวยจตุตถฌานอยู.   บทวา   เอว   โหติ   ความวา     บัดนี้เมื่อขาพระองค 
ไมไดสมาธินั้น  จึงมีความคิดอยางนี้.  บทวา  โน   จ   ขฺวาห   ปริหายาม ิ
๑. เวทนาทางใจ  
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ความวา     เรายังไมเสื่อมจากพระศาสนา    แลหรือหนอแล.    ไดยินวา    
สมาบัติของทาน    แนบแนน    แนวแนแลว๑     (เปนอัปปนา)    เสื่อมไป 
เพราะโทษคืออาพาธ เพราะฉะนั้น ทานจึงคิดอยางนี้.  
           บทวา   สมาธิสารกา   สมาธิสามฺา   ความวา     สมาธินั่นแล 
เปนสาระ  และเปนสามัญญผล  แตในศาสนาของเรา  ตถาคต  ยังไมใช 
สาระ   วิปสสนา   มรรคและผลเปนตน  (ตางหาก)   เปนสาระ   เธอนั้น 
เมื่อเสื่อมจากสมาธิ  ไฉนจึงคิดวา  เราเส่ือมจากศาสนา.๒ 

           พระผูมีพระภาคเจา      ครั้นปลอบโยนพระเถระอยางน้ีแลว 
บัดนี้เมื่อจะทรงเริ่มแสดงธรรม มีปรวัิฏ ๓  แกพระเถระนั้น จึงตรัสคําวา 
ต  กึ  มฺส ิ เปนตน.  ตอมา  เมื่อจะทรงแสดงธรรมเครื่องอยูประจํา 
แกพระเถระนั้น  ผูสําเร็จเปนพระอรหันต  ไนเวลาจบเทศนามีปริวัฏ  ๓     
จึงตรัสคําเปนตนวา  โส  สุขฺเจ  เวทน  เวทยติ. 
          บรรดาบทเหลาน้ัน  ในบทวา  อนภินนฺทิตา  ปชานาติ  พึงทราบ 
อธิบายวา :- 
           ถามวา   สุขเวทนา มีความเพลิดเพลินยินดี  จงยกไวกอนเถิด (สวน) 
ทุกขเวทนา  มีความเพลิดเพลินยินดี  เปนอยางไร ? 
๑. ปาฐะวา  ตสฺส  กิร  อาพาธโทเสน  อปฺปโต  สมาปตฺตโต  ปริยายิ  ฉบับพมาเปน  ตสฺส  กิร 
อาพาธโทเสน  อปฺปตปฺปตา  สมาปตฺติ  ปริหายิ.  แปลตามฉบับพมา 
๒. ปาฐะวา  กสฺมา  จินฺเตสิ  สมาธิโต  ปริหายามีติ  สาสนโต  ปริหายนฺโต นี้ ไมมีในฉบับพมา 

จึงแปลตามนัยของพมา.  
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           ตอบวา  บุคคลประสบทุกขแลวยอมปรารถนาสุข    ซึ่งกคื็อ   
ปรารถนาทุกขนั่นเอง      เพราะทุกขมาถึงเพราะสุขแปรปรวนไป 
นักศึกษาพึงทราบความเพลิดเพลินยินดีในทุกขอยางนี้.     คําท่ีเหลือ  
มีนัยดังกลาวแลวในตอนตน   นั่นแล. 
                            จบ  อรรถกถาอัสสชิสูตรที่  ๖ 
 
                               ๗.  เขมกสูตร 
 
               วาดวยไมมีตนในขันธ  ๕ 
 
           [๒๒๕]   สมัยหน่ึง     ภิกษุผูเปนพระเถระหลายรูปอยู     ณ 
โฆสิตาราม  กรุงโกสัมพี.  ก็สมัยนั้นแล  ทานพระเขมกอาพาธเปนไขหนัก 
ไดรับทุกขเวทนา  พักอยูที พทริการาม.     ครั้งน้ัน  เปนเวลาเย็น  ภิกษุ 
ผูเปนพระเถระท้ังหลายออกจากท่ีพักแลว     เรียกทานพระทาสกะมา 
กลาววา  มาเถิด  ทานทาสกะ  จงเขาไปหาเขมกภิกษุถึงท่ีอยู  จงบอกกะ 
เขมกภิกษุอยางนี้วา   ดูกอนทานเขมกะ   พระเถระทั้งหลายไดถามทาน 
อยางนี้วา  อาวุโส ทานพออดทนไดหรือ  ยังพอเยียวยาอัตภาพใหเปนไป 
ไดหรือ ทุกขเวทนาทุเลาลง ไมกําเริบข้ึน ทุกขเวทนาน้ันปรากฏวาทุเลา 
ไมกําเริบข้ึนหรือ.    ทานพระทาสกะรับคําภิกษุผูเปนเถระทั้งหลายแลว 
เขาไปหาทานพระเขมกะถึงท่ีอยู     ไดกลาวแกทานพระเขมกะวา 
ดูกอนทานเขมกะ    พระเถระทั้งหลายถามถึงทานอยางนี้วา    อาวุโส 
ทานพออดทนไดหรือ     ยังพอเยียวยาอัตภาพใหเปนไปไดหรือ   ฯลฯ 
ทานพระเขมกะตอบวา ผมอดทนไมไหว เยียวยาอัตภาพใหเปนไปไมได 
ทุกขเวทนาอันกลาของผมกําเริบข้ึน ไมทุเลาลงเลย ปรากฏวากําเริบข้ึน 
ไมทุเลาเลย.  
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           [๒๒๖]    ครั้งน้ัน     ทานพระทาสกะเขาไปหาภิกษุผูเปนเถระ   
ทั้งหลายถึงท่ีอยู     แลวไดกลาวกะภิกษุผูเปนเถระวา     ดกูอนอาวุโส 
ทั้งหลาย   เขมกภิกษุกลาวอยางนี้วา   อาวุโส   ผมทนไมไหว   เยียวยา  
อัตภาพใหเปนไปไมได  ฯลฯ. 
           ถ.  มาเถิด     ทานทาสกะ     ทานจงเขาไปหาเขมกภิกษุถึงท่ีอยู 
จงกลาวกะเขมกภิกษุอยางนี้วา  ทานเขมกะ  พระเถระทั้งหลายกลาวกะ 
ทานอยางนี้วา   อาวุโส   อุปาทานขันธ ๕  เหลาน้ี  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสแลว  คือ  รูปูปาทานขันธ  เวทนูปาทานขันธ    สัญูปาทานขันธ 
สังขารูปาทานขันธ    วิญญาณูปาทานขันธ    ทานเขมกะพิจารณาเห็น 
อะไร ๆ ในอุปาทานขันธทั้ง ๕  นี้ วาเปนอัตตาหรือวามีอยูในอัตตาหรือ 
ทานพระทาสกะรับคําภิกษุผูเปนเถระทั้งหลายแลว     เขาไปหาทาน 
เขมกะถึงท่ีอยู  แลวกลาววา  ดูกอนทานเขมกะ  พระเถระทั้งหลายกลาว 
กะทานอยางน้ีวา  อาวุโส  อุปาทานขันธ  ๕  เหลาน้ี  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสแลว  คือ  รูปูปาทานขันธ  ฯลฯ  วิญญาณูปาทานขันธ  ทานเขมกะ 
พิจารณาเห็นอะไร ๆ ในอุปาทานขันธ  ๕   นี้  วาเปนอัตตาหรือวามีใน 
อัตตาหรือ. 
           ข.   อาวุโส  อุปาทานขันธ ๕ เหลาน้ี พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว 
คือ   รูปปาทานขันธ  ฯลฯ   วิญญาณูปาทานขันธ  ผมไมพิจารณาเห็น 
อะไร ๆในอปุาทานขันธทั้ง ๕  นี้ วาเปนอัตตาหรือวามีในอัตตา. 
           [๒๒๗]   ครั้งน้ันแล      ทานพระทาสกะเขาไปหาภิกษุผูเถระ 
ทั้งหลายถึงท่ีอยู     ครั้นแลวไดกลาวกะภิกษุผูเถระทั้งหลายวา   ดูกอน 
ทานผูมีอายุทั้งหลาย    ภิกษุเขมกะกลาวอยางนี้วา    อุปาทานขันธ    ๕ 
เหลาน้ี พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว คือ รูปูปาทานขันธ ฯลฯ วิญญาณู-  
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ปาทานขันธ  ดูกอนผูมีอายุ  ผมไมไดเห็นสิ่งอะไร ๆ ในอุปาทานขันธ ๕    
เหลาน้ี วาเปนอัตตาหรือวามีในอัตตาเลย. 
           ถ.  มาเถิด    ทานทาสกะ    ทานจงเขาไปหาภิกษุเขมกะถึงท่ีอยู 
ครั้นแลวจงกลาวกะภิกษุเขมกะอยางนี้วา    อาวุโส    พระเถระทั้งหลาย 
กลาวกะทานอยางนี้วา    ดูกอนอาวุโส    อุปาทานขันธ  ๕    เหลาน้ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว คือ รูปปูาทานขันธ ฯลฯ วิญญาณูปาทานขันธ 
ไดทราบวา  ถาทานเขมกะไมพิจารณาเห็นอะไร ๆ ในอุปาทานขันธ  ๕ 
เหลาน้ี   วาเปนอัตตาหรือวามีในอัตตา    ถาเชนนั้น   ทานเขมกะก็เปน 
พระอรหันตขีณาสพ    ทานพระทาสกะรับคําภิกษุผูเถระทั้งหลายแลว 
เขาไปหาทานพระเขมกะถึงท่ีอยู  ครัน้แลวไดกลาววา  ดูกอนทานเขมกะ 
พระเถระทั้งหลายกลาวกะทานอยางนี้วา    อุปาทานขันธ   ๕    เหลาน้ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว คือ รูปปูาทานขันธ ฯลฯ วิญญาณูปาทานขันธ 
ไดทราบวา   ถาทานเขมกะไมพิจารณาเห็นอะไร ๆ ในอุปาทานขันธ  ๕ 
เหลาน้ี    วาเปนอัตตาหรือวามีในอัตตา    ถาเชนนั้น    ทานเขมกะก็เปน 
พระอรหันตขีณาสพ. 
           ข.  ดกูอนอาวุโส  อุปาทานขันธ  ๕  เหลาน้ี  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสแลว   คือ   รูปูปาทานขันธ  ฯลฯ   วิญญาณูปาทานขันธ  ผมไมได 
พิจารณาเห็นส่ิงอะไร ๆ ในอุปาทานขันธ  ๕  เหลาน้ี  วาเปนอัตตาหรือ 
วามีในอัตตา    และผมก็ไมไดเปนพระอรหันตขีณาสพ    แตผมเขาใจวา 
เรามีในอุปาทานขันธ ๕ และผมไมไดพิจารณาเห็นวา เราเปนนี้. 
           [๒๒๘]  ครั้งน้ันแล  ทานพระทาสกะเขาไปหาภิกษุผูเถระถึงท่ีอยู 
ครั้นแลวไดกลาวกะภิกษุเถระทั้งหลายวา      ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย 
ภิกษุเขมกะกลาวอยางนี้วา   ดูกอนอาวุโส   อุปาทานขันธ  ๕   เหลาน้ี  
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว คือ รูปปูาทานขันธ  ฯลฯ วิญญาณูปาทานขันธ   
ผมไมไดพิจารณาเห็นอะไร ๆ ในอุปาทานขันธ ๕  เหลาน้ี  วาเปนอัตตา  
หรือวามีในอัตตา     และผมก็ไมไดเปนพระอรหันตขีณาสพ     แตผม 
เขาใจวา เรามีในอุปาทานขันธ ๕ และผมไมไดพิจารณาเห็นวาเราเปนนี้ 
           ถ.  มาเถิด    ทานทาสกะ    ทานจงเขาไปหาภิกษุเขมกะถงึท่ีอยู 
ครั้นแลว    จงกลาวกะภิกษุเขมกะอยางน้ีวา    ทานเขมกะ    พระเถระ 
ทั้งหลายถามทานอยางนี้วา   ดูกอนทานเขมกะ   ทีท่านกลาววา   เรามี 
นี้คืออยางไร ?  ทานกลาวรูปวา  เรามี  หรือกลาววา  เรามีนอกจากรูป 
ทานกลาวเวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณวา   เรามี   หรือกลาววา 
เรามีนอกจากวิญญาณ  ดกูอนทานเขมกะ  ที่ทานกลาววา  เรามีนั้น  คือ  
อยางไร  ?   ทานพระทาสกะรับคําภิกษุผูเถระทั้งหลายแลว   เขาไปหา 
ทานพระเขมกะถึงท่ีอยู      ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระเขมกะวา 
ทานเขมกะ  พระเถระทั้งหลายกลาวกะทานอยางนี้วา  ดูกอนทานเขมกะ 
ที่ทานกลาววา  เรามี  นัน้  คืออยางไร ?  ทานกลาวรูปวา  เรามี  หรือ 
กลาววา  เรามีนอกจากรูป  ทานกลาวเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ 
วา   เรามี   หรือกลาววา   เรามีนอกจากวิญญาณ   ดูกอนทานเขมกะ 
คําท่ีทานกลาววา  เรามีนั้น  คืออยางไร. 
           ข.  พอทีเถิด    ทานทาสกะ     การเดินไปเดินมาบอย ๆ อยางนี้ 
จะมีประโยชนอะไร   อาวุโส   จงไปหยิบเอาไมเทามาเถิด   ผมจักไปหา 
ภิกษุผูเถระทั้งหลายเอง. 
           [๒๒๙]  ครั้งน้ัน  ทานพระเขมกะยันไมเทาเขาไปหาภิกษุผูเถระ 
ทั้งหลายถึงท่ีอยู  ไดสนทนาปราศรัยกับภิกษุผูเถระทั้งหลาย  ครั้นผาน 
การสนทนาปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  
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ครั้นแลว  ภิกษุผูเถระทั้งหลายไดกลาวกะทานพระเขมกะวา  ดูกอนทาน   
เขมกะ  ที่ทานกลาววา  เรามีนั้น  คืออยางไร  ?  
           ข.  ดกูอนอาวุโสท้ังหลาย  ผมไมกลาวรูปวา เรามี ทั้งไมกลาววา 
เรามี  นอกจากรูป  ไมกลาวเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณวา  เรามี 
ทั้งไมกลาววา     เรามีนอกจากวิญญาณ     แตผมเขาใจวา     เรามีใน 
อุปาทานขันธ ๕ และผมไมไดพิจารณาเห็นวา เราเปนนี้ เปรียบเหมือน 
กลิ่นดอกอุบลก็ดี  กลิ่นดอกปทุมก็ดี  กลิ่นดอกบณุฑริก  (บัวขาว)  ก็ดี 
ผูใดหนอจะพึงกลาวอยางนี้วา     กลิน่ใบ     กลิ่นสี     หรือวากลิ่นเกสร 
ผูนั้นเมื่อกลาวอยางนี้จะพึงกลาวชอบละหรือ ? 
           ถ.  ไมเปนอยางนั้น อาวุโส. 
           ข.  ดกูอนอาวุโสทั้งหลาย  ก็โดยท่ีถูก  เมื่อจะกลาวแก ควรกลาว 
แกอยางไร  ? 
           ถ.   ดกูอนอาวุโส    โดยท่ีถูก    เมื่อจะกลาวแก   ควรกลาวแกวา 
กลิ่นดอก. 
           ข.  ดกูอนอาวุโสท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ผมไมกลาวรูปวา 
เรามี  ทั้งไมกลาววา  เรามีนอกจากรูป ไมกลาวเวทนา  สัญญา  สังขาร 
วิญญาณวา เรามี ทั้งไมกลาววา เรามีนอกจากวิญญาณ แตผมเขาใจวา 
เรามีในอุปาทานขันธ ๕ และผมไมพิจารณาเห็นวา  เราเปนนี้ สังโยชน 
สวนเบื้องตํ่า ๕  พระอริยสาวกละไดแลวก็จริง   แตทานก็ยังถอนมานะ 
ฉันทะ  อนุสัยอยางละเอียดในอุปาทานขันธ ๕ วา เรามีไมได สมัยตอมา 
ทานพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมไป  ในอุปาทานขันธทั้ง  ๕ 
วา  รูปดังน้ี  ความเกิดข้ึนแหงรูปดังน้ี  ความดับแหงรูป  ดังนี้  เวทนาดังน้ี 
สัญญาดังน้ี  สังขารดังน้ี  วิญญาณดังนี้  ความเกิดข้ึนแหงวิญญาณดังนี้  
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ความดับแหงวิญญาณดังนี้     เมื่อทานพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและ    
ความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ ๕ เหลาน้ีอยู  แมทานยังถอนมานะ  ฉันทะ 
อนุสัย อยางละเอียดในอุปาทานขันธ  ๕ วา เรามี  ไมได  แตมานะ  ฉันทะ 
และอนุสัยนั้น ก็ถึงการเพิกถอนได  ดกูอนอาวุโสท้ังหลาย  เปรียบเหมือน 
ผาเปอนเปรอะดวยมลทิน  เจาของท้ังหลายมอบผาน้ันใหแกชางซักฟอก 
ชางซักฟอกขยี้ผาน้ันในนํ้าดางข้ีเถา    ในนํ้าดางเกลือ    หรือในโคมัย 
แลวเอาซักในน้ําใสสะอาด  ผาน้ันเปนของสะอาดขาวผองก็จริง  แตผาน้ันยัง 
ไมหมดกลิ่นน้ําดางข้ีเถา     กลิ่นน้ําดางเกลือ    หรอืกลิ่นโคมัยที่ละเอียด 
ชางซักฟอกมอบผาน้ันใหแกเจาของท้ังหลาย  เจาของท้ังหลายเก็บผาน้ัน 
ใสไวในหีบอบกลิ่น  แมผานั้นยังไมหมดกลิ่นน้ําดางข้ีเถา กลิ่นน้ําดางเกลือ 
หรือกลิ่นโคมัยที่ละเอียด แมกลิ่นนั้นก็หายไป ฉันใด ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย 
สังโยชนเบ้ืองตํ่า  ๕   พระอริยสาวกละไดแลวก็จริง   แตทานก็ยังถอน 
มานะ  ฉันทะ  อนุสัยอยางละเอียดในอุปาทานขันธ ๕  วา  เรามี  ไมได 
สมัยตอมา     ทานพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปใน 
อุปาทานขันธ  ๕  วา รูปดังน้ี ความเกิดข้ึนแหงรูปดังน้ี  ความดับแหงรูป 
ดังน้ี  เวทนาดังน้ี  สัญญาดังน้ี  สังขารดังน้ี  วิญญาณดังน้ี  ความเกิดข้ึน 
แหงวิญญาณดังน้ี    ความดับแหงวิญญาณดังนี้    เม่ือทานพิจารณาเห็น 
ควานเกิดข้ึนและความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ  ๕   เหลาน้ีอยู   แมทาน 
ยังถอนมานะ  ฉันทะ  อนุสัยอยางละเอียดในอุปาทานขันธ  ๕  วา  เราม ี
ไมได  แตมานะ  ฉันทะ และอนุสัยนั้น ก็ถึงการเพิกถอนได ฉันนั้น. 
           [๒๓๐]   เมื่อทานพระเขมกะกลาวอยางนี้แลว     ภิกษุผูเถระ 
ทั้งหลายไดกลาวกะทานพระเขมกะวา    ผมท้ังหลายไมไดถามมุงหมาย 
เบียดเบียนทานเขมกะเลย  แตวา  ทานเขมกะสามารถพอจะบอก  แสดง 
บัญญัติ   แตงต้ัง  เปดเผย  จําแนก  ทําใหต้ืน  ซึ่งคําสั่งสอนของพระผูมี-  
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พระภาคเจานั้นโดยพิสดาร     ตามท่ีทานเขมกะบอกแลว     แสดงแลว   
บัญญัติแลว     แตงต้ังแลว     เปดเผยแลว     จําแนกแลว     ทาํใหต้ืนแลว 
โดยพิสดาร. 
           ทานพระเขมกะไดกลาวคํานี้แลว     ภิกษุผูเถระทั้งหลายชื่นชม 
ยินดีภาษิตของทานพระเขมกะ ก็เม่ือทานพระเขมกะกลาวคําไวยากรณ- 
ภาษิตนี้อยู  จิตของภิกษุผูเถระประมาณ ๖๐ รูป และของทานพระเขมกะ 
พนแลวจากอาสวะเพราะไมถือม่ัน. 
                                            จบ  เขมกสูตรที่  ๗ 
 
                        อรรถกถาเขมกสูตรท่ี  ๗  
 
           พึงทราบวินิจฉัยในเขมกสูตรท่ี ๗     ดังตอไปนี้ :- 
           บทวา อตฺตนิย  ไดแก    ที่เปนบริขารของตน. 
           บทวา  อสมฺีติ  อธคิต ความวา    เราประสบกับตัณหาและมานะ 
ที่เปนไปอยางนี้วา  เรามีเราเปน. 
           บทวา  สนฺธาวนิกาย ไดแก     ดวยการไปการมาบอย ๆ. 
           บทวา อุปสงฺกมิ ความวา    พระเขมกะเดินทางจากวัดพทริการาม 
ไปยังวัดโฆสิตาราม (ซึ่งอยูหางกัน) ประมาณ ๑ คาวุต  ฝายพระทาสกเถระ 
วันนั้นเดินทางไกลถึง ๒ โยชน ดวยการไปมาถึง ๔ ครั้ง. 
           ถามวา  ก็เพราะเหตุไร  พระเถระทั้งหลายจึงสงพระทาสกะนั้นไป 
(ยังสํานักพระเขมกะ)  ดวยหวังวา  เราท้ังหลายจัก (คอย)  ฟงธรรมจาก 
สํานักพระธรรมกถึกผูมชีื่อเสียง ?  เพระเหตุไร ทานจึงไมไปกันเอง ?  
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           ตอบวา     ปาอันเปนสถานที่อยูของพระเถระคับแคบ  ในปาน้ัน   
พระเถระจํานวนต้ัง ๖๐ รูป ไมมีที่วาง (พอ) ยืนหรือน่ังได เพราะฉะนั้น 
ทานเหลาน้ันจึงไมไปเอง    (แตสงพระทาสกะไปดวยหวังวา)    ขอทาน 
เขมกะจงมากลาวธรรมแกเราทั้งหลายในที่นี้.  
           อน่ึง  ถามวา  เพราะเหตุไร  พระเถระทั้งหลายจึงสงพระทาสกะนั้น 
ไป (ยังสํานักพระเขมกะ) เลา ? 
           ตอบวา   เพราะพระ (เขมก)  เถระอาพาธ. 
           ถามวา   เมื่อเปนเชนนั้น  เพราะเหตุไรจึงสงไปบอย. 
           ตอบวา   สงไปก็ดวยหวังวา   พระเขมกะทราบแลวจักมากลาว 
ธรรมแกเราทั้งหลายดวยตนเองทีเดียว. 
           ฝายพระ    (เขมก)    เถระทราบอัธยาศัยของพระเถระเหลาน้ัน 
แลวจึงไดเดินไป  (เอง). 
           บทวา  น  ขุวาห  อาวุโส  รูป  ความวา    ก็ภิกษุใดกลาวเฉพาะ 
รูปวา   เปนเรา   ขันธ   ๔   นอกน้ีก็เปนอันภิกษุนั้นกลาวปฏิเสธแลว. 
ภิกษุใดกลาวนอกไปจากรูป รูปก็เปนอันภิกษุนั้นกลาวปฏิเสธแลว. 
           ในเวทนาท้ังหลายก็มีนัย     (ความหมายอยางเดียวกัน)     นี้. 
ฝายพระเขมกเถระไดประสบกับตัณหาและมานะวา เรามี ในขันธทั้ง  ๕ 
โดยประมวล เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาวอยางนั้น. 
           บทวา  อนุสหคโต แปลวา สุขุม (ละเอียด). 
           บทวา   อูเส คือ  น้าํดางทื่เกิดจากเถา. 
           บทวา ขาเร  คือ น้าํดางที่เกิดจากดินเค็ม 
           บทวา  สมฺมทฺทิตฺวา  คือ  ใหเปยก  ไดแก  ใหชุม  
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           ในบทวา เอวเมว โข นี้ มีขออุปมาเปรียบเทียบดังตอไปนี้ :-   
           ก็วาระจิตของปุถุชน เปรียบเหมือนผาสกปรก                    
           อนุปสสนา ๓ เปรียบเหมือนนํ้าดาง ๓ ชนิด 
           วาระจิตของพระอนาคามี     เปรียบเหมือนผาท่ีซักดวยน้ําดาง 
๓ ชนิด 
           กิเลสที่อรหัตตมรรคฆา เปรียบเหมือนกลิ่นดินเค็มเปนตนที่ละเอียด. 
           อรหตัตมรรคญาณ  เปรียบเหมือนผอบของหอม  ความส้ินไปแหง 
กิเลสทั้งหมดดวยอรหัตตมรรค     เปรียบเหมือนกลิ่นดินเค็มเปนตนที่ 
ละเอียดหมดไปเพราะอาศัยผอบของหอม. 
           การท่ีพระขีณาสพผูฟุงตลบไปทั้ง  ๑๐  ทิศ  ดวยกลิ่นหอมท้ังหลาย 
มีกลิ่นศีลเปนตน. ทองเท่ียว (จาริก) ไปตามใจปรารถนา เปรียบเหมือน 
การท่ีคนมีกลิ่นตัวหอม     นุงหมผาท่ีอบดวยกลิ่นหอมแลวทองเท่ียวไป 
ตามทองถนนในวันมีมหรสพ. 
 

                  ปุถุชนสอนปุถุชนบรรลุมรรคผล 
           บทวา  อาจิกขฺิตุ  แปลวา  เพ่ือบอก.  บทวา  ทสฺเสตุ แปลวา  เพ่ือ 
ประกาศ. บทวา ปฺญเปตุ แปลวา เพ่ือใหคนอ่ืนทราบ. บทวา ปฏเปตุ  
แปลวา   เพ่ือให  (คําสอนของพระผูมีพระภาคเจา)   ดํารงมั่น.   บทวา 
วิวริตุ  แปลวา   เพ่ือทํา   (คําสอนของพระผูมีพระภาคเจา)  ใหเปดเผย. 
บทวา วิภชิตุ แปลวา เพ่ือทํา (คําสอนของพระผูมีพระภาคเจา) ใหเปน 
อันจําแนกไวดีแลว.  บทวา  อุตฺตานีกาตุ  แปลวา  เพ่ือทํา   (คําสอนของ 
พระผูมีพระภาคเจา) ใหมีความหมายงายข้ึน.    
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           บทวา  สฏ ีมตฺตาน   เถราน   ความวา    ไดยินวา   พระเถระ   
ประมาณ    ๖๐     รูปนั้น    เริ่มเจริญวิปสสนาในท่ีที่พระเถระกลาว  
(ธรรมแกพวกตน)   แลวพิจารณาสูงข้ึน ๆ  เวลาจบเทศนาก็ไดสําเร็จ 
เปนพระอรหันต.   ฝายพระ   (เขมก)   เถระไมกลาวโดยทํานองอ่ืนแต 
กลาวดวยจิตสหรคตดวยวิปสสนาน่ันเอง  เพราะฉะนั้นทานจึงสําเร็จเปน 
พระอรหันตดวย    ดวยเหตุนั้น   พระสังคีติกาจารยทั้งหลายจึงกลาววา 
จิตของภิกษุเถระประมาณ   ๖๐   รูป   และของทานพระเขมกะหลุดพน 
จากอาสวะท้ังหลายเพราะไมยึดมั่น. 
                               จบ  อรรถกถาเขมกสูตรที่  ๗ 
 
                                  ๘.  ฉันนสูตร 
 
    วาดวยเหตุที่เรียกวาเปนสัมมาทิฏฐ ิ
 
           [๒๓๑]  สมัยหน่ึง   ภิกษุผูเถระหลายรูปอยู   ณ   ปาอิสิปตน- 
มฤคทายวัน  กรุงพาราณสี.    ครั้งน้ัน  ทานพระฉันนะออกจากท่ีเรนใน 
เวลาเย็น   ถอืลูกดาลเขาไปสูวิหาร   ไดกลาวกะภิกษุผูเถระทั้งหลายวา 
ขอทานพระเถระทั้งหลายจงกลาวสอนผมดวย  ขอทานพระเถระทั้งหลาย 
จงพร่ําสอนผมดวย   ขอทานพระเถระทั้งหลายจงแสดงธรรมีกถาแกผม 
ดวย  ตามท่ีผมจะพึงเห็นธรรมได. 
           [๒๓๒]    เมื่อพระฉันนะกลาวอยางนี้แลว     ภิกษุผูเถระทั้งหลาย 
ไดกลาวกะทานพระฉันนะวา   ดูกอนทานฉันนะ   รูปไมเที่ยง   เวทนา  
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ไมเที่ยง สัญญาไมเที่ยง สังขารไมเที่ยง  วิญญาณไมเที่ยง รูปเปนอนัตตา   
เวทนาเปนอนัตตา  สัญญาเปนอนัตตา  สังขารเปนอนัตตา วิญญาณเปน 
อนัตตา   สังขารทั้งปวงไมเที่ยง    ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา    ลําดับนั้น 
ทานพระฉันนะเกิดความคิดนี้วา     แมเราก็มีความคิดเห็นอยางนี้วา  
รูปไมเที่ยง  ฯลฯ  วิญญาณไมเที่ยง  รูปเปนอนัตตา  ฯลฯ  วิญญาณเปน 
อนัตตา    สังขารท้ังปวงไมเที่ยง     ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา    เม่ือเปน 
เชนนี้ จิตของเราไมแลนไป  ไมเลื่อมใส  ไมต้ังอยู  ไมนอมไป  ในธรรม 
เปนที่ระงับสังขารทั้งปวง    เปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง    เปนทีส่ิ้นตัณหา 
วิราคะ     นโิรธ     นิพพาน    ความสะดุงกลัวและอุปาทานยอมเกิดข้ึน 
ใจก็ถอยกลบัอยางนี้วา     เมื่อเปนเชนนั้น     อะไรเลาเปนตนของเรา 
แตความคิดเห็นอยางนี้ไมมีแกผูเห็นธรรม  (สัจจธรรม  ๔)  ใครหนอจะ 
แสดงธรรมแกเรา  โดยที่เราจะพึงเห็นธรรมได. 
           [๒๓๓]  ลําดับนั้นเอง     ทานพระฉันนะไดมีความคิดวา     ทาน 
พระอานนทนี้อยู  ณ  โฆสิตาราม  กรงุโกสัมพี   ทานพระอานนทผูซึ่ง 
พระศาสดาทรงสรรเสรญิและทรงยกยองแลว ยอมสามารถแสดงธรรม 
แกเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลายผูเปนวิญู        และสามารถจะแสดงธรรม 
แกเรา  โดยที่เราจะพึงเห็นธรรมได    อน่ึง  เราก็มีความคุนเคยในทาน 
พระอานนทอยูมาก  อยากระน้ันเลย  เราควรเขาไปหาทานพระอานนท 
เถิด.   ลําดับนั้น  ทานพระฉันนะก็เก็บเสนาสนะ  แลวถือบาตรและจีวร 
เขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู ณ โฆสิตาราม  กรุงโกสัมพี  ไดปราศรัย 
กับทานพระอานนท ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว 
จึงนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหนึ่ง.  ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระอานนทวา 
ทานอานนท สมัยหน่ึง  ผมอยู  ณ ปาอสิปตนมฤคทายวัน  กรุงพาราณสี  
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ครั้งน้ัน   ผมออกจากที่พักในเวลาเย็น    ถือลูกดาลเขาไปสูวิหาร    ทาง   
วิหารแลวไดกลาวกะภิกษุผูเถระทั้งหลายวา   ขอทานพระเถระท้ังหลาย  
จงกลาวสอนผมดวย     ขอทานพระเถระทั้งหลายจงพร่ําสอนผมดวย 
ขอทานพระเถระทั้งหลายจงแสดงธรรมีกถาแกผมดวย      ตามท่ีผมจะ 
พึงเห็นธรรมได.     เมื่อผมกลาวอยางนี้แลว     ภิกษุผูเถระทั้งหลายได 
กลาวกะผมวา  ทานฉันนะ  รูปไมเที่ยง  ฯลฯ  วิญญาณไมเที่ยง  รูปเปน 
อนัตตา  ฯลฯ  วิญญาณเปนอนัตตา  สังขารท้ังปวงไมเที่ยง  ธรรมท้ังปวง 
เปนอนัตตา  ดังนี้ ผมน้ันไดมีความคิดวา  แมเราก็มีความคิดเห็นอยางนั้น 
วา  รูปไมเที่ยง  ฯลฯ  วิญญาณไมเที่ยง  รูปเปนอนัตตา  ฯลฯ   วิญญาณ 
เปนอนัตตา  สังขารทั้งปวงไมเที่ยง  ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา  ก็เมื่อเปน 
เชนนี้   จิตของเราไมแลนไป ไมเลื่อมใส  ไมต้ังอยู ไมนอมไป ในธรรม 
เปนที่ระงับสังขารทั้งปวง    เปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง    เปนทีส่ิ้นตัณหา 
วิราคะ     นโิรธ     นิพพาน    ความสะดุงกลัวและอุปาทานยอมเกิดข้ึน 
ใจก็ถอยกลบัอยางนี้วา      เมื่อเปนเชนนั้น     อะไรเลาเปนอัตตาของเรา 
แตความคิดเห็นอยางนี้ไมมีแกผูเห็นธรรม      ใครหนอจะแสดงธรรม 
แกเรา  ?   โดยท่ีเราจะพึงเห็นธรรมได  อาวุโส  ผมน้ันไดมีความคิดวา 
ทานพระอานนทนี้อยู   ณ   โฆสิตาราม   กรุงโกสัมพี   ทานพระอานนท 
ผูซึ่งพระศาสดาทรงสรรเสริญและทรงยกยอง      ยอมสามารถแสดง 
ธรรมแกเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลายผูเปนวิญู      และสามารถจะแสดง 
ธรรมแกเราโดยท่ีเราจะพึงเห็นธรรมได     อน่ึง   เราก็มีความคุนเคยใน 
ทานพระอานนทอยูมาก     อยากระน้ันเลย     เราควรเขาไปหาทาน 
พระอานนทเถิด     ขอทานพระอานนทจงกลาวสอนผมดวย     ขอทาน 
พระอานนทจงพร่ําสอนผมดวย   ขอทานพระอานนทจงแสดงธรรมีกถา 
แกผมดวย ตามท่ีผมจะพึงเห็นธรรมได.  
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           [๒๓๔]   ทานพระอานนทกลาววา    แมดวยเหตุเทาน้ี    ผมก็ดีใจ    
ดวยทานพระฉันนะ  ทั้งไดรําพึงกันมาแตแรก  ทานพระฉันนะไดกระทํา 
ขาน้ันใหแจมแจงแลว      ทําลายความด้ือดึงไดแลว      ทานพระฉันนะ 
ทานจงเง่ียโสตลงฟง       ทานเปนผูสมควรจะรูธรรมไดอยางแจมแจง 
ลําดับนั้น      ความปติและความปราโมทยอยางโอฬาร      ก็บังเกิดมีแก 
ทานพระฉันนะ     ดวยเหตุเพียงเทาน้ันวา     เราเปนผูสมควรจะรูธรรม 
ไดอยางแจมแจง. 
           อา.  ทานพระฉันนะ  ผมไดสดับคําน้ีมาเฉพาะพระพักตร รับมา 
แลวเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา   ผูตรัสสั่งสอนภิกษุกัจจานโคตร 
อยูวา ดูกอนกัจจานะ โลกน้ี โดยมากอาศัยสวน ๒ อยาง คือ ความมี (อัตถิตา) ๑ 
ความไมมี  (นัตถิตา)  ๑   ก็เม่ือบุคคลเห็นเหตุเกิดแหงโลกดวยปญญา 
อันชอบตามเปนจริงอยู     ความไมมีในโลกยอมไมมี     เมื่อบุคคลเห็น 
ความดับแหงโลกดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยู     ความมีใน 
โลกยอมไมมี     โลกน้ีโดยมากยังพัวพันดวยอุบายเปนเหตุถือม่ันและ 
ความยึดมั่น  แตอริยสาวกยอมไมเขาถึง  ไมถือม่ัน  ไมต้ังไว  ซึ่งอุบาย 
เปนเหตุถือม่ัน     มีความยึดมั่นดวยความต้ังจิตไวเปนอนุสัยวา     อัตตา 
ของเรา     ยอมไมเคลือบแคลงสงสัยวา    ทุกขนั่นแหละ     เมื่อบังเกิดข้ึน 
ยอมบังเกิดข้ึน    ทุกขเมื่อดับยอมดับ     อริยสาวกน้ันมีญาณหย่ังรูใน 
เรื่องนี้โดยไมตองเชื่อผูอ่ืนเลย     ดูกอนกัจจานะ     ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล 
จึงชื่อวาสัมมาทิฏฐิ  ดูกอนกัจจานะ  สวนสุดที่  ๑  นี้วา  สิ่งทั้งปวงมีอยู 
สวนสุดที่   ๒   นี้วา   สิง่ท้ังปวงไมมี   ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง 
ไมเขาไปใกลสวนสุดทั้งสองนั้นวา  เพราะอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขาร 
เพราะสังขารเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ  ฯลฯ  ความเกิดข้ึนแหงกองทุกข 
ทั้งมวลน้ี     ยอมมีดวยอาการอยางนี้     เพราะอวิชชานั่นแหละดับดวย  
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การสํารอกโดยไมเหลือ  สังขารจึงดับ  เพราะสังขารดับ  วิญญาณจึงดับ   
ฯลฯ  ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี ยอมมีดวยอาการอยางนี้.  
           ฉ.  ดกูอนทานอานนท     ทานเหลาใดมีการกลาวสอนอยางนี้ 
ทานเหลาน้ันเปนผูอนุเคราะห    มุงประโยชน    กลาวสอนและพร่ําสอน 
เพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย     ก็แลผมเองไดฟงธรรมเทศนานี้     ของ 
ทานอานนทแลว  เขาใจธรรมไดอยางแจมแจง. 
                                    จบ  ฉันนสูตรท่ี  ๘ 
 
                   อรรถกถาฉันนสูตรท่ี  ๘ 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในฉันนสูตรท่ี  ๘  ดังตอไปนี้ :- 
 

                                     พระฉันนเถระ 
            บทวา  อายสฺมา  ฉนฺโน  ไดแก     พระฉันนเถระ  เกิดในวันเดียว 
กับพระตถาคตเจา     ในวันที่พระตถาคตเจาเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ 
ก็โดยเสด็จออกไปดวย ครั้นเวลาตอมา ไดบรรพชาในสํานักพระศาสดา 
แลว กลับมีปกติลบหลูตีเสมอ อยางนี้วา พระพุทธเจาของเรา พระธรรม 
ของเรา  กระทบกระท่ังเพ่ือนสพรหมจารีดวยวาจาหยาบคาย. 
              บทวา  อปาปุรณ๑  อาทาย  คือ  ถือเอาลูกกุญแจ. 
๑.  พ.  อวาปุรณ.  
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           บทวา  วิหาเรน  วหิาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ความวา    (พระฉันนะ)   
เขาไปสูวิหารหลังหนึ่ง  ออกจากวิหารหลังนั้นแลวก็เขาไปสูวิหารหลังอ่ืน  
แอกจากวิหารหลังอ่ืนนั่นแลว     ก็เขาไปสูวิหารหลังอ่ืน    (ตอไปอีก) 
รวมความวา ออกจากวิหารหลังนั้น ๆ เขาไปยังวิหารหลังน้ัน อยางนี้. 
            บทวา  เอตทโวจ  โอวทนฺตุ  ม๑   ความวา     ถามวา  เพราะเหตุไร 
ทานจึงไปในวิหารน้ัน ๆ   ดวยความอุตสาหะมากถึงอยางน้ีแลวได 
กลาวคําน้ี ? 
           ตอบวา  เพราะทานเกิดความสังเวช. 
           เปนความจริง     เมื่อพระศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว 
ทานพระอานนทไดรับมอบหมายจากพระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย 
จึงไดไปยังเมืองโกสัมพีแลวไดลงพรหมทัณฑแกพระฉันนะน้ัน. 
           เมื่อ    (พระฉันนะ)    ถูกลงพรหมทัณฑแลว    ทานก็เกิดความ 
เรารอนจนสลบลมลง     ครั้นรูสึกตัวข้ึนมาอีกจึงลุกข้ึนไปยังสํานักภิกษุ 
รูปหน่ึง   ภิกษุรูปนั้นก็ไมยอมพูดจาอะไรกับทาน.   ทานไดไปยังสํานัก 
ภิกษุรูปอ่ืน    แมภิกษุรูปนั้นก็มิไดพูด    (อะไรกับทาน)    รวมความวา 
ทานทองเที่ยวไปจนทั่ววัดอยางนี้      แลวก็เกิดเบ่ือหนายจึงถือบาตรและ 
จีวรไปยังเมืองพาราณสี     เกิดความสังเวชจึงไปในวิหารหลังน้ัน ๆ 
แลวไดกลาวอยางนี้. 
           บทวา   สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจา  ความวา  สังขารท่ีเปนไปใน 
ภูมิ ๓ ทั้งหมดไมเที่ยง. 
๑. ปาฐะวา เอตทโวจ   โอวทนฺตุ  ม.  ฉบับพมาเปนบทตั้ง   แปลตามฉบับพมา.  
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           บทวา  สพฺเพ  ธมมฺา  อนตฺตา  ความวา     ธรรมท้ังหลายท่ีเปนไป   
ในภูมิ ๔ ทั้งหมด เปนอนัตตา.  
           ภิกษุเหลาน้ัน ทั้งหมด เมื่อจะโอวาทพระเถระ จึงบอกลักษณะ ๒ 
คือ   อนิจจลกัษณะ   อนตัตลักษณะ   แตไมบอกถึงทุกขลักษณะ   ดวย 
ประการดังพรรณนามาฉะน้ี. 
           ถามวา   เพราะเหตุไร ? 
           ตอบวา  ไดยินวา  ภิกษุเหลาน้ันไดมีความคิดอยางนี้วา  ถาวา 
เมื่อเราทั้งหลายบัญญัติ   ทุกขลักษณะ   ภิกษุนี้   (ฉันนะภิกษุ)   จะพึง 
ถือฟนเฝอไปวา  รูปเปนทุกข  ฯลฯ  วิญญาณเปนทุกข  มรรค๑  เปนทุกข 
ผลเปนทุกข    ดังน้ันทานท้ังหลายชื่อวาเปนภิกษุผูตกทุกขดวย    เรา 
ทั้งหลายจักบอกไมใหเปนโทษแกเธอ     โดยประการท่ีเธอไมสามารถ 
จะยึดถือ  ฟนเฝอได ภิกษุเหลาน้ัน จึงไดบอกสองลักษณะเทานั้น.  
           บทวา  ปริตฺตสฺสนาอุปาทาน  อุปฺปชฺชติ  ความวา  ความสะดุง 
และอุปาทานเกิดข้ึน. 
           บทวา   ปจฺจุทาวตฺตติ  มานส  อถ  โก  จรห ิ เม  อตฺตา  ความวา 
ใจของผม  หมุนกลับอยางนี้วา  ถาวา  ในขันธ ๕  มีรูปเปนตน  ไมมีแม 
ขันธเดียวท่ีเปนอัตตาไซร ก็แลวอะไรเลา  เปนอัตตาของเรา. 
           ไดยินวา.  พระเถระนี้เริ่มเจริญวิปสสนาโดยไมกําหนดปจจัยเลย. 
วิปสสนาที่หยอนกําลังของทานนั้นจึงไมสามารถกําจัดการยึดถือ 
อัตตาได     ครั้นเมื่อสังขารท้ังหลายปรากฏโดยความเปนของวางเปลา 
๑. ปาฐะวา ปตฺโต  ฉบับพมาเปน  มคฺโค  แปลตามฉบับพมา  
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จึงกลับเปนปจจัย (ใหเกิด) อุจเฉททิฏฐิและความสะดุงวา เราจักขาดสูญ   
เราจักพินาศ.  
           และทานก็เห็นอัตตาเหมือนตกลงไปในเหว     จึงกลาววา    ความ 
สะดุงและอุปาทานเกิดข้ึน     ใจของผมจึงหมุนกลับอยางนี้วา     ก็แลว 
อะไรเลาเปนอัตตาของเรา ? 
           บทวา  น  โข  ปเนต  ธมมฺ  ปสสฺโต   โหติ  ความวา    ความคิด 
อยางนี้ยอมไมมีแกบุคคลผูเห็นธรรมคือ  สัจจะ  ๔. 
           บทวา  ตาวติกา  วสิฺสฏ ิ  แปลวา  ความคุนเคยเชนนั้น. 
           บทวา      สมฺมขุา      เมต     ความวา        พระเถระฟงคําของ 
พระฉันนะน้ันแลวจึงคิดวา      ธรรมเทศนาเชนไรหนอแลจึงเหมาะแก 
ภิกษุนี้  เลือกเฟนพระพุทธพจนคือพระไตรปฎก  ก็ไดเห็นกัจจายนสูตร 
วา     พระสตูรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอนแรกเปนการคลายทิฏฐิ 
ตอนกลางเปนการแสดงกําลังของพระพุทธเจา      (ทสพลญาณ) 
(ตอนทาย)    เปนการประกาศปจจยาการท่ีละเอียดสุขุม    เราจักแสดง 
สูตรนี้แกเธอ. 
           พระอานนทเถระ   เมื่อจะแสดงสูตรนั้น   จึงกลาวคําวา   สมฺมขุา 
เมต เปนตน. 
                                    จบ  อรรถกถาฉันนสูตรที่  ๘ 
 
                               ๙.  ราหุลสูตรท่ี  ๑ 
 
วาดวยการไมมีอหังการมมังการและมานานุสัย 
 
           [๒๓๕ ]  กรุงสาวัตถี.      ครั้งน้ันแล       ทานพระราหุลเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  
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ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา    พระเจาขา    เม่ือบุคคลรูอยู   
อยางไร    เห็นอยูอยางไรหนอ    อหังการ     มมังการ    และมานานุสัย  
ในกายท่ีมีวิญญาณนี้ และในสรรพนิมิตภายนอกจึงจะไมมี ?  พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสวา     ดกูอนราหุล     รูปอยางใดอยางหน่ึงท้ังท่ีเปนอดีต 
อนาคต    และปจจุบัน    เปนภายในหรือภายนอก    หยาบหรือละเอียด 
เลวหรือประณีต     อยูในท่ีไกลหรือในท่ีใกล    บคุคลพิจารณาเห็นรูป 
ทั้งหมดน้ัน ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง อยางนี้วา นั่นไมของ 
เรา  เราไมเปนนั่น  นั่นไมใชอัตตาของเรา  เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง 
สัญญาอยางใดอยางหน่ึง    สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง    วิญญาณอยางใด 
อยางหน่ึง  ทั้งที่เปนอดีต  อนาคต  และปจจุบัน  เปนภายในหรือภายนอก 
หยาบหรือละเอียด    เลวหรือประณีต    อยูในที่ไกลหรือท่ีใกล    บุคคล 
พิจารณาเห็นวิญญาณทั้งหมดนั้น  ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง 
อยางนี้วา    นั่นไมใชของเรา     เราไมเปนนั่น    นั่นไมใชอัตตาของเรา 
ดูกอนราหุล  เมื่อบุคคลรูอยูอยางนี้  เห็นอยูอยางนี้แล  อหังการ  มมังการ 
และมานานุสัย     ในกายที่มีวิญญาณนี้     และในสรรพนิมิตภายนอก 
จึงจะไมมี.     
                                         จบ  ราหุลสูตรที่  ๑ 
 
                           ๑๐.  ราหุลสูตรท่ี  ๒ 
 
วาดวยการรูการเห็นที่ทําใหปราศจากอหังการมมังการ 
 
                และมานานุสัย  
 
           [๒๓๖]   กรุงสาวัตถี.         ทานพระราหุลเขาไปเฝาพระผูมี- 



พระภาคเจาถึงท่ีประทับ    ถวายบังคมแลวน่ัง    ณ    ที่ควรสวนขางหน่ึง  
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ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา    พระเจาขา    เม่ือบุคคลรูอยู     
อยางไร   เห็นอยูอยางไรหนอ   ใจจึงปราศจากอหังการ   มมังการ   และ  
มานานุสัย  ในกายที่มีวิญญาณนี้และในสรรพนิมิต  ภายนอก  เปนของ 
กาวลวงดวยดี  ในสวนแหงมานะ  สงบแลว  หลุดพนดีแลว ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนราหุล    รปูอยางใดอยางหน่ึง 
ทั้งที่เปนอดีต   อนาคต   และปจจุบัน   เปนภายในหรือภายนอก   หยาบ 
หรือละเอียด  เลวหรือประณีต  อยูในที่ไกลหรือในท่ีใกล บุคคลพิจารณา 
เห็นรูปทั้งหมดนั้น  ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง  อยางนี้วา  นั่น 
ไมใชของ   ราไมเปนนั่น   นั่นไมใชอัตตาของเรา   แลวยอมหลดุพน 
เพราะไมถือม่ัน   เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง     สัญญาอยางใดอยางหน่ึง 
สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง     วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง     ทั้งท่ีเปนอดีต 
อนาคต    และปจจุบัน    เปนภายในหรือภายนอก    หยาบหรือละเอียด 
เลวหรือประณีต  อยูในทีไ่กลหรือในที่ใกล บุคคลพิจารณาเห็นวิญญาณ 
ทั้งหมดน้ัน    ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง     อยางนี้วา     นั่น 
ไมใชของเรา   เราไมเปนน่ัน   นั่นไมใชอัตตาของเรา   แลวยอมหลุดพน 
เพราะไมถือม่ัน   ดูกอนราหุล   เมื่อบุคคลรูอยู  เหน็อยูอยางนี้แล  ใจจึงจะ 
ปราศจากอหังการ  มมังการ  และมานานุสัย  ในกายท่ีมีวิญญาณน้ี  และ 
ในสรรพนิมติภายนอก     เปนของกาวลวงดวยดีในสวนแหงมานะ 
สงบแลว  หลุดพนดีแลว. 
                                         จบ   ราหุลสูตรที่  ๒ 
                                 จบ  เถรวรรคที่  ๔  
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                  อรรถกถาสูตรท่ี  ๙-๑๐    
 
           ราหุลสูตรท่ี  ๑  และ  ราหุลสูตรท่ี ๒     มีเนื้อความดังกลาว 
แลว ในราหลุสังยุต.  ก็สตูรทั้ง  ๒ นี้ ลวนมาในท่ีนี้  ก็เพราะเหตุผลที่วา 
วรรคนี้เปนเถรวรรค นั่นแล. 
                                จบ  อรรถกถาเถรวรรคที่  ๔ 
 

                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
           ๑.  อานนทสูตร  ๒.  ติสสสูตร  ๓.  ยมกสตูร  ๔.  อนุราธสูตร 
๕. วักกลิสูตร  ๖.  อัสสชสิูตร  ๗.  เขมกสูตร  ๘.  ฉันนสูตร  ๙.  ราหุลสูตร 
ที่  ๑   ๑๐.  ราหุลสูตรท่ี  ๒  
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                             ปุปผวรรคท่ี ๕   
 
                                  ๑.  นทีสูตร 
 
           วาดวยเหตุใหถึงความพินาศ  
 
           [๒๓๗]    กรุงสาวัตถี.        ณ   ที่นั้นแล   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา    แลวตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    แมน้ํา 
ไหลไปจากภูเขา พัดเอาหญา ใบไม และไมเปนตนไปภายใต ไหลไปสู 
ที่ไกล  มีกระแสอันเชี่ยว  ถาตนเลาท้ังหลาย  พึงเกิดข้ึน  ที่ริมฝงท้ังสอง 
ขางแหงแมน้ํานั้น ตนเลาเหลาน้ัน คงยอยลงไปสูแมน้ํานั้นบาง ถาหญาคา 
ทั้งหลาย    พึงเกิดข้ึน    หญาคาเหลาน้ัน    คงจะยอยไปสูแมน้ําน้ันบาง 
ถาหญามุงกระตายทั้งหลาย     พึงเกิดข้ึน    หญามุงกระตายเหลาน้ัน 
คงจะยอยไปสูแมน้ําบาง     ถาหญาคมบางพึงเกิดข้ึน    หญาคมบาง 
เหลาน้ัน  คงยอยลงไปสูแมน้ําบาง   ถาตนไมทั้งหลายพึงเกิดข้ึน  ตนไม 
เหลาน้ัน   คงเอนลงไปสูแมน้ํานั้นบาง   บุรุษเมื่อถูกกระแสน้าํน้ันพัดไป 
ถาเขาจะพึงจับตนเลาไซร   ตนเลาเหลาน้ัน   คงหลดุลอยไป   เขาจะพึง 
ถึงความพินาศ  อันมีการหลุดแหงตนเลานั้นเปนเหตุบาง  ถาเขาจะพึงจับ 
หญาคาบาง   หญามุงกระตายบาง   หญาคมบางบาง   ตนไมบางไซร 
หญาคาเปนตนเหลาน้ัน    จะพึงหลุดไป     บรุุษน้ันจะถึงความพินาศ 
อันมีการหลุดลอยนั้นเปนเหตุ  แมฉันใด.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปถุุชนผู 
ไมไดสดับแลว  ก็ฉันนั้นเหมือนกันนั่นแล  ไมเห็นพระอริยเจา  ไมฉลาด 
ในธรรมของพระอริยเจาไมไดรับคําแนะนําในธรรมของพระอริยเจา 
ไมเห็นสัตบุรุษ   ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ   ไมไดรับคําแนะนําใน 
ธรรมของสัตบุรุษ     ตามเห็นรูปโดยความเปนอัตตา    เห็นอัตตามีรูป  
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เห็นรูปในอัตตา   หรือเห็นอัตตาในรูป    (ถา)  รปูนั้นของเขายอยยับไป   
เขาจักถึงความพินาศ อันมีความยอยยับนั้นเปนเหตุ. ปุถชุนนั้น ตามเห็น 
เวทนา...  สญัญา...  สังขาร...  ตามเห็น  วิญญาณ  โดยความเปนอัตตา 
เห็นอัตตามีวิญญาณ    เหน็วิญญาณในอัตตา    หรือเห็นอัตตาในวิญญาณ 
ถาวิญญาณนั้นของปุถุชนน้ัน    ยอยยบัไป    เขาจะพึงถึงความพินาศ  
อันมีความยอยยับนั้นเปนเหตุ. 
           [๒๓๘]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ัน 
เปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ? 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา. 
           ภ.  เวทนา  สัญญา  สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ? 
           ภ.  ไมเที่ยงพระเจาขา. 
           ภ.  เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย  ฯลฯ อริยสาวกผูไดสดับแลว 
เห็นอยูอยางน้ี ฯลฯ รูชัดวา ฯลฯ  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้ มิไดมี. 
                                           จบ  นทีสูตรที่  ๑ 
 
                  อรรถกถาปุปผวรรคท่ี  ๕ 
 
                       อรรถกถานทีสูตรท่ี  ๑  
 
           พึงทราบวินิจฉัย ในนทีสุตรท่ี  ๑ ดังตอไปนี้  :- 
           บทวา   ปพฺพเตยฺยา   แปลวา   เปนไปในภูเขา.   บทวา  โอหาริณี 
ความวา    พัดพาหญา   ใบไม   และทอนไม   เปนตน   ที่หลนลงไป ๆ  
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ในกระแสนํ้าลงมาขางลาง.     บทวา     ทูรงฺคมา     ความวา     มปีกติ   
ไหลไปได  (ไกล)  ถึง  ๔๐๐  โยชน  ๕๐๐.  โยชน  นับต้ังแตที่  (เริ่ม) 
ไหลออก.  บทวา  สีฆโสตา  แปลวา  มีกระแสเชี่ยวกราก.  บทวา  กาสา 
เปนตน หมายถึง  ติณชาติทั้งหมด.  บทวา  รุกฺขา  ไดแก    ตนไมลมลุก  
มีตนละหุงเปนตน. บทวา เต  น  อชฺโฌลมฺเพยฺยุ ความวา    ตนไมเหลาน้ัน 
แมเกิดอยูริมฝงนํ้า    เอนลงไป    มียอดระน้ํา    หอยยอยอยู    อธิบายวา 
หอยยอยอยูเบื้องบนนํ้า. 
           บทวา  ปลุชฺเชยฺยุ ความวา    พึงหลนลงไปบนศีรษะ  พรอมกับ 
ดินติดราก  บุรุษน้ันถูกหญาเลาเหลานั้น  (ลม)  ทบัแลว  มีน้ําปนทราย 
ปนดินไหลเขาปาก (เขา) ก็จะพึงประสบกับความพินาศอยางหนัก. 
            ในบทวา เอวเมว โข นี้ มีอธิบายวา  :- 
             พาลปุถุชนท่ีอาศัยวัฏฏะ     พึงเห็นเหมือนบุรุษท่ีตกลงไปใน 
กระแสน้ํา.                
            เบญจขันธที่ทุรพลพึงเห็นเหมือนตนเลาเปนตนที่เกิดอยูตาม 
ริมฝงท้ังสองขาง.                                                                
            การที่พาลปุถุชนไมรู (ตามความเปนจริง) วา  ขันธเหลาน้ีไมใช 
สหายของเรา  แลวยึดถือไวดวยการยึดถือ ๔ อยาง พึงเห็นเหมือนการท่ี 
บุรุษน้ันยึด    (ตนไม)    เพราะไมรูวา    ตนไมเหลาน้ีแมยึดไวแลวก็จัก 
ไมสามารถรับน้ําหนักเราไวได. 
            การเกิดข้ึนแหงความพินาศมีโสกะเปนตน     แกพาลปุถุชนใน 
เพราะขันธที่ยึดไวดวยความยึดถือ  ๔  อยางแปรปรวนไป  พึงทราบวา 
เหมือนการท่ีบุรุษ (นั้น) เกิดความพินาศ  เพราะตนไมที่ยึดไวๆ หลุดไป. 
                                จบ  อรรถกถานทีสูตรที่  ๑  
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                                ๒. ปุปผสูตร   
 
วาดวยพระพุทธองคไมขัดแยงกับโลก  
 
           [๒๓๙]   กรุงสาวัตถี.      ก็สมยันั้นแล    พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราตถาคต 
ไมกลาวขัดแยงกับโลก     แตชาวโลกกลาวขัดแยงกับเราตถาคต.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ผูกลาวเปนธรรม    จะไมกลาวขัดแยงกับใคร ๆ 
ในโลก.  สิ่งใดท่ีบัณฑิตในโลกสมมติวาไมมี  แมเราตถาคตก็กลาวสิ่งน้ัน 
วาไมมี.    สิ่งใดท่ีบัณฑิตในโลกสมมติวามี    แมเราตถาคตก็กลาววามี.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สิ่งที่บัณฑิตในโลกสมมติวาไมมี  ซึ่งเราก็กลาววา 
ไมมี   นั้นคืออะไร   ?    คือรูปที่เที่ยงยั่งยืน   สืบตอกันไป   มีความไม 
แปรปรวนเปนธรรมดา   บัณฑิตในโลกสมมติวาไมมี   แมเราตถาคตก็ 
กลาวรูปนั้นวาไมมี เวทนา... สัญญา... สังขาร... วญิญาณ  เที่ยง ยั่งยืน 
สืบตอกันไป    มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา   ที่บัณฑิตทั้งหลายใน 
โลกสมมติวาไมมี   แมเราตถาคตก็กลาววิญญาณนั้นวา   ไมมี.    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   นี้แลคือส่ิงท่ีบัณฑิตในโลกสมมติวาไมมี   ซึ่งเราตถาคต 
ก็กลาววา  ไมมี.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สิ่งที่บัณฑิตในโลกสมมติวา  มี 
ซึ่งเราตถาคตกลาววามี คืออะไร ?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คือ รูปไมเที่ยง 
เปนทุกข    มคีวามแปรปรวนเปนธรรมดา     ที่บัณฑิตท้ังหลายใน 
โลกสมมติวามี   แมเราตถาคตก็กลาวรูปนั้นวามี   เวทนา...    สญัญา...    
สังขาร...   วญิญาณไมเที่ยง   เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
ที่บัณฑิตทั้งหลายในโลกสมมติวามี  แมเราตถาคตก็กลาววิญญาณนั้นวา 
มี.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้แลคือส่ิงท่ีบัณฑิตทั้งหลายในโลกสมมติวามี 
ซึ่งเราตถาคตกลาววามี.  
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           [๒๔๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในโลก  มีโลกธรรม  พระตถาคต    
ยอมตรัสรู  ยอมบรรล ุ ครั้นแลวก็บอก  แสดง  บญัญัติ    แตงต้ัง  เปดเผย 
กระทําใหต้ืน.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     โลกธรรมในโลกคืออะไร    ? 
พระตถาคตเจา ตรัสรู บรรลุธรรมน้ัน ครั้นแลว  กบ็อก  แสดง บัญญัติ 
แตงต้ัง  เปดเผย จําแนก กระทําใหต้ืน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โลกธรรมใน 
โลกคือรูป  พระตถาคตเจา  ตรัสรู ทรงบรรล ุ รูปนั้น ครั้นแลวก็ทรงบอก 
แสดง บัญญติั  แตงต้ัง เปดเผย จําแนก  กระทําใหต้ืน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เมื่อพระตถาคตเจาบอก  แสดง  บัญญติั  แตงต้ัง เปดเผย จําแนก กระทํา 
ใหต้ืนอยูอยางนี้   ผูใดไมรู  ไมเห็น  เราตถาคตจะทําอะไรเขา  ผูซึ่งเปน 
คนพาล  เปนปุถุชน   เปนคนบอด   ไมมีจักษุ   ไมรูไมเห็นอยู.   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   โลกธรรมในโลก   คือ   เวทนา...   สัญญา...   สังขาร... 
วิญญาณ    พระตถาคตเจา   ตรัสรู   ทรงบรรลุวิญญาณน้ัน   ครัน้แลว 
ก็ทรงบอก   แสดง  บัญญติั    แตงต้ัง   เปดเผย   จําแนก   กระทาํใหต้ืน. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อตถาคต  บอก  แสดง  บญัญัติ   แตงต้ัง  เปดเผย 
กระทําใหต้ืนอยูอยางนี้   ผูใดไมรูไมเห็น   เราจะไปวาอะไรเขา   ผูเปน 
คนโง เปนปุถุชน เปนคนบอด ไมมีจักษุ ไมรูไมเห็นอยู.             
           [๒๔๑]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ดอกอุบลก็ดี    ดอกปทุมก็ดี 
ดอกบุณฑริกก็ดี  เกิดข้ึนแลวในน้ํา  ข้ึนพนน้ํา  ต้ังอยู  แตไมแปดเปอน 
ดวยนํ้า แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระตถาคต ก็เชนนั้นเหมือนกันแล 
เกิดแลวในโลก  เจริญแลวในโลก  ครอบงําโลกอยู  แตโลกไมแปดเปอน 
เราได. 
                                         จบ  ปุปผสูตรที่  ๒  
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                   อรรถกถาปุปผสูตรท่ี  ๒   
 
           พึงทราบวินิจฉัย ในปุปผสูตรท่ี ๒ ดังตอไปนี้ :-  
           บทวา   วิวทติ   ความวา     ชาวโลกเมื่อกลาววา  เที่ยง   เปนสุข 
เปนอัตตา     สวยงาม     ชือ่วายอมกลาวขัดแยงกับเราตถาคตผูกลาวอยู 
ตามสภาพเปนจริงวา ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ไมสวยงาม  
           บทวา โลกธมฺโม ไดแก   ขันธปญจกะ (ขันธ ๕)  กข็ันธปญจกะ 
นั้นเรียกวา  โลกธรรม  เพราะมีการแตกสลายเปนสภาพ. 
           ดวยบทวา   กินฺติ   กโรมิ   ความวา    พระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสดงวา   เราตถาคตจะทําอยางไร   ?    เพราะวาเราตถาคตมีหนาท่ีอยู 
เฉพาะก็แตการบอกขอปฏิบัติ    สวนการบําเพ็ญขอปฏิบัติเปนหนาที่ของ 
กุลบุตรทั้งหลาย. 
           ดวยเหตุผลดังกลาวมาน้ี     (สรุปไดวา)     พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสโลกไว  ๓  ในสูตรนี ้ คือ  ตรัสสตัวโลกไวในคําน้ีวา  นาห  ภิกขฺเว 
โลเกน     (ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราตถาคตไมกลาวขัดแยงกับโลก) 
ตรัสสังขารโลกไวในคําน้ีวา   อตฺถิ   ภกิฺขเว  โลเก   โลกธมฺโม   (ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  มโีลกธรรมอยูในโลก)  (และตรัส)  โอกาสโลกไวในคําน้ี 
วา  ตถาคโต  โลเก  ขาโต  โลเก  สวฑฺโฒ  (พระตถาคตอุบัติแลวในโลก 
ทรงเจริญเติบโตแลวในโลก). 
                                    จบ  อรรถกถาปุปผสูตรที่  ๒  
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                         ๓.  เผณปณฑสูตร    
 
วาดวยขันธ   ๕  เปรียบดวยฟองนํ้าเปนตน  
 
           [๒๔๒]   สมัยหนึ่ง   พระผูมพีระภาคเจาประทับที่ฝงแมน้ําคงคา 
เมืองอโยธยา.  ณ  ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย 
มาแลวตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แมน้ําคงคานี้   พัดพาเอาฟองน้ํา 
กอนใหญมา     บุรุษผูมีตาดี     จะพึงเพงพินิจพิจารณาดูโดยแยบคาย 
ซึ่งฟองนํ้าจํานวนมากน้ัน     เมื่อเขาเพงพินิจพิจารณาดูโดยแยบคาย 
ฟองน้ําน้ัน  พึงปรากฏเปนของวาง    เปนของเปลา    หาสาระมิไดเลย 
สาระในฟองนํ้าน้ัน  จะพึงมีไดอยางไร  แมฉันใด.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
รูปอยางใดอยางหนึ่ง    ทัง้ท่ีเปนอดีต    เปนอนาคต  และปจจุบัน   ฯลฯ 
หรืออยูที่ไกลท่ีใกล  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ภิกษุเพงพินิจพิจารณาดูรูปนั้น 
โดยแยบคาย เมื่อเธอเพงพินิจพิจารณาดูโดยแยบคาย รูปนั้นก็จะปรากฏ 
เปนของวาง  เปนของเปลา  หาสาระมิไดเลย    สาระในรูป    จะพึงมีได 
อยางไร ภิกษุทั้งหลาย.                                         
           [๒๔๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อฝนเม็ดใหญตกอยูในสรทสมัย 
ตอมนํ้าจะเกิดข้ึนและดับไปในน้ํา    บุรุษผูมีตาดี    จะพึงเพงพิจารณาดู 
ตอมนํ้านั้นโดยแยบคาย  เมื่อเธอเพงพิจารณาดูโดยแยบคาย  ตอมนํ้านั้น 
ก็จะปรากฏเปนของวาง เปนของเปลา หาสาระมิไดเลย สาระในตอมนํ้า 
จะพึงมีไดอยางไร  ภิกษุทั้งหลาย  ฉันใด.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เวทนา 
อยางใดอยางหนึ่ง   ทั้งท่ีเปนอดีต   อนาคต   และปจจุบัน  ฯลฯ   หรืออยู 
ในที่ไกลท่ีใกล   ก็ฉันนัน้เหมือนกัน   ภิกษุเพงพินิจพิจารณาดูเวทนาน้ัน 
โดยแยบคาย     เมื่อเธอเพงพินิจพิจารณาดูโดยแยบคาย     เวทนาน้ันจะ 
ปรากฏเปนของวาง   เปนของเปลา   เปนของหาสาระมิไดเลย   สาระใน 



เวทนา จะพึงมีไดอยางไร ภิกษุทั้งหลาย.  
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           [๒๔๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เมื่อเดือนสุดทายแหงฤดูคิมหันต   
ดํารงอยูแลว  ในเวลาเที่ยง  พะยับแดดเตนระยิบระยับ  บุรุษผูมีตาดี  พึง 
เพงพินิจพิจารณาดูพะยับแดดนั้นโดยแยบคาย  เมื่อเขาเพงพินิจพิจารณาดู  
โดยแยบคาย   พะยับแดดนั้นจะปรากฏเปนของวางทีเดียว   ฯลฯ   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย     สาระในพะยับแดด     จะพึงมีไดอยางไร     แมฉันใด.   
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัญญาอยางใดอยางหน่ึง  ฯลฯ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล.  
           [๒๔๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุรุษผูมีความตองการดวยแกนไม 
เสาะหาแกนไม  เที่ยวแสวงหาแกนไม  ถือเอาผ่ึงที่คมเขาไปปา  เขามอง 
เห็นตนกลวยใหญ   ลําตนตรง   ยังใหม   ยังไมเกิดหยวกแข็ง   ในปาน้ัน 
เขาพึงตัดตนกลวยน้ันที่โคน    ครั้นตัดโคนแลว   ก็ทอนปลาย    ครั้น 
ทอนปลายแลว  ก็ลอกกาบออก  เมื่อลอกกาบกลวยน้ันออก  แมแตกระพ้ี 
เขาก็จะไมไดในตนกลวยน้ัน    จะไดแกนมาแตไหน   ?    บุรษุผูมีตาดี 
คงเพงพินิจพิจารณาดูตนกลวยน้ันโดยแยบคาย   เมื่อเพงพินิจพิจารณาดู 
โดยแยบคาย     ตนกลวยก็จะปรากฏวาเปนของวาง     เปนของเปลา 
ไมมีแกนเลย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แกนในตนกลวยน้ัน  จะมีไดอยางไร 
ฉันใด.    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง   ทั้งท่ีเปนอดีต 
ทั้งท่ีเปนอนาคต     ทั้งที่เปนปจจุบัน     หรือท่ีมีอยูในที่ไกลหรอืท่ีใกล 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ภิกษุ   เพงพินิจพิจารณาดู   สังขารนั้นโดยแยบคาย 
เมื่อเธอเพงพินิจพิจารณาดูโดยแยบคาย     สังขารนั้นจะปรากฏเปน 
ของวาง  เปนของเปลา  หาสาระมิไดเลย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สาระใน 
สังขารทั้งหลาย  จะพึงมีไดอยางไร  ? 
           [๒๔๖]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย นักเลนกล หรือลูกมือของนักเลนกล 
แสดงมายากลท่ีสี่แยก   บรุุษมีตาดี   พึงเพงพินิจพิจารณาดูมายากลนั้น  
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โดยแยบคาย   เมื่อเขาเพงพินิจพิจารณาดูโดยแยบคาย   มายากล   ก็จะ   
ปรากฏเปนของวาง    เปนของเปลา    ไมจริงเลย    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ความจริง    (สาระ)    ในมายากล    จักมีไดอยางไร    ฉันใด.    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งท่ีเปนอดีต ทั้งท่ีเปนอนาคต 
ทั้งท่ีเปนปจจุบัน   ฯลฯ   หรืออยูในทีไ่กลท่ีใกล  กฉั็นนั้น   เหมือนกันแล 
ภิกษุเพงพินิจพิจารณาดูวิญญาณนั้นโดยแยบคาย      เมื่อเธอเพงพินิจ 
พิจารณาดูโดยแยบคาย วิญญาณก็จะปรากฏเปนของวาง เปนของเปลา 
หาสาระมิได  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อรยิสาวกผูสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้ 
จะเบื่อหนายในรูปบาง ในเวทนาบาง ในสัญญาบาง ในสังขารทั้งหลาย 
บาง ในวิญญาณบาง เมื่อเบ่ือหนายยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด 
จิตยอมหลุดพน  เมื่อหลดุพนแลว  กม็ีญาณวา  เราหลุดพนแลว  รูชัดวา 
ฯลฯ  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
           พระผูมีพระภาคเจา   ผูสุคตศาสดา   ครั้นไดตรัสเวยยากรณพจน 
แลว  จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา 
                   [๒๔๗ ]  พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย 
              ทรงแสดงรูป   อุปมาดวยฟองนํ้า   เวทนา   อุปมา 
              ดวยตอมน้ํา  สญัญาอุปมาดวยพะยับแดด  สังขาร 
              อุปมาดวยตนกลวย     และวญิญาณอุปมาดวย 
              มายากล. ภิกษุเพงพินิจพิจารณา (เบญจขนัธ) อยู 
              โดยแยบคาย   ดวยประการใด ๆ   เบญจขนัธยอม 
              ปรากฏเปนของวาง   เปนของเปลา   ดวยประการ 
              นั้น ๆ   แกเธอผูเห็นอยูโดยแยบคาย      กก็ารละ 
              ธรรม  ๓  อยาง   ที่พระผูมีพระภาคเจา   ผูทรงมี  
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                   ปญญาเสมอแผนดิน      ทรงปรารภกายนี้แลว   
              แสดงไว   เธอท้ังหลาย    จงดูรูปท่ีเขาท้ิงแลวเถิด.   
              อายุ  ไออุน  และวิญญาณ  ละกายนี้ไปเมื่อใด  เมือ่ 
              นั้นกายน้ีจะถูกเขาทอดทิ้ง    นอนอยู    ไมมีจิตใจ 
              เปนเหย่ือของสัตว.     การสืบเนื่องกันนี้เปนเชนนี้ 
              นี้เปนมายากล     ที่คนโงพร่ําเพอถึง     ขันธ    เรา 
              ตถาคตกลาววา  เปนเพชฌฆาต  ตนหน่ึง  สาระใน 
              เบญจขันธนี้ไมมี     ภิกษุผูปรารภความเพียรแลว 
              มีสติ     สมัปชญัญะ      พึงพิจารณาขันธทั้งหลาย 
              อยางนี้    ทั้งกลางวัน     ทั้งกลางคืน.     ภกิษุเมื่อ 
              ปรารถนา   อจุติบท   (นิพพาน)   พึงละสังโยชน 
              ทั้งปวง     ทําท่ีพ่ึงแกตน     ประพฤติดุจบุคคลผูมี 
              ไฟไหมศีรษะ  ฉะน้ัน ดังน้ี. 
                                            จบ  เผณปณฑสูตรที่  ๓ 
 
                         อรรถกถาเผณปณฑสูตรท่ี ๓ 
 
           พึงทราบวินิจฉัย ในเผณปฌฑสูตรท่ี ๓ ดังตอไปนี้ :- 
           บทวา   คงฺคาย   นทิยา   ตีเร๑    ความวา      พวกชาวเมืองอโยธยา 
เห็นพระตถาคตมีภิกษุจํานวนมากเปนบริวาร     เสด็จเท่ียวจาริกมาถึง 
๑.  ปาฐะวา  คงฺคาย  นทิยา  ตีเร  ฉบับพมาเปน  คงฺคาย  นทิยา  ตีเรติ  แปลตามฉบับพมา.  
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เมืองของตน  จึงไดชวยกันสรางวัด  ถวายพระศาสดาใน  (ภมูิ)  ประเทศ   
ที่เดียรดาษไปดวยไพรสณฑใหญ  ตรงท่ีแหงหนึ่ง ซึ่งมีแมน้ําคงคาไหลวน. 
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในวิหารน้ัน  พระสังคีติกาจารย  หมายเอา  
วิหารน้ัน  จึงกลาววา  คงฺคาย  นทิยา  ตีเร  ดังนี้. 
           บทวา  ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺข ู อามนฺเตสิ  ความวา    พระผูมี- 
พระภาคเจาประทับอยูในวิหารน้ัน   เวลาเย็นเสด็จออกจากพระคันธกุฏี 
ไปประทับนั่งบนบวรพุทธอาสนที่ชาวเมืองจัดถวายไว     ณ     ริมฝง 
แมน้ําคงคา     ทอดพระเนตรเห็นฟองน้ําใหญลอยมาในแมน้ําคงคา 
จึงทรงดําริวา     เราจักกลาวธรรมขอหนึ่งท่ีเกี่ยวเน่ืองกับเบญจขันธ 
ในศาสนาของเราดังน้ี แลวไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายผูนั่งแวดลอมอยู๑. 
           บทวา   มหนฺต  เผณปณฺฑ  ความวา    ฟองน้ําเริ่มต้ังแตมีขนาด 
เทาผลพุทราและลอรถในคราวแรกกอตัว ๆ  แลว      เมื่อถูกกระแสนํ้า 
พัดพาไปก็กอตัวใหญข้ึนตามลําดับ    จนมีขนาดเทายอดภูเขา    ซึ่งสัตว 
เปนจํานวนมากมีงูน้ําเปนตนอาศัยอยู  ไดแก    ฟองน้ําท่ีใหญถึงปานนี้. 
             บทวา  อาวเหยฺย  แปลวา  พึงนํามา. 
              ก็ฟองน้ําน้ีนั้น     ยอมสลายตัวไปตรงที่ที่กอตัวบาง     ลอยไปได 
หนอยหน่ึงจึงสลายตัวบาง  ลอยไปไดไกลเปนโยชนหน่ึงสองโยชนเปนตน 
แลวจึงสลายตัวบาง  แตถึงแมจะไมสลายตัว  ในระหวางทางถึงทะเลหลวง 
แลวก็ยอมสลายตัวเปนแนแททีเดียว. 
             บทวา  นิชฺฌาเยยฺย  แปลวา  พึงจองดู. 
             บทวา   โยนิโส  อปุปริกฺเขยฺย  แปลวา  พึงตรวจดูตามเหตุ. 
๑.  ปาฐะวา  ปวาเรตุวา  ฉบับพมาเปน  ปริวาเรตุวา  แปลตามฉบับพมา. 
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           บทวา  กิหฺิ  สิยา  ภิกฺขเว  เผณปณฺเฑ  สาโร  ความวา    ดูกอน   
ภิกษุทั้งหลาย  ชื่อวา  ในฟองน้ําจะพึงมีสาระไดอยางไร  ?    ฟองน้ําจะ 
พึงยอยยับสลายตัวไปถายเดียว.  
 

                                            รปู 
           บทวา  เอวเมว  โข  ความวา     ฟองน้ําไมมีสาระ  (แกน)  ฉันใด 
แมรูปก็ไมมีสาระฉันนั้นเหมือนกัน  เพราะเวนจากสาระคือเท่ียง   สาระ 
คือย่ังยืนและสาระคืออัตตา.   
           เปรียบเหมือนวา     ฟองน้ําน้ันใคร ๆ ไมสามารถจะจับเอาดวย 
ความประสงควา    เราจักเอาฟองน้ําน้ีทําภาชนะหรือถาด    แมจับแลว 
ก็ไมใหสําเร็จประโยชนนั้นได  ยอมสลายตัวทันทีฉันใด   แมรูปก็ฉันนั้น 
ใคร ๆ  ไมสามารถยึดถือไดวา    เราหรือของเรา    แมยึดถือแลวก็คงอยู 
อยางนั้นไมได    ยอมเปนเชนกับฟองน้ําอยางนี้ทีเดียว     คือ    ไมเที่ยง 
เปนทุกข เปนอนัตตา ไมสวยงามเอาเลย. 
           อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนวา ฟองน้ํามีชองเล็กชองนอยพรุนไป 
เชื่อมตอดวยท่ีตอหลายแหง     เปนทีอ่ยูอาศัยของสัตวจํานวนมากมีงูน้ํา 
เปนตน  ฉันใด  แมรูปกฉั็นนั้นมีชองเล็กชองนอย  พรุนไป  เชือ่มตอดวย 
ที่ตอหลายแหง   ในรูปนีห้มูหนอน   ๘๐   เหลา   อาศัยอยูกันเปนตระกูล 
ทีเดียว  รูปนัน้นั่นแล  เปนทั้งเรือนเกิด  เปนทั้งสวม  เปนทั้งโรงพยาบาล 
เปนทั้งปาชาของหมูหนอนเหลาน้ัน    หมูหนอนเหลาน้ันยอมไมไปทํากิจ 
ทั้งหลายมีคลอดลูกเปนตนในที่อ่ืน      รูปเปนเหมือนฟองน้ําดวยอาการ 
อยางนี้บาง. 
            อน่ึง     เปรียบเหมือนวาฟองน้ําแตแรกก็มีขนาดเทาผลพุทรา  
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และลอรถ   (ตอมาไดกอตัวใหญข้ึน)   จนมีขนาดเทายอดภูเขาตามลําดับ    
ฉันใด แมรูปก็ฉันนั้น เบื้องแรกมีขนาดเทากลละ (ตอมาไดกอตัวใหญข้ึน) 
ตามลําดับ  จนมีขนาดวาหนึ่งบาง  มีขนาดเทายอดเขาเปนตนดวยอํานาจ 
แหงกระบือ  และชางเปนตนบาง  มีขนาด  ๑๐๐  โยชน  ดวยอํานาจแหง 
ปลาและเตาเปนตนบาง.  รูปเปนเหมือนฟองน้ําดวยอาการอยางน้ีบาง. 
           อน่ึง      เปรียบเหมือนวาฟองน้ําพอกอตัวข้ึนแลวก็สลายตัวบาง 
ลอยไปไดหนอยหน่ึงก็สลายตัวบาง   ลอยไปไดไกลสลายตัวบาง  แตพอ 
ถึงทะเลแลวก็สลายตัวแนแททีเดียว     ฉันใด     แมรูปก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
สลายตัวเมื่อคราวเปนกลละบาง      เมือ่คราวเปนอัมพุทะเปนตนบาง 
แตแมจะไมสลายตัวลงกลางคันมีอายุอยูตอไปไดถึง    ๑๐๐   ป    ครั้นถึง 
๑๐๐     ป     ก็สลายตัวแนแททีเดียว     รูปอยูในวิถีทางของมรณะรํ่าไป 
รูปเปนเหมือนฟองน้ําดวยอาการอยางน้ีบาง. 
 

                                        เวทนา 
            แมในบทวา กิฺหิ  สิยา  ภิกขฺเว  เวทนาย  สาโร เปนตน พึงทราบ 
วินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
           พึงทราบวาเวทนาเปนตนเหมือนกับตอมนํ้าเปนตน    อยางนี้คือ 
เหมือนอยางวา ตอมนํ้าไมมีสาระฉันใด ถึงเวทนาก็ไมมีสาระแมฉันนั้น. 
            เหมือนอยางวา     ตอมนํ้านั้นไมมีกําลังจับควาไมได    ใคร ๆ 
ไมสามารถจะจับควาตอมน้ําน้ันมาทําแผนกระดานหรือท่ีนั่งได 
ตอมนํ้าที่จับควาแลว  ก็สลายตัวทันทีฉันใด  แมเวทนาก็ฉันนั้นไมมีกําลัง 
จับควาไมได   ใคร ๆ ไมสามารถจะจับควาไวดวยสําคัญวา   เที่ยงหรือ 
ยั่งยืน   แมจับควาไดแลวก็คงอยูอยางน้ันไมได   เวทนาชื่อวาเปนเหมือน  
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ฟองน้ําเพราะจับควาไวไมไดอยางนี้บาง.    
           อน่ึง    เปรียบเหมอืนวา    ตอมน้ํายอมเกิดและสลายตัวในเพราะ 
หยดน้ําน้ัน ๆ อยูไดไมนาน    ฉันใด    แมเวทนาก็ฉันนั้น    ยอมเกิดและ 
สลายตัวไป    อยูไดไมนาน   ในขณะชั่วลัดนิ้วมือเดียว    เกิดแลวตับไป 
นับไดแสนโกฏิครั้ง. 
           อน่ึง   เปรียบเหมือนวา    ฟองน้ําเกิดข้ึนไดเพราะอาศัยเหตุ    ๔ 
อยาง  คือ  พ้ืนน้ํา  หยดน้าํ   ระลอกนํ้า  และลมท่ีพัดมาใหรวมตัวกันเปน 
กลุมกอน ฉันใด  แมเวทนาก็ฉันนั้นเกิดข้ึนได เพราะอาศัยเหตุ  ๔  อยาง 
คือ  วัตถุ   อารมณ  ระลอกกิเลส  และการกระทบกันดวยอํานาจผัสสะ 
เวทนาเปนเหมือนตอมน้ําดวยอาการอยางนี้บาง. 
 

                                           สัญญา 
           แมสัญญาก็ชื่อวาเปนเหมือนพยับแดดเพราะอรรถวาไมมีสาระ๑ 

อน่ึง    ชื่อวาเปนเหมือนพยับแดดเพราะอรรถวาอันใคร ๆ จับควาไมได 
เพราะใคร ๆ ไมสามารถจะจับควาเอาพยับแดดนั้นมาดื่ม  อาบ  หรือ 
บรรจุใหเต็มภาชนะได. 
           อีกอยางหนึ่ง     เปรียบเหมือนวา     พยับแดดยอมเตนยิบยับ 
ปรากฏเหมือนมีลูกคลื่นเกิดฉันใด  แมสัญญาแยกประเภทเปนนีลสัญญา 
เปนตนก็ฉันน้ัน   ยอมไหวตัว    คือเตนยิบยับ    เพ่ือประโยชนแกการ 
เสวยอารมณ มีรูปสีเขียวเปนตน. 
๑. ปาฐะวา  อสานาฏเน ฉบับพมาเปน  อสารกฏเน  แปลตามฉบับพมา  
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           อน่ึง    เปรียบเหมอืนวา    พยับแดดยอมหลอกลอคนจํานวนมาก    
ใหหลง ใหพูดวา ปรากฏเหมือนแมน้ํามีน้ําเต็ม ฉันใด แมสัญญาก็ฉันนั้น 
ยอมหลอกลอคนจํานวนมากใหหลงใหพูดวา     รปูนี้สีเขียวสวยงาม 
เปนสุข  เที่ยง.                                                                               
           แมในรูปสีเหลืองเปนตนก็มีนัย     (ความหมายอยางเดียวกัน) 
นี้แล.  สัญญาชื่อวาเหมือนกับพยับแดด  เพราะทําใหหลงอยางนี้บาง. 
 

                                           สังขาร 
           บทวา     อกุกฺกุชกชาต     ไดแก     ไมมีแกนเกิดอยูในภายใน. 
แมสังขารท้ังหลายก็ชื่อวาเปนเหมือนตนกลวย     เพราะอรรถวา    ไมมี 
สาระ    (แกน)       อน่ึง   ชื่อวา    เปนเหมือนตนกลวย    เพราะอรรถวา 
จับควาไมได. 
           เปรียบเหมือนวา      ใคร ๆ  ไมสามารถจะจับควาอะไร ๆ  จาก 
ตนกลวยแลวนําเขาไปใชประโยชนเปนกลอนเรอืนเปนตน  แมนําเขาไป 
ใชประโยชนแลว  ก็จะไมเปนอยางนั้น  (ไมเปนไปตามประสงค)  ฉันใด 
แมสังขารท้ังหลายก็ฉันนั้น  ใคร ๆ ไมสามารถจะยึดถือวาเที่ยงเปนตนได 
แมยึดถือแลวก็ไมเปนอยางนั้น. 
           อน่ึง   เปรียบเหมือนวา   ตนกลวยเปนที่รวมของกาบจํานวนมาก 
ฉันใด  สังขารท้ังหลายแมฉันนั้น เปนที่รวมของธรรมมาก. 
           อน่ึง     เปรียบเหมือนวา     ตนกลวยมีลักษณะตาง ๆ  กนั     คือ 
กาบภายนอกสีเปนอยางหน่ึง      กาบใน ๆ  ถัดจากกาบน้ันเขาไปก็มี 
สีเปนอีกอยางหน่ึง     ฉันใด     แมในสังขารขันธก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
ผัสสะมีลักษณะเปนอยางหน่ึง     (เจตนาเปนตนก็มีลักษณะเปนอีก  
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อยางหน่ึง)    แตครั้นรวมเจตนาเปนตนเขาแลว    จึงเรียกวาสังขารขันธ    
อยางเดียว เพราะฉะนั้น สังขารขันธเปนเหมือนตนกลวยอยางนี้บาง  
           บทวา  จกขฺุมา  ปุรโิส  ความวา    มีจักษุดี  ดวยจักษุทั้งสองคือ 
มังสจักษุ และ ปญญาจักษุ. อธิบายวา แมมังสจักษุของบุรุษน้ันก็บริสุทธิ ์
ปราศจากตอตอมก็ใชได    แมปญญาจักษุ    ก็สามารถมองเห็นวาไมมี 
สาระก็ใชได. 
 

                                         วิญญาณ 
           แมวิญญาณก็ชื่อวา  เปรียบเหมือน  มายา  เพราะหมายความวา 
ไมมีสาระ  อนึ่ง  ชื่อวาเปรียบเหมือนมายา  เพราะหมายความวาจับควา 
ไมได. 
           เปรียบเหมือนวา   มายา   ปรากฏเร็ว   ชั่วเวลาเล็กนอย๑   ฉันใด 
วิญญาณก็ฉันนั้น เพราะวาวิญญาณนั้น เปนของมีชั่วเวลานอยกวา และ 
ปรากฏเร็วกวามายานั้น    ก็คนจึงเปนเหมือนเดินมา    เปนเหมือนยืนอยู 
(และ)  เปนเหมือนน่ัง  ดวยจิตดวง  (เดียวกัน)  นัน้นั่นแล. 
           แตวา  ในเวลาไป  จิตเปนดวงหนึ่ง  ในเวลามาเปนตน  จิตเปนอีก 
ดวงหน่ึง วิญญาณเปนเหมือนมายาอยางนี้บาง. 
              อน่ึง  มายายอมลอลวงมหาชน  ใหมหาชนยึดถือ  อะไร ๆ ตาง ๆ 
วา   นี้  ทองคํา   นี้เงิน  นีแ้กวมุกดา   แมวิญญาณก็ลอลวงมหาชน  ให 
มหาชนยึดถอืวา เปนเหมือนเดินมา  เปนเหมือนยืนอยู (และ) เปนเหมือน  
นั่งอยูดวย  จิต  (ดวงเดียวกัน)  นั้น  นัน่แล  ในเวลามา  จิตก็เปนดวงหน่ึง 
๑. ปาฐะวา  อติรา  ฉบับพมาเปน อิตฺตรา  แปลตามฉบับพมา.  
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ในเวลาไปเปนตน     จิตกเ็ปนอีกดวงหน่ึง     วิญญาณเปนเหมือนมายา   
อยางนี้บาง.  
 

                                       แกคาถาสรูป 
           บทวา    ภูริปฺเน    ความวา    มีปญญาละเอียด   และมีปญญา 
กวางขวาง  ไพบูลย.  บทวา  อายุ  ไดแก    ชีวิตินทรีย.  บทวา  อุสฺมา 
ไดแก     เตโชธาตุเกิดจากกรรม.   บทวา   ปรภตฺต   ไดแก     เปนเหยื่อ 
ของหมูหนอนเปนตน ชนิดตาง ๆ. บทวา เอตาทิสาย  สนฺตาโน  ความวา 
ประเพณีของผูตายน้ีเปนเชนนี้    จะสืบตอกันไป    จนกวาจะถึงปาชา. 
บทวา  มายาย  พาลลาปนี  ความวา    ขันธนี้นั้น  ชื่อวา  วิญญาณขันธ 
นี้ชื่อวา เปนมายาที่มหาชนผูโงเขลา  พร่ําเพอถึง.  บทวา  วธโก  ความวา 
เพชฌฆาต  กลาวคือขันธนี้  เปนไดดวยเหตุ  ๒  ประการ  คือ  ดวยการ 
ฆากันเอง ๑   โดยพระบาลีวา๑  เมื่อขันธมีอยู  ผูฆาก็ปรากฏดังน้ี  ๑. 
           อธิบายวา  ปฐวีธาตุอยางเดียว๒   เมื่อแตกสลายก็พาเอาธาตุที่เหลือ 
แตกสลายไปดวย  ธาตุทั้งหลายมีอาโปธาตุเปนตน ก็เหมือนกัน. 
           สวนรปูขันธ  เม่ือแตกสลาย   กพ็าเอาอรูปขันธแตกสลายไปดวย 
ในอรูปขันธก็เหมือนกัน  คือ   เวทนาเปนตน  (เมื่อแตกสลาย)   ก็พาเอา 
สัญญาเปนตน (แตกสลายไปดวย). 
๑. ปาฐะวา ปฺายติป  ฉบับพมาเปน  ปฺายตีติป  แปลตามฉบับพมา. 
๒.ปาฐะวา  เอตาห ิฉบับพมาเปน เอกาห ิ แปลตามฉบับพมา  
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           ก็ในท่ีนี้พึงทราบวา    เบญจขันธเปนตัวสังหารกันและกันอยางนี้    
คือ   อรูปขันธทั้ง  ๔   กับรูปซึ่งเปนที่อาศัยของอรูปขันธ  ทั้ง   ๔   นั่น 
(ตางก็สังหารกันแลกัน). 
           อน่ึง   เมื่อขันธทั้งหลายมีอยู   การฆา   การจองจํา   และการตัด 
(มือเทา)  เปนตน  จึงมี  พึงทราบวา  เบญจขันธเปนผูฆา  เพราะเม่ือขันธ 
เหลาน้ีมี  การฆาจึงมีอยางนี้บาง.  บทวา  สพฺพสโยค ไดแก     สังโยชน 
ทั้งหมด  ๑๐ อยาง. บทวา  อจฺจุต  ปท หมายถึง  นพิพาน. 
                          จบ  อรรถกถาเผณปณฑสูตรที่  ๒ 
 
                         ๔.  โคมยปณฑสูตร  
 
วาดวยความไมเท่ียงแทแนนอนแหงขนัธ  ๕   
 
           [๒๔๘]    กรุงสาวัตถี.    ครั้งน้ันแล   ภิกษุรูปหน่ึง   เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจา  ฯลฯ.  ภิกษุรูปนัน้  ครั้นนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังตอไปนี้      ขาแตพระองคผูเจริญ 
มีอยูหรือไม   รูปบางอยาง   ที่เท่ียง   ยัง่ยืน   สืบตอกันไป   ไมมีความ 
แปรปรวนเปนธรรมดา     จักดํารงคงท่ีอยูอยางนั้นเอง     เสมอดวยส่ิงที่ 
ยั่งยืนทั้งหลาย    ขาแตพระองคผูเจริญ    จะมีหรือไม    เวทนาบางอยาง 
ที่เปนของเที่ยง  ยั่งยืน  สบืตอกันไป  ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
จักดํารงคงที่อยูอยางนั้นเอง เสมอดวยสิ่งท่ียั่งยืนทั้งหลาย   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  จะมีหรือไม  สัญญาบางอยาง  ที่เปนของเท่ียง...  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ จะมีหรือไม  สังขารบางอยาง  ที่เปนของเที่ยง  ยั่งยืน สืบตอกันไป  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาท่ี 328 

มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา       จักดํารงคงท่ีอยูอยางนั้นเอง    
เสมอดวยส่ิงที่ยั่งยืนทั้งหลาย     ขาแตพระองคผูเจริญ     จะมีหรือไม 
วิญญาณบางอยาง   ที่เปนของเที่ยง   ยัง่ยืน   สืบตอกันไป   มีความไม 
แปรปรวนเปนธรรมดา     จักดํารงคงอยูอยางนั้นเอง     เสมอดวยส่ิงที่ 
ยั่งยืนทั้งหลาย.             
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดกูอนภิกษุ   ไมมีเลย   รูปบางอยาง 
ที่เปนของเที่ยง  ยั่งยืน  สบืตอกันไป  ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
จักดํารงคงที่อยูอยางนั้นเอง     เสมอดวยส่ิงที่ยั่งยืนท้ังหลาย.     ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ไมมีเวทนาอะไรบางอยาง...     สญัญาบางอยาง...    
สังขารบางอยาง... วิญญาณบางอยาง ที่เปนของเที่ยง ยั่งยืน สืบตอกันไป 
ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา จักดํารงคงที่อยูอยางนั้นเอง เสมอดวยสิ่งท่ี 
ยั่งยืนทั้งหลาย. 
           [๒๔๙]    ครั้งน้ันแล  พระผูมพีระภาคเจาทรงหยิบกอนโคมัยเล็ก ๆ 
ข้ึนมาแลว ไดตรัสกะภิกษุนั้นดังตอไปนี้วา. 
           ดูกอนภิกษุ   ไมมอีัตภาพที่ไดแลว   แมประมาณเทาน้ีเลย   ที่เปน 
ของเท่ียง     ยั่งยืน     สืบตอกันไป     ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
จักดํารงคงที่อยูอยางนั้นเอง   เสมอดวยส่ิงที่ยั่งยืนท้ังหลาย   ดกูอนภิกษุ   
แมผิวา   จักไดมีอัตภาพที่ไดมาประมาณเทาน้ี   ที่เปนของเที่ยง   ยั่งยืน 
ติดตอกันไป     ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดาแลวไซร     การอยู 
ประพฤติพรหมจรรยนี้ เพ่ือความส้ินไปแหงทุกขโดยชอบ ก็จะไมปรากฏ. 
ดูกอนภิกษุ     เพราะเหตุที่ไมมีเลย     อัตภาพท่ีไดมาแลวประมาณเทาน้ี 
ที่จะเปนของเที่ยง   เปนของยั่งยืนติดตอกันไป  มีความไมแปรปรวนเปน 
ธรรมดา  ฉะน้ันการอยูประพฤติพรหมจรรย  เพ่ือความส้ินไปแหงทุกข 
โดยชอบ  จึงปรากฏ.  
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           [๒๕๐]    ดกูอนภิกษุ     เรื่องเคยมีมาแลว     เราตถาคตไดเปน    
ขัตติยราช ไดรับมุรธาภิเษกแลว. ดูกอนภิกษุ เราตถาคตผูเปนขัตติยราช 
ไดรับมุรธาภิเษกแลว ไดมีพระนคร ๘๔,๐๐๐  พระนคร มีกุสาวดีราชธานี 
เปนนครเอก. มีปราสาท ๘๔,๐๐๐ หลัง มีธรรมปราสาท เปนปราสาท 
เอก.   มีพระตําหนัก  ๘๔,๐๐๐  หลัง   มีพระตําหนักมหาพยุหะ   เปน 
พระตําหนักเอก.   มีพระราชบัลลังก   ๘๔,๐๐๐    บัลลังก   ทําดวยงา 
สลับดวยแกนจันทนแดง    ประดับดวยทองและเงิน    ลาดดวยผาโกเชาว 
มีขนยาวเกิน  ๔  องคุลี  ลาดดวยผากัมพลขาว  ทําดวยขนแกะ  มีขนทั้ง 
๒ ดาน ลาดดวยเครื่องลาด ทําดวยขนแกะมีดอกทึบ มีเครื่องลาดอยางดี 
ทําดวยหนังชะมด  มีเพดานสีแดง  มีหมอนสีแดงท้ังสองดาน (ดานศีรษะ 
และดานเทา )    มชีางตน     ๘๔,๐๐๐   เชือก    มีคชาภรณทําดวยทอง 
มีธงทอง     คลุมศีรษะดวยขายทอง     มีพญาชางอุโบสถเปนชางทรง. 
มีมาตน  ๘๔,๐๐๐  ตัว  มีเครื่องประดับทําดวยทอง  คลุม  (หลงั)  ดวย 
ขายทอง   มีวลาหกอัศวราชเปนมาทรง.   มีรถทรง   ๘๔,๐๐๐  คัน   ม ี
เครื่องประดับทําดวยทอง     มีธงทําดวยทอง     ปกปดดวยขายทอง 
มีเวชยันตราชรถ  เปนรถทรง.  มรีัตนะ  ๘๔,๐๐๐  ดวง  มีแกวมณีเปน 
ดวงเอก.   มพีระสนมนารี   ๘๔,๐๐๐   นาง   มีพระนางภัททาเทวีเปน 
พระสนมเอก.  มีกษัตริย  ๘๔,๐๐๐   องค  ตามเสด็จ   มีปริณายกแกว 
เปนประมุข.  มีแมโคนม  ๘๔,๐๐๐  ตัว  มีผาทุกูลพัสตรเปนผาคลุมหลัง 
มีภาชนะสําริดทําดวยเงิน   สําหรับรองรีดนม.   มีผา   ๘๔,๐๐๐   โกฏ ิ
เปนผาเปลือกไมเนื้อละเอียด     เปนผาไหมเนื้อละเอียด     เปนผากัมพล 
เนื้อละเอียด  เปนผาฝายเนื้อละเอียด  มีสุพรรณภาชน  ๘๔,๐๐๐ ที่  ซึ่ง 
เจาหนาท่ีหองเครื่อง  นําเขาไปเทียบ  เชา  เย็น. 
           [๒๕๑]  ดูกอนภิกษุ  ก็บรรดาพระนคร  ๘๔,๐๐๐ นครเหลาน้ัน  
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นครท่ีเราครอง มีนครเดียวเทาน้ัน คือกุสาวดีราชธานี. บรรดาปราสาท    
๘๔,๐๐๐  หลังเหลาน้ัน  ปราสาทท่ีเราครอบครองสมัยนั้น  มีหลังเดียว 
เทาน้ัน   คือธรรมปราสาท.   บรรดาพระตําหนัก   ๘๔,๐๐๐   ตําหนัก 
เหลาน้ันแล    ตําหนักที่เราครอบครองสมัยนั้น   มหีลังเดียวเทานั้น   คือ 
พระตําหนักมหาพยูหะ.   บรรดาพระราชบัลลังก   ๘๔,๐๐๐   บัลลังก 
เหลาน้ันแล     บัลลังกที่เรานั่งสมัยนั้น    คือบัลลังกงา    หรือบัลลังกไม 
แกนจันทน หรือบัลลังกทอง  หรือบัลลังกเงิน.  บรรดาชางตน ๘๔,๐๐๐ 
เชือกเหลาน้ัน  ชางท่ีเราทรงสมัยนั้น  มีเชือกเดียวเทาน้ัน คือพระคชาธาร 
ชื่ออุโบสถ.  บรรดามาตน  ๘๔,๐๐๐ ตัว เหลาน้ันแล มาท่ีเราทรงสมัยนั้น 
มีตัวเดียวเทานั้น  คือ  วลาหกอัศวราช.  บรรดาราชรถ  ๘๔,๐๐๐  คัน 
เหลาน้ันแล  รถท่ีเราทั้งสมัยนั้น  มีคันเดียวเทาน้ันคือ  เวชยันตราชรถ. 
บรรดาสนมนารี ๘๔,๐๐๐  นางเหลาน้ันแล   สนมนารีที่เรายกยองสมัยนั้น 
มีคนเดียวเทาน้ัน  คือ นางกษัตริย หรือหญิงท่ีมีกําเนิดจากกษัตริยและ 
พราหมณ. บรรดาพระภูษา ๘๔,๐๐๐ โกฏิคู เหลาน้ันแล  คูพระภูษาที่ 
เราใชสมัยนั้น     มีคูเดียวเทาน้ันคือ     พระภูษาเปลือกไมเนื้อละเอียด 
พระภูษาไหมเน้ือละเอียด   พระภูษากัมพลเน้ือละเอียด   หรือพระภูษา 
ฝายเนื้อละเอียด.  บรรดาพระสุพรรณภาชน  ๘๔,๐๐๐  สํารับ 
เหลาน้ันแล  พระสุพรรณภาชนสํารับเดียวเทาน้ัน  ที่เราเสวย  จุขาวสุก 
ทะนานหน่ึงเปนอยางมาก      และกับแกงพอเหมาะแกขาวสุกนั้น. 
ดูกอนภิกษุ  สังขารทั้งปวงเหลาน้ัน ที่เปนอดีตก็ดับไปแลว แปรปรวนไป 
แลว  ดวยประการดังนี้แล  สังขารทั้งปวงไมเที่ยงอยางนี้  สังขารท้ังปวง 
ไมยั่งยืน  ไมเชื่อฟงอยางน้ีแล.  ดูกอนภิกษุ   ก็ความไมเที่ยงนี้  พอเพียง 
แลว เพ่ือจะเบ่ือหนาย เพ่ือจะคลายกําหนัด  เพ่ือจะหลุดพน ในสังขารทั้งปวง. 
                                       จบ  โคมยปณฑสูตรที่  ๔  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาท่ี 331 

         อรรถกถาโคมยปณฑสูตรท่ี  ๔   
  
           พึงทราบวินิจฉัยในโคมยปณฑสูตรท่ี  ๔  ดังตอไปนี้ :-  
           บทวา     สสฺสติสม     ไดแก     เสมอดวยส่ิงท่ียั่งยืนทั้งหลาย 
มีภูเขาสิเนรุ  แผนดินใหญ พระจันทรและพระอาทิตย เปนตน. 
           บทวา  ปริตฺต โคมยปณฺฑ ไดแก กอนโคมัย  (มลูโค)มีประมาณ 
นอยขนาดเทาดอกมะซาง. 
           ถามวา     ก็กอนโคมัยนี้  พระผูมีพระภาคเจาไดมาจากไหน ?  
           ตอบวา    พระองคทรงหยิบมาจากกอนโคมัยที่ภิกษุรูปนั้นนํามา 
เพ่ือตองการใชฉาบทา (เสนาสนะ). 
           อาจารยบางพวกกลาววา   ก็พึงทราบวา   กอนโคมัย   พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงใชฤทธิบ์ันดาลใหมาอยูในพระหัตถ     ก็เพ่ือใหภิกษุได 
เขาใจความหมาย  (ของพระธรรมเทศนา) ไดแจมแจง. 
           บทวา   อตฺตภาวปฏิลาโภ   ไดแก    ไดอัตภาพ.   บทวา   นยิท 
พฺรหฺมจริยวาโส     ปฺาเยถ   ความวา    ชื่อวา     การอยูประพฤติ 
มรรคพรหมจรรยนี้ไมพึงปรากฏ     เพราะวามรรคเกิดข้ึนทําสังขาร 
ที่เปนไปในภูมิ  ๓  ใหชะงัก  ก็ถาวาอัตภาพเพียงเทาน้ี  จะพึงเที่ยงไซร 
มรรคแมเกิดข้ึนก็จะไมสามารถทําสังขารวัฏใหชะงักได  เพราะเหตุนั้น 
การอยูประพฤติพรหมจรรยจะไมพึงปรากฏ. 
           บัดนี้ เพ่ือจะทรงแสดงวา  ถาสังขารอะไรจะพึงเท่ียงไซร  สมบัติ 
ที่เราเคยครอบครอง     เมื่อครั้งเปนพระเจามหาสุทัสสนะ     ก็จะพึง 
เที่ยงดวย    แตสมบัติแมนั้นก็ไมเที่ยง    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา 
ภูตปุพฺพาห  ภิกฺขุ  ราชา  อโหสึ   เปนตน.  
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           บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    กุสาวตีราชธานิปฺปมุขานิ  ความวา    
กุสาวดีราชธานี  เปนใหญกวานครเหลาน้ัน อธิบายวา ประเสริฐสุดกวา 
นคร (อ่ืน) ทัง้หมด. 
           บทวา  สารมยานิ  คือ     สําเร็จดวยแกนไมจันทนแดง.     ก ็
พระเขนย๑    สําหรับบัลลงักเหลาน้ันลวนทําจากดายท้ังส้ิน.    บทวา 
โคนกตฺถตานิ      ความวา     บลัลังกทั้งหลายปูลาดดวยผาขนแกะสีดํา 
ซึ่งมีขนยาวเกิน ๔ นิ้ว ทีค่นทั้งหลายเรียกกันวา ผาขนแกะมหาปฏฐิยะ. 
บทวา ปฏิกตฺถตานิ  ความวา    บลัลังกทั้งหลายปูลาดดวยผากัมพลสีขาวท่ีทํา 
จากขนสัตว   ซึ่งมีขนทั้ง   ๒   ดาน.   บทวา   ปฏลกิตฺถตานิ   ความวา 
บัลลังกทั้งหลายปูลาดดวยเครื่องปูลาดขนสัตวมีดอกหนา.      บทวา 
กทลิมิคปวรปจฺจตฺถรณานิ     ความวา     บัลลังกทั้งหลายปูลาดดวย 
พระบรรจถรณชั้นยอด    ทําจากหนังชะมด.    เลากันวา    เครื่องลาด 
ชนิดนั้น คนท้ังหลายเอาหนังชะมด  ลาดทับบนผาขาว แลวเย็บทํา. 
           บทวา  สอุตฺตรจฺฉทนานิ  ความวา    บลัลังกทั้งหลาย  พรอมท้ัง 
(ติด) หลังคาเบ้ืองบน อธิบายวา พรอมทั้งเพดานสีแดงที่ติดไวเบื้องบน. 
           บทวา  อุภโตโลหิตกูปธานานิ ความวา     พระเขนยสีแดงที่วางไว 
สองขางของบัลลังก  คือ  พระเขนยหนุนพระเศียร๒  และพระเขนยหนุน 
พระบาท. 
           ในบทวา เวชยนฺตรถปฺปมุขานิ นี้มีอธิบายวา รถของพระราชานั้น 
ชื่อวา  เวชยันตะ  มีดุมลอทําดวยแกวอินทนิลและแกวมณี   มีกาํ  (ซื่ลอ) 
ทําดวยแกว  ๗  ประการ  มีกงทําดวยแกวประพาฬ  มีเพลาทําดวยเงิน 
๑.  ปาฐะวา  ทาม  ฉบับพมาเปน  อุปธาน  แปลตามฉบับพมา 
๒.  ปาฐะวา   สีสูปขานฺจ   ฉบับพมาเปน   สีสูปธานฺจ   แปลตามฉบับพมา    
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มีงอนทําดวยแกวอินทนิลและแกวมณี    มีทูบทําดวยเงิน    รถน้ันจัดเปน    
รถทรง คือเปนเลิศแหงรถเหลาน้ัน.                                        
           บทวา ทุกูลสนฺทนานิ ไดแก   มผีาทุกูลพัสตรเปนผาคลุมหลัง.* 
           บทวา กสูปธานานิ ไดแก   ภาชนะสําหรับรีดนม ทําดวยเงิน.**  
           บทวา  วตฺถโกฏิสหสฺสานิ  นี ้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึง 
พระภูษาท่ีราชบุรุษนําไป  ในเวลาประทับยืนสรงสนานดวยคิดวา 
พระองคจักทรงใชพระภูษาน้ันตามพระราชประสงค. 
           บทวา ภตฺตาภิหาโร ไดแก   พระกระยาหารที่พึงนําเขาไปเทียบ. 
           บทวา   ยมห  เตน   สมเยน   อชฺฌาวสามิ   ความวา     เราอยูใน 
นครใด นครนั้นก็เปนนครแหงหนึ่งน่ันแล (ในบรรดานคร ๘๔,๐๐๐ นคร) 
(สวน)    ประยูรญาติที่เหลือ    มีพระราชโอรสและพระราชธิดาเปนตน 
และคนท่ีเปนทาส  ก็อาศัยอยูดวย. 
           แมในปราสาทและเรือนยอดเปนตน ก็มีนัย (ความหมายเดียวกัน) 
นี้แล.  แมในพระราชบัลลังกเปนตน  พระเจามหาสุทัสสนะ  กท็รงใชเอง 
เพียงพระราชบัลลังกเดียว บัลลังกที่เหลือ เปนของสําหรับพระราชโอรส 
เปนตน ทรงใชสอย. บรรดาพระสนมท้ังหลาย ก็มีพระสนมคนเดียวเทาน้ัน 
ที่ปรนนิบัติถวาย. ที่เหลือเปนเพียงบริวาร. 
           หญิงท่ีเกิดในครรภของนางพราหมณี  (ผูเปนมเหสี) ของกษัตริย 
ก็ดี  หญิงท่ีเกิดในครรภของเจาหญิง  (ผูเปนภรรยา)  ของพราหมณก็ดี 
ชื่อวา  เวลามกิา. 
๑. ปาฐะวา  ทุกูลสนฺทนาติ ฉบับพมาเปน ทุกูลสนฺถรานิ แปลตามฉบับพมา.  
๒.ปาฐะวา รชตฺมย โลหภาชนานิ ฉบับพมาเปน รชตมยโทหภาชนานิ แปลตามฉบับพมา.   
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           ดวยบทวา  ปริทหามิ  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา  เรานุงผา   
คูเดียวเทาน้ัน    ที่เหลือเปนของพวกราชบุรุษที่เที่ยวแวดลอม    จํานวน 
๑,๖๘๐,๐๐๐  คน.  
           ดวยบทวา  ภฺุชามิ  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา  เราเสวย 
ขาวสุกประมาณ  ๑ ทะนานเปนอยางสูง ที่เหลือเปนของราชบุรุษท่ีเที่ยว 
แวดลอม จํานวน ๘๔,๐๐๐  คน. 
          ก็ขาวสุกถาดเดียว  พอคน  ๑๐  คนกินได.  พระผูมีพระภาคเจา 
ครั้นทรงแสดงสมบัติ  เมื่อครั้งเปนพระเจามหาสุทัสสนะนี้อยางนี้แลว 
บัดนี้เมื่อจะทรงแสดงวา  สมบัติ นั้นไมเที่ยง  จึงตรัสคําวา  อิติ  โข  ภิกขฺ ุ
เปนตน 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  วปิริณตา  ไตแก     (สังขารทั้งหลาย)   
ถึงความเปนสภาพหาบัญญัติมิได    เพราะละปกติ     เปรียบเหมือน 
ประทีปดับฉะน้ัน. 
           บทวา  เอว  อนิจฺจา  โข ภิกฺข ุ  สงฺขาร  ความวา     ที่ชื่อวาไมเที่ยง 
เพราะหมายความวา  มีแลวกลับไมมอียางนี้. 
          เปรียบเหมือน บุรุษพึงผูกบันไดไวที่ตนจําปาซ่ึงสูงถึง ๑๐๐ ศอก 
แลวไตข้ึนไปเก็บเอาดอกจําปา ทิ้งบันไดไตลงมาฉันใด  พระผูมีพระภาคเจา 
ก็เปนฉันนั้นเหมือนกัน    ดวยเหตุเพียงดังวาคือ     เสด็จข้ึนสูสมบัติของ 
พระเจามหาสุทัสสนะ     ซึ่งกินเวลานานหลายแสนโกฏิป     เปนเหมือน 
ทรงผูกบันได    (ไตข้ึนไป)    ทรงถือเอาอนิจจลักษณะท่ีอยูในท่ีสุดแหง 
สมบัติแลว  เสด็จลงมาเหมือนทรงทิ้งบันได (ไตลงมา) ฉะน้ัน. 
           บทวา    เอว   อธุวา    ความวา     เวนจากความเปนสภาพย่ังยืน 
อยางนั้น เหมือนตอมนํ้าเปนตนฉะน้ัน.  
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           บทวา เอว อนสฺสาสิกา ความวา    เวนจากความนายินดีอยางนั้น   
เหมือนนํ้าดื่มที่ดื่มในความฝน๑    และเหมือนกระแจะจันทนที่ตนไมได 
ลูบไลฉะน้ัน.  
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนิจจลักษณะไวในสูตรนี้  ดังพรรณนา 
มาน้ี.        
                            จบ  อรรถกถาโคมยปณฑสูตรที่  ๔ 
 
                                   ๕. นขสิขาสูตร 
 
วาดวยความไมเท่ียงแทแนนอนแหงขนัธ  ๕ 
 
           [๒๕๒]    กรุงสาวัตถี.     ที่พระเชตวนาราม.     ภิกษุนั้นนั่ง  ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง     แลวไดทูลคําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแต 
พระองคผูเจริญ  จะมีหรือไม  รูปบางอยางที่เปนของเที่ยง  ยั่งยืน สืบตอ 
กันไป  ไมมคีวามแปรปรวนเปนธรรมดา  จักดํารงคงอยูอยางน้ันนั่นเอง 
เสมอดวยส่ิงที่ยั่งยืนทั้งหลาย ? 
           จะมีหรือไม  พระเจาขา  เวทนาบางอยาง  ที่เปนของเท่ียง  ยั่งยืน 
สืบตอกันไป ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา จักดํารงคงอยูอยางนั้นเอง 
เสมอดวยส่ิงที่ยั่งยืนทั้งหลาย ? 
           จะมีหรือไม  พระเจาขา  สัญญาบางอยาง  ฯลฯ  สังขารบางอยาง 
ฯลฯ  วิญญาณบางอยาง  ที่เปนของเที่ยง  ยั่งยืน  สบืตอกันไป  มีความ 
ไมแปรปรวนเปนธรรมดา   จักดํารงคงอยูอยางนั้นนั่นเอง   เสมอดวยส่ิง 
ที่ยั่งยืนทั้งหลาย  ? 
๑. ปาฐะวา สวุินิเก ฉบับพมาเปน สุปนเก  แปลตามฉบับพมา.  
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           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา     ไมมีเลยภิกษุ     รูปบางอยาง   
ที่เปนของเที่ยง  ยั่งยืน  สบืตอกันไป  มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา  
จักดํารงคงอยูอยางนั้นนั่นเอง    เสมอดวยส่ิงที่ยั่งยืนทั้งหลาย.    ไมมีเลย 
ภิกษุ     เวทนาบางอยาง...     สัญญาบางอยาง...     สังขารบางอยาง...  
วิญญาณบางอยาง   ที่จะเปนของเที่ยง   ยั่งยืน   สืบตอกันไป   มคีวาม 
ไมแปรปรวนเปนธรรมดา  จักดํารงคงอยูอยางนั้นนั่นเอง  เสมอดวยส่ิงที่ 
ยั่งยืนทั้งหลาย. 
           [๒๕๓]   ครั้งน้ันแล     พระผูมีพระภาคเจาทรงใชปลายพระนขา 
ชอนฝุนข้ึนนิดหนอย แลวไดตรัสคําดังน้ีกะภิกษุนั้นวา  :- 
           ดูกอนภิกษุ  ไมมรีูปแมประมาณเทาน้ีเลย  ที่เปนของเท่ียง  ยั่งยืน 
สืบตอกันไป  มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา  จักดํารงคงอยูอยางนั้น 
นั่นเอง  เสมอดวยส่ิงที่ยั่งยืนทั้งหลาย. 
            ดูกอนภิกษุ  ผิวา  จักไดมีรูปแมเพียงเทาน้ี ที่เปนของเที่ยง  ยั่งยืน 
สืบตอกันไป  มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดาแลวไซร ก็จะไมปรากฏ 
การอยูประพฤติพรหมจรรยนี้ เพ่ือความส้ินทุกขโดยถูกตอง. แตเพราะ 
เหตุที่ไมมีรูป แมมีประมาณเทาน้ีแล ที่เปนของเที่ยง ยั่งยืน สืบตอกันไป 
มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา    ฉะน้ันการอยูประพฤติพรหมจรรย 
เพ่ือความส้ินทุกขโดยถูกตอง จึงปรากฏ.         
            ดูกอนภิกษุ    ไมมีเวทนาแมมีประมาณเทานี้แล    ที่เปนของเท่ียง 
ยั่งยืน  สืบตอกันไป   มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา   จักดํารงคงอยู 
อยางนั้นนั่นเอง เสมอดวยสิ่งท่ียั่งยืนทั้งหลาย.                                
            ดูกอนภิกษุ   ผิวา  จักไดมี  เวทนาแมเพียงเทาน้ี  ที่เปนของเท่ียง 
ยั่งยืน  สืบตอกันไป   มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดาแลวไซร   ก็จะ  
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ไมปรากฏการอยูประพฤติพรหมจรรยนี้   เพ่ือความส้ินทุกขโดยถูกตอง    
แตเพราะเหตุที่ไมมีเวทนามีประมาณเทาน้ี     ที่เปนของเท่ียง     ยั่งยืน 
สืบตอกันไป  มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา  ฉะน้ันการอยูประพฤติ 
พรหมจรรย เพ่ือความส้ินทุกขโดยถูกตอง จึงปรากฏ.       
           ดูกอภิกษุ ไมมีสัญญาแมมีประมาณเทาน้ีแล... ไมมีสังขารทั้งหลาย 
แมมีประมาณเทาน้ีแล  ที่เปนของเที่ยง  ยั่งยืน  สบืตอกันไป  ไมมีความ 
แปรปรวนเปนธรรมดา    จักดํารงคงอยูอยางนั้นนั่นเอง   เสมอดวยส่ิงที่ 
ยั่งยืนทั้งหลาย. 
           ดูกอนภิกษุ   ผิวา  จักไดมีสังขารทั้งหลาย   แมมีประมาณเทาน้ี 
ซึ่งเปนของเท่ียง  ยั่งยืน  สืบตอกันไป ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
แลวไซร    การอยูประพฤติพรหมจรรย    เพ่ือความส้ินทุกขโดยชอบ 
ก็จะไมปรากฏ  แตเพราะเหตุที่ไมมีสังขารทั้งหลาย  แมมีประมาณเทาน้ี 
ที่เปนของเที่ยง  ยั่งยืน  ติดตอกันไป  มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา 
ฉะน้ันการอยูประพฤติพรหมจรรยเพ่ือความส้ินทุกขโดยถูกตอง 
จึงปรากฏ. 
           ดูกอนภิกษุ ไมมีวิญญาณแมมีประมาณเทาน้ี ซึ่งจะเปนของเท่ียง 
ยั่งยืน   สืบตอกันไป   ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา   จักดํารงคงอยู 
อยางนั้นนั่นเอง เสมอดวยสิ่งท่ียั่งยืนทั้งหลาย. 
           ดูกอนภิกษุ   ผิวา  จักไดมีวิญญาณมีประมาณเทาน้ี เปนของเท่ียง 
ยั่งยืน    ติดตอกันไป     ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดาแลวไซร 
ก็จักไมปรากฏการประพฤติพรหมจรรยนี้    เพ่ือความส้ินไปแหงทุกข 
โดยถูกตอง  แตเพราะเหตุที่ไมมีวิญญาณแมมีประมาณเทาน้ี  ซึ่งจะเปน 
ของเท่ียง  ยั่งยืน สืบตอกันไป  ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา ฉะน้ัน  
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การอยูประพฤติพรหมจรรย เพ่ือความส้ินทุกขโดยถูกตอง จึงปรากฏ.    
           [๒๕๔]   พระผูมพีระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ   เธอจะสําคัญ 
ความขอน้ีเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ? 
           ภิ.   กราบทูลวา ไมเที่ยงพระเจาขา. 
           ภ.  เวทนา  สัญญา  สังขาร วิญญาณ  เที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยง พระเจาขา. 
           ภ.  ดกูอนภิกษุ...     เพราะเหตุนั้นแล     อรยิสาวกผูไดสดับแลว 
เห็นอยูอยางน้ี... รูชัดวา...  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
                                     จบ  นขสิขาสูตรที่  ๔ 
 
            อรรถกถานขสิขาสูตรท่ี   ๕ 
 
           คําท้ังหมด ในนขสิขาสูตรท่ี  ๕ มีนัย (ความหมาย) ดังกลาวแลวแล. 
                              จบ  อรรถกถานขสิขาสูตรที่  ๕ 
 
                             ๖.  สามุททกสูตร 
 
วาดวยความไมเท่ียงแทแนนอนแหงขนัธ  ๕ 
 
           [๒๕๕]   กรุงสาวัตถี.   เชตวนาราม.   ภิกษุนั้นนั่ง   ณ  ที่สมควร 
สวนขางหน่ึงแลว     ไดทูลคําดังตอไปนี้     กะพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ   มหีรือไม   รูปบางอยาง   ที่เปนของเที่ยง   ยั่งยืน 
สืบตอกันไป  ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา  จักดํารงคงอยูอยางนั้น 
นั่นเอง  เสมอดวยส่ิงที่ยั่งยืนทั้งหลาย  ?  
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           มีอยูหรือไมพระเจาขา    เวทนาบางอยาง...    สัญญาบางอยาง...   
สังขารทั้งหลายบางอยาง...   วิญญาณบางอยาง   ที่เปนของเที่ยง   ยั่งยืน 
สืบตอกันไป    ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา    จักดํารงอยูอยางนั้น  
นั่นแล เสมอดวยส่ิงที่ยั่งยืนทั้งหลาย  ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ไมมีเลยภิกษุ     รูปบางอยางที่เปน 
ของเท่ียง     ยั่งยืน    สืบตอกันไป     มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา 
จักดํารงคงอยูอยางนั้นนั่นเอง  เสมอดวยส่ิงที่ยั่งยืนทั้งหลาย. 
           ไมมีเลยภิกษุ  เวทนาบางอยาง... สัญญาบางอยาง...  สังขารทั้งหลาย 
บางอยาง...  วิญญาณบางอยาง  ที่จะเปนของเท่ียง  ยั่งยืน  สืบตอกันไป 
มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา     จักดํารงคงอยูอยางนั้นนั่นเอง 
เสมอดวยส่ิงที่ยั่งยืนทั้งหลาย. 
                                         จบ  สามุททกสูตรที่  ๖ 
 
                  อรรถกถาสามุททสกสูตรท่ี  ๖ 
 
           สามุททกสูตรท่ี  ๖  พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว  ตามอัธยาศัย 
ของผูที่จะตรัสรูโดยประการน้ัน. 
                                  จบ  อรรถกถาสามุททกสูตรที่  ๖ 
 
                               ๗.  คัททูลสูตรท่ี  ๑ 
 
  วาดวยอุปมาขันธ  ๕  ดวยเสาลามสุนัข 
 
           [๒๕๖]   กรุงสาวัตถี.       ในพระเชตวันวิหาร.     พระผูม-ี 
พระภาคเจาตรัสวา     กอนภิกษุทั้งหลาย    สงสารน้ี    มีที่สุดเบื้องตน  
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ที่ใคร ๆ ตามไป  รูไมไดแลว เง่ือนตน (ของสงสาร) ไมปรากฏ  สําหรับ 
สัตวทั้งหลาย    ผูมีอวิชชาเปนเครื่องกางกั้น    มีตัณหาเปนเครื่องผูกไว   
ทองเท่ียวไปมาอยู.  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สมัยทีม่หาสมุทรเหือดแหงไมมีน้ํา 
ยังมีอยู  แตเราตถาคต  ไมกลาววา   สัตวทั้งหลายผูมีอวิชชาเปนเครื่อง- 
กางกั้น    มีตัณหาเปนเครื่องผูกไว   ทองเที่ยวไปมาอยู   จะกระทําท่ีสุด 
แหงทุกขไดเลย.                                                        
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมัยที่ภูเขาสิเนรุราช  ถูกไฟไหมพินาศไป 
ไมปรากฏ    ยังมีอยู.    แตเราตถาคตไมกลาววา    สัตวทั้งหลาย    ผูม ี
อวิชชาเปนเครื่องกางกั้น   มีตัณหาเปนเครื่องผูกมัด   ทองเท่ียวไปมาอยู 
จะทําท่ีสุดแหงทุกขไดเลย. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมัยที่ผืนแผนดินใหญ  ถูกไฟไหมพินาศไป 
ไมปรากฏ  ยงัมีอยู.  แตเราตถาคตไมกลาววา  สัตวทั้งหลาย  ผูมีอวิชชา 
อวิชชาเปนเครื่องกางกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูกไว ทองเท่ียวไปมาอยูจะทําท่ีสุด 
แหงทุกขไดเลย.                                                                   
           [๒๕๗]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สุนัขที่เขาลามเชือกแลว   ถูกลาม- 
ไวที่เสาอันมั่นคง ยอมว่ิงวนหลักหรือเสาน้ันเอง แมฉันใด ปุถชุนผูไมไดสดับ 
ไมไดเห็นพระอริยเจา  ไมฉลาดในอริยธรรม  ฯลฯ  ไมไดรับแนะนําใน 
สัปปุริสธรรม  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ตามเห็นรูปโดยความเปนอัตตา.  ตาม 
เห็นเวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณ โดยความเปนอัตตา  ตามเห็น 
อัตตาวามีวิญญาณตามเห็นวิญญาณในอัตตาหรือตามเห็นอัตตาในวิญญาณ. 
เขาจะแลนวนเวียน   รูป  เวทนา  สัญญา   สังขาร  วิญญาณ  อยู.   เมื่อเขา 
วนเวียน   รปู  เวทนา  สญัญา  สังขาร  วิญญาณ  อยู  ก็จะไมพนจากรูป  
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จากเวทนา  จากสัญญา  จากสังขาร   จากวิญญาณ  จะไมพน  จาก  ชาติ 
ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  อุปายาส.  เราตถาคตกลาววา 
เขาจะไมพนไปจากทุกข. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อริยสาวกผูฟงแลว    ผูไดเห็นพระอริยเจา  
ทั้งหลาย  ฯลฯ ผูไดรับแนะนําในธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย  จะไมตาม 
เห็นรูปโดยเปนอัตตา.    จะไมตามเห็นเวทนา...     สัญญา...    สังขาร...    
จะไมตามเห็นวิญญาณ โดยความเปนอัตตา ไมตามเห็นอัดตาวามีวิญญาณ 
ไมตามเห็นวิญญาณในอัตตา  ไมตามเห็นอัตตาในวิญญาณ  เธอจะไมแลน 
วนเวียนรูปอยู  จะไมแลนวนเวียน  เวทนา... สัญญา...  สังขาร... วิญญาณ 
อยู  เธอเมื่อไมว่ิงวนเวียนรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  อยู  ก็จะ 
พนจากรูป เวทนา  สัญญา  สังขาร  วญิญาณ  จะพนจากชาติ  ชรา  มรณะ 
โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  อุปายาส  เราตถาคตกลาววา  เขาจะพน 
ไปจากทุกข. 
                                         จบ  คัททูลสูตรที่  ๑ 
 
                    อรรถกถาคัททูลสูตรท่ี  ๑  
 
           พึงทราบวินิจฉัย ในคัททูลสูตรท่ี  ๑  ดังตอไปนี้ :- 
           บทวา  ย  มหาสมทฺุโท  ความวา    ในสมัยใด  เมื่อพระอาทิตย 
ดวงที่  ๕  อุทัยข้ึน มหาสมุทร  (ทะเลหลวง)  ก็จักเหือดแหง. 
           บทวา    ทุกขฺสฺส    อนฺตกิริย    ความวา    เราตถาคตไมกลาว๑ 

ถึงการกระทําท่ีสุด  คือ  การส้ินสุด  แหงวัฏฏทุกขของสัตบุรุษผูยังมิได 
๑.  ปาฐะวา  วทามิ  ฉบับพมาเปน  น  วทามิ  แปลตามฉบับพมา  
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แทงตลอดอริยสัจจ ๔  แลว  ถูกอวิชชารอยรัดไวแลว.    
           บทวา  คทฺทูลพนฺโธ  ไดแก    สนุัขท่ีถูกลามโซ. 
           บทวา ขีเล  คือ   ที่เสาใหญที่ยังไมไดตอกลงในแผนดิน. 
           บทวา  ถมฺเภ  คือ   ที่เสา  (เล็ก)  ที่ฝงไว. 
           ในบทวา  เอวเมว  โข  นี ้พึงทราบอธิบายดังตอไปนี้ :- 
           คนพาลท่ีอาศัยวัฏฏะ พึงทราบวา เปรียบเหมือนสุนัข.  
           ทิฏฐิ พึงทราบวา เปรียบเหมือนโซตรวน. 
           สักกายะ  พึงทราบวา  เปรียบเหมือนเสา. 
           การหมุนไปตามสักกายะของปุถุชนผูถูกผูกติดไวที่กายของตน 
ดวยทิฏฐิและตัณหา  พึงทราบวา  เหมือนการว่ิงวนรอบเสาของสุนัข  ตัว 
ที่ถูกลามโซและเชือกไวติดกับเสา. 
                                 จบ  อรรคกถาคัททูลสูตรที่  ๑ 
 
                            ๘.  คัททูลสูตรท่ี  ๒   
 
วาดวยอุปมาขันธ  ๕  ดวยเสาลามสุนัข 
 
           [๒๕๘]    กรุงสาวัตถี.     ที่เชตวนาราม.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สงสารน้ี     มีที่สุดเบ้ืองตนอันบุคคลตามไปรูไมไดแลว       เง่ือนตนแหง 
สงสารจะไมปรากฏ     แกสัตวทั้งหลายผูมีอวิชชาเปนเครื่องกางกั้น 
มีตัณหาเปนเครื่องผูกไว    ทองเที่ยวไปมาอยู.    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
สุนัขที่เขาลามเชือกแลว    ถูกลามไวที่หลักหรือเสาอันมั่นคง.    ถามันจะ 
ว่ิงไซร  ก็จะว่ิงวนหลักหรือเสาน้ัน   ถาจะยืนไซร  ก็จะยืนชิดหลักหรือ  
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เสานั้นนั่นเอง  ถาจะนอนไซร ก็จะนอนชิดหลักหรอืเสาน้ันเอง แมฉันใด   
กอนภิกษุทั้งหลาย  ปถุุชนไมไดสดับแลวก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ยอมตาม  
เห็นรูปวา  นั่นของเรา  เราเปนนั่น  นั่นเปนอัตตาของเรา   ยอมตามเห็น 
เวทนา...   สญัญา...   สังขาร...   วิญญาณ   วา   นั่นของเรา   เราเปนนั่น 
นั่นเปนอัตตาของเรา.  แมหากเขาจะเดินไปไซร กจ็ะเดินใกลปญจุปาทาน- 
ขันธเหลาน้ีแหละ   แมหากจะยืนไซร   ก็จะยืนติดปญจุปทานขันธเหลาน้ี 
แหละ แมหากจะนั่งไซร ก็จะน่ังติดปญจุปาทานขันธเหลาน้ีแหละ. เพราะ 
ฉะน้ันแลภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลายพึงพิจารณาจิตของตนเนือง ๆ 
อยางนี้วา จิตนี้เศราหมอง เพราะราคะ โทสะ โมหะ มาแลวตลอดกาลนาน.  
 

        วาดวยความเศราหมองและผองแผวแหงจิต 
           [๒๕๙]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัตวทั้งหลาย  จะเศราหมองเพราะ 
จิตเศราหมอง    สัตวทั้งหลายจะผองแผว    เพราะจิตผองแผว.    ดูกอน- 
ภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายเห็นไหม  จิตที่ชื่อวา  จรณะ  (จิตรกรรม) ?  
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา เห็นพระเจาขา. 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    จรณจิต     (จิตรกรรม)    แมนั้นแล 
จิตน้ันนั่นแหละคิดแลว.     กอนภิกษุทั้งหลาย   จิตน่ันเอง   ยังวิจิตรกวา 
จรณจิต   (จิตรกรรม)   แมนั้นแล.   เพราะฉะน้ันแลภิกษุทั้งหลาย   เธอ 
ทั้งหลายพึงพิจารณาจิตของตนเนือง ๆ วา   จิตนี้   เศราหมอง   เพราะ 
ราคะ  โทสะ  โมหะ  มานมนานแลว.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สตัวทั้งหลาย 
จะเศราหมอง    เพราะจิตเศราหมอง    จะผองแผว    เพราะจิตผองแผว.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมพิจารณาเห็น สัตวอ่ืนแมเหลาเดียวที่จะวิจิตร 
เหมือนสัตวเดียรัจฉานเหลาน้ีนะภิกษุทั้งหลาย.     ภิกษุทั้งหลายสัตว  
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เดียรัจฉานแมเหลาน้ัน  วิจิตรแลว  เพราะจิตน่ันเอง.  จิตนั่นเอง  ยังวิจิตร    
กวา     สัตวเดียรัจฉานแมเหลาน้ันแล.     เพราะฉะน้ันแลภิกษุทั้งหลาย 
เธอทั้งหลายควรพิจารณาวา จิตนี้เศราหมอง เพราะราคะ  โทสะ  โมหะ 
มานมนานแลว.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   สัตวทั้งหลายเศราหมอง   เพราะ 
จิตเศราหมอง     ผองแผว     เพราะจิตผองแผว.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ชางยอมหรือชางเขียน เมื่อมีเครื่องยอมก็ดี  ครั่งก็ด ีขมิ้นก็ดี สีเขียวก็ดี 
สีแสดก็ดี    พึงเขียนรูปสตรี    หรือรูปบุรุษ    มีองคาพยพครบทุกสวน 
ลงที่แผนกระดาน  หรือฝาผนัง   ที่ขัดดีแลว   หรอืแผนผาท่ีเขาจัดเตรียม  
ไวดีแลว   แมฉันใด   ภิกษุทั้งหลาย   ปุถุชนผูไมไดสดับแลว   ก็ฉันนั้นแล 
เมื่อจะใหเกิดข้ึน ก็จะใหรูปนั่นแหละเกิดข้ึน จะใหเวทนา...  สัญญา... สังขาร... 
วิญญาณ  นั่นแหละเกิดข้ึน.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจะสําคัญ 
ความขอน้ันเปนไฉน   รปูเที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา. 
           ภ.  เวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา. 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะฉะนั้นแล    อริยสาวกผูไดสดับ 
แลว   เห็นอยูอยางนี้   ฯลฯ   ยอมรูชดัวา...   กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้ 
มิไดมีดังน้ี. 
                                   จบ  คัททูลสูตรที่  ๒ 
 
                อรรถกถาคัททูลสูตรท่ี  ๒ 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในคัททูลสูตรท่ี  ๒  ดังตอไปนี้ :- 
           บทวา   ตสฺมา     ความวา    เพราะเหตุที่พาลปุถุชนผูติดอยูใน  
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วัฏฏะ  ผูอาศัยโซตรวนคือทิฏฐิจึงถูกผูกไวที่เสาคือ สักกายะ  ดวยเชือก   
คือตัณหา  อาศัยขันธปญจกะเปนไปอยูในอิริยาบถทั้งปวง  อีกอยางหนึ่ง  
เพราะเหตุที่จิตนี้เศราหมองเพราะราคะ โทสะ โมหะ มานาน.  
 

             สัตวเศราหมองเพราะจิตเศราหมอง 
           บทวา จิตฺตสงฺกิเลสา   ความวา     ก็สัตวทั้งหลายแมอาบน้ําดีแลว 
ก็ชื่อวาเศราหมองเพราะจิตเศราหมองนั่นแล      แตวาแมรางกายจะ 
สกปรกกช็ื่อวาผองแผวไดเพราะจิตผองแผว. 
           ดวยเหตุนั้น โบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาววา :- 
                             พระผูมีพระภาคเจาผูทรงแสวงหาพระคุณ 
              อันยิ่งใหญมิไดตรัสไววา  เมื่อรูปเศราหมอง  สัตว          
              ทั้งหลายจึงชื่อวา เศราหมอง เมื่อรูปบริสทุธิ์  สัตว 
              ทั้งหลายจึงชื่อวา  บริสุทธิ์. 
                      (แต)     พระผูมีพระภาคเจาผูทรงแสวงหา 
              พระคุณอันยิ่งใหญไดตรัสไววา เมื่อจิตเศราหมอง 
              สัตวทั้งหลายจึงชื่อวาเศราหมอง    เมื่อจติบริสุทธิ์ 
              สัตวทั้งหลายจึงชื่อวาบริสุทธิ์ดวย. 
           บทวา    จรณ    นาม    จิตฺต  ไดแก     วิจรณจิต    (ภาพเขียน). 
พราหมณผูเปนเจาลัทธิชื่อวา  สังขา  มีอยู  พวกเขาใหสรางแผนผาแลว 
ใหชางเขียนภาพแสดงสมบัติ  และวิบัติ  นานัปการ  โดยเปนสวรรค  เปน 
นรก  ลงในแผนภาพนั้น  แสดง   (ถึงผลของกรรม)  วา  ทํากรรมน้ีแลว  
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จะไดรับผลน้ี ทํากรรมนีแ้ลว จะไดรับผลน้ี ถือเอาจิตรกรรมนั้นเที่ยวไป๑.   
           บทวา จิตฺเตเนว จินฺติต ความวา     ชื่อวา อันจิตรกร (ชางเขียน) 
ใหสวยงามแลวดวยจิต  เพราะคิดแลวจึงเขียน๒.  
           บทวา จิตฺตฺเว  จิตฺตตร   ความวา     จิตทีแ่สวงหาอุบายของ 
จิตน้ัน วิจิตรกวาจิตที่ชื่อวา จรณะแมนั้น. 
           บทวา  ติรจฺฉานคตา  ปาณา   จิตฺเตเนว   จินฺติตา  ความวา     สัตว 
ทั้งหลายเหลาน้ันวิจิตรแลว๓     เพราะจิตท่ีเปนเหตุใหทํากรรมน่ันเอง. 
ก็สัตวทั้งหลายเหลาน้ี   มนีกกระจอกและนกกระทาเปนตน   ที่จะชื่อวา 
ประมวลเอาจิตท่ีเปนเหตุใหทํากรรมน้ันมาโดยคิดวา     เราทั้งหลายจัก 
วิจิตรอยางนี้ไมมีเลย.    กรรมตางหากชักนําไปสูกําเนิด.    การที่สัตว 
เหลาน้ันสวยงาม    กโ็ดยมีกําเนิดเปนมูล.    จริงอยูสัตวทั้งหลายที่เขาถึง 
กําเนิดแลว      ยอมวิจิตรเหมือนกับสัตวที่เกิดอยูในกําเนิดนั้น ๆ บัณฑิต 
พึงทราบวา   ความวิจิตรสําเร็จมาแตกําเนิด   กําเนิดสําเร็จมาแตกรรม 
ดวยประการดังพรรณนามาฉะน้ี. 
           อีกอยางหนึ่ง  ธรรมดาวาจิตน้ี  เปนสหชาตธรรม  (ธรรมที่เกิด  
รวมกัน)    จึงพึงทราบวา    มีอารมณอันวิจิตรกวาความวิจิตรของสัตว 
๑.  ปาฐะวา  นโข  นาม  พฺราหฺมณปาสณฑฺกิา  โหนฺติ  เต ปน โกฏกกตฺวา  ตตฺถ  นานปฺ-  
ปการา  สุคติทุคฺคติวเสน  สมฺปตฺติวิปตติโย  ลิขาเปตฺวา  อิท  กมฺม  กตวฺา  อิท  ปฏิลภติ  อิทกตฺวา 
อิทนฺติ  ทสฺเสนฺโต  ต  จิตฺต  คเหตฺวา  วิจรติ.  ฉบับพมาเปน  สงฺขา  นาม  พฺราหฺมณปาสฺฑิกา  โหนฺติ, 
เต  ปฏโกฏก  กตฺวา  ตตฺถ  นานปฺปการา  สุคติทุคฺคติวเสน  สมฺปตฺติวิปตฺติโย  เลขาเปตฺวา  อิท 
กมฺม  กตวฺา  อิท  ปฏิลภติ  อิท  กตฺวาอทนตฺิ  ทสฺเสนฺตา  ต  จิตฺต  คเหตฺวา  วจิรติ.  แปลตามฉบับพมา.   

๒.  ปาฐะวา  จิตฺตกาเรน  จินฺเตตฺวา  เอกคฺคตาจิตฺเตน  จินฺติต.  ฉบับพมาเปน  จติฺตกาเรน           

จินฺเตตฺวา  กตตฺตา  จิตฺเตน  จินฺติต   นาม.  แปลตามฉบับพมา. 
๓. ปาฐะวา  จนิฺติตา  ฉบับพมาเปน จิตฺติตา  แปสตามฉบับพมา.  
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เดียรัจฉานท้ังหลาย เพราะวิจิตรดวยสหชาตธรรม (ธรรมที่เกิดรวมกัน)   
เพราะวิจิตรดวยวัตถุ   (ที่อาศัย)   เพราะวิจิตรดวยทวาร   เพราะวิจิตร 
ดวยอารมณ ทั้งเพราะใหสําเร็จความวิจิตรเปนอเนก เชน เพศตาง ๆ  กัน 
สัญญาตาง ๆ กัน โวหารตาง ๆ  กัน เปนตน ซึ่งมีกรรมชนิดตาง ๆ  กัน  
เปนมูล. 
           บทวา    รชโก  ไดแก  ชางท่ีเขียนรูปดวยสี    ลงในวัตถทุั้งหลาย 
ก็ชางน้ัน  (ถา)  ไมฉลาด  ก็จะเขียนรูปไดไมนาพอใจ  (แตถา)  ฉลาด 
ก็เขียนรูปได   นาพอใจ    สวยนาดูฉันใด.    ปุถชุนก็เปนอยางนั้นแหละ 
คือยอมยังรูปท่ีผิดปกติอันเวนจากคุณสมบัติ      มีความถึงพรอมดวย 
จักษุเปนตน  ใหเกิดข้ึนดวยอกุศลจิต หรือดวยกุศลจิตที่เปนญาณวิปปยุต 
ยอมยังรูปที่สวยงามอันถึงพรอมดวยคุณสมบัติ     มีความถึงพรอมดวย 
จักษุเปนตน ใหเกิดข้ึนดวยกุศลจิตที่เปนญาณสัมปยุต. 
                                   จบ  อรรถกถาคัททูลสูตรที่  ๒ 
 
                                        ๙.  นาวาสูตร 
 
วาดวยความส้ิน  และไมสิ้นไปแหงอาสวะ 
 
           [๒๖๐]   กรุงสาวัตถี.   ฯลฯ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราตถาคต 
กลาวความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลาย  ของภิกษุผูรูอยู  เห็นอยู  ไมกลาว 
ความส้ินไป     แหงอาสวะทั้งหลาย     ของภิกษุผูไมรูอยู   ไมเห็นอยู 
ภิกษุทั้งหลายเมื่อรู  เมื่อเห็นอะไร   จึงมีความสิ้นอาสวะ ?     เมื่อบุคคล 
รูรูปอยางนี้   การเกิดข้ึนแหงรูปอยางนี้   ความดับสูญไปแหงรูปอยางนี้ 
เวทนาอยางน้ี...    สัญญาอยางนี้...    สงัขารอยางนี้...    วิญญาณอยางนี้ 
ความเกิดข้ึนแหงวิญญาณอยางนี้    ความดับสูญไปแหงวิญญาณอยางนี้  
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(จึงมีความสิ้นไปแหงอาสวะ) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลรูอยู  เห็นอยู   
อยางนี้แล  จึงมีความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย.                                  
         [๒๖๑]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เมื่อภิกษุไมประกอบเนือง ๆ ซึ่ง 
ภาวนานุโยคอยู   ถึงจะเกิดความปรารถนาวา  ไฉนหนอ   จิตของเราพึง 
หลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย   เพราะไมยึดมั่นก็จริง.   แตที่แทจิตของเขา 
ก็ไมหลุดพนจากอาสวะ  เพราะไมยืดมั่นได ขอน้ันเพราะเหตุไร ?  ขอน้ัน 
พึงกลาวไดวา    เพราะไมไดอบรมแลว.    เพราะไมไดอบรมอะไร   ? 
เพราะไมไดอบรมสติปฏฐาน  ๔  สมัมัปปธาน ๔  อิทธิบาท ๔  อินทรีย ๕ 
พละ ๕   โพชฌงค ๗   (และ) มรรคมีองค ๘. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฟองไข 
ของแมไก ๘ ฟองบาง ๑๐ ฟองบาง ๑๒ ฟองบาง ที่แมไกไมไดนอนทับ 
ไมไดกก   ไมไดฟก   ถึงแมไกนั้น   จะเกิดความปรารถนาอยางนี้ข้ึนวา 
ไฉนหนอ   ลูกของเรา   จะพึงใชปลายเล็บเทา   หรือจะงอยปาก   เจาะ 
กะเปาะฟอง ออกมาโดยสวัสดี ก็จริงแล แตทวา ไมควรท่ีลูกไกเหลาน้ัน 
จะใชปลายเล็บเทา  หรือจะงอยปาก  เจาะกะเปาะฟองออกมาโดยสวัสดี 
ได.  ขอน้ันเพราะเหตุไร ?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะวาฟองไข  ของ 
แมไก  ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ  ๑๒ ฟอง  แมไกไมไดนอนทับ ไมไดกก 
ไมไดฟกเลย ฉันใด. ดกูอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไมไดประกอบเนือง ๆ 
ซึ่งภาวนานุโยคอยู     ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล    ถึงจะเกิดความปรารถนา 
อยางนี้วา  ไฉนหนอ  จิตของเรา  จะพึงพนจากอาสวะทั้งหลาย  เพราะ 
ไมยึดมั่น  กจ็ริงแล  แตที่แท จิตของเธอจะไมหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย 
เพราะไมยึดมั่นได. ขอนั้นเพราะเหตุไร  ?   ขอน้ันพึงกลาวไดวา เพราะ 
ไมไดอบรมแลว. เพราะไมไดอบรมอะไร  ?  เพราะไมไดอบรมสติปฏฐาน ๔ 
สัมมัปปธาน ๔  อิทธิบาท ๔  อินทรีย  ๕  พละ ๕  โพชฌงค  ๗  และ 
มรรคมอีงค   ๘.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อภิกษุประกอบเนือง ๆ ซึ่ง  
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ภาวนานุโยคอยู    ถึงจะไมเกิดความปรารถนาข้ึนอยางนี้วา    ไฉนหนอ   
จิตของเรา    จะพึงพนจากอาสวะทั้งหลาย     เพราะไมยึดมั่นก็จริงแล 
ถึงกระน้ัน     จิตของเธอก็จะหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย     เพราะไม  
ยึดมั่นได. ขอน้ันเพราะเหตุไร ?   ขอน้ันพึงกลาวไดวา เพราะไดอบรมแลว. 
เพราะไดอบรมอะไร ?  เพราะไดอบรม สติปฏฐาน ๔   สมัมัปปธาน ๔ 
อิทธิบาท  ๔   อินทรีย ๕   พละ ๕   โพชฌงค  ๗   และ มรรคมีองค  ๘. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฟองไข ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรอื  ๑๒ ฟอง ที่แมไก 
นอนทับแลว    กกแลว    ฟกแลว     ถึงแมแมไกนัน้    จะไมพึงเกิดความ 
ปรารถนาอยางน้ีวา   ไฉนหนอ   ลูกของเรา   จึงจะใชปลายเล็บเทา   หรือ 
จะงอยปาก     ทําลายกะเปาะฟองออกมาโดยสวัสดี     ก็จริงแล     แตทวา 
ลูกไกเหลาน้ัน   ควรจะใชปลายเล็บเทา   หรือจะงอยปาก   ทาํลายกะเปาะ 
ฟองออกมาโดยสวัสดี. ขอนั้น เพราะเหตุไร ?  เพราะวา ฟองไข ๘ ฟอง 
๑๐ ฟอง หรอื  ๑๒  ฟอง แมไกไดนอนทับ ไดกก ไดฟกมาแลวอยางน้ัน 
แมฉันใด.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เมือ่ภิกษุประกอบเนือง ๆ   ซึ่ง 
ภาวนานุโยคอยู    ก็ฉันนัน้เหมือนกัน    ถึงแมจะไมเกิดความปรารถนา 
ข้ึนอยางนี้วา  ไฉนหนอ    จิตของเรา    จะพึงพนจากอาสวะทั้งหลาย 
เพราะไมยึดมั่นก็จริงแล     แตจิตของเธอก็จะพนจากอาสวะทั้งหลาย 
เพราะไมยึดมั่น.  ขอน้ันเพราะเหตุไร  ?   ขอน้ันพึงกลาวไดวา  เพราะ 
ไดอบรมแลว.  ถามวา  เพราะไดอบรมอะไร  ?   แกวา  เพราะไดอบรม 
สติปฏฐาน ๔  สมัมัปปธาน ๔  อิทธิบาท  ๔  อินทรีย  ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ 
(และ)  มรรคมีองค ๘ 
           [๒๖๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    รอยนิ้วมือ    หรือรอยหัวแมมือ 
ของชางไม  หรือลูกมือของชางไม  ยอมปรากฏ ดามมีดใหเห็น  แดวา 
ชางไม    หรอืลูกมือของชางไมนั้นหารูไมวา    วันนี้    ดามมีดของเรา  
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สึกไปเทานี้ วานน้ีสึกไปเทาน้ี วานซืนนี้สึกไปเทาน้ี มีความรูแตเพียงวา  
ดามมีดนั้นสึก ๆ แมฉันใด   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบเนือง ๆ   
ซึ่งภาวนานุโยคอยู    ก็ฉันนั้นเหมือนกัน    ถึงแมจะไมมีความรูอยางนี้วา 
วันนี้  อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นไปเทานี้  วานน้ีสิ้นไปเทานี้  วานซืนนี้ 
สิ้นไปเทานี้  ก็จริง  แตเธอก็รูวาสิ้นไปแลว ๆ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อ 
เรือเดินสมุทร    ที่เขาผูกดวยเชือกผูกคือหวาย    แชอยูในน้ํา    ๖    เดือน 
ในฤดูหนาว   ลากข้ึนบก   เชือกคือหวาย   ทีถู่กลมและแดดพัดเผา   ถูก 
เมฆฝนตกชะรด  ก็จะเปอยผุไป  โดยไมยากฉันใด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เมื่อภิกษุประกอบเนือง ๆ  ซึ่งภาวนานุโยคอยู     ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
สัญโญชนกจ็ะเสื่อมส้ินไปโดยไมยากเลย. 
                                     จบ  นาวาสูตรที่  ๙ 
 
                อรรถกถานาวาสูตรท่ี  ๙  
 
            พึงทราบวินิจฉัยในนาวาสูตรที่ ๙  ดังตอไปนี้  :- 
            บทวา เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  กุกฺกฏุิยา  อณฑฺานิ  ความวา  พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสอุปมา  ๒  ขอน้ีไว ดวยอํานาจธรรมท่ีเปนฝายดํา  และ 
ฝายขาว๑.   บรรดาอุปมา   ๒   ขอน้ัน   อุปมาวาดวยธรรมท่ีเปนฝายดํา 
ยังไมใหสําเร็จประโยชน     (แต)     อุปมาวาดวยธรรมท่ีเปนฝายขาว 
นอกน้ีทําใหสําเร็จประโยชนไดแล.     พึงทราบเน้ือความของอุปมา 
วาดวยธรรมฝายขาว๒ อยางนี้. 
           บทวา  เสยฺยถา  เปนนิบาต ใชในความหมายเปนขออุปมา. 
๑  ปาฐะวา คณฺหปกฺขสุกขฺปกฺขวเสน  ฉบับพมาเปน  กณฺหปกฺขสุกฺกปกฺขวเสน  แปลตามฉบับ

พมา. 

๒. ปาฐะวา  สกฺุขปกฺขอุปมาย  ฉบับพมาเปน  สุกฺกปกฺขอุปมาย  แปลตามฉบับพมา.  
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           บทวา    อป๑  ใชในความหมายวา    สงเสรมิ.    ดวยบทท้ังสอง   
พระผูมีพระภาคเจา  จึงทรงแสดงวา  เสยฺยถาป  นาม  ภิกฺขเว.   
           ก็ในบทน้ีวา กุกฺกุฏิยา  อณฑฺานิ  อฏ วา  ทส  วา ทฺวาทส วา  ม ี
อธิบายวา   ฟองไขของแมไก   ขาดไปบาง   เกินไปบาง   จากจํานวนมี 
ประการดังกลาวแลว   ก็จริง   ถึงกระน้ัน  พระผูมพีระภาคเจาก็ตรัสไว 
อยางนั้น   เพราะดวยคําสละสลวยดี   และดวยคําท่ีสละสลวยในโลกก็ม ี
อยูอยางนี้. 
           บทวา ตานสฺสุ  ตัดบทเปน ตานิ  อสฺส.ุ (อสฺส)ุ คือ ภเวยฺยุ แปลวา 
ฟองไขเหลานั้น พึงมี. 
           บทวา   กุกฺกุฏิยา   สมฺมาอธิสยติานิ   ความวา    ฟองไขเหลาน้ัน 
อันไกตัวเมียที่เปนแม      กางปกออกแลวนอนทับอยูบนฟองไขเหลาน้ัน 
ชื่อวา นอนทับดวยดี. 
            บทวา    สมมฺาปริเสทิตานิ     ความวา    ฟองไขทั้งหลายที่แมไก 
ใหไดรับไออุนตามกาลอันสมควร     ชื่อวากก    คือ ทําใหอบอุนดวยดี 
คือ ทั่วถึง. 
           บทวา สมมฺาปริภาวิตานิ ความวา    ฟองไขทั้ง  หลายอันแมไกฟก 
ดวยดี คือ  ทัว่ถึงตามกาลอันสมควร อธิบายวา ใหกลิ่นพอไกจับ  
           บทวา กิฺจาป   ตสฺสา  กุกฺกุฏยิา ความวา    แมไกตัวน้ันทําความ 
ไมประมาทดวยการทํากิริยา  ๓  อยางนี้แลว  จะไมเกิดความปรารถนา 
อยางนี้แมก็จริง. 
           บทวา อถ  โข  ภพฺพาว เต ความวา    ถึงกระน้ัน ลูกไกเหลาน้ัน 
ก็สามารถที่จะเจาะ (ฟองไข) ออกมาไดโดยสวัสดี ตามนัยที่กลาวไวแลว. 
๑ ปาฐะวา  ปติสมฺภาวนตฺเถ  ฉบับพมาเปน  อปติ  สมฺภาวนตฺเถ  แปลตามฉบับพมา  
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           ก็เพราะเหตุที่ฟองไขเหลาน้ันอันแมไกตัวน้ันบริบาลอยู   
โดยอาการ  ๓  อยาง  อยางนี้จึงไมเสีย  และน้ําเมือกของฟองไขเหลาน้ัน  
ก็เหือดแหงไป      เปลือกไขบางปลายเล็บเทาและจะงอยปากเริ่มแข็ง 
แกกลาไปเอง    เพราะเปลือกไขบาง    แสงสวางจากขางนอกจึงปรากฏ 
เขาไปถึงขางใน  ฉะนั้น  ลูกไกเหลาน้ัน  จึงอยากจะออกมา  (ขางนอก) 
ดวยคิดวา     เรานอนตัวงออยูในที่แคบมานานแลวหนอ     และแสงสวาง 
ขางนอกนี้ ก็ปรากฏอยู บดันี้เราทั้งหลายจักอยูอยางสุขสบายในที่นี้แหละ 
ดังน้ีแลว เอาเทากระเทาะเปลือกไข ยื่นคอออกมา ครั้นแลวเปลือกไขนั้น 
ก็จะแตกออกเปน ๒ ซีก ทีนั้นลูกไกเหลาน้ันก็จะออกมาสลัดปกสงเสียง 
รองเจ๊ียบ ๆ  และครั้นออกมาแลวก็จะเที่ยว  (หากิน) ไป  ทําใหคามเขตดู 
สวยงาม.     
           บทวา เอวเมว โข นี้เปนบทรับรองขออุปมา บทรับรองขออุปมา 
นั้นพึงทราบเทียบเคียงกับความหมายอยางน้ี.  อธิบายวา  เวลาท่ีภิกษุนี้ 
ประกอบการบําเพ็ญภาวนาพึงทราบวา    เปรียบเหมือนการท่ีแมไกนั้น 
ทํากิริยา ๓ อยางในฟองไข. 
          ความท่ีวิปสสนาญาณของภิกษุผูประกอบการบําเพ็ญภาวนา 
ไมเสื่อมเพราะทําอนุปสสนา  ๓  อยางใหถึงพรอม  พึงทราบวาเปรียบ 
เหมือนภาวะที่ฟองไขไมเนา  เพราะแมไกทํากิริยา  ๓  อยางใหถึงพรอม 
           การท่ีความสิเนหาคือความใครใจท่ีติดอยูในภพท้ัง     ๓     ของ 
ภิกษุนั้นสิ้นไปเพราะทําอนุปสสนา   ๓   อยางใหถึงพรอม  พึงทราบวา 
เปรียบเหมือนการท่ียางเหนียวของฟองไขทั้งหลายสิ้นไปเพราะแมไก 
นั้นทํากิริยา ๓ อยาง. 
           การท่ีกะเปาะฟองไขคืออวิชชาของภิกษุบาง      พึงทราบวา  
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เปรียบเหมือนการท่ีเปลือกฟองไขบาง    
           การท่ีวิปสสนาญาณของภิกษุกลาแข็ง    ผองใส    และแกลวกลา 
พึงทราบวา     เปรียบเหมือนการท่ีปลายเล็บเทา     และจะงอยปากของ 
ลูกไกทั้งหลายกลาแข็ง. 
           เวลาท่ีวิปสสนาญาณของภิกษุแกกลา   เจริญไดที่   พึงทราบวา 
เปรียบเหมือนเวลาที่ลูกไกทั้งหลายเจริญข้ึน. 
           เวลาท่ีภิกษุนั้น  ถอืเอาวิปสสนาญาณไดแลว  เที่ยว  (จาริก)  ไป 
ไดฤดูเปนสัปปายะ    โภชนะเปนสัปปายะ    บุคคลเปนสัปปายะ    หรือ 
การฟงธรรมเปนสัปปายะ   อันเกิดแตวิปสสนาญาณน้ัน   แลวนั่งอยูบน 
อาสนะเดียวน่ันแล    เจรญิวิปสสนา   ทําลายกะเปาะฟองคืออวิชชาดวย 
อรหัตตมรรคท่ีบรรลุแลวตามลําดับ  ปรบปกคืออภิญญา  แลวสําเร็จเปน 
พระอรหันตโดยสวัสดี    พึงทราบวา    เปรียบเหมอืนเวลาลูกไก    เอา 
ปลายเล็บเทา    หรือจะงอยปาก    กะเทาะกะเปาะฟองไข    กระพือปก 
แหวกออกมาไดโดยสวัสดี. 
           อน่ึง   เปรียบเหมือนวา   แมไกทราบวา   ลกูไก   เติบโตเต็มที่แลว 
จึงจิกกะเปาะฟองไขฉันใด     ฝายพระศาสดาก็ฉันนั้น    ทรงทราบวา 
ญาณของภิกษุเห็นปานน้ัน   แกเต็มที่แลว    ก็ทรงแผแสงสวางไป    แลว 
ทําลายกะเปาะฟองไขคืออวิชชา  ดวยคาถาโดยนัยเปนตนวา :- 
                             จงถอนความเสนหาของตนขึน้เสียเถิด 
              ใหเหมือนกบั  ถอนดอกโกมุท  ที่บานในฤดูสารทกาล 
              ดวยมือของตนฉะน้ัน  ขอเธอจงเพ่ิมพูลทางแหง 
              สันติเถิด  พระนิพพาน  พระสุคตเจา  ทรงแสดง 
              ไวแลว.  
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           เวลาจบคาถา    ภิกษุนั้นทําลายกะเปาะฟองคืออวิชชาแลว    ได   
สําเร็จเปนพระอรหันต.    ต้ังแตนั้นมา    พระมหาขีณาสพแมนี้    ก็เขา 
ผลสมาบัติที่มีนิพพานเปนอารมณ    แลวทองเท่ียวไป   ทําใหสังฆาราม  
งดงาม      เปรียบเหมือนลูกไกเหลาน้ันทองเท่ียวไปทําใหคามเขต 
งดงามฉะน้ัน. 
           บทวา ผลภณฺฑสฺส ไดแก ชางไม. จริงอยู ชางไมนั้น เรียกกันวา 
ผลภัณฑะ  เพราะตีเสนบันทัด คือ โอสมนกะ แลวเปดปกไมออกไป. 
           บทวา  วาสิชเฏ ไดแก  ที่สําหรบัจับของมีดที่มีดาม. 
           บทวา  เอตฺตก วา  เม  อชฺช   อาสวาน ขีณ  มอีธิบายวา  ก็อาสวะ 
ทั้งหลายของบรรพชิต   สิน้อยูเปนนิตย  เพราะอุทเทส  เพราะปริปุจฉา 
เพราะการทําไวในใจโดยแยบคาย  และเพราะวัตตปฏิบัติ   โดยสังเขปคือ 
การบรรพชา.   และเม่ืออาสวะเหลาน้ันกําลังส้ินไปอยูอยางนี้  ทานไมรู 
อยางนี้ดอกวา     วันนี้สิ้นไปเทาน้ี    เม่ือวานส้ินไปเทานี้    เมื่อวานซืน 
สิ้นไปเทานี้.     พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอานิสงสของวิปสสนาไว 
ดวยอุปมานี้. 
           บทวา  เหมนฺติเกน  ไดแก     โดยสมัยแหงเหมันตฤดู. 
           บทวา   ปฏิปสฺสมภฺนฺติ   ไดแก     เครื่องผูกคือหวายท้ังหลายยอม 
เสื่อมสิ้นไปเพราะชราภาพ. 
           ในบทวา   เอวเมว   โข   นี ้  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความ 
ที่สังโยชนหยอนกําลังลงดวยอุปมานี้วา :- 
                  ศาสนาพึงเห็นวา              เปรียบเหมือนมหาสมุทร 
              พระโยคาวจรพึงเห็นวา    เปรียบเหมอืนเรือ.  
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           การท่ีภิกษุนี้ทองเท่ียวไปในสํานักอุปชฌายอาจารยในเวลา   
ที่มีพรรษายังไมครบ   ๕   พึงเห็นวา   เปรียบเหมือนการท่ีเรือลอยวน  
อยูในทะเลหลวง. 
           ความท่ีสังโยชนทัง้หลายของภิกษุเบาบางลง   เพราะอุเทศ   และ 
ปริปุจฉา เปนตน นั่นเอง๑  โดยสังเขปก็ไดแกบรรพชา พึงเห็นวา เปรียบ 
เหมือนการท่ีเชือกผูกเรือถูกน้ําในทะเลหลวงกัดกรอนจนบาง.  
           เวลาท่ีภิกษุผูเปนนิสัยมุตตกะเรียนกรรมฐานแลว  (ไป)  อยูในปา 
พึงเห็นวา  เปรียบเหมือนเวลาที่เรือถูกยกวางไวบนบก.  
           การท่ีเสนหาคือตัณหาเหือดแหงไปเพราะวิปสสนาญาณ  พึงเห็น 
วา  เปรียบเหมือนเชือกผูกเรือแหง  เพราะถูกลมและแดดในตอนกลางวัน.  
           การท่ีจิตชุมชื่น  เพราะปติ  และปราโมทย  อันอาศัยกรรมฐาน 
เกิดข้ึน  พึงเห็นวา  เปรียบเหมือนการท่ีเรือชุมชื้น  เพราะถูกน้ําอันเกิด 
จากนํ้าคาง ในตอนกลางคืน. 
           การท่ีภิกษุไดฤดูเปนสัปปายะเปนตนในวันหน่ึง ในวิปสสนาญาณ- 
กรรมฐาน   แลวมีสังโยชนเบาบางลงมากมาย   เพราะปติและปราโมทย 
อันเกิดแตวิปสสนาญาณ๒ พึงเห็นวา  เปรียบเหมือนเครื่องผูก  (เรือ) แหง 
ใน  ตอนกลางวัน    เพราะถูกลมและแดด     และเปยกชื้นในตอนกลางคืน 
เพราะน้ําเกิดจากน้ําคาง. 
           อรหตัตมรรคญาณ   พึงเห็นวา   เปรียบเหมือนเมฆฝน. 
 ๑.  ปาฐะวา  เจว  นาจะเปน  เอว 
๒. ปาฐะวา  เอกา  ปติปามุชฺเชหิ  ฉบับพมาเปน  วิปสฺสนาาณปติปาโมชฺเชหิ  แปลตามฉบับพมา.  
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           การท่ีภิกษุผูเริ่มเรียนวิปสสนากรรมฐาน      แลวเจริญวิปสสนา   
โดยเปนรูปสตัตกะ (หมวด ๗ แหงรูป) เปนตน เมื่อกรรมฐานแจมชัด ๆ 
เขา วันหน่ึงไดฤดูเปนสัปปายะเปนตน นั่งขัดสมาธิครั้งเดียว (ไมลุกข้ึนอีก) 
แลวไดบรรลอุรหัตตผล พึงเห็นวา เปรียบเหมือนการท่ีเรือมีน้ําฝนเต็มลํา. 
           การท่ีภิกษุนั้น  สิ้นสังโยชนแลวสําเร็จเปนพระอรหันต  ยังไมได 
อนุเคราะหมหาชน  ดํารงอยูตราบอายุขัย   พึงเห็นวาเปรียบเหมือนการ 
ที่เรือซ่ึงมีเชือกผูกเปอย  แตก็ยังจอดอยูไดชั่วระยะเวลาหน่ึง. 
           เวลาท่ีพระขีณาสพปรินิพพาน     ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ 
โดยการขัดสมาธิครั้งเดียว   เพราะอุปาทินนกขันธแตกสลายไป   (กิเลส 
สิ้นแลว  ปรนิิพพานทันที)  แลวเขาถึงความเปนผูหาบัญญัติมิได พึงเห็น 
วา      เปรียบเหมือนเวลาที่เรือมีเชือกผูกเปอย      กรอนขาดไปทีละนอย 
จนเขาถึงความเปนสภาพหาบัญญัติมิได (จนเรียกวาเชือกไมได). 
                               จบ  อรรถกถานาวาสูตรที่  ๙ 
 
                               ๑๐.  สัญญาสูตร 
 
             วาดวยการเจริญอนิจจสัญญา 
 
           [๒๖๓]   กรุงสาวัตถี.      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อนิจจสญัญา 
ที่ภิกษุเจริญแลว   ทําใหมากแลว   ครอบงํารูปราคะทั้งปวงได  ครอบงํา 
ภวราคะทั้งปวงได    ครอบงําอวิชชาทั้งปวงได    จะถอน  อัสมมิานะ 
ทั้งปวงข้ึนได. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในสรทสมัย ชาวนา เมื่อจะใชไถไหญ 
ไถนา  ก็จะไถดะรากไม ที่แตกย่ืนออกไป  ทั้งหมดเสีย  แมฉันใด  ภิกษุ 
ทั้งหลาย  อนิจจสัญญา  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ที่ภิกษุเจริญแลว  ทําใหมาก  
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แลว  จะครอบงํา  กามราคะ  รูปราคะ  ภวราคะ  (และ)  อวิชชา  ทุก  อยาง  
จะถอนอัสมิมานะท้ังหมดข้ึน. 
           [๒๖๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คนเกี่ยวหญามุงกระตายเก่ียวหญา 
มุงกระตายแลว จะดาย จะฟาด จะสลัดทิ้ง แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อนิจจสัญญา  ก็เชนนั้นเหมือนกันแล  ที่ภิกษุเจริญแลว  ฯลฯ. 
           [๒๖๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อพวงมะมวงขาดตรงข้ัว  มะมวง 
ทั้งหลายท่ีติดอยูกับข้ัว       ก็จะหลุดออกไปตามข้ัวน้ัน  แมฉันใด  ภิกษุ 
ทั้งหลาย อนิจจสัญญาก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ที่ภิกษุเจริญแลว ทําใหมาก 
แลว ฯลฯ. 
          [๒๖๖]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     กลอนเรือนของเรือนยอดทั้งหมด 
ที่ชี้ตรงไปท่ียอด  ชอนไปท่ียอด  ไปรวมกันอยูที่ยอด  ชาวโลกกลาววา 
เปนเลิศกวากลอนเหลาน้ัน ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย อนิจจสัญญา  ก็เชนนั้น 
เหมือนกันแล  ที่ภิกษุเจริญแลว  ฯลฯ. 
          [๒๖๗]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กลิ่นกะลําพัก   ชาวโลกกลาววา 
เปนเลิศกวากลิ่นที่เกิดจากรากท้ังหลาย     แมฉันใด     ภิกษุทั้งหลาย 
อนิจจสัญญา  ก็เชนนั้นเหมือนกันแล ที่ภิกษุเจริญแลว  ฯลฯ. 
          [๒๖๘]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     จันทนแดง     ชาวโลกกลาววา 
เปนเลิศกวาไมที่มีกลิ่นที่แกนทั้งหลาย     แมฉันใด     ภิกษุทั้งหลาย 
อนิจจสัญญา  ก็เชนนั้นเหมือนกันแล ที่ภิกษุเจริญแลว  ฯลฯ. 
          [๒๖๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ดอกมะลิ     ชาวโลกกลาววา  
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เปนเลิศกวาดอกไมที่มีกลิ่นที่ดอกท้ังหลาย     แมฉันใด     ภิกษุทั้งหลาย   
อนิจจสัญญา  ก็เชนนั้นเหมือนกันแล ที่ภิกษุเจริญแลว  ฯลฯ.  
           [๒๗๐]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เจาประเทศราชท้ังหมดยอมตาม 
เสด็จพระเจาจักรพรรดิ  พระเจาจักรพรรดิ  ชาวโลกกลาววา  เปนเลิศ 
กวาเจาประเทศราชเหลานั้น แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนิจจสัญญา 
ก็เชนนั้นเหมือนกันแล ทีภิ่กษุเจริญแลว  ฯลฯ. 
           [๒๗๑]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     แสงสวางของดวงดาวทุกดวง 
ไมเขาถึงเสี้ยวท่ี ๑๖      แหงแสงสวางของดวงจันทร     แสงสวางของ 
ดวงจันทร  ชาวโลกกลาววา  เปนเลิศกวาแสงสวางของดวงดาวเหลาน้ัน 
แมฉันใด    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อนจิจสัญญา    ก็เชนนั้นเหมือนกันแล 
ที่ภิกษุเจริญแลว  ฯลฯ. 
           [๒๗๒]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ในสรทสมัย   เมื่อทองฟาบริสุทธิ์ 
แจมจํารัส ปราศจากเมฆหมอก พระอาทิตยอุทัยข้ึนสูทองงาจะสองแสง 
แผดแสงผานอากาศ  ผานความมืดทั้งหมดแลวเจิดจาอยู  แมฉันใด  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    อนิจจสญัญา    ก็เชนนั้นเหมือนกัน    ที่ภิกษุเจริญแลว 
ทําใหมากแลว  จะครอบงํา  กามราคะ  รูปราคะ  ภวราคะ  (และ)  อวิชชา 
ทุกอยาง จะถอนอัสมิมานะท้ังมวลได. 
           [๒๗๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อนิจจสัญญาที่ภิกษุเจริญแลว 
อยางไร     ทาํใหมากแลวอยางไร     จึงจะครอบงํากามราคะท้ังหมดได 
ฯลฯ  ถอนอัสมิมานะท้ังหมดข้ึนได ?     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  รปูอยางนี้ 
ความเกิดข้ึนแหงรูปอยางนี้  ความดับสูญแหงรูปอยางนี้  เวทนาอยางนี้...  
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สัญญาอยางนี้...   สังขารอยางนี้...   วญิญาณอยางนี้   ความเกิดข้ึนแหง   
วิญญาณอยางนี้  ความดับสูญแหงวิญญาณอยางนี้.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อนิจจสัญญาที่ภิกษุเจริญแลวอยางนี้แล   ทําใหมากอยางนี้   จะครอบงํา  
กามราคะ รปูราคะ ภวราคะ (และ) อวิชชาทุกอยางได จะถอนอัสมิมานะ 
ทั้งหมดข้ึนได. 
                                   จบ  สัญญาสูตรที่  ๑๐ 
                             จบ  ปปุผวรรคท่ี  ๕ 
 
             อรรถกถาสัญญาสูตรท่ี  ๑๐ 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในสัญญาสูตรที่  ๑๐  ดังตอไปนี้ :- 
           บทวา   อนิจฺจสฺา   ไดแก   สัญญาท่ีเกิดข้ึนแกภิกษุผูภาวนา 
อยูวา   ไมเที่ยง   ไมเที่ยง. 
           บทวา ปริยาทิยติ ไดแก    จักทําให (กามราคะ) ทั้งหมดส้ินไป  
           บทวา สพฺพ อสฺมมิาน ไดแก    อัสมิมานะท้ัง ๙ อยาง.  
           บทวา  มูลสนฺตานกานิ  ไดแก     รากไมที่แตกย่ืนออกไป. 
           ก็ในท่ีนี้มีอุปมาเปรียบเทียบดังตอไปนี้  :- 
           อนิจจสัญญา เปรียบเหมือนไถใหญ.      
           กิเลสทั้งหลาย เปรียบเหมือนรากไมที่แตกออกไปท้ังเล็กทั้งใหญ 
           พระโยคีผูเจริญอนิจจสัญญาทําลายกิเลสไดดวยญาณอันเกิดจาก 
อนิจจสัญญา  เปรียบเหมอืนชาวนาไถนาทําลายรากไมเหลาน้ันไดดวยไถ.  
           บทวา  โอธุนาติ แปลวา ดาย  (กําจัดขางลาง)   
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           บทวา นิธุนาติ  แปลวา ฟาด.    
           บทวา นิปฺโผเฏติ  แปลวา  สลดัทิ้ง. 
           แมในที่นี้   พึงอุปมาเปรียบเทียบดวยอรรถนี้วา    อาลัยคือกิเลส 
เปรียบเหมือนหญาปลอง  ญาณอันเกิดจากอนิจจสัญญา  เปรียบเหมือน 
การสลัดทิ้ง. 
           บทวา  วณฺฑจฉฺินนฺาย   ความวา    (พวงมะมวง)  ข้ัวขาดเพราะ 
ลูกธนูอันคม. 
           บทวา  ตนฺวยานิ  ภวนฺติ  ความวา    (มะมวงลูกอ่ืน ๆ)  ยอมตก 
ตามพวงมะมวงพวงนั้น. เมื่อมะมวงพวงนั้นตก มะมวง (ลูกอ่ืน) ก็พลอย 
ตกลงพ้ืนดินดวย. 
            แมในที่นี้ มีอุปมาเปรียบเทียบดังน้ีวา :- 
         กิเลสท้ังหลาย  เปรยีบเหมือนพวงมะมวง 
         อนิจจสัญญา เปรียบเหมือนลูกธนูอันคม 
           เมื่ออวิชชาที่เปนรากเหงาของกิเลสทั้งหลายถูกตัดขาดไปดวย 
ญาณอันเกิดจากอนิจจสัญญา    กิเลสทั้งหมดก็พลอยถูกถอน   (ถูกตัด) 
ไปดวย เปรียบเหมือนเมื่อพวงมะมวงถูกตัดไปดวยคมธนู  มะมวงทั้งหมด 
(ในกานเดียวกัน) ก็พลอยหลนลงพื้นไปดวย. 
           บทวา  กูฏงฺคมา  แปลวา  (กลอนทั้งหลาย) ไปถึงยอดเรือน. 
           บทวา กูฏนินฺนา แปลวา ชอนเขาไปในยอดเรือน โดยสอดเขาไป 
สูยอดเรือน. 
           บทวา กูฏสโมสรณา  แปลวา  รวมลงอยูที่ยอดเรือน. 
           ในทีน่ี้มีอุปมาเปรียบเทียบดังนี้วา :-  
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           อนิจจสัญญา เปรียบเหมือนยอดเรือน.    
           กุศลธรรมที่เปนไปภูมิ ๔ เปรยีบเหมือนกลอนเรือน. 
           อนิจจสัญญาเปนยอดของกุศลธรรมทั้งหลาย    เปรียบเหมือน 
ยอดแหงกลอนทั้งหมด เปนยอดของกูฏาคาร. 
           ถามวา  ก็อนิจจสัญญาเปนยอดของกุศลธรรมท่ีเปนโลกิยะ (เทาน้ัน) 
มิใชหรือ  ?  (แลว)  กลับมาเปนยอดของโลกุตตรธรรมไดอยางไร ? 
           ตอบวา  อนิจจสัญญาพึงทราบวา  เปนยอด (ของโลกุตตรธรรม 
ทั้งหลาย)  เพราะอรรถวาเปนเหตุใหไดโลกุตตรธรรมแมเหลาน้ัน. 
           พึงทราบขออุปมาเปรียบเทียบในอุปมาทั้งหมดโดยอุบายน้ี 
ก็ในท่ีนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงกิจของอนิจจสัญญาดวยอุปมา 
๓ ขอแรก  ตรัสพลังของอนิจจสัญญาดวยอุปมา  ๓ ขอหลังแล. 
                             จบ  อรรถกถาสัญญาสูตรที่  ๑๐ 
                         จบ  อรรถกถาปุปผวรรคท่ี  ๕ 
                              จบ  มชัฌิมปณณาสก 
 

                        รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 
           ๑.  นทีสูตร  ๒.  ปุปผสูตร  ๓.  เผณปณฑสูตร   ๔.  โคมยสูตร 
๕. นขสขิาสูตร ๖.  สามุททกสูตร  ๗. คัททูลสูตรท่ี ๑   ๘. คัททูลสูตรท่ี  ๒ 
๙. นาวาสูตร  ๑๐. สัญญาสูตร.  
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            รวมวรรคทีม่ีในมัชฌิมปณณาสกนั้นคือ   

           ๑.   อปุายวรรค ๒. อรทันตวรรค ๓. ขัชชนียวรรค  ๔. เถรวรรค 
๕. ปุปผวรรค จึงเรียกวาเปนทุติยปณณาสก  ในขนัธสังยุตตนั้น.   
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                              จุลลปณณาสก     
 
                              อันตวรรคท่ี  ๑ 
 
                                ๑.  อนัตสูตร 
 
   วาดวยสวน  คือ  สักกายะ  ๔  อยาง 
 
           [๒๗๔]  กรุงสาวัตถี.  ณ ที่นั้น  ฯลฯ. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส 
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สวนท้ังหลายเหลาน้ีมี   ๔   อยาง  ดังตอไปนี้ 
๔  อยางคืออะไร ?    คือ  สวนคือสักกายะ  ๑  สวนคือความเกิดขึ้นแหง 
สักกายะ  ๑     สวนคือความดับแหงสักกายะ   ๑    สวนคือขอปฏบิัติใหถึง 
ความดับแหงสักกายะ  ๑. 
           [๒๗๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็สวนคือสักกายะคืออะไร  ? 
สวนคือสักกายะน้ัน มีคําท่ีจะพึงกลาววา คือ อุปาทานขันธ ๕. อุปาทาน- 
ขันธ  ๕  คืออะไร ?    ไดแก  อุปาทานขันธคือ  รูป ๑   อุปาทานขันธคือ 
เวทนา  ๑    อุปาทานขันธคือ  สัญญา  ๑    อุปาทานขันธคือ  สงัขาร  ๑ 
อุปาทานขันธคือ   วิญญาณ  ๑      ภิกษุทั้งหลาย  นี้เราตถาคตเรียกวา 
สวนคือสักกายะ. 
           [๒๗๖]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย ก็สวนคือความเกิดข้ึนแหงสักกายะ 
คืออะไร  ?  คือตัณหานี้ที่ใหเกิดในภพใหม  ไปดวยกันกับความกําหนัด 
ดวยอํานาจแหงความเพลิดเพลิน  เพลดิเพลินนักในอารมณนั้น ๆ  ไดแก 
กามตัณหา  ภวตัณหา  วภิวตัณหา  ภิกษุทั้งหลาย  นี้เราตถาคตเรียกวา 
สวนคือความเกิดขึ้นแหงสักกายะ.  
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           [๒๗๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็สวนคือความดับแหงสักกายะ    
คืออะไร ?  คือความดับโดยการสํารอกซ่ึงตัณหาน้ันนั่นแหละไมมีเหลือ 
การสละ   การสลัดทิ้ง   การปลอยไป  การไมอาลัยใยดี ภิกษุทั้งหลาย 
นี้เราตถาคตเรียกวา  สวนคือความดับแหงสักกายะ. 
           [๒๗๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สวนคือขอปฏิบัติใหถงึความดับ 
แหงสักกายะ  คืออะไร ?  คืออริยมรรคมอีงค ๘  นี้เอง ไตแก     สัมมาทิฏฐ ิ
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากมัมันตะ สัมมาอาชีวะ  สมัมาวายามะ 
สัมมาสติ  สมัมาสมาธ.ิ  ภิกษุทั้งหลาย  นี้เราตถาคตเรียกวา  สวนคือ- 
ขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงสักกายะ. ภิกษุทั้งหลาย นี้แลคือสวน ๔ สวน. 
                                         จบ  อันตสูตรที่  ๑ 
 
                   อรรถกถาจุลลปณณาสก 
 
                           อรรถกถาอันตวรรค 
 
                     อรรถกถาอันตสูตรท่ี  ๑ 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในอันตสูตรท่ี  ๑  ดังตอไปนี้ :- 
           บทวา  อนฺตา ไดแกสวนท้ังหลาย.  สูตรนี ้ พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสตามอัธยาศัยของเวไนยสัตวผูจะตรัสรูได    ดวยคําวา     อนฺโต 
โดยทรงประกอบขันธ ๕  เขากับอริยสัจ ๔. 
                                จบ  อรรถกถาอันตสูตรที่  ๑  
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                                     ๒. ทุกขสูตร   
 
                             วาดวยอริยสัจ  ๔ 
 
           [๒๗๙]   กรุงสาวัตถี.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราตถาคตจัก  
แสดงทุกข เหตุเกิดแหงทุกข ความดับทุกข และขอปฏิบัติใหถึงความดับ- 
แหงทุกข แกเธอท้ังหลาย  ขอเธอท้ังหลายจงฟง. 
           [๒๘๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทุกขคืออะไร ?  ทุกขมีคําท่ีจะพึง 
กลาววา  คือ  อุปาทานขันธ  ๕.  อุปาทานขันธ  ๕  นั้นคืออะไร ?   คือ 
อุปาทานขันธคือรูป  ฯลฯ   อุปาทานขันธคือวิญญาณ  ภิกษุทั้งหลาย   นี ้
เราตถาคตเรียกวา  ทุกข. 
           [๒๘๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็เหตุเกิดแหงทุกขคืออะไร    ? 
คือตัณหานี้  ที่ใหเกิดในภพใหม  ไปดวยกันกับความกําหนัดดวยอํานาจ 
แหงความเพลิดเพลิน  เพลิดเพลินนักในอารมณนั้น ๆ ไดแก  กามตัณหา 
ภวตัณหา วภิวตัณหา ภิกษุทั้งหลาย นี้ เราตถาคตเรียกวา ทุกขสมุทัย. 
           [๒๘๒ ]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ความดับแหงทุกขคืออะไร    ? 
คือความดับโดยการสํารอกตัณหานั้น นั่นแหละไมมีเหลีอ การสละ   การ 
สลัดท้ิง         การปลอยไป          การไมอาลัยใยดี.         ภิกษุทั้งหลาย 
นี้เราตถาคตเรียกวา   ทุกขนิโรธ. 
           [๒๘๓ ]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ขอปฏิบติัใหถึงความดับแหงทุกข 
คืออะไร  ?   คืออริยมรรคมีองค  ๘   นีเ้อง  ไดแก     สัมมาทิฏฐิ   ฯลฯ 
สัมมาสมาธ.ิ ภิกษุทั้งหลาย นี้เราตถาคตเรียกวา ทุกขนิโรธคามนิีปฏิปทา. 
                                              จบ  ทุกขสูตรที่ ๒  
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                   อรรถกถาทุกขสูตรท่ี  ๒   
 
           พึงทราบวินิจฉัยในทุกขสูตรท่ี  ๒ ดังตอไปนี้ :-  
           แมทุกขสูตรท่ี  ๒   พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสไวตามอัธยาศัยของ 
เวไนยสัตว   ผูจะตรัสรู   ดวยคําวา   ทกฺุข   โดยทรงประกอบขันธ   ๕ 
เขากับอริยสัจ  ๔. 
                             จบ  อรรถกถาทุกขสูตรที่  ๒ 
 
                              ๓. สักกายสูตร  
 
   วาดวยสักกายะ  ตามแนวอริยสัจ  ๔ 
 
           [๒๘๔]   กรุงสาวัตถี.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราตถาคตจัก 
แสดงสักกายะ   ความเกิดข้ึนแหงสักกายะ   ความดับแหงสักกายะ   และ 
ขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงสักกายะ  เธอท้ังหลายจงต้ังใจฟง. 
           [๒๘๕]   กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สักกายะ คืออะไร  ? 
สักกายะน้ันมีคําท่ีจะพึงกลาววา.  คืออุปาทานขันธ  ๕  อุปาทานขันธ  ๕ 
คืออะไร  ?   คือ   อุปาทานขันธคือรูป   ฯลฯ   อุปาทานขันธคือวิญญาณ. 
ภิกษุทั้งหลาย นี้เราตถาคตเรียกวา  สักกายะ. 
           [๒๘๖]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็กายสมุทัยคืออะไร  ?  คือ  ตัณหา 
ที่ใหเกิดในภพใหม      ไปดวยกันกับความกําหนัดดวยอํานาจแหงความ 
เพลิดเพลิน เพลิดเพลินนักในอารมณนั้น ๆ  ไดแก    กามตัณหา ภวตัณหา- 
วิภวตัณหา. ภิกษุทั้งหลาย นี้เราตถาคตเรียกวา สักกายสมุทัย.  
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           [๒๘๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็สักกายนิโรธคืออะไร   ?    คือ   
ความดับโดยการสํารอกตัณหานั้นนั่นแหละไมมีเหลือ     การสละ  
การสลัดท้ิง การปลอยไป การไมอาลัยใยดี. ภิกษุทั้งหลาย นี้เราตถาคต 
เรียกวา  สักกายนิโรธ. 
           [๒๘๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็สักกายนโิรธคามินีปฏิปทา 
คืออะไร  ?  คืออริยมรรคมีองค  ๘  นี้เอง  ไดแก     สัมมาทิฏฐ ิ สัมมา- 
สังกัปปะ   ฯลฯ   สัมมาสมาธิ.   ภิกษุทั้งหลาย   นี้เราตถาคต   เรียกวา- 
สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                    จบ  สักกายสูตรที่  ๓ 
 
                อรรถกถาสักกายสูตรท่ี  ๓ 
 
           แมสูตรท่ี  ๓  ก็เหมือนกัน คือพระผูมีพระภาคเจาตรัสไว 
ตามอัธยาศัยของเวไนยสัตวผูจะตรัสรูได   ดวยคําวา    สกฺกาโย   โดย 
ทรงประกอบขันธ  ๕ เขากับอริยสัจ ๔. 
                              จบ  อรรถกถาสักกายสูตรที่  ๓ 
 
                          ๔.  ปริญเญยยสูตร 
 
             วาดวยธรรมที่ควรกําหนดรู    
 
           [๒๘๙]   กรุงสาวัตถี.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราจักแสดงธรรม 
ที่ควรกําหนดรู   การกําหนดรู  และบุคคลผูกําหนดรู   ขอเธอท้ังหลาย 
จงต้ังใจฟง.   
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           [๒๙๐]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ธรรมทั้งหลายท่ีควรกําหนดรู    
คืออะไร  ?  ภิกษุทั้งหลาย  ธรรมท่ีควรกําหนดรู คือรูป...  คือเวทนา... 
คือสัญญา... คือสังขาร.  ธรรมที่ควรกําหนดรูคือวิญญาณ. ภิกษุทั้งหลาย 
ธรรมเหลาน้ี เราตถาคตเรียกวา ปริญเญยยธรรม. 
           [๒๙๑]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    การกําหนดรูคืออะไร    ?    คือ 
ความสิ้นไปแหงราคะ    ความสิ้นไปแหงโทสะ    ความสิ้นไปแหงโมหะ. 
ภิกษุทั้งหลาย นี้เราตถาคตเรียกวา ปริญญาธรรม. 
          [๒๙๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็บุคคลผูกําหนดรูคือใคร     ? 
บุคคลผูกําหนดรูนั้น  ควรกลาววา  คือพระอรหันต  ซึ่งไดแกทานผูมีชื่อ 
อยางนี้    มีโคตรอยางนี้.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นีเ้ราตถาคตเรียกวา 
ปริญญาตาวีบุคคล. 
                                   จบ  ปรญิเญยยสูตรที่  ๔ 
 
          อรรถกถาปริญเญยยสูตรท่ี  ๔ 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในปริญเญยยสูตรท่ี  ๔  ดงัตอไปนี้ :-  
           บทวา   ปริฺเยฺเย   ไดแก    ธรรมทั้งหลาย  ที่พึงกําหนดรู คือ 
พึงกาวลวง.                                                                        
           บทวา ปริฺ ไดแก    กําหนดรูดวยการกาวลวง. 
           บทวา  ปริฺาตาวึ    ไดแก     บุคคลผูกําหนดรูแจงกาวลวงอยู 
ดวยปริญญานั้น.                                                             
           พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงถึงพระนิพพาน     ดวยบทวา 
ราคกฺขโย  เปนตน. 
                           จบ  อรรถกถาปริญเญยยสูตรที่  ๔  
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                           ๕.  สมณสูตรท่ี  ๑   
 
วาดวยผูไมควร  และผูควรยกยองวาเปนสมณพราหมณ  
 
          [๒๙๓]   กรุงสาวัตถี.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุปาทานขนัธเหลาน้ี 
มี   ๕   อยาง.      ๕   อยางคืออะไร  ?      คือ   อุปาทานขันธคือรูป   ฯลฯ 
อุปาทานขันธคือวิญญาณ.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สมณะหรือพราหมณ 
เหลาใดเหลาหน่ึง  ไมทราบชัด  คุณ  โทษ  และอุบายเปนเครื่องสลัดออก 
ของอุปาทานขันธ  ๕   เหลาน้ี   ตามความจริง.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
สมณะหรือพราหมณเหลาน้ี๑นั้น    จะไมไดรับการยกยองวาเปนสมณะ 
ในหมูสมณะทั้งหลาย   จะไมไดรับการยกยองวาเปนพราหมณ   ในหมู 
พราหมณทั้งหลายเลย    ทั้งทานเหลานั้น    ก็จะไมกระทําใหแจง๒ ซึ่ง 
สามัญญผล    หรือพรหมญัญผล    ในปจจุบัน    เพราะรูยิ่งดวยตนเอง 
เขาถึงอยู. 
           [๒๙๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สมณะหรอืพราหมณเหลาใด 
เหลาหนึ่ง  รูชัด  คุณ  โทษ  และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอุปาทานขันธ 
ทั้ง ๕ เหลาน้ี ตามความจริง.  ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาน้ี 
นั้นแล    จะไดรับยกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะทั้งหลาย    และไดรับ 
ยกยองวาเปนพราหมณในหมูพราหมณทั้งหลาย     ทั้งทานเหลาน้ัน 
จะทําใหแจงสามัญญผล   หรือพรหมญัญผล   ในปจจุบันทีเดียว   เพราะ 
รูยิ่งดวยตนเอง  เขาถึงอยู. 
                                  จบ  สมณสูตรที่  ๑ 
๑. ปาฐะวา นเมเต  สันนิษฐานวาจะเปน  น โขเมเต 
๒. ปาฐะวา  เต  จ ปนายสมฺนฺโต สันนิษฐานวาจะเปน เต  จ  นายสฺมนฺโต  
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                 อรรถกถาสมณสูตรท่ี  ๑ 
 
           ไมไดแกไวโดยเฉพาะเหมือนในสูตรอ่ืน ๆ  แตแกรวมวา  
"พระผูมีพระภาคเจาตรัสสัจจะ   ๔  ไวใน  ๔   สูตร   นับแตสูตรที่  ๕   
มาถึงสูตรที่ ๘"  
                             ๖. สมณสูตรท่ี  ๒ 
 
วาดวยผูไมควร และผูควรยกยองวาเปนพราหมณ 
 
           [๒๙๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุปาทานขันธเหลาน้ี  มี  ๕  อยาง. 
๕ อยางคืออะไร ?   คือ อุปาทานขันธคือรูป ฯลฯ อุปาทานขันธคือวิญญาณ. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง    ไมรูชัด 
เหตุเกิด   ความดับสูญ   คุณ   โทษ   และอุบายเปนเครื่องสลัดออก   แหง 
อุปาทานขันธ  ๕ เหลาน้ี  ฯลฯ  ยอมรูชัด ฯลฯ  กระทําใหแจง ฯลฯ  เพราะ 
รูยิ่งดวยตนเอง  เขาถึงอยู. 
                                           จบ  สมณสูตรที่  ๒ 
 
                        ๗.  โสตาปนนสูตร  ๑ 
 
    วาดวยพระอริยสาวก  ชั้นโสดาบัน 
 
           [๒๙๖]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อุปาทานขันธเหลาน้ีมี   ๕   อยาง 
๕  อยางคืออะไร  ?      คือ   อุปาทานขันธคือรูป   ฯลฯ   อุปาทานขันธคือ 
วิญญาณ.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุที่อริยสาวกรูชัด  เหตุเกิดขึ้น 
๑.  อรรถกถาแกรวมไวในสูตรท่ี  ๕  
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ความดับสูญ  คุณ  โทษ และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงอุปาทานขันธ ๕    
เหลาน้ี  ตามความเปนจริง.  เราตถาคต   เรียกอริยสาวกน้ีวา   โสดาบัน 
(ผูถึงกระแส)    ผูมีการไมตกตํ่าเปนธรรมดา    ผูเท่ียงแท    (ทีจ่ะบรรลุ 
อรหัตตผล) ผูที่จะไดตรัสรูในภายหนา. 
                                     จบ  โสตาปนนสูตรที่  ๗ 
 
                                 ๘. อรหันตสูตร๑ 

 
วาดวยพระอริยสาวก  ผูเปนอรหันตขณีาสพ 
 
           [๒๙๗]    กรุงสาวัตถี.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุปาทานขันธเหลาน้ี 
มี ๕ อยาง.  ๕ อยางคืออะไร  ?   คือ อุปาทานขันธคือรูป ฯลฯ อุปาทาน- 
ขันธคือวิญญาณ.     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เพราะเหตุที่ภิกษุรูแจง 
เหตุเกิด    ความดับสูญ      คุณ    โทษ    และอุบายเครื่องสลัดออกแหง- 
อุปาทานขันธทั้ง  ๕  เหลาน้ี  ตามความจริง.  แลวเปนผูหลุดพน  เพราะ 
ไมยึดมั่นแล.    เราตถาคตเรียกภิกษุนี้วา     เปนพระอรหันตขีณาสพ 
อยูจบพรหมจรรย  ทํากิจเสร็จแลว   ปลงภาระแลว   มีประโยชนตนได 
บรรลุแลวตามลําดับ  มีภวสังโยชนสิ้นแลว หลุดพนแลว เพราะรูโดยชอบ. 
                                             จบ  อรหนัตสูตรที่  ๘ 
 
                                  ๙.  ฉันทปหีนสูตร๒  
 
      วาดวยการละความพอใจในขันธ  ๕ 
 
           [๒๙๘]    กรุงสาวัตถี.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละฉันทะ 



๑.  อรรถกถาแกรวมไวในสูตรท่ี  ๕ 
๒.  อรรถกถาแกรวมไวในสูตรท่ี  ๔  
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(ความพอใจ)  ราคะ  (ความกําหนัด)  นันทิ  (ความเพลิดเพลิน)  ตัณหา   
(ความทะยานอยาก)     ในรูป     รูปนัน้ที่เธอทั้งหลายละไดแลวอยางนี้  
จักมีรากขาด  ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน  ทําใหไมมีไมเปน  มีการ 
ไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา.   เธอทั้งหลายจงละฉันทะ...   ในเวทนา... 
ในสัญญา...  ในสังขาร...  เธอทั้งหลายจงละฉันทะ  ราคะ  นันท ิ ตัณหา 
ในวิญญาณ.    วิญญาณนั้นที่เธอทั้งหลายละแลวอยางนี้    จักมรีากขาด 
ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน  ทําใหไมมีไมเปน  มีการไมเกิดข้ึนตอไป 
เปนธรรมดา. 
                                  จบ  ฉันทปหีนสูตรที่  ๑ 
 
                ๑๐.  ฉันทปหีนสูตรท่ี  ๒ 
 
  วาดวยการละความพอใจ  ในขันธ  ๕ 
 
           [๒๙๙]   กรุงสาวัตถี.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจงละ 
ฉันทะ  ราคะ  นันทิ  ตัณหา  อบุาย  (การเขาถึง)  อุปาทาน  อันเปนที่ต้ัง 
เปนที่อยูประจํา   และที่อยูอาศัยแหงจิตในรูปเสีย    รูปนั้นที่เธอท้ังหลาย 
ละแลวอยางนี้     จักมีรากขาดแลว      ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน 
ทําใหไมมีไมเปน     มีการไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา.     เธอทั้งหลาย 
จงละ... ในเวทนา...  ในสญัญา... เธอทั้งหลายจงละ  ฉันทะ  ราคะ  นันท ิ
ตัณหา   อุบาย   (การเขาถึง)   อุปาทาน   อันเปนที่ต้ัง   เปนที่อยูประจํา 
เปนที่อยูอาศัยแหงจิต  ในสังขารทั้งหลายเสีย.   สังขารทั้งหลายเหลาน้ัน 
ที่เธอทั้งหลายละแลวอยางนี้ จักมีรากขาด ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน 
ทําใหไมมีไมเปน      มีการไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา.   เธอทั้งหลาย 
จงละ ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา  อุบาย  อุปาทาน อันเปนที่ต้ัง เปนที่อยู  
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ประจํา   เปนที่อยูอาศัย  ในวิญญาณเสีย.  วิญญาณน้ัน  ที่เธอท้ังหลาย    
ละแลวอยางนี้  จักมีรากขาดแลว  ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน  ทําให 
ไมมีไมเปน มีการไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา ฉะน้ีแล. 
                                      จบ  ฉันทปหนีสูตรที่  ๒ 
                                  จบ  อันตวรรค 
 

                     รวมพระสูตรที่มาในวรรคน้ีคือ 
           ๑.  อนัตสูตร  ๒.  ทุกขสูตร  ๓.  สักกายสตูร  ๔.  ปรญิเญยยสูตร 
๕.  สมณสูตรท่ี  ๑   ๖. สมณสูตรท่ี  ๒   ๗. โสตาปนนสูตร  ๘.  อรหันตสูตร 
๙.  ฉันทปหนีสูตรท่ี  ๑   ๑๐.  ฉันทปหีนสูตรท่ี  ๒.  
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                       ธรรมกถิกวรรคท่ี ๒           
     
                              ๑.  อวชิชาสูตร 
 
          วาดวยความหมายของอวิชชา  
 
           [๓๐๐] กรุงสาวัตถี.  ครั้งน้ันแล  ภิกษุรูปหน่ึง  เขาไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจาถึงท่ีประทับ  ฯลฯ  ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ  ที่เรียกวา  อวิชชา  อวิชชา ดังน้ี อวิชชาเปนไฉน 
หนอแล  และบุคคลผูประกอบดวยอวิชชา  ดวยเหตุเพียงเทาไร  ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนภิกษุ   ปถุุชนผูไมไดสดับ 
ในโลกน้ี ไมรูชัดซึ่งรูป     ไมรูชัดซึ่งความเกิดรูป ไมรูชัดซึ่งความดับรูป 
ไมรูชัดซึ่งปฏิปทาอันใหถึงความดับรูป  ไมรูชัดซึง่เวทนา  ฯลฯ  ไมรูชัด 
ซึ่งสัญญา ฯลฯ  ไมรูชัดซึ่งสังขาร  ฯลฯ  ไมรูชัดซึ่งวิญญาณ  ไมรูชัดซึ่ง 
ความเกิดวิญญาณ  ไมรูชดัซึ่งความดับวิญญาณ ไมรูชัดปฏิปทาอันใหถึง 
ความดับวิญญาณ  ดูกอนภิกษุ  นี้เรียกวา  อวิชชา  และบุคคลผูประกอบ 
ดวยอวิชชา  ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล. 
                                       จบ  อวิชชาสูตรที่  ๑ 
 
                   อรรถกถาธรรมกถิกวรรค 
 
                   อรรถกถาอวิชชาสูตรที่  ๑ 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในอวิชชาสูตรท่ี  ๑     แหงธรรมกถิกวรรค 
ดังตอไปนี้  :-  
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           บทวา เอตฺตาวตา  จ  อวิชฺชาคโต  โหติ  ความวา     ดวยเหตุที่เปน   
ประกอบดวยอวิชชา  อันเปนความไมรูในสัจจะ  ๔  นี ้ ภิกษุจึงชื่อวา 
ตกอยูในอวิชชา. 
                               จบ  อรรถกถาอวิชชาสูตรที่  ๑  
 
                                    ๒.  วิชชาสูตร 
 
              วาดวยความหมายของวิชชา 
 
           [๓๐๑]   กรุงสาวัตถี.  ภิกษุรูปนัน้นั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว 
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ที่เรียกวา 
วิชชา   วิชชา  ดังนี้   วิชชาเปนไฉนหนอแล   และบุคคลผูประกอบดวย 
วิชชาดวยเหตุเพียงเทาไร ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนภิกษุ   อริยสาวกผูไดสดับ 
แลวในโลกน้ี   รูชัดซึ่งรปู    รูชัดซึ่งความเกิดรูป    รูชัดซึ่งความดับรูป 
รูชัดซึ่งปฏิปทาอันใหถึงความดับรูป  รูชัดซึ่งเวทนา ฯลฯ  รูชดัซึ่งสัญญา 
ฯลฯ  รูชัดซึง่  สังขาร  ฯลฯ    รูชัดซึ่งวิญญาณ   รูชัดซึ่งความเกิด 
วิญญาณ   รูชัดซึ่งความดับวิญญาณ   รูชัดซึ่งปฏปิทาอันใหถึงความดับ 
วิญญาณ  ดูกอนภิกษุ  นี้เรยีกวาวิชชา  และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา 
ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล. 
                                         จบ  วิชชาสูตรที่  ๒  
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                   อรรถกถาวิชชาสูตรท่ี ๒   
 
          แมในวิชชาสูตรท่ี     ๒     ก็มีนยั     (ความหมายอยางเดียวกัน)  
นี้แหละ 
                                จบ  อรรถกถาวิชชาสูตรที่  ๒ 
 
                       ๓. ธรรมกถิกสูตรท่ี  ๑  
 
  วาดวยเหตุที่เรียกวา  พระธรรมกถึก  
 
           [๓๐๒]   กรุงสาวัตถี.  ภิกษุรปูนั้นนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว 
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ที่เรียกวา 
พระธรรมกถึก  พระธรรมกถึก  ดังนี้ ภิกษุชื่อวาเปนธรรมกถึก  ดวยเหตุ 
เพียงเทาไร  ชื่อวาเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมดวยเหตุเพียงเทาไร 
ชื่อวาเปนผูบรรลุนิพพานในปจจุบัน ดวยเหตุเพียงเทาไร ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา    กอนภิกษุ    หากวาภิกษุแสดง 
ธรรมเพื่อความเบ่ือหนาย     เพ่ือความคลายกําหนัด     เพ่ือความดับรูป 
เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณไซร  ควรจะเรียกวา  ภิกษุธรรมกถึก 
หากวาภิกษุเปนผูปฏิบัติเพ่ือความเบ่ือหนาย     เพ่ือความคลายกําหนัด  
เพ่ือความดับรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณไซร  ควรจะเรียกวา 
ภิกษุผูปฏิบติัธรรมสมควรแกธรรม  หากวา  ภิกษุเปนผูหลุดพนแลว 
เพราะเบ่ือหนาย  เพราะคลายกําหนัด  เพราะดับ     เพราะไมถือม่ันรูป 
เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณไซร  ควรจะเรียกวา   ภิกษุผูไดบรรล ุ
นิพพานในปจจุบัน. 
                                      จบ  ธรรมกถิกสูตรที่  ๑  
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           อรรถกถาธรรมกถิกสูตรท่ี  ๑   
 
           พึงทราบวินิจฉัยในธรรมกถิกสูตรท่ี ๑  ดังตอไปนี้ :-   
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงพระธรรมกถึก     ดวยคําตอบที่    ๑       
ตรัสถึง  เสกขภูม ิ ดวยคําตอบที่  ๒  ตรัสถึง  อเสกขภูม ิ ดวยคําตอบที่  ๓ 
รวมความวา      พระผูมีพระภาคเจาตรัสภูมิ     ๒     ขยายพระธรรมกถึก 
ใหแตกตางกันออกไป  ดวยคําถามท่ีภิกษุทูลถามแลว. 
                              จบ  อรรถกถาธรรมกถิกสูตรที่  ๑ 
 
                      ๔.  ธรรมกถิกสูตรท่ี  ๒ 
 
     วาดวยเหตุที่เรียกวา พระธรรมกถึก 
 
           [๓๐๓]   กรุงสาวัตถี.   ภิกษุนัน้นั่ง   ณ   ทีค่วรสวนขางหนึ่งแลว 
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ที่เรียกวา 
พระธรรมกถึก  พระธรรมกถึก ดังน้ี   ภิกษุชื่อวาเปนพระธรรมกถึกดวย 
เหตุเพียงเทาไร      ชื่อวาเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมดวยเหตุ 
เพียงเทาไร ชื่อวาเปนผูไดบรรลุนิพพานในปจจุบัน ดวยเหตุเพียงเทาไร  ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   ดูกอนภิกษุ   หากวาภิกษุแสดง 
ธรรม   เพ่ือความเบ่ือหนาย   เพ่ือความคลายกําหนัด   เพ่ือความดับรูป 
เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณไซร ควรจะเรียกวา  ภิกษุผูธรรมกถึก  
หากวาภิกษุเปนผูปฏิบัติเพ่ือความเบ่ือหนาย     เพ่ือความคลายกําหนัด 
เพ่ือความดับรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณไซร  ควรจะเรียกวา 
ภิกษุผูปฏิบติัธรรมสมควรแกธรรม  หากวาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว  
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เพราะเบ่ือหนาย   เพราะคลายกําหนัด   เพราะดับ   เพราะไมถือม่ันรูป    
เวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณไซร  ควรจะเรียกวา  ภิกษุผูไดบรรล ุ
นิพพานในปจจุบัน.                    
                                 จบ  ธรรมกถิกสตูรที่  ๒ 
 
          อรรถกถาธรรมกถิกสูตรท่ี  ๒ 
 
           ในธรรมกถิกสูตรท่ี ๒      พระผูมีพระภาคเจา ตรัสการวิสัชนา 
คําถามท้ัง  ๓ ไว  ๓  ขอ. 
                          จบ  อรรถกถาธรรมกถิกสูตรที่  ๒ 
 
                                ๕.  พันธนสูตร 
 
       วาดวยเครื่องจองจํา  คือขันธ  ๕ 
 
           [๓๐๔]   กรุงสาวัตถี.      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ปุถชุนผูไมได 
สดับแลวในโลกนี ้ ไมไดเห็นพระอริยเจาท้ังหลาย  ฯลฯ  ไมไดรับแนะนํา 
ในสัปปุริสธรรม     ยอมตามเห็นรูปโดยความเปนอัตตา     เห็นอัตตาวา 
มีรูป     เห็นรูปในอัตตา    หรือเห็นอตัตาในรูป    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
นี้เรียกวา  ปถุุชนผูไมไดสดับแลว  เปนผูถูกเครื่องจําคือ  รูป  จําไวแลว 
เปนผูถูกเครื่องจําท้ังภายในทั้งภายนอกจําไวแลว  เปนผูมองไมเห็นฝงน้ี 
เปนผูมองไมเห็นฝงโนน   ยอมแกทั้ง ๆ ทีถู่กจํา   ยอมตายท้ัง ๆ ที่ถูกจํา  
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ยอมไปจากโลกน้ีสูโลกหนาท้ัง ๆ ที่ถกูจํา   ยอมตามเห็นเวทนา...      ตาม   
เห็นสัญญา...  ตามเห็นสังขาร...  ตามเห็นวิญญาณ  โดยความเปนอัตตา 
เห็นอัตตาวามีวิญญาณ  เห็นวิญญาณในอัตตา  หรอืเห็นอัตตาในวิญญาณ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรยีกวา  ปุถชุนผูไมไดสดับแลว  เปนผูถูกเครื่องจํา  
คือ  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  จําไวแลว  เปนผูถูกเครื่องจําท้ัง                                                                   
ภายในท้ังภายนอกจําไวแลว  เปนผูมองไมเห็นฝงน้ี  เปนผูมองไมเห็น 
ฝงโนน  ยอมแกทั้ง ๆ  ทีถู่กจํา  ยอมตายท้ัง ๆ ที่ถูกจํา  ยอมไปจากโลกนี้สู 
โลกหนาท้ัง ๆ ทีถู่กจํา. 
           [๓๐๕ ]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สวนอริยสาวกผูไดสดับแลว 
ไดเห็นพระอริยเจาท้ังหลาย   ฯลฯ   ไดรับแนะนําดีแลวในสัปปุริสธรรม 
ยอมไมพิจารณาเห็นรูป     โดยความเปนอัตตา     ไมเห็นอัตตาวามีรูป 
ไมเห็นรูปในอัตตา    หรือไมเห็นอัตตาในรูป     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
นี้เรียกวาอริยสาวกผูไดสดับแลว ไมเปนผูถูกเครื่องจํา คือ รูปจําไวแลว 
ไมเปนผูถูกเครื่องจําท้ังภายในภายนอกจําไว     เปนผูมองเห็นฝงน้ี 
เปนผูมองเห็นฝงโนน    เราตถาคตกลาววา     ภิกษุนั้นพนแลวจากทุกข 
ยอมไมพิจารณาเห็นเวทนา...  สัญญา...  สังขาร...  วญิญาณ  โดยความ 
เปนอัตตา   ไมเห็นอัตตาวามีวิญญาณ   ไมเห็นวิญญาณในอัตตา  ไมเห็น 
อัตตาในวิญญาณ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกวา  อริยสาวก  ผูไดสดับ 
แลว  ไมเปนผูถูกเครื่องจํา  คือ  เวทนา  สัญญา  สงัขาร  วิญญาณ   จําไว 
ไมเปนผูถูกเครื่องจําท้ังภายในภายนอกจําไว   เปนผูมองเห็นฝงนี้   เปน 
ผูมองเห็นฝงโนน เราตถาคตกลาววา  ภิกษุนั้นพนแลวจากทุกข.  
                                       จบ  พันธนสูตรที่  ๕  
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           อรรถกถาพันธนสูตรท่ี  ๕   
 
           พึงทราบวินิจฉัยในพันธนสูตรท่ี  ๕  ดังตอไปนี้ :-  
           บทวา     อตีรทฺสสี     ความวา    วัฏฏะ    พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกวา  ฝง (ใน) ปุถชุนมองไมเห็นฝงนั้น. 
           บทวา    อปารทสฺส ี   ความวา    นิพพาน    พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกวา  ฝง (นอก) ปุถุชนมองไมเห็นฝงน้ัน. 
           บทวา   พนฺโธ   ความวา    (ปุถชุน)   เปนผูถูกผูกดวยกิเลส   จึง 
เกิด  แก  ตาย  และจากโลกน้ีไปสูโลกอ่ืน. 
           พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสวัฏฏทุกขไวในสูตรนี้แล. 
                              จบ  อรรถกถาพันธนสูตรที่  ๕ 
 
                      ๖. ปรมิุจจติสูตรท่ี  ๑ 
 
วาดวยการพิจารณาเห็นขนัธ  ๕  เพ่ือความหลุดพน  
 
           [๓๐๖]    กรุงสาวัตถี.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลาย 
จะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน     ?     เธอทั้งหลายยอมพิจารณาเห็นรูป 
เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  วา  นั่นของเรา  เราเปนนั่น  นั่นเปน 
อัตตาของเรา  ดังนี้หรือ ? 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  หามิไดพระเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดลีะ  ภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายพึง 
พิจารณาเห็นรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร วิญญาณนั้น  ดวยปญญาอันชอบ 
ตามความเปนจริงอยางนี้วา    นั่นมใิชของเรา    เราไมเปนนั่น    นั่นไม  
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เปนอัตตาของเรา   ดังน้ี   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อวิยสาวกผูไดสดับแลว   
เห็นอยูอยางน้ี ฯลฯ  รูชัดวา  ฯลฯ  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี.  
                                  จบ  ปริมุจจิตสูตรที่  ๑ 
 
            อรรถกถาปริมุจจิตสูตรท่ี  ๑ 
 
                    ถึง  อุปาทานสูตรท่ี  ๙ 
 
           สูตรทั้งหลาย มีปริมุจจิตสูตรท่ี ๑ เปนตน งายทั้งน้ัน. 
                         จบ  อรรถกถาปริมุจจิตสูตรที่  ๑  เปนตน 
 
                          ๗.  ปรมิจุจิตสูตรท่ี  ๒ 
 
วาดวยการพิจารณาเห็นขนัธ  ๕  เพ่ือความหลุดพน 
 
           [๓๐๗]   กรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล. ดกูอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย 
จะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    เธอทัง้หลายพิจารณาเห็นรูป     เวทนา 
สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  วา  นั่นไมใชของเรา  เราไมเปนนั่น  นั่นไมใช 
อัตตาของเรา  ดังนี้หรือ ? 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา     อยางนั้น    พระเจาขา      พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสวา    ดลีะภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายพึงพิจารณาเห็น 
รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  นั้น ดวยปญญาอันชอบตามความ 
เปนจริงอยางนี้วา    นั่นไมใชของเรา    เราไมเปนนั่น    นั่นไมใชอัตตา 
ของเรา ดังน้ี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ 
ฯลฯ  รูชัดวา ฯลฯ  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้ มิไดมี.  



                                        จบ  ปริมุจจิตสูตรที่  ๒  
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                             ๘.  สังโยชนสูตร   
 
วาดวยสังโยชน และธรรมเปนที่ต้ังแหงสังโยชน  
 
           [๓๐๘]    กรุงสาวัตถี.      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เราจักแสดง 
ธรรม  เปนที่ต้ังแหงสังโยชน และสังโยชน เธอทั้งหลายจงฟง. ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย ก็ธรรมเปนที่ต้ังแหงสังโยชน เปนไฉน ?   สังโยชนเปนไฉน ? 
           รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วญิญาณ  ชื่อวาธรรมเปนที่ต้ังแหง 
สังโยชน ความกําหนัด ดวยอํานาจความพอใจในรูป  เวทนา สญัญา สังขาร 
วิญญาณนั้น ชื่อวา  สังโยชน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา  ธรรมเปน 
ที่ต้ังแหงสังโยชน นี้เรียกวา  สังโยชน. 
                                    จบ  สังโยชนสูตรที่  ๘ 
 
                             ๙. อุปาทานสูตร 
 
วาดวยอุปาทาน  และธรรมเปนที่ต้ังแหงอุปาทาน 
 
           [๓๐๙]    กรุงสาวัตถี.      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เราจักแสดง 
ธรรมเปนที่ต้ังแหงอุปาทาน   และอุปาทาน   เธอทั้งหลาย   จงฟง   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเปนที่ต้ังแหงอุปาทานเปนไฉน ?  อุปาทานเปนไฉน ? 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   รูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ 
ชื่อวาธรรมเปนที่ต้ังอุปาทาน   ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ   ใน 
รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณนั้น  ชื่อวา  อปุาทาน  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  นี้เรียกวา  ธรรมเปนที่ต้ังแหงอุปาทาน  นี้เรียกวา  อุปาทาน. 
                                      จบ  อุปาทานสูตรที่  ๙  
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                             ๑๐.  สลีสูตร      
 
วาดวยธรรมที่ควรใสใจโดยแยบคาย  
 
           [๓๑๐]   สมัยหน่ึงทานพระสารีบุตร      และทานพระมหาโกฏฐิตะ   
อยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี  ครั้งน้ันแล ทานพระมหา- 
โกฏิฐิตะ     ออกจากท่ีพักในเวลาเย็น     เขาไปหาทานพระสารีบุตร 
ถึงท่ีอยู  ฯลฯ  ไดถามวา  ทานพระสารีบุตร  ภิกษุผูมีศีล  ควรกระทํา 
ธรรมเหลาไหนไวในใจโดยแยบคาย  ? 
           ทานพระสารีบุตรตอบวา  ทานโกฏฐิตะ  ภิกษุผูมีศีล  ควรกระทํา 
อุปาทานขันธ     ๕     ไวในใจโดยแยบคาย     โดยความเปนของไมเที่ยง 
เปนทุกข    เปนดังโรค     เปนดังฝ     เปนดังลูกศร     เปนความคับแคน 
เปนอาพาธ    เปนอ่ืน   เปนของทรุดโทรม    เปนของสูญ    เปนอนัตตา  
อุปาทานขันธ  ๕  เปนไฉน ? 
           คือ  อุปาทานขันธคือรูป ๑  อุปาทานขันธคือเวทนา  ๑  อุปาทาน 
ขันธคือสัญญา ๑ อุปาทานขันธคือสังขาร  ๑  อุปาทานขันธคือวิญญาณ ๑ 
ทานโกฏฐิตะ  ภิกษุผูมีศีล  ควรกระทาํอุปาทานขันธ  ๕  เหลาน้ีไวในใจ 
โดยแยบคาย  โดยความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนดังโรค  เปนดังฝ 
เปนดังลูกศร  เปนความคับแคน  เปนอาพาธ  เปนอ่ืน  เปนของทรุดโทรม 
เปนของสูญ     เปนอนัตตา     ทานโกฏฐิตะ     ขอน้ีเปนฐานะท่ีจะมีไดคือ 
ภิกษุผูมีศีล  กระทําอุปาทานขันธ  ๕  เหลาน้ี  ไวในใจโดยแยบคาย  ฯลฯ 
โดยเปนอนัตตา  พึงกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล.  
           [๓๑๑]   โก.   ดกูอนทานสารีบุตร    ภิกษุผูเปนโสดาบัน  ควร 
กระทําธรรมเหลาไหนไวในใจ  โดยแยบคาย  ?   
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           สา.   ทานโกฏฐิตะ     แมภิกษุผูเปนโสดาบัน     ก็ควรกระทํา    
อุปาทานขันธ ๕  เหลาน้ีไวในใจโดยแยบคาย  โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ    โดยเปนอนัตตา    ทานโกฏฐิตะ    ขอน้ีก็เปนฐานะที่จะมีได   คือ 
ภิกษุผูเปนโสดาบัน   กระทําอุปาทานขันธ   ๕   เหลาน้ี   ไวในใจโดย 
แยบคาย  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ  โดยเปนอนัตตา  พึงทําใหแจง 
ซึ่งสกทาคามิผล. 
           [๓๑๒]    โก.  ทานพระสารีบุตร     ภิกษุผูเปนพระสกทาคามี 
ควรกระทําธรรมเหลาไหนไวในใจ โดยแยบคาย  ? 
           สา.   ทานโกฏฐิตะ   แมภิกษุผูเปนพระสกทาคามี   ก็ควรกระทํา 
อุปาทานขันธ  ๕  เหลาน้ีนั่นแล  ไวในใจ  โดยแยบคาย  โดยความเปน 
ของไมเที่ยง  ฯลฯ  โดยเปนอนัตตา  ทานโกฏฐิตะ  ขอน้ี  ก็เปนฐานะที่จะ 
มีได คือ ภิกษุผูเปนสกทาคามี  กระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลาน้ี ไวในใจ 
โดยแยบคาย โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โดยเปนอนัตตา พึงทําใหแจง 
ซึ่งอนาคามิผล. 
           [๓๑๓]   โก.   ทานพระสารีบุตร  ภิกษุผูเปนอนาคามีควรกระทํา 
ธรรมเหลาไหนไวในใจโดยแยบคาย  ? 
           สา.   ทานโกฏฐิตะ     แมภิกษุผูเปนอนาคามี     ก็ควรกระทํา 
อุปาทานขันธ   ๕   เหลาน้ีนั่นแล   ไวในใจโดยแยบคาย   โดยความเปน 
ของไมเที่ยง   ฯลฯ  โดยเปนอนัตตา   ทานโกฏฐิตะ   ขอน้ีก็เปนฐานะที่จะ 
มีไดคือ   ภิกษุผูเปนอนาคามี   กระทาํอุปาทานขันธ  ๕   เหลาน้ีไวในใจ 
โดยแยบคาย โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โดยเปนอนัตตา พึงกระทํา 
ใหแจงซ่ึงอรหัตตผล.                                                         
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           [๓๑๔]   โก.   ทานพระสารีบุตร     ภิกษุผูเปนพระอรหันต   
ควรกระทําธรรมเหลาไหนไวในใจโดยแยบคาย  ?  
            สา.   ทานโกฏฐิตะ    แมภิกษุผูเปนพระอรหันต    ก็ควรกระทํา 
อุปาทานขันธ  ๕   เหลาน้ีนั่นแล   ไวในใจโดยแยบคาย   โดยความเปน 
ของไมเที่ยง   เปนทุกข  เปนดังโรค   เปนดังฝ   เปนดังลูกศร   เปนความ 
คับแคน  เปนอาพาธ  เปนอ่ืน  เปนของทรุดโทรม    เปนของสูญ    เปน 
อนัตตา   ทานโกฏฐิตะ   กิจท่ีจะพึงทําใหยิ่งข้ึนไป   หรือการส่ังสมกิจท่ี 
กระทําแลว   ยอมไมมีแกพระอรหันต   และแมธรรมเหลาน้ีที่ภิกษุผูเปน 
พระอรหันตเจริญแลว    กระทําใหมากแลว    ก็เปนไปเพ่ืออยูเปนสุขใน 
ปจจุบัน  และเพ่ือสติสัมปชัญญะ. 
                                       จบ  สีลสูตรที่  ๑๐ 
 
                    อรรถกถาสีลสูตรท่ี  ๑๐ 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในสีลสูตรท่ี ๑๐  ดังตอไปนี้ :- 
           ในบทวา อนิจฺจโต  เปนตน พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
           อุปาทานขันธ   ๕   ภิกษุพึงใสใจวาไมเท่ียง   โดยอาการที่มีแลว 
กลับไมมี   (เกิดแลวดับ)   พึงใสใจวาเปนทุกข   โดยอาการท่ีเบียดเบียน 
บีบค้ัน  พึงใสใจวาเปนโรค   เพราะหมายความวา  เจ็บปวย  พึงใสใจวา 
เปนฝ ี    เพราะหมายความวา    เสียอยูขางใน    พึงใสใจวา    เชือดเฉือน 
เพราะเปนปจจัยของฝเหลาน้ัน หรือเพราะหมายความวา ขุด พึงใสใจวา 
โดยยาก     เพราะหมายความเปนทุกข    พึงใสใจวา     เปนผูเบยีดเบียน 
เพราะหมายความวา    เปนปจจัยใหเกิดอาพาธ    อันมีมหาภูตรูปที่เปน 
วิสภาคกันเปนสมุฏฐาน    พึงใสใจวาเปนอื่น     เพราะหมายความวา  
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ไมใชของตน    พึงใสใจวาทรุดโทรม    เพราะหมายความวา    ยอยยับ    
พึงใสใจวาวาง เพราะหมายความวา วางจากสัตว พึงใสใจวา เปนอนัตตา 
เพราะไมมีอัตตา. 
           ในทีน่ี้พึงทราบอธิบายเพ่ิมเติมอยางนี้วา     พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสถึงการใสใจวาไมเที่ยง ดวยสองบทวา อนิจฺจโต  ปโลกโต (ไมเที่ยง 
แตกสลาย)  ตรัสถึงการใสใจวา  เปนอนัตตา  ดวยสองบทวา  สฺุโต 
อนตฺตโต (วาง, เปนอนัตตา) ตรัสถึงการใสใจวาเปนทุกข ดวยบทท่ีเหลือ. 
           บทที่เหลือในพระสูตรนี้ มีความหมายงายแล. 
                                  จบ  อรรถกถาสีลสูตรที่  ๑๐ 
 
                                     ๑.  สุตวาสูตร 
 
   วาดวยธรรมท่ีควรใสใจโดยแยบคาย 
 
           [๓๑๕]    สมัยหนึ่ง   ทานพระสารีบุตร   และทานพระมหาโกฏฐิตะ 
อยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี  ครั้งน้ันแล ทานพระมหา- 
โกฏฐิตะออกจากท่ีพักในเวลาเย็น เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู ฯลฯ 
ไดถามวา   ทานพระสารีบุตร   ภิกษุผูไดสดับแลว   ควรกระทําธรรม 
เหลาไหนไวใจโดยแยบคาย ? 
           ทานพระสารีบุตรตอบวา     ทานโกฏฐิตะ     ภิกษุผูไดสดับแลว 
ควรกระทําอุปาทานขันธ  ๕   ไวในใจโดยแยบคาย   โดยความเปนของ 
ไมเที่ยง ฯลฯ โดยเปนอนัตตา  อุปาทานขันธ  ๕  เปนไฉน ? 
           อุปาทานขันธคือรูป  ฯลฯ อุปาทานขันธคือวิญญาณ ทานโกฏฐิตะ 
ภิกษุผูไดสดับแลว     ควรกระทําอุปาทานขันธ   ๕   เหลาน้ีไวในใจ  
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โดยแยบคาย   โดยความเปนของไมเที่ยง   ฯลฯ   โดยเปนอนัตตา   ทาน-   
โกฏฐิตะ    ขอน้ีเปนฐานะที่จะมีได   คือ    ภิกษุผูไดสดับแลว    กระทํา  
อุปาทานขันธ ๕  เหลาน้ีไวในใจโดยแยบคาย  โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ โดยเปนอนัตตา พึงกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล. 
           [๓๑๖]   โก.   ทานพระสารีบุตร     ภิกษุผูเปนพระโสดาบันเลา 
ควรกระทําธรรมเหลาไหนไวในใจโดยแยบคาย  ? 
           สา.  ทานโกฏฐิตะ แมภิกษุผูเปนโสดาบันก็ควรทําอุปาทานขันธ  ๕ 
เหลาน้ีนั่นแล  ไวในใจโดยแยบคาย  โดยความเปนของไมเที่ยง  ฯลฯ  โดย 
เปนอนัตตา    ทานโกฏฐิตะ    ขอนี้ก็เปนฐานะที่จะมีไดคือ    ภิกษุผูเปน 
โสดาบัน     กระทําอุปาทานขันธ   ๕     เหลาน้ีไวในใจโดยแยบคาย 
โดยความเปนของไมเที่ยง   ฯลฯ   โดยเปนอนัตตา   พึงกระทําใหแจงซ่ึง 
สกทาคามิผล  ฯลฯ อนาคามิผล  ฯลฯ อรหัตตผล. 
           [๓๑๗]   โก.   ทานพระสารีบุตร     ภิกษุผูเปนอรหันตเลา 
ควรกระทําธรรมเหลาไหนไวในใจโดยแยบคาย ? 
           สา.  ทานโกฏฐิตะ แมภิกษุผูเปนอรหันต ก็ควรทําอุปาทานขันธ ๕ 
เหลาน้ีนั่นแล  ไวในใจโดยแยบคาย  โดยความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข 
เปนดังโรค    เปนดังลูกศร    เปนความคับแคน    เปนอาพาธ    เปนอ่ืน 
เปนของทรุดโทรม  เปนของสูญ  เปนอนัตตา  ทานโกฏฐิตะ  กิจท่ีจะพึง 
ทําใหยิ่งข้ึนไป  หรือการส่ังสมกิจท่ีกระทําแลว  ยอมไมมีแกพระอรหันต 
และแมถึงธรรมเหลาน้ี   ที่ภิกษุผูเปนพระอรหันตเจริญแลว    กระทําให 
มากแลว  ก็เปนไปเพ่ืออยูเปนสุขในปจจุบัน และเพ่ือสติสัมปชัญญะเทาน้ัน. 
                                        จบ  สุตวาสูตรที่  ๑๑  
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                  อรรถกถาสุตวาสูตรท่ี  ๑๑    
 
          ในสุตวาสูตรท่ี  ๑๑   ก็เหมือนกัน  คือ  มีความหมายงาย.  แตวา 
ในสูตรที่     ๑๐     พระผูมีพระภาคเจาตรัสปาริสุทธิศีล     ไวดวยบทวา 
สีลวตา  ในสตูรที่  ๑๑  นี้  ตรัสกรรมฐานไวดวยบทวา  สุตวตา  นี้แล 
เปนขอท่ีแตกตางกัน. 
                               จบ  อรรถกถาสุตวาสูตรที่  ๑๑ 
 
                           ๑๒.  กัปปสูตรท่ี  ๑  
 
วาดวยการรูการเห็น เปนเหตุไมมีอหังการ มมังการ และมานานสุัย 
 
          [๓๑๘ ]   กรุงสาวัตถี.     ครั้งน้ันแล     ทานพระกัปปะเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ     ฯลฯ     ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมี- 
พระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อบุคคลรูอยูอยางไร   เห็นอยู 
อยางไรหนอแล  จึงจะไมมี  อหังการ  มมังการ  และมานานุสัย   ในกายท่ีม ี
ใจครองน้ี และในสรรพนิมิตภายนอก  ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนกปัปะ  รูป  เวทนา  สัญญา 
สังขาร  วิญญาณ  อยางใดอยางหน่ึง  ทั้งที่เปนอดีต  อนาคต  และปจจุบัน 
เปนภายในก็ดี  ภายนอกก็ดี  หยาบกด็ี  ละเอียดก็ดี  เลวก็ด ี ประณีตก็ดี 
มีอยูในที่ไกลก็ดี  ในที่ใกลก็ดี  อริยสาวกเห็นสิ่งทั้งหมดน้ัน  ดวยปญญา 
อันชอบ   ตามความเปนจริงอยางนี้วา   นั่นไมใชของเรา   เราไมใชนั่น 
นั่นไมใชอัตตาของเรา    ดูกอนกัปปะ    เมื่อบุคคลรูอยูอยางนี้    เห็นอยู  
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อยางนี้แล  จึงไมมีอหังการ  นมังการ  และมานานุสัย ในกายท่ีมีใจครองน้ี   
และในสรรพนิมิตภายนอก.  
                                            จบ  กัปปสูตรที่  ๑ 
 
                       อรรถกถากัปปสูตรท่ี  ๑  
 
         กัปปสตูรที่  ๑    (มีเน้ือความ)  เหมือนกับราหุโลวาทสูตรนั่นแล. 
                                    จบ  อรรถกถากัปปสูตรที่  ๑ 
 
                              ๑๓.  กปัปสูตรท่ี  ๒  
 
วาดวยการรูการเห็น  เปนเหตุปราศจากอหังการ  มมังการ  และ 
 
                     มานานุสัย  
 
           [๓๑๙]      กรุงสาวัตถี.     ครั้งน้ันแล     ทานพระกัปปะเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ    ฯลฯ    ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมี- 
พระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อบุคคลรูอยูอยางไร   เห็นอยู 
อยางไรหนอแล  มนัสจึงจะปราศจาก  อหังการ  มมังการ  และมานานุสัย 
ในกายท่ีมีใจครองน้ี   และในสรรพนิมิตภายนอก    กาวลวงมานะดวยดี 
สงบระงับ พนวิเศษแลว  ? 
          พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนกัปปะ  รูป เวทนา  สัญญา 
สังขาร  วิญญาณ   อยางใดอยางหน่ึง  ทั้งที่เปนอดีต  อนาคต  และปจจุบัน 
เปนภายในก็ดี  ภายนอกก็ดี  หยาบกด็ี  ละเอียดก็ดี  เลวก็ด ี ประณีตก็ดี 
มีอยูในที่ไกลก็ดี  ในที่ใกลก็ดี  อริยสาวกเห็นสิ่งทั้งหมดน้ัน  ดวยปญญา  
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อันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา     นั่นไมใชของเรา     เราไมใชนั่น   
นั่นไมใชอัตตาของเราอยางนี้แลว    จึงหลุดพนเพราะไมถือม่ัน    ดูกอน  
กัปปะ     เมือ่บุคคลรูอยูอยางนี้    เห็นอยูอยางนี้แล     มนัสจึงปราศจาก 
อหังการ มมงัการ และมานานุสัย ในกายท่ีมีใจครองนี้ และในสรรพนิมิต 
ภายนอก  กาวลวงนานะดวยดี  สงบระงับ พนวิเศษแลว. 
                                        จบ  กัปปสูตรที่  ๒ 
                                       จบ  ธรรมกถิกวรรค 
 
                     อรรถกถากัปปสูตรท่ี  ๒ 
 
           กัปปสูตรท่ี   ๒   (มีเนื้อความ)   เหมือนกับราหุโลวาทสูตรนั่นแล. 
                                 จบ  อรรถกถากัปปสูตรที่  ๒ 
                     จบ  อรรถกถาธรรมกถิกวรรคท่ี  ๒ 
 

                        รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 
           ๑.  อวชิชาสูตร  ๒.  วิชชาสูตร  ๓.  ธรรมกถิกสูตรท่ี  ๑   ๔.         
ธรรมกถิกสตูรท่ี  ๒   ๕.  พันธนสูตร  ๖.  ปรมิุจจติสูตรท่ี  ๑  ๗.  ปรมิุจ-       
จิตสูตรท่ี  ๒  ๘.  สังโยชนสูตร  ๙.  อปุาทานสูตร  ๑๐.  สีลสูตร  ๑๑.   
สุตวาสูตร  ๑๒.  กัปปสูตรท่ี  ๑  ๑๓.  กัปปสตูรท่ี  ๒    
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                             อวิชชาวรรคท่ี  ๓    
 
                 ๑.  สมุทยธรรมสูตรท่ี  ๑   
 
  วาดวยความของอวิชชา  และวิชชา  
 
           [๓๒๐]     กรุงสาวัตถี.         ครั้งน้ันแล    ภิกษุรูปหน่ึงเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ  ฯลฯ  ครั้นแลว  เธอไดนั่ง  ณ ที่สมควร 
สวนขางหน่ึง   ไดทูลถามคําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  ที่เรียกวา  อวิชชา  อวิชชา  ดังน้ี  อวิชชาเปนไฉนหนอแล  และ 
บุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา  ดวยเหตุเพียงเทาไร ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนภิกษุ   ปถุุชนผูไมไดสดับ 
แลวในโลกน้ี   ยอมไมรูชัดตามความเปนจริง    ซึง่รูปอันมีความเกิดข้ึน 
เปนธรรมดาวา     รูปมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา     ยอมไมรูชดัตาม 
ความเปนจริง  ซึ่งรูปอันมีความเสื่อมไปเปนธรรมดาวา  รูปมีความเสื่อม 
ไปเปนธรรมดา  ยอมไมรูชัดตามความเปนจริง  ซึ่งรูปอันมีความเกิดข้ึน 
และความเส่ือมไปเปนธรรมดาวา  รูปมีความเกิดข้ึน  และความเส่ือมไป 
เปนธรรมดา   ยอมไมรูชดัตามความเปนจริงซ่ึงเวทนา...    ยอมไมรูชัด 
ตามความเปนจริงซ่ึงสัญญา...      ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึง 
สังขาร...ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงวิญญาณ     อันมีความเกิดข้ึน 
เปนธรรมดาวา    วิญญาณมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา    ยอมไมรูชัดตาม 
ความเปนจริงซ่ึงวิญญาณอันมีความเสื่อมไปเปนธรรมดาวา    วิญญาณ 
มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา.      ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซึ่ง 
วิญญาณอันมีความเกิดข้ึน  และความเส่ือมไปเปนธรรมดาวา  วิญญาณ 
มีความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปเปนธรรมดา    ดกูอนภิกษุ    นี้เรียกวา 



อวิชชา และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชาดวยเหตุเพียงเทานี้.  
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           [๓๒๑]  เม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีแลว  ภิกษุนั้น    
ทูลถามคําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ทีเ่รียกวา 
วิชชา  วิชชา  ดังน้ี  วิชชาเปนไฉนหนอแล  และบุคคลเปนผูประกอบดวย 
วิชชา  ดวยเหตุเพียงเทาไร ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตอบวา  ดูกอนภิกษุ  อริยสาวกผูได 
สดับแลวในธรรมวินัยนี้  ยอมรูชัดตามความเปนจริง  ซึ่งรูปอันมีความ 
เกิดข้ึนเปนธรรมดาวา  รปูมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา  ยอมรูชดัตาม 
ความเปนจริง  ซึ่งรูปอันมีความเสื่อมไปเปนธรรมดาวา  รูปมีความเสื่อม 
ไปเปนธรรมดา  ยอมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงรูป  อันมีความเกิดข้ึน 
และความเส่ือมไปเปนธรรมดาวา  รูปมีความเกิดข้ึนและความเส่ือมไป 
เปนธรรมดา  ยอมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงเวทนา...  ยอมรูชัดตาม 
ความเปนจริงซ่ึงสัญญา...    ยอมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงสังขาร... 
ยอมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงวิญญาณ  อันมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา 
วา  วิญญาณมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา  ยอมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึง 
วิญญาณอันมีความเสื่อมไปเปนธรรมดาวา  วิญญาณมีความเสื่อมไป 
เปนธรรมดา  ยอมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงวิญญาณ  อันมีความเกิดข้ึน 
และความเส่ือมไปเปนธรรมดาวา  วิญญาณมีความเกิดข้ึนและความ 
เสื่อมไปเปนธรรมดา  ดกูอนภิกษุ  นี้เรยีกวา  วิชชา  และบุคคลเปน 
ผูประกอบไปดวยวิชชา  ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล. 
                                      จบ  สมุทยธรรมสูตรที่  ๑ 
หมายเหตุ    อรรถกถาอวิชชาวรรคท่ี  ๓  ตั้งแตสูตรท่ี  ๑  ถึงสูตรท่ี  ๑๐ 
ทานแกรวมกนัไว  โปรดดูตอนทายของวรรคนี้  
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                    ๒.  สมุทยธรรมสูตรท่ี  ๒   
 
             วาดวยความหมายของอวิชชา  
 
           [๓๒๒]   สมัยหนึ่งทานพระสารีบุตร     และทานพระมหาโกฏฐิตะ 
อยู   ณ   ปาอิสิปตนมฤคทายวัน   กรงุพาราณสี.   ครั้งน้ันแล   ทาน- 
พระมหาโกฏฐิตะ ออกจากท่ีพักในเวลาเย็น ไดเขาไปหาทานพระสารีบุตร 
ถึงท่ีอยู   ฯลฯ   ไดถามทานพระสารีบุตรวา   ดูกอนทานพระสารีบุตร 
ที่เรียกวา  อวชิชา  อวิชชา  ดังนี้  อวิชชา  เปนไฉนหนอแล  และบุคคล 
เปนผูประกอบดวยอวิชชา  ดวยเหตุเพียงเทาไร  ? 
           ทานพระสารีบุตรตอบวา  ดูกอนทานผูมีอายุ... ดูกอนทานผูมีอายุ 
นี้เรียกวา   อวิชชา   และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา   ดวยเหตุเพียร 
เทาน้ีแล. 
                                        จบ  สมุทยธรรมสูตรที่  ๒ 
 
                       ๓.  สมุทยธรรมสูตรท่ี  ๓ 
 
                  วาดวยความหมายของวิชชา 
 
           [๓๒๓]   สมัยหน่ึง   ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิตะ 
อยู  ณ  ปาอิสิปตนมฤคทายวัน  กรุงพาราณสี   ครั้งน้ันแล  ทานพระ- 
มหาโกฏฐิตะออกจากท่ีพักในเวลาเย็น  ไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู 
ฯลฯ  แลวไดกลาวคํานี้กะทานพระสารีบุตรวา  ดูกอนทานพระสารีบุตร 
ที่เรียกวา   วชิชา   วิชชา   ดังน้ี   วิชชาเปนไฉนหนอแล   และบคุคลเปน 
ผูประกอบดวยวิชชา  ดวยเหตุเพียงเทาไร  ?  
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           ทานพระสารีบุตร  ตอบวา ดกูอนทานผูมีอายุ... ดกูอนทานผูมีอายุ    
นี้เรียกวา วิชชา และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา  ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล. 
                                   จบ  สมุทยธรรมสูตรที่  ๓ 
 
                             ๔.  อัสสาทสูตรท่ี  ๑ 
 
             วาดวยความหมายของอวิชชา 
 
           [๓๒๔]   เหตุเกิด    (ของพระสูตร)    ก็เปนเชนนั้นแหละ.   ทาน 
พระมหาโกฏฐิตะ    นั่ง    ณ    ที่ควรสวนขางหน่ึง    แลวไดถามทาน- 
พระสารีบุตรวา  ดูกอนทานพระสารีบุตร  ที่เรียกวา  อวิชชา  อวิชชา 
ดังน้ี    อวิชชาเปนไฉนหนอแล     และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา 
ดวยเหตุเพียงเทาไร ? 
           ทานพระสารีบุตรตอบวา  ดูกอนทานผูมีอายุ  ปุถชุนผูไมไดสดับ 
แลวในโลกน้ี  ยอมไมรูชัดตามความเปนจริง   ซึ่งคุณ  โทษ   และอุบาย 
เปนเครื่องสลัดออกแหงรูป   ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงคุณ  โทษ 
และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงเวทนา...  แหงสญัญา...  แหงสังขาร... 
แหงวิญญาณ    ดูกอนทานผูมีอายุ    นี้เรียกวา   อวิชชา    และบุคคลเปน 
ผูประกอบดวยอวิชชา  ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล. 
                                              จบ  อัสสาทสูตรที่  ๑ 
 
                            ๕.   อัสสาทสูตรท่ี  ๒ 
 
                วาดวยความหมายของวิชชา 
 



           [๓๒๕]   เหตุเกิด   (ของพระสูตร)   ก็เปนเชนนั้นแหละ.   ทาน- 
พระมหาโกฏฐิตะ นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง แลวไดถามทานพระสารีบุตร  
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วา ดูกอนทานพระสารีบุตร ที่เรียกวา วิชชา วิชชา ดังน้ี วิชชาเปนไฉน   
หนอแล  และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา  ดวยเหตุเพียงเทาไร  ?  
           ทานพระสารีบุตร   ตอบวา   ดูกอนทานผูมีอายุ   อริยสาวกผูได 
สดับแลวในธรรมวินัยนี้     ยอมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงคุณ        โทษ 
และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงรูป      ยอมรูชัดตามความเปนจริง 
ซึ่งคุณ  โทษ  และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงเวทนา...  แหงสัญญา... 
แหงสังขาร...     แหงวิญญาณ      ดกูอนทานผูมีอายุ     นี้เรียกวา     วิชชา 
และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา  ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล. 
                                         จบ  อัสสาทสูตรที่  ๒ 
 
                     ๖.  สมุทยธรรมสูตรท่ี  ๑   
 
            วาดวยความหมายของอวิชชา 
 
           [๓๒๖]    เหตุเกิด     (ของพระสูตร)    ก็เปนเชนนั้นแหละ.    ทาน- 
พระมหาโกฏฐิตะนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง แลวไดถามทานพระสารีบุตร 
วา  ดูกอนทานพระสารีบุตร  ที่เรียกวา  อวิชชา  อวชิชา  ดังนี้  อวิชชา 
เปนไฉนหนอแล และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา ดวยเหตุเพียงเทาไร ?  
           ทานพระสารีบุตรตอบวา  ดูกอนทานผูมีอายุ   ปถุุชนผูไมไดสดับ 
แลวในโลกน้ี ยอมไมรูชดัตามความเปนจริง ซึ่งความเกิดข้ึน ความดับไป 
คุณ  โทษ   และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงรูป   ยอมไมรูชัดตามความ 
เปนจริง  ซึ่งความเกิดข้ึน  ความดับไป  คุณ  โทษ  และอุบายเปนเครื่อง 
สลัดออกแหงเวทนา...     แหงสัญญา...     แหงสังขาร...     แหงวิญญาณ 
ดูกอนทานผูมีอายุ    นี้เรยีกวา    อวิชชา    และบุคคลเปนผูประกอบดวย 
อวิชชา  ดวยเหตุเพียงเทานี้แล. 



                                         จบ  สมุทยธรรมสูตรที่  ๑ 
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                 ๗.  สมุทยธรรมสูตรท่ี ๒     
 
            วาดวยความหมายของวิชชา  
 
           [๓๒๗]   เหตุเกิด     (ของพระสูตร)     ก็เปนเชนนั้นแล.     ทาน 
พระมหาโกฏฐิตะนั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง แลวไดถามทานพระสารีบุตร 
วา ดูกอนทานพระสารีบุตร ที่เรียกวา  วิชชา  วิชชา ดังน้ี วิชชาเปนไฉน 
หนอแล  และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา  ดวยเหตุเพียงเทาไร  ? 
           ทานพระสารีบุตรตอบวา    ดกูอนทานผูมีอายุ     อริยสาวกผูได 
สดับแลวในพระธรรมวินัยนี้ ยอมรูชดัตามความเปนจริงซ่ึงความเกิดข้ึน 
ความดับไป   คุณ   โทษ   และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงรูป   ยอมรูชัด 
ตามความเปนจริงซ่ึงความเกิดข้ึน  ความดับไป  คุณ  โทษ  และอุบาย 
เปนเครื่องสลัดออกแหงเวทนา... แหงสัญญา... แหงสังขาร... แหงวิญญาณ 
ดูกอนทานผูมีอายุ  นี้เรียกวาวิชชา  และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา 
ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล. 
                                     จบ  สมุทยธรรมสูตรที่  ๒ 
 
                           ๘.  โกฏฐิตสูตรท่ี  ๑ 
 
วาดวยความหมายของอวิชชา  และวชิชา 
 
           [๓๒๘]   สมัยหน่ึง     ทานพระสารีบุตรและทานมหาโกฏฐิตะ 
อยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี ครั้งน้ันแล ทานพระสารีบุตร 
ออกจากท่ีพักในเวลาเย็น     ไดเขาไปหาทานพระมหาโกฏฐิตะถึงท่ีอยู 
ฯลฯ แลวไดถามทานพระมหาโกฏฐิตะวา ดูกอนทานโกฏฐิตะ ที่เรียกวา 



อวิชชา  อวิชชา  ดังนี้ อวชิชาเปนไฉนหนอแล. และบุคคลเปนผูประกอบ 
ดวยอวิชชา  ดวยเหตุเพียงเทาไร ?  
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           ทานพระมหาโกฏฐิตะตอบวา   ดูกอนทานผูมีอายุ   ปถุุชนผูไมได   
สดับแลวในโลกนี ้   ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงคุณ    โทษ    และ  
อุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงรูป    ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงคุณ 
โทษ     และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงเวทนา...      แหงสัญญา... 
แหงสังขาร...  แหงวิญญาณ  ดูกอนทานผูมีอายุ  นี้เรียกวา  อวิชชา  และ 
บุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา  ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล. 
           [๓๒๙]   เมื่อทานพระมหาโกฏฐิตะกลาวอยางนี้แลว      ทาน- 
พระสารีบุตรจึงไดถามวา  ดูกอนทานโกฏฐิตะ  ที่เรียกวา  วชิชา  วิชชา 
ดังน้ี     วิชชาเปนไฉนหนอแล     และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา 
ดวยเหตุเพียงเทาไร ? 
           ทานพระมหาโกฏฐิตะตอบวา  ดูกอนทานผูมีอายุ  อริยสาวกผูได 
สดับแลวในธรรมวินัยนี้   ยอมรูชัดตามความเปนจริง     ซึ่งคุณ   โทษ 
และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงรูป      ยอมรูชัดตามความเปนจริง 
ซึ่งคุณ  โทษ  และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงเวทนา...  แหงสัญญา... 
แหงสังขาร...   แหงวิญญาณ   ดกูอนทานผูมีอายุ   นี้เรียกวาวิชชา   และ 
บุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา  ดวยเหตุเพียงเทานี้แล. 
                                        จบ  โกฏฐิตสูตรที่  ๑ 
 
                           ๙. โกฏฐติสูตรท่ี  ๒  
 
วาดวยความหมายของอวิชชา - วิชชา 
 
           [๓๓๐]   เหตุเกิด (แหงพระสูตร) ก็เปนเชนนั้นแล. ทานพระสารีบุตร 
นั่ง     ณ    ทีค่วรสวนขางหนึ่ง     แลวไดถามทานพระมหาโกฏิฐิตะวา 
ดูกอนทานโกฏฐิตะ  ที่เรยีกวา  อวิชชา  อวิชชา  ดงัน้ี  อวิชชาเปนไฉน  
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หนอแล  และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา  ดวยเหตุเพียงเทาไร  ?   
           ทานพระมหาโกฏฐิตะตอบวา   ดูกอนทานผูมีอายุ   ปถุุชนผูไมได 
สดับแลวในโลกนี ้ ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงความเกิด  ความดับ 
คุณ  โทษ  และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงรูป  ยอมไมรูชัดตามความ 
เปนจริง ซึ่งความเกิด  ความดับ  คุณ โทษ และอุบายเปนเครื่องสลัดออก 
แหงเวทนา... แหงสัญญา... แหงสังขาร... แหงวิญญาณ ดูกอนทานผูมีอายุ 
นี้เรียกวาอวิชชา    และบคุคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา    ดวยเหตุเพียง 
เทาน้ีแล. 
           [๓๓๑]   เมื่อทานมหาโกฏิฐิตะกลาวอยางนี้แลว  ทานพระสารีบุตร 
จึงไดถามวา  ดูกอนทานโกฏฐิตะ  ที่เรยีกวา  วิชชา  วิชชา  ดังนี้  วิชชา 
เปนไฉนหนอแล และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา ดวยเหตุเพียงเทาไร ? 
           ทานพระมหาโกฏฐิตะตอบวา     ดูกอนทานผูมีอายุ     อริยสาวก 
ผูไดสดับแลวในธรรมวินัยนี้      ยอมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงความเกิด 
ความดับ   คุณ   โทษ   และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงรูป   ยอมรูชัด 
ตามความเปนจริง   ซึ่งความเกิด   ความดับ   คุณ  โทษ   และอุบายเปน 
เครื่องสลัดออกแหงเวทนา...  แหงสัญญา...  แหงสังขาร...  แหงวิญญาณ 
ดูกอนทานผูมีอายุ   นี้เรียกวาวิชชา   และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา 
ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล. 
                                        จบ  โกฏฐิตสูตรที่  ๒ 
 
                        ๑๐.  โกฏฐติสูตรท่ี  ๓  
 
วาดวยความหมายของอวิชชา  และวชิชา  
 
           [๓๓๒]   เหตุเกิด    (แหงพระสูตร)    ก็เปนเชนนั้นแหละ.    ทาน- 



พระสารีบุตร นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง แลวไดถามทานพระมหาโกฏฐิตะ  
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วา  ดูกอนโกฏฐิตะ ที่เรียกวา อวิชชา อวิชชา ดังน้ี อวิชชาเปนไฉนหนอแล   
และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา  ดวยเหตุเพียงเทาไร  ? 
          ทานพระมหาโกฏฐิตะกลาววา    ดูกอนทานผูมีอายุ     ปถุุชนผู  
ไมไดสดับแลวในโลกน้ี ยอมไมรูชัดซึ่งรูป  ยอมไมรูชัดซึ่งเหตุเกิดแหงรูป 
ยอมไมรูชัดซึ่งความดับแหงรูป   ยอมไมรูชัดซึ่งขอปฏิบัติ    เครื่องใหถึง 
ความดับแหงรูป ยอมไมรูชัดซึ่งเวทนา... ซึ่งสัญญา... ซึ่งสังขาร...  ซึ่ง 
วิญญาณ   ยอมไมรูชัดซึง่เหตุเกิดแหงวิญญาณ  ยอมไมรูชัดซึง่ความดับ 
แหงวิญญาณ ยอมไมรูชัดซึ่งขอปฏิบัติ เครื่องใหถึงความดับแหงวิญญาณ 
ดูกอนทานผูมีอายุ    นี้เรยีกวา    อวิชชา    และบุคคลเปนผูประกอบดวย 
อวิชชา  ดวยเหตุเพียงเทานี้แล. 
           [๓๓๓]   เมื่อทานมหาโกฏฐิตะ กลาวอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตร 
จึงไดกลาวคําน้ี     กะทานพระมหาโกฏฐิตะวา     ดูกอนทานโกฏฐิตะ 
ที่เรียกวา   วชิชา   วิชชา   ดังน้ี    วิชชาเปนไฉนหนอแล   และบุคคลเปน 
ผูประกอบดวยวิชชา    ดวยเหตุเพียงเทาไร    ?    ทานพระมหาโกฏฐิตะ 
ตอบวา     ดกูอนทานผูมีอายุ     อริยสาวกผูไดสดับแลวในธรรมวินัยนี้ 
ยอมรูชัดซึ่งรปู  ยอมรูชัดซ่ึงเหตุเกิดแหงรูป ยอมรูชัดซึ่งความดับแหงรูป 
ยอมรูชัดซึ่งขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับแหงรูป  ยอมรูชัดซ่ึงเวทนา...  
ซึ่งสัญญา...ซึ่งสังขาร...ซึ่งวิญญาณ  ยอมรูชัดซึ่งเหตุเกิดแหงวิญญาณ 
ยอมรูชัดซึ่งความดับแหงวิญญาณ     ยอมรูชัดซึ่งขอปฏิบัติเครื่องใหถึง 
ความดับแหงวิญญาณ   ดูกอนทานผูมีอายุ   นี้เรียกวาวิชชา   และบุคคล 
เปนผูประกอบดวยวิชชา  ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล.  
                                      จบ  โกฏฐิตสูตรที่  ๓ 
                               จบ  อวิชชาวรรค  
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                        อรรถกถาอวิชชาวรรค    
 
อรรถกถาสูตรที่ ๑  ถึงสูตรท่ี  ๑๐ เริม่ดวยสมุทยธรรมสูตร 
 
           อวิชชาวรรค   มีความหมายงายท้ังน้ัน.   ก็ในวรรคน้ี   พระผูมี- 
พระภาคเจา  ตรัสสัจจะ  ๔  ไวในทุก ๆ สูตร  (คือแตสูตรที่  ๑ -  ถึง 
สูตรที่   ๑๐)  แล. 
                                 จบ  อรรถกถาอวิชชาวรรคที่  ๓ 
 

                        รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 
           ๑.  สมุทยธรรมสตูรท่ี  ๑  ๒.  สมุทยธรรมสูตรท่ี  ๒  ๓.  สมุทย- 
ธรรมสูตรท่ี  ๒  ๔. อัสสาทสูตรท่ี  ๑  ๕.  อัสสาทสูตรท่ี  ๒  ๖.  สมุทย- 
ธรรมสูตรท่ี  ๑     ๗.  สมทุยธรรมสูตรที่  ๒   ๘.  โกฏฐิตสูตรท่ี  ๑ 
๙.  โกฏฐิตสตูรท่ี  ๒  ๑๐.  โกฏฐิตสูตรท่ี  ๓.      
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                             กุกกุฬวรรคท่ี  ๔   
 
                                ๑.  กกุกุฬสูตร 
 
            วาดวยขันธ  ๕  เปนของรอน  
 
           [๓๓๔]   กรุงสาวัตถี.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    รูป  เปนของรอน 
เวทนาเปนของรอน  สัญญาเปนของรอน  สังขารเปนของรอน  วิญญาณ 
เปนของรอน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ 
ยอมเบื่อหนายแมในรูป    ยอมเบื่อหนายแมในเวทนา    ยอมเบื่อหนายแม 
ในสัญญา    ยอมเบื่อหนายแมในสังขาร    ยอมเบื่อหนายแมในวิญญาณ 
เมื่อเบื่อหนาย     ยอมคลายกําหนัด     เพราะคลายกําหนัดจึงหลุดพน 
เมื่อหลุดพนแลว  ยอมมีญาณหย่ังรูวา  หลุดพนแลว  รูชัดวา  ชาติสิ้นแลว 
พรหมจรรยอยูจบแลว    กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว    กิจอ่ืนเพ่ือความเปน 
อยางนี้มิไดมี. 
                                          จบ  กุกกฬุสูตรที่  ๑ 
 
                              ๒.  อนิจจสูตรท่ี  ๑   
 
      วาดวยละฉันทะในสิง่ท่ีเปนอนิจจัง 
 
           [๓๓๕]   กรุงสาวัตถี.            ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลาย 
พึงละฉันทะในส่ิงท่ีไมเที่ยงเสีย.   ก็อะไรเปนสิ่งท่ีไมเที่ยง   ?   รูปเปนสิ่ง 
ที่ไมเที่ยง   เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในรูปนั้นเสีย   เวทนา...   สัญญา... 
สังขาร...     วิญญาณเปนส่ิงท่ีไมเที่ยง     เธอทั้งหลายพึงละฉันทะใน 



วิญญาณนั้นเสีย. 
                                                จบ  อนิจจสูตรที่  ๑ 
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                           ๓.  อนิจจสูตรท่ี  ๒   
 
วาดวยการละราคะในสิ่งท่ีเปนอนิจจัง  
 
           [๓๓๖]   กรุงสาวัตถี.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลาย 
พึงละราคะในส่ิงท่ีไมเที่ยงเสีย   ก็อะไรเปนสิ่งท่ีไมเที่ยง   ?   รูปเปนสิ่งท่ี 
ไมเที่ยง    เธอท้ังหลายพึงละราคะในรูปนั้นเสีย    เวทนา...    สญัญา... 
สังขาร...     วิญญาณ     เปนสิ่งท่ีไมเที่ยง     เธอทัง้หลายพึงละราคะใน 
วิญญาณนั้นเสีย. 
                                             จบ  อนิจจสูตรที่  ๒ 
 
                                ๔.  อนิจจสูตรท่ี  ๓ 
 
วาดวยการละฉันทราคะในสิ่งท่ีเปนอนิจจัง 
 
           [๓๓๗]   กรุงสาวัตถี.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลายพึง 
ละฉันทราราคะในส่ิงท่ีไมเที่ยงเสีย    ก็อะไรเปนสิ่งท่ีไมเที่ยง    ?     รูปเปน 
สิ่งท่ีไมเที่ยง     เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในรูปนั้นเสีย     เวทนา... 
สัญญา...    สงัขาร...    วญิญาณ    เปนสิ่งท่ีไมเที่ยง    เธอทั้งหลายพึงละ 
ฉันทราคะในวิญญาณนั้นเสีย. 
                                                 จบ  อนิจจสูตรที่  ๓ 
 
                                      ๕.  ทุกขสูตรท่ี  ๑ 
 
       วาดวยการละฉันทะในส่ิงท่ีเปนทุกข 



 
           [๓๓๘]   กรุงสาวัตถี.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลาย   
พึงละฉันทะในส่ิงท่ีเปนทุกขเสีย ก็อะไรเปนสิ่งท่ีเปนทุกข ?  รูปเปนสิ่งท่ี  
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เปนทุกข   เธอท้ังหลายพึงละฉันทะในรูปนั้นเสีย   เวทนา...   สัญญา...   
สังขาร...    วญิญาณ    เปนสิ่งท่ีเปนทุกข    เธอทั้งหลายพึงละฉันทะใน 
วิญญาณนั้นเสีย.  
                                           จบ  ทุกขสูตรที่  ๑ 
 
                             ๖.  ทุกขสูตรท่ี  ๒  
 
    วาดวยการละราคะในส่ิงท่ีเปนทุกข 
 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายพึงละราคะในสิ่งท่ีเปนทุกขเสีย 
ก็อะไรเปนสิ่งท่ีเปนทุกข   ?     รูปเปนสิ่งท่ีเปนทุกข    เธอทั้งหลายพึง 
ละราคะในรูปนั้นเสีย  เวทนา...  สัญญา...  สังขาร...  วิญญาณ  เปนสิ่งท่ี 
เปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละราคะในวิญญาณนั้นเสีย. 
                                             จบ  ทุกขสูตรที่  ๒ 
 
                               ๗.  ทกุขสูตรท่ี  ๓ 
 
วาดวยการละฉันทราคะในสิ่งท่ีเปนทุกข 
 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในสิ่งท่ีเปนทุกข 
เสีย   ก็อะไรเปนสิ่งท่ีเปนทุกข  ๆ.   รปูเปนสิ่งท่ีเปนทุกข  เธอท้ังหลายพึง 
ละฉันทราคะในรูปนั้นเสีย   เวทนา...    สัญญา...    สังขาร...    วิญญาณ 
เปนสิ่งท่ีเปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในวิญญาณนั้นเสีย. 
                                                จบ  ทุกขสูตรที่  ๓  
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                        ๘.  อนัตตสูตรท่ี  ๑   
 
วาดวยการละฉันทะในสิง่ท่ีเปนอนัตตา  
 
           [๓๓๙]   กรุงสาวัตถี.     ณ ที่นัน้แล.     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในส่ิงท่ีเปนอนัตตาเสีย     ก็อะไรเปนสิ่งท่ีเปน 
อนัตตา  ?  รูปเปนสิ่งท่ีเปนอนัตตา  เธอท้ังหลายพึงละฉันทะในรูปนั้นเสีย 
เวทนา...  สญัญา...  สังขาร...  วิญญาณ  เปนอนัตตา  เธอท้ังหลายพึงละ 
ฉันทะในวิญญาณนั้นเสีย. 
                                          จบ  อนัตตสูตรที่  ๑  
 
                             ๙.  อนตัตสูตรท่ี  ๒ 
 
     วาดวยการละราคะในส่ิงท่ีเปนอนัตตา 
 
           [๓๔๐]   กรุงสาวัตถี.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลาย 
พึงละราคะในส่ิงท่ีเปนอนัตตาเสีย  ก็อะไรเปนอนัตตา  ?  รูปเปนอนัตตา 
เธอทั้งหลายพึงละราคะในรูปนั้นเสีย    เวทนา...    สัญญา...     สังขาร... 
วิญญาณ  เปนอนัตตา  เธอท้ังหลายพึงละราคะในวิญญาณนั้นเสีย. 
                                             จบ  อนัตตสูตรที่  ๒ 
 
                                 ๑๐.  อนัตตสูตรท่ี  ๓ 
 
วาดวยการละฉันทราคะในสิ่งท่ีเปนอนัตตา 
 



           [๓๔๑]   กรุงสาวัตถี.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลาย 
พึงละฉันทราคะในสิ่งท่ีเปนอนัตตาเสีย    ก็อะไรเปนอนัตตา   ?    รูปเปน 
อนัตตา  เธอท้ังหลายพึงละฉันทราคะในรูปนั้นเสีย.  เวทนา...  สัญญา...  
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สังขาร...  วญิญาณ  เปนอนัตตา  เธอท้ังหลายพึงละฉันทราคะในวิญญาณ   
นั้นเสีย. 
                                         จบ  อนัตตสูตรที่  ๓ 
 
                       ๑๑.  กุลปุตตสูตรท่ี  ๑   
 
     วาดวยธรรมอันสมควรแกกุลบุตร  
 
           [๓๔๒]   กรุงสาวัตถี.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    การอยูที่มากดวย 
ความเบื่อหนายในรูป   ในเวทนา   ในสัญญา   ในสังขาร   ในวิญญาณนี้ 
ยอมเปนธรรมสมควรแกกุลบุตรผูบวชดวยศรัทธา      ผูอยูมากดวย 
ความเบื่อหนายในรูป   ในเวทนา   ในสัญญา   ในสังขาร   ในวิญญาณ 
ยอมกําหนดรูซึ่งรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  เมื่อกําหนดรูซึ่ง 
รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ยอมหลุดพนไปจากรูป  เวทนา 
สัญญา  สังขาร  วิญญาณ   จากชาติ   ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข 
โทมนัส อุปายาส เราตถาคตกลาววา  ยอมหลุดพนไปจากทุกข. 
                                             จบ  กลุปตุตสูตรที่  ๑ 
 
                             ๑๒.  กลุปุตตสูตรท่ี  ๒ 
 
          วาดวยธรรมอันสมควรแกกุลบุตร 
 
           [๓๔๓]     กรุงสาวัตถี.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     การพิจารณา 
เห็นความไมเที่ยงในรูป  ในเวทนา  ในสัญญา  ในสังขาร  ในวญิญาณอยู 
นี้ยอมเปนธรรมสมควรแกกุลบุตรผูบวชดวยศรทัธา    เมื่อพิจารณาเห็น 



ความไมเที่ยงในรูป   ในเวทนา   ในสญัญา   ในสังขาร   ในวิญญาณอยู 
ยอมกําหนดรูซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  เมื่อกําหนดรูซึ่งรูป  
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เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณอยู  ยอมหลุดพนไปจากรูป  เวทนา สัญญา   
สังขาร  วิญญาณ  จากชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข โทมนัส 
อุปายาส  เราตถาคตกลาววา  ยอมหลุดพนไปจากทุกข.  
                                          จบ  กุลปุตตสูตรที่  ๒ 
 
                           ๑๓.  กุลปุตตสูตรท่ี  ๓   
 
         วาดวยธรรมอันสมควรแกกุลบตุร 
 
          [๓๔๔]   กรุงสาวัตถี.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     การพิจารณา 
เห็นความเปนทุกข  ในรปู  ในเวทนา  ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยูนี้ 
ยอมเปนธรรมสมควรแกกุลบุตรผูบวชดวยศรัทธา    ฯลฯ    เราตถาคต 
กลาววา ยอมหลุดพนไปจากทุกข. 
                                              จบ  กุลปุตตสูตรที่  ๓ 
 
                             ๑๔.  กลุปุตตสูตรท่ี  ๔ 
 
          วาดวยธรรมอันสมควรแกกุลบุตร 
 
           [๓๔๕]    กรุงสาวัตถี.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     การพิจารณา 
เห็นความเปนอนัตตาในรูป  ในเวทนา  ในสัญญา   ในสังขาร  ในวิญญาณ 
อยูนี้  ยอมเปนธรรมสมควรแกกุลบุตรผูบวชดวยศรัทธา   เมื่อพิจารณา 
เห็นอนัตตาในรูป  ในเวทนา  ในสัญญา  ในสังขาร  ในวิญญาณอยู  ยอม 
กําหนดรูซึ่งรูป  เวทนา   สัญญา   สังขาร  วิญญาณ  เมื่อกําหนดรูซึ่งรูป 
เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ยอมหลุดพนไปจากรูป  เวทนา  สัญญา  
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สังขาร  วิญญาณ  จากชาติ  ชรา  มรณะ   โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข โทมนัส   
อุปายาส เราตถาคตกลาววา  ยอมหลุดพนไปจากทุกข.  
                                      จบ  กลุปุตตสูตรที่  ๔ 
 
                       อรรถกถากุกกุฬวรรค  
 
          พึงทราบวินิจฉัยในกุกกุฬสูตรท่ี  ๑ แหงกุกกุฬวรรค ดังตอไปนี้ :- 
          บทวา  กุกฺกุฬ  แปลวารอน  คือ  ไฟติดโชน. ในสูตรนี้ พระผูม-ี  
พระภาคเจา     ตรัสลักษณะของทุกข    ที่มีความเรารอนมากไววา 
เหมือนกองเถา. 
           ในสตูรที่เหลือ      พระผูมีพระภาคเจาแยกตรัสลักษณะเหลาน้ี 
ทั้งหมดมีอนิจจลักษณะเปนตน ไวตามอัธยาศัยของบุคคลแล.          
                                   จบ  อรรถกถากุกกุฬวรรคที่  ๔ 
 

                          รวมพระสูตรทีม่าในวรรคนี้คือ 
           ๑.  กกุกุฬสูตร  ๒.  อนิจจสูตรท่ี  ๑    ๓.  อนิจจสูตรท่ี  ๒    ๔. 
อนิจจสูตรท่ี ๓  ๕. ทุกขสตูรท่ี ๑   ๖. ทกุขสูตรท่ี ๒    ๗. ทุกขสตูรท่ี ๓ 
๘. อนัตตสูตรท่ี ๑    ๙. อนัตตสูตรท่ี ๒   ๑๐. อนัตตสูตรท่ี ๓    ๑๑. กุล- 
ปุตตสุตรท่ี ๑   ๑๒.  กุลปุตตสูตรท่ี  ๒  ๑๓.  กุลปุตตสูตรท่ี  ๓   ๑๔.   
กุลปุตตสูตรที่  ๔.  
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                               ทิฏฐวิรรคท่ี  ๕    
 
                          ๑.  อัชฌัตติกสูตร  
 
    วาดวยเหตุแหงสุขและทุกขภายใน   
 
           [๓๔๖]   กรุงสาวัตถี.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เมื่ออะไรมีอยู  เพราะอาศัยอะไร  สุขและทุกขภายในจึง 
เกิดข้ึน   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ธรรมของ 
ขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อรูปมีอยู   เพราะอาศัยรูป   สุขและ 
ทุกขภายในจึงเกิดข้ึน   เมื่อเวทนามีอยู...  เมื่อสัญญามีอยู...  เมื่อสังขาร 
มีอยู... เมื่อวิญญาณมีอยู    เพราะอาศัยวิญญาณ สุขและทุกขภายในจึง 
เกิดข้ึน. 
           [๓๔๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ัน 
เปนไฉน รูปเที่ยงหรอืไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยง  พระเจาขา. 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ? 
           ภิ.   เปนทุกข พระเจาขา. 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
สุขและทุกขภายในพึงบังเกิดข้ึน เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ  ? 
           ภิ.  ไมใชเชนนั้น พระเจาขา. 
           ภ.  เวทนา  สัญญา  สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยง พระเจาขา.  
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           ภ.    ก็สิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา  ?    
           ภิ.   เปนทุกข พระเจาขา 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  
สุขและทุกขภายในพึงเกิดข้ึน เพราะไมอาศัยสิ่งน้ันบางหรือ ?  
           ภิ.  ไมใชเชนนั้น พระเจาขา. 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผูไดสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้ 
ฯลฯ  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี . 
                                        จบ  อัชฌัตติกสูตรที่  ๑ 
 
                      อรรถกถาทิฏฐิวรรคท่ี ๕ 
 
              อรรถกถาอัชฌัตติกสูตรท่ี  ๑  
 
           ทิฏฐิวรรคท่ี  ๕      สูตรที ่ ๑  คําวา  กึ  อุปาทาย  ไดแก  เพราะ  
อาศัยอะไร. 
                                จบ  อรรถกถาอัชฌัตติกสูตรที่  ๑ 
 
                                  ๒.   เอตังมมสูตร  
 
วาดวยเหตุแหงการยึดมัน่วาเปนของเรา  
 
           [๓๔๘]   กรุงสาวัตถี.          พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดมั่นอะไร 
บุคคลจึงตามเห็นวา    นัน่ของเรา    เราเปนนั่น    นั่นเปนตัวตนของเรา  
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ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมของขาพระองค   
ทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อมีรูปอยู   เพราะอาศัยรูป   เพราะ  
ยึดมั่นรูป  บคุคลจึงตามเห็นวา  นั่นของเรา  เราเปนนั่น  นั่นเปนตัวตน 
ของเรา     เมือ่เวทนามีอยู...     เมื่อสัญญามีอยู...     เมื่อสังขารมีอยู... 
เมื่อวิญญาณมีอยู    เพราะอาศัยวิญญาณ เพราะยึดม่ันวิญญาณ บุคคล 
จึงตามเห็นวา นั่นของเรา  เรา  เปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา. 
           [๓๔๙]   ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลายจะสําคัญความ 
ขอน้ันเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ? 
           ภิ.  ไมเที่ยง พระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา  ? 
           ภิ.  เปนทุกข พระเจาขา. 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
บุคคลพึงตามเห็นวา   นั่นของเรา  เราเปนนั่น      นั่นเปนตัวตนของเรา 
เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ. 
           ภิ.  ไมใชเชนนั้น พระเจาขา. 
           ภ.  เวทนา  สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยง  พระเจาขา. 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ? 
           ภิ.   เปนทุกข พระเจาขา. 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  
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บุคคลพึงตามเห็นวา    นัน่ของเรา    เราเปนนั่น    นั่นเปนตัวตนของเรา   
เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ  ? 
           ภิ.  ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.  
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผูไดสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้ 
ฯลฯ  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
                                    จบ  เอตังมมสูตรที่  ๒ 
 
           อรรถกถาเอตังมมสูตรท่ี   ๒  
 
           ในสูตรที่   ๒   คําวา   ก ึ  อภินิวสิฺส   ไดแก   เพราะยึดมั่นอะไร 
อธิบายวา กระทําใหเปนปจจัย.  
                              จบ  อรรถกถาเอตังมมสูตรที่  ๒ 
 
                              ๓.  เอโสอัตตสูตร  
 
                 วาดวยเหตุแหงสัสสตทิฏฐิ  
 
         [๓๕๐]    กรุงสาวัตถี.         พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามภิกษุ 
ทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่ออะไรมีอยู    เพราะอาศัยอะไร 
เพราะยึดมั่นอะไร    จึงเกิดมีทิฏฐิอยางนี้วา.    ตนกอั็นนั้น   โลกก็อันนั้น 
เรานั้นละโลกนี้ไปแลว จักเปนผูเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความไมเปลี่ยนแปลง 
เปนธรรมดา     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ 
ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย  มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ  
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           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อรูปมีอยู   เพราะอาศัยรูป   เพราะ    
ยึดมั่นรูป   จึงเกิดมีทิฏฐิอยางนี้วา   ตนก็อันนั้น   โลกก็อันนั้น   เรานั้น 
ละโลกนี้ไปแลว   จักเปนผูเที่ยง   ยั่งยืน   มั่นคง   มีความไมเปลี่ยนแปลง 
เปนธรรมดา   เมื่อเวทนามีอยู...   เมื่อสัญญามีอยู...   เมื่อสังขารมีอยู... 
เมื่อวิญญาณมีอยู  เพราะอาศัยวิญญาณ เพราะยึดม่ันวิญญาณ จึงเกิดมี 
ทิฏฐิอยางนี้วา  ตนก็อันนั้น โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกนี้ไปแลว  จักเปน 
ผูเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา. 
           [๓๕๑]   ภ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลายจะสําคัญความ 
ขอน้ันเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยง พระเจาขา. 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา  ? 
           ภิ.  เปนทุกข พระเจาขา. 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
พึงเกิดมีทิฏฐิอยางนี้วา  ตนก็อันนั้น โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกนี้ไปแลว 
จักเปนผูเที่ยง  ยั่งยืน  มั่นคง  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  เพราะไม 
อาศัยสิ่งนั้นบางหรือ ? 
           ภิ.  ไมใชเชนนั้น พระเจาขา . 
           ภ.  เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ? 
           ภิ.  ไมเที่ยง  พระเจาขา . 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา  ? 
           ภิ.  เปนทุกข พระเจาขา . 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  
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พึงเกิดมีทิฏฐิอยางนี้วา  ตนก็อันนั้น โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกนี้ไปแลว   
จักเปนผูเที่ยง     ยั่งยืน     มั่นคง     มีความไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา 
เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ  ?   
           ภิ.  ไมใชเชนนั้น พระเจาขา. 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผูไดสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้ 
ฯลฯ  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
                                    จบ  เอโสอัตตสูตรที่  ๓ 
 
            อรรถกถาเอโสอัตตสูตรท่ี  ๓  
 
           ในสตูรที่  ๓  เปนตน  คําวา   ทิฏฐิ    เปนตน  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสดวยอัธยาศัยของบุคคล. 
                          จบ  อรรถกถาเอโสอัตตสูตรที่  ๓ 
 
                         ๔.  โนจเมสิยาสูตร๑  
 
            วาดวยเหตุแหงนัตถิกทิฏฐิ  
 
         [๓๕๒]   กรุงสาวัตถี.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา   ดูกอน- 
ภิกษุทั้งหลาย    เมื่ออะไรมีอยู    เพราะอาศัยอะไร    เพราะยึดมั่นอะไร 
จึงเกิดมีทิฏฐิอยางนี้วา      เราไมพึงมี      และบริขารของเราไมพึงมี 
เราจักไมมี     บริขารของเราจักไมมี     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา 
๑. สูตรท่ี ๔-๙ ไมมีอรรถกถาแก  
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ขาแตพระองคผูเจริญ     ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย     มีพระผูมี-   
พระภาคเจาเปนรากฐาน  ฯลฯ 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อรูปมีอยู   เพราะอาศัยรูป   เพราะ  
ยึดมั่นรูป   จึงเกิดมีทิฏฐิอยางนี้วา   เราไมพึงมี   บรขิารของเราไมพึงมี 
เราจักไมมี  บริขารของเราจักไมมี  เมื่อเวทนามีอยู...  เมื่อสัญญามีอยู... 
เมื่อสังขารมีอยู...    เมื่อวิญญาณมีอยู    เพราะอาศัยวิญญาณ    เพราะ 
ยึดมั่นวิญญาณ   จึงเกิดมีทิฏฐิอยางนี้วา   เราไมพึงมีและบริขารของเรา 
ไมพึงมี   เราจักไมมี   บรขิารของเราจักไมมี 
           [๓๕๓]   ภ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลายจะสําคัญความ 
ขอน้ันเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยง  พระเจาขา. 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง  ส่ิงน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา  ? 
           ภิ.  เปนทุกข พระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
พึงเกิดมีทิฏฐิอยางนี้วา     เราไมพึงมี     และบริขารของเราไมพึงมี 
เราจักไมมี  บริขารของเราจักไมมี  เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ  ? 
           ภิ.  ไมใชเชนนั้น พระเจาขา. 
           ภ.  เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ? 
           ภิ.  ไมเที่ยง  พระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา  ? 
           ภิ.  เปนทุกข พระเจาขา.  
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           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา   
พึงเกิดมีทิฏฐิอยางนี้วา     เราไมพึงมี     และบริขารของเราไมพึงมี 
เราจักไมมี บริขารของเราจักไมมี เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ  ?   
           ภิ.  ไมใชเชนนั้น พระเจาขา. 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผูไดสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้ 
ฯลฯ  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
                                       จบ  โนจเมสิยาสูตรที่  ๔ 
 
                             ๕.  มิจฉาทิฏฐิสูตร 
 
                วาดวยเหตุแหงมิจฉาทิฏฐ ิ
 
           [๓๕๔]    กรุงสาวัตถี.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เมื่ออะไรมีอยู  เพราะอาศัยอะไร  เพราะยึดมั่นอะไร 
จึงเกิดมีมิจฉาทิฏฐิ  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ธรรมของขาพระองค 
           ภ.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เมื่อรูปแลมีอยู     เพราะอาศัยรูป 
เพราะยึดมั่นรูป  จึงเกิดมีมิจฉาทิฏฐิ เมื่อเวทนามีอยู...  เมื่อสัญญามีอยู... 
เมื่อสังขารมีอยู...  เมื่อวิญญาณมีอยู  เพราะอาศัยวิญญาณ    เพราะ 
ยึดมั่นวิญญาณ  จึงเกิดมีมิจฉาทิฏฐิ.   
           [๓๕๕]    ภ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลายจะสําคัญความ  
ขอน้ันเปนไฉน  รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง  ?  
           ภิ.   ไมเที่ยง  พระเจาขา. 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา  ?   
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           ภิ.  เปนทุกข พระเจาขา.  
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  
พึงเกิดมีมิจฉาทิฏฐิ เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ ? 
           ภิ.  ไมใชเชนนั้น พระเจาขา. 
           ภ.   เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ? 
           ภิ.  ไมเที่ยง  พระเจาขา . 
           ภ   กส็ิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ? 
           ภิ.  เปนทุกข พระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
พึงเกิดมีมิจฉาทิฏฐิ เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ ? 
           ภิ.  ไมใชเชนนั้น พระเจาขา. 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผูไดสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้ 
ฯลฯ  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
                                       จบ  มิจฉาทิฏฐิสูตรที่  ๕ 
 
                           ๖.  สักกายทิฏฐิสูตร 
 
               วาดวยเหตุแหงสักกายทิฏฐิ 
 
           [๓๕๖]     กรุงสาวัตถี.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    เมื่ออะไรมีอยู    เพราะอาศัยอะไร    เพราะยึดมั่นอะไร 
จึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ 
ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ  
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           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อรูปมีอยู   เพราะอาศัยรูป   เพราะ   
ยึดมั่นรูป    จึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ    เมื่อเวทนามีอยู...   เมื่อสัญญามีอยู... 
เมื่อสังขารมีอยู... เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะอาศัยวิญญาณ เพราะยึดมั่น  
วิญญาณ จึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ.                          
           [๓๕๗]   ภ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลายจะสําคัญความ 
ขอน้ันเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยง  พระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา  ? 
           ภิ.  เปนทุกข พระเจาขา. 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง  เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
พึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ   เพราะไมอาศัยสิ่งน้ันบางหรือ ? 
           ภิ.  ไมใชเชนนั้น พระเจาขา. 
           ภ.   เวทนา  สัญญา  สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.   ไมเที่ยง  พระเจาขา. 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ? 
           ภิ.  เปนทุกข พระเจาขา. 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
พึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ  ? 
           ภิ.  ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.         
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผูไดสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้. 
ฯลฯ  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
                                        จบ  สักกายทิฏฐิสูตรที่  ๖  
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                         ๗.  อัตตานุทิฏฐิสูตร   
 
             วาดวยเหตุแหงอัตตานุทิฏฐิ  
 
           [๓๕๘]     กรุงสาวัตถี.     พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่ออะไรมีอยู   เพราะอาศัยอะไร    เพราะยึดมั่น 
อะไร   จึงเกิดอัตตานุทิฏฐิ   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อรูปมีอยู   เพราะอาศัยรูป   เพราะ 
ยึดมั่นรูป    จึงเกิดมีอัตตานุทิฏฐิ    เมื่อเวทนามีอยู...    เมื่อสัญญามีอยู... 
เมื่อสังขารมีอยู...    เมื่อวิญญาณมีอยู    เพราะอาศัยวิญญาณ    เพราะ 
ยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดมีอัตตานุทิฏฐิ . 
           [๓๕๙]   ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลายจะสําคัญความ 
ขอน้ันเปนไฉน รปูเที่ยงหรือไมเที่ยง ? 
           ภิ.  ไมเที่ยง พระเจาขา . 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา  ? 
           ภิ.  เปนทุกข พระเจาขา . 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
พึงเกิดมีอัตตานุทิฏฐิ เพราะไมอาศัยสิ่งน้ันบางหรือ ? 
           ภิ.  ไมใชเชนนั้น พระเจาขา . 
           ภ.   เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง  ?  
           ภิ.  ไมเที่ยง  พระเจาขา . 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา  ?  
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           ภิ.  เปนทุกข พระเจาขา.   
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  
พึงเกิดมีอัตตานุทิฏฐิ เพราะไมอาศัยสิ่งน้ันบางหรือ  ? 
           ภิ.  ไมใชเชนนั้น พระเจาขา .                            
           ภ.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผูไดสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้ 
ฯลฯ  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี . 
                                  จบ  อัตตานุทิฏฐิสูตรที่  ๗ 
 
                       ๘.  อภินิเวสสูตรท่ี  ๑ 
 
              วาดวยเหตุแหงความยึดมั่น 
 
           [๓๖๐]   กรุงสาวัตถี.    พระผูมพีระภาคเจาตรัสถามวา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    เมื่ออะไรมีอยู    เพราะอาศัยอะไร    เพราะยึดมั่นอะไร 
จึงเกิดความพัวพันดวยสังโยชนและความยึดมั่น     ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย 
มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน  ฯลฯ 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อรูปมีอยู   เพราะอาศัยรูป   เพราะ 
ยึดมั่นรูป   จึงเกิดความพัวพันดวยสังโยชนและความยึดมั่น   เม่ือเวทนา 
มีอยู... เมื่อสัญญามีอยู...  เมื่อสังขารมีอยู...  เมื่อวิญญาณมีอยู   เพราะ 
อาศัยวิญญาณ  เพราะยึดมั่นวิญญาณ  จึงเกิดความพัวพันดวยสังโยชน 
และความยึดม่ัน 
           [๓๖๑]    ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลายจะสําคัญความ 
ขอน้ันเปนไฉน  รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?   
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           ภิ.  ไมเที่ยง  พระเจาขา.    
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา  ? 
           ภิ.  เปนทุกข พระเจาขา. 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
พึงเกิดความพัวพันดวยสังโยชนและความยึดมั่น    เพราะไมอาศัยสิ่งน้ัน 
บางหรือ ? 
           ภิ.  ไมใชเชนนั้น พระเจาขา. 
           ภ.  เวทนา  สัญญา  สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยง  พระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา  ? 
           ภิ.  เปนทุกข พระเจาขา.        
           ภ.   กส็ิ่งไดไมเท่ียง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
พึงเกิดความพัวพันดวยสังโยชนและความยึดมั่น    เพราะไมอาศัยสิ่งนั้น 
บางหรือ  ? 
           ภิ.  ไมใชเชนนั้น พระเจาขา. 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผูไดสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้ 
ฯลฯ  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี . 
                                     จบ  อภินิเวสสูตรที่  ๑ 
 
                        ๙.  อภินิเวสสูตรท่ี  ๒ 
 
               วาดวยเหตุแหงความยึดมั่น 
 
           [๓๖๒]   กรุงสาวัตถี.     พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา  
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดมั่นอะไร   
จึงเกิดความพัวพัน    และความหมกมุนดวยสังโยชน    และความยึดมั่น 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมของขาพระองค  
ทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อรูปมีอยู   เพราะอาศัยรูป   เพราะ 
ยืดมั่นรูป    จึงเกิดความพัวพันและความหมกมุนดวยสังโยชนและ 
ความยึดมั่น    เม่ือเวทนามีอยู...    เมื่อสัญญามีอยู...    เมื่อสังขารมีอยู...   
เมื่อวิญญาณมีอยู  เพราะอาศัยวิญญาณ  เพราะยึดมั่นวิญญาณ  จึงเกิด 
ความพัวพันและความหมกมุนดวยสังโยชนและความยึดมั่น.  
           [๓๖๓]   ภ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลายจะสําคัญความ 
ขอน้ันเปนไฉน  รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ? 
           ภิ.   ไมเที่ยง  พระเจาขา. 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา  ? 
           ภิ.  เปนทุกข พระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
พึงเกิดความพัวพัน      และความหมกมุนดวยสังโยชนและความยึดมั่น 
เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ  ? 
           ภิ.  มใิชเชนนั้น พระเจาขา. 
           ภ.   เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยง พระเจาขา.    
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ? 
           ภิ.  เปนทุกข พระเจาขา.  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาท่ี 422 

           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง   เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา   
พึงเกิดความพัวพันและความหมกมุนดวยสังโยชนและความยึดม่ัน 
เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ  ?  
           ภิ.  ไมใชเชนนั้น พระเจาขา . 
           ภ.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผูไดสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้ 
ฯลฯ  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
                                     จบ  อภินิเวสสูตรที่  ๒ 
 
                             ๑๐.  อานันทสูตร  
 
วาดวยส่ิงท่ีเปนอนิจจังและมิใชของเรา  
 
           [๓๖๔]    กรุงสาวัตถี.   ครั้งน้ันแล   ทานพระอานนท  เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ  ฯลฯ  ไดกราบ  ทูลพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอประทานพระวโรกาส  ขอพระผูมีพระภาคเจา 
จงทรงแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ      ซึ่งขาพระองคไดฟงแลว 
พึงเปนผูผูเดียว หลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเด่ียว 
อยาเถิด  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนอานนท  เธอจะสําคัญความ 
ขอน้ันเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?  
           อา.  ไมเที่ยง  พระเจาขา.                               
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา  ?  
           อา.  เปนทุกข พระเจาขา. 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
ควรหรือหนอท่ีจะตามเห็นสิ่งนั้นวา   นั่นของเรา    เราเปนนั่น   นั่นเปน 
ตัวตนของเรา.  
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           อา.  ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.       
           ภ.  เวทนา  สัญญา  สังขาร วิญญาณ  เที่ยงหรือไมเที่ยง  ?  
           อา.  ไมเที่ยง พระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?  
           อา.  เปนทุกข พระเจาขา . 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
ควรหรือหนอท่ีจะตามเห็นสิ่งนั้นวา   นั่นของเรา   เราเปนนั่น   นั่นเปน 
ตัวตนของเรา. 
           อา.  ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา. 
           [๓๖๕]    ภ.  ดูกอนอานนท เพราะเหตุนั้นแล รูปอยางใดอยางหน่ึง 
ทั้งท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปนภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี 
ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี  อยูในท่ีไกลก็ดี อยูในที่ใกลก็ด ีรูปทั้งหมดน้ัน 
เธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา  นั่นไมใชของเรา 
เราไมเปนนั่น   นั่นไมใชตัวตนของเรา   เวทนา...   สัญญา...   สงัขาร...    
วิญญาณ    อยางใดอยางหนึ่ง    ทั้งที่เปนอดีต    อนาคต    และปจจุบัน 
เปนภายในก็ดี  ภายนอกก็ดี  หยาบกด็ี  ละเอียดก็ดี  เลวก็ด ี ประณีตก็ดี 
อยูในที่ไกลก็ดี    อยูในทีใ่กลก็ด ี  วิญญาณท้ังหมดนั้น   เธอพึงเห็นดวย 
ปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น 
นั่นไมใชตัวตนของเรา  ดูกอนอานนท  อริยสาวกผูไดสดับแลว  เห็นอยู 
อยางนี้ ยอมเบ่ือหนายแมในรูป  แมในเวทนา แมในสัญญา  แมในสังขาร 
แมในวิญญาณ  เมื่อเบื่อหนาย   ยอมคลายกําหนัด   เพราะคลายกําหนัด 
จึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณ หยั่งรูวา  หลุดพนแลว  รูชัดวา  
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ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กจิท่ีควรทําทําเสร็จแลว  กจิอ่ืนเพ่ือ    
ความเปนอยางนี้มิไดมี. 
                                จบ  อานันทสูตรที่  ๑๐ 
 
                                   จบ   ทิฏฐิวรรคท่ี  ๕ 
 
          อรรถกถาอานันทสูตรท่ี  ๑๐  
 
           พึงทราบวินิจฉัยในบทวา    อปุสงฺกมิ    ในอานันทสูตรที่  ๑๐.    
พระอานนทเถระเห็นพวกภิกษุเหลาอ่ืน     ยังพระศาสดาใหบอก 
พระกรรมฐานขันธ     ๕     ประกอบแลวสืบตอแลวบรรลุพระอรหัตต 
แลวพยากรณพระอรหัตตในสํานักพระศาสดา  จึงคิดวา  แมเราก็จักยัง 
พระศาสดาใหตรัสบอกพระกรรมฐานขันธ  ๕    แลว    ประกอบอยู 
สืบตออยูบรรลุพระอรหัตตแลว    จักพยากรณพระอรหัตต   ดงัน้ี   จึง 
เขาไปเฝา. 
           ก็พระศาสดาแมไมทรงเห็นการละกิเลสทั้งหลายอันมรรค 
เบื้องบนพึงฆาของพระเถระ   ในเวลาท่ีพระองคยังทรงพระชนมอยู 
ก็ตรัสบอกดวยพระดําริวา    เราจักกําหนดดูจิตของภิกษุนี้.  ก็จิตของ 
พระเถระแมนั้นฟงมนสิการพระกรรมฐานครั้งหน่ึงหรือสองครั้งก็พึง 
ไปดวยคิดวา    เวลาน้ีเปนเวลาอุปฐากพระพุทธเจา.  พระอานนทเถระ 
นั้น มีธรรมเปนเครื่องบมวิมุตติ ยังจิตของทานใหราเริงอยู เปนผูประกอบ 
เนือง ๆ ในพระกรรมฐาน เกิดแลว  ดวยประการฉะน้ี.  
                              จบ  อรรถกถาอานันทสูตรที่  ๑๐ 
                          จบ  อรรถกถาทิฏฐิวรรคท่ี  ๕  
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                         รวมพระสูตรทีม่ีในวรรคนี้ คือ   

           ๑. อัชฌัตติกสูตร ๒. เอตังมมสูตร ๓.  เอโสอัตตสูตร ๔.  โนจ- 
เมสิยาสูตร ๕. มิจฉาทิฏฐิสูตร ๖. สักกายทิฏฐิสูตร ๗.   อัตตานุทิฏฐิสูตร  
๘.  อภินิเวสสูตรท่ี  ๑  ๙.  อภินิเวสสูตรท่ี ๒  ๑๐.  อานันทสูตร.  
 

                รวมวรรคที่มีในจุลลปณณาสกนี้  คือ 
           ๑.  อนัตวรรค ๒. ธรรมกถิกวรรค ๓. อวิชชาวรรค  ๔. กกุกุฬวรรค 
๕. ทิฏิฐิวรรคท่ี  ๕ 
                                            จบ  จุลลปณณาสก 
 

             รวมปณณาสกที่มีในขันธสังยุต  ๓  ปณณาสก 
                                                  จบ  ขันธสังยุต  
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                                  ๒.   ราธสังยุต    
 
                                 ปฐมวรรคท่ี  ๑ 
 
                                     ๑.  มารสูตร 
 
                                วาดวยขันธมาร 
 
           [๓๖๖]   กรุงสาวัตถี.    ครั้งน้ันแล     ทานพระราธะไดเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ     ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว 
นั่ง ณ ที่สมควร สวนขางหน่ึง ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระองคผูเจริญท่ีเรียกวา   มาร   มาร   ดังน้ี  ดวยเหตุมีประมาณ 
เทาไรหนอแล  จึงเรียกวามาร  ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   ดูกอนราธะ   เมื่อรูปมีอยู   มาร 
(ความตาย)  จึงมี  ผูทําใหตายจึงมี  ผูตายจึงมี  เพราะฉะนั้นแหละราธะ 
เธอจงพิจารณาเห็นรูปวา เปนมาร  เปนผูทําใหตาย  เปนผูตาย  เปนโรค. 
เปนหัวฝ  เปนลูกศร เปนความทุกข  เปนตัวทุกข บุคคลเหลาใดพิจารณา 
เห็นรูปนั้นอยางนี้    บุคคลเหลาน้ันชือ่วายอมเห็นชอบ    เมื่อเวทนามีอยู 
ฯลฯ   เมื่อสัญญามีอยู  ฯลฯ   เมื่อสังขารมีอยู   ฯลฯ   เมื่อวิญญาณมีอยู 
มารจึงมี   ผูทําใหตายจึงมี   ผูตายจึงมี   เพราะฉะน้ันแหละราธะ   เธอจง 
พิจารณาเห็นวิญญาณวาเปนมาร  เปนผูทําใหตาย  เปนผูตาย  เปนโรค 
เปนหัวฝ   เปนลูกศร   เปนความทุกข   เปนตัวทุกข   บุคคลเหลาใดเห็น 
วิญญาณนั้นอยางนี้ บุคคลเหลาน้ันชือ่วา  ยอมเห็นชอบ.  
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           รา.  ขาแตพระองคผูเจริญ   ก็ความเห็นชอบมีประโยชนอยางไร    
พระเจาขา ? 
           ภ.  ดกูอนราธะ   ความเห็นชอบมีประโยชนให เบื่อหนาย. 
           รา. ความเบื่อหนายมีประโยชนอยางไร  พระเจาขา  ?  
           ภ.  ดกูอนราธะ  ความเบื่อหนายมีประโยชนใหคลายกําหนัด. 
           รา. กค็วามคลายกําหนัดเลา มีประโยชนอยางไร พระเจาขา  ? 
           ภ.  ดกูอนราธะ ความคลายกําหนัดมีประโยชนใหหลุดพน. 
           รา. ความหลุดพนเลา มีประโยชนอยางไร พระเจาขา  ? 
           ภ.  ดกูอนราธะ ความหลุดพนมีประโยชนเพ่ือนิพพาน. 
           รา. นพิพานเลา  มีประโยชนอยางไร พระเจาขา  ? 
           ภ.  ดกูอนราธะ  เธอถามเลยปญหาไปเสียแลว  เธอไมอาจถือเอา 
ที่สุดของปญหาได    ดูกอนราธะ    อันพรหมจรรยเปนคุณชาติหยั่งลงสู 
นิพพาน มีนิพพานเปนที่สุด อันกุลบตุรยอมอยูประพฤติแล. 
                                             จบ  มารสูตร 
 
                           อรรถกถาราธสังยุต 
 
                             อรรถกถามารสูตร 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในมารสูตรท่ี  ๑ ดังตอไปนี้  :- 
           บทวา  มาโร  วา  อสฺส ความวา  ความตายพึงมี.  
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           บทวา มาเรตา  วา ความวา หรือสัตวผูถูกฆาตาย (พึงมี).    
           บทวา โย  วา ปน  มิยฺยติ ความวา  ก็หรือวา ผูใดตาย. 
           บทวา นิพฺพิทตฺถ ไดแก เพ่ือนิพพิทาญาณ.    
           บทวา  นิพฺพานตฺถา  ความวา ชื่อวาผลวิมุตตินี้มีอนุปาทานิพพาน 
เปนผล อธิบายวา เพ่ืออนุปาทานิพพาน. 
           บทวา  อจฺจสา  ความวา  เธอลวงเลย  (ปญหา) ไปแลว. 
           บทวา นิพฺพาโนคธ  ความวา  ต้ังอยูในนิพพาน อธิบายวา  ชื่อวา 
มรรคพรหมจรรยยอมเขาไปภายในนิพพาน หาลวงเลยนิพพานไปไดไม. 
           บทวา นิพฺพานปริโยสาน ความวา นิพพานเปนที่สุด คือ เปนผล 
สําเร็จ ไดแก เปนที่จบลงของมรรคพรหมจรรยนัน้. 
                                       จบ  อรรถกถามารสูตร 
 
                                       ๒.  สัตตสูตร 
 
                    วาดวยเหตุที่เรียกวาสัตว  
 
           [๓๖๗]   สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระวิหาร 
เชตวัน  อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.  ครัง้น้ันแล 
ทานพระราธะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ  ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคเจาแลว  นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดทูลถาม 
พระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา สัตว สัตว ดังน้ี 
ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล จึงเรียกวาสัตว  ?  
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           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา     ดูกอนราธะ     เพราะเหตุที่มี   
ความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยากในรูปแล 
เปนผูของในรูป  เปนผูเกีย่วของในรูปน้ัน  ฉะนั้นจึงเรียกวาสัตว  เพราะ  
เหตุที่มีความพอใจ  ความกําหนัด  ความเพลิดเพลิน  ความทะยานอยาก 
ในเวทนา... ในสัญญา... ในสังขาร... ในวิญญาณ เปนผูของในวิญญาณ 
เปนผูเกี่ยวของในวิญญาณนั้น    ฉะน้ัน    จึงเรียกวาสัตว    ดูกอนราธะ 
เด็กชายหรือเด็กหญิงเลนอยูตามเรือนฝุนทั้งหลาย  เปนผูยังไมปราศจาก 
ความกําหนัด    ไมปราศจากความพอใจ    ไมปราศจากความรัก 
ไมปราศจากความระหาย     ไมปราศจากความกระวนกระวาย 
ไมปราศจากความทะยานอยากในการเลนขายของเหลาน้ัน   อยูเพียงใด 
ยอมอาลัย  ยอมอยากเลน  ยอมหวงแหน  ยอมยึดถือเรือนฝุนทั้งหลายอยู 
เพียงนั้น    ดกูอนราธะ    แตวาในกาลใด    เด็กชายหรือเด็กหญิง    เปน 
ผูปราศจากความกําหนัด    ปราศจากความพอใจ    ปราศจากความรัก 
ปราศจากความกระหาย   ปราศจากความกระวนกระวาย   ปราศจาก 
ความทะยานอยากในการเลนขายของเหลาน้ันแลว      ในกาลน้ันแล 
เด็กชายหรือเด็กหญิงเหลาน้ัน  ยอมรือ้  ยอมทําลาย  ยอมกําจัด  ยอมทํา 
เรือนฝุนเหลาน้ันใหเลนไมได    ดวยมือและเทา     ฉันใด     ดกูอนราธะ 
แมเธอทั้งหลายก็จงรื้อ   จงทําลาย   จงกําจัด   จงทํารูป   ใหเปนของเลน 
ไมได  จงปฏิบัติเพ่ือความส้ินไปแหงตัณหา  จงรื้อ  จงทําลาย  จงกําจัด 
จงทําเวทนา  ใหเปนของเลนไมได  จงปฏิบัติเพ่ือความส้ินไปแหงตัณหา 
จงรื้อ  จงทําลาย  จงกําจัด  จงทําสัญญาใหเปนของเลนไมได จงปฏิบัติ  
เพ่ือความส้ินไปแหงตัณหา  จงรื้อ  จงทําลาย  จงกําจัด  จงทําสังขารให 
เปนของเลนไมได  จงปฏิบัติเพ่ือความส้ินไปแหงตัณหา  จงรื้อ  จงทําลาย 
จงกําจัด  จงทําวิญญาณใหเปนของเลนไมได  จงปฏิบัติเพ่ือความส้ินไป  
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แหงตัณหา  ฉันนั้น  นั่นเทียวแล  ดกูอนราธะ  เพราะวา  ความส้ินไปแหง  
ตัณหาเปนนิพพาน.    
                                        จบ  สัตตสูตร 
 
                       อรรถกถาสัตตสูตร  
 
           พึงทราบวินิจฉัยในสัตตสูตรท่ี  ๒ ดังตอไปนี้ :- 
           บทวา  สตฺโต เปนคําถามถึงบุคคล.                
           บทวา  ตตฺร  สตฺโต  ตตฺร  วิสตฺโต  ความวา ผูติด  คือ  ผูของอยูใน 
อุปาทานขันธนั้น. 
           บทวา  ปสฺวาคารเกหิ แปลวา เรือนท่ีทําดวยฝุน. (เรือนเลนขายของ) 
           บทวา  กีฬายนฺติ  แปลวา  เลน. 
           บทวา  ธนายนฺติ แปลวา สําคัญเรือนท่ีทําดวยฝุนวาเหมือนทรัพย. 
           บทวา มมายนฺติ ไดแก ทําการยึดถือวา นี้ของเรา นี้ของเรา คือ 
ไมยอมแมแตจะใหคนอ่ืนแตะตอง. 
           บทวา  วิกีฬนิก  กโรนฺติ  ความวา  เด็กชายหรือเด็กหญิงเหลาน้ัน 
คิดวา  การเลนเลิกแลว  จึงทําลายทําใหใชเลนไมได. 
                                     จบ  อรรถกถาสัตตสูตร  
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                                ๓.  ภวเนตติสูตร    
 
                     วาดวยกิเลสท่ีนําไปสูภพ   
 
           [๓๖๘]  กรุงสาวัตถี.  ทานพระราธะไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจา 
วา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ที่เรียกวา     กิเลสเครื่องนําสัตวไปสูภพ 
กิเลสเครื่องนําสัตวไปสูภพ  ดังน้ี  กิเลสเครื่องนําสัตวไปสูภพเปนไฉน ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา     ดูกอนราธะ     ความพอใจ 
ความกําหนัด  ความเพลิน  ความทะยานอยาก  ความเขาถึง  ความยึดมั่น 
อันเปนที่ต้ัง  เปนที่ยึดมั่น  เปนอนุสัยแหงจิต  ในรูป  นี้เราตถาคตกลาววา 
กิเลสเครื่องนําสัตวไปสูภพ      เพราะความดับสนิทแหงกิเลสเหลาน้ัน 
เราตถาคตกลาววา      เปนธรรมเปนที่ดับสนิทแหงกิเลสเครื่องนําสัตว 
ไปสูภพ   ความพอใจ   ความกําหนัด   ความเพลิน   ความทะยานอยาก 
ความเขาถึง  ความยึดมั่น  อันเปนที่ต้ัง  เปนที่ยึดมั่น  เปนอนุสัยแหงจิต 
ในเวทนา... ในสัญญา... ในสังขาร... ในวิญญาณ นี้เราตถาคตกลาววา 
กิเลสเครื่องนําสัตวไปสูภพ      เพราะความดับสนิทแหงกิเลสเหลาน้ัน 
เราตถาคตกลาววา เปนธรรมเปนที่ดับสนิทแหงกิเลสเครื่องนําสัตวไปสูภพ.  
                                               จบ  ภวเนตติสูตร 
 
                            อรรถกถาภวเนตติสูตร 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในสูตรท่ี  ๓ ดังตอไปนี้ :- 
           บทวา ภวเนตฺติ ไดแก ตัณหาเพียงดังเชือกผูกสัตวไวในภพ.   
                                        จบ  อรรถกถาภวเนตติสูตร 
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                           ๔.  ปรญิเญยยสูตร   
 
             วาดวยธรรมที่ควรกําหนดรู  
 
           [๓๖๙]  กรุงสาวัตถี.   ครั้งน้ันแล   ทานพระราธะ   ไดเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ      ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว 
นั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานพระราธะ 
วา ดูกอนราธะ เราตถาคตจักแสดงปริญเญยยธรรม ธรรมอันบุคคลควร 
กําหนดรู   ปริญญา    ความกําหนดรู   และปริญญาตาวีบุคคล    บุคคล 
ผูกําหนดรู   เธอจงฟง   จงใสใจใหดี   เราจักกลาว   ทานพระราธะรับ 
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว      พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ดูกอนราธะ    ปริญเญยยธรรมเปนไฉน   ?     ดูกอนราธะ    รูปแลเปน 
ปริญเญยยธรรม  เวทนาเปนปริญเญยยธรรม  สัญญาเปนปริญเญยยธรรม  
สังขารเปนปริญเญยยธรรม   วิญญาณเปนปริญเญยยธรรม.   ดูกอนราธะ 
ธรรมเหลาน้ี เราตถาคตกลาววา ปริญเญยยธรรม  ดูกอนราธะ ปริญญา 
เปนไฉน   ?    ความส้ินราคะ   ความส้ินโทสะ   ความสิ้นโมหะ   นี้เรา 
ตถาคตกลาววา  ปริญญา.  ดูกอนราธะ  ปริญญาตาวีบุคคลเปนไฉน  ? 
ผูที่เราพึงเรียกกันวา พระอรหันตคือ  ทานผูมีชื่ออยางนี้ มีโคตรอยางนี้. 
ดูกอนราธะ ผูนี้เราตถาคตกลาววา ปริญญาตาวีบุคคล. 
                                           จบ  ปรญิเญยยสูตร 
 
                 อรรถกถาปริญเญยยสูตรท่ี  ๔ 
 
           สูตรท่ี ๔ งายทั้งน้ัน. 
                                   จบ  อรรถกถาปริญเญยยสูตร  
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                   ๕.  ปฐมสมณพราหมณสูตร   
 
วาดวยผูควรยกยอง  และไมควรยกยองวาเปนสมณพราหมณ   
 
           [๓๗๐]    กรุงสาวัตถี.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานพระราธะ 
วา ดูกอนราธะ  อุปาทานขันธ  ๕  ประการน้ี  ๕ ประการเปนไฉน  ? 
           ไดแก  อุปาทานขนัธ  คือ  รูป  ๑     อุปาทานขันธ  คือ  เวทนา   ๑ 
อุปาทานขันธ คือ  สัญญา ๑  อุปาทานขันธ  คือ  สังขาร  ๑  อปุาทานขันธ 
คือ  วิญญาณ ๑     ดูกอนราธะ  ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
ไมรูชัด  ซึ่ง  คุณ  โทษ  และธรรมเปนเครื่องสลัดออกแหงอุปาทานขันธ 
๕  ประการน้ี  ตามความเปนจริง  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน  ยอม 
ไมไดรับยกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะ     หรือไมไดรับยกยองวา 
เปนพราหมณในหมูพราหมณ     อนึง่     ทานเหลาน้ันจะทําใหแจงซ่ึง 
ประโยชนแหงความเปนสมณะ     (อรหัตตผล)     หรือประโยชนแหง 
ความเปนพราหมณ (อรหัตตผล) ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึง 
อยูไมไดเลย. 
           [๓๗๑]     ดกูอนราธะ  สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
รูชัดซึ่งคุณ   โทษ   และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงอุปาทานขันธ  ๕ 
ประการ  ตามความเปนจริง  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันแล  ยอมได 
รับยกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะ   และไดรับยกยองวาเปนพราหมณ 
ในหมูพราหมณ     อน่ึงทานเหลาน้ัน     ยอมทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหง 
ความเปนสมณะ   (อรหัตตผล)   และประโยชนแหงความเปนพราหมณ 
(อรหัตตผล) ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยูไดดวย. 
                                จบ  ปฐมสมณพราหมณสูตร 
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        อรรถกถาปฐมสมณพราหมณสูตร    
 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสสัจจะ  ๔  ไวในสูตร  ๔  สูตร  มีปฐม- 
สมณพราหมณสูตรท่ี   ๕   เปนตน   (และ)   ตรสัการละกิเลสไวในสูตร 
๒  สูตร  แล.   
                              จบอรรถกถาปฐมสมณพราหมณสูตร 
                                  จบ  ปฐมวรรคท่ี   ๑ 
 
                 ๖.  ทุติยสมณพราหมณสูตร๑ 

 
วาดวยผูควรยกยองและไมควรยกยอง วาเปนสมณพราหมณ 
 
           [๓๗๒]  พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสกะทานพระราธะวา 
ดูกอนราธะ อุปาทานขันธ  ๕ ประการน้ี   ๕ ประการเปนไฉน ?  
           ไดแก  อุปาทานขนัธ คือ  รูป ฯลฯ  อุปาทานขันธ คือ  วิญญาณ 
ดูกอนราธะ    สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง    ไมรูชัดเหตุเกิด 
ความดับ  คุณ  โทษ  และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงอุปาทานขันธ ๕ 
ประการนี้ ตามความเปนจริง  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน  ยอมไมได 
รับยกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะ     หรือไมไดรับยกยองวาเปน 
พราหมณในหมูพราหมณ  อนึ่ง ทานเหลาน้ัน จะทําใหแจงซ่ึงประโยชน 
แหงความเปนสมณะ     (อรหัตตผล)     หรือประโยชนแหงความเปน 
พราหมณ (อรหัตตผล) ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยูไมได 
๑.  สูตรท่ี  ๖  เปนตน แกไวรวม ๆ กัน  ทายสูตรท่ี  ๕  
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เลย  ดูกอนราธะ  สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมรูชัด    
เหตุเกิด     ความดับ     คุณ     โทษ     และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหง 
อุปาทานขันธ  ๕  ประการนี้  ตามความเปนจริง  สมณะหรือพราหมณ 
เหลาน้ัน  ยอมไดรับยกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะ  และไดรับยกยอง 
วาเปนพราหมณในหมูพราหมณ   อน่ึง   ทานเหลาน้ันยอมทําใหแจงซ่ึง 
ประโยชนแหงความเปนสมณะ   (อรหัตตผล)   และประโยชนแหงความ 
เปนพราหมณ (อรหัตดผล) ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยูไดดวย.  
                                  จบ  ทุติยสมณพราหมณสูตร 
 
                            ๗.  โสตาปนนสูตร  
 
   วาดวยเหตุใหสําเร็จเปนพระโสดาบัน  
 
         [๓๗๓]   กรุงสาวัตถี.     พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทาน 
พระราธะวา  ดูกอนราธะ  อุปาทานขันธ ๕  ประการน้ี  ๕   ประการ 
เปนไฉน ? 
           ไดแก  อุปาทานขนัธ  คือ  รูป  ฯลฯ  อุปาทานขันธ คือ  วิญญาณ 
ดูกอนราธะ   ในกาลใดแล   อริยสาวกยอมรูชัดเหตุเกิด   ความดับ   คุณ 
โทษ    และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงอุปาทานขันธ  ๕    ประการนี ้
ตามความเปนจริง  เมื่อน้ัน อริยสาวกน้ี เราตถาคตกลาววา เปนโสดาบัน 
ผูมีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา. 
                                         จบ  โสตาปนนสูตร  
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                               ๘.  อรหันตสูตร   
 
   วาดวยเหตุใหสําเร็จเปนพระอรหันต  
 
           [๓๗๔]    กรุงสาวัตถี.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะทานพระราธะ 
วา ดูกอนราธะ อุปาทานขันธ ๕ ประการน้ี  ๕ ประการเปนไฉน  ? 
           ไดแก  อุปาทานขนัธ  คือ  รูป  ฯลฯ  อุปาทานขันธ  คือ  วิญญาณ 
ดูกอนราธะ  ในกาลใดแล  ภิกษุรูชัดเหตุเกิด  ความดับ  คุณ  โทษ  และ 
อุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงอุปาทานขันธ  ๕ ประการนี้ ตามความเปน 
จริงแลว    ยอมเปนผูหลุดพน    เมื่อไมถือม่ัน   ดูกอนราธะ    ภิกษุนี้เรา 
กลาววาเปนอรหันตขีณาสพอยูจบพรหมจรรย  ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว 
ปลงภาระลงแลว     บรรลุประโยชนตนโดยลําดับแลว     ผูหมดสิ้นกิเลส 
เครื่องประกอบสัตวไวในภพแลว  ผูหลุดพนแลว  เพราะรูโดยชอบ. 
                                              จบ  อรหันตสูตร 
 
                       ๙.  ปฐมฉันทราคสูตร 
 
      วาดวยการละฉันทราคะในขันธ  ๕ 
 
           [๓๗๕]  กรุงสาวัตถี.     พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทาน 
พระราธะวา ดูกอนราธะ      ขอจงละความพอใจ  ความกําหนัด ความเพลิน 
ความทะยานอยากในรูปเสีย  ดวยอาการอยางนี้  รูปนั้นจักเปนอันเธอละ 
ไดแลว    ตัดรากขาดแลว    ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน    ทําไมใหมี 
ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา     เธอจงละความพอใจ     ความกําหนัด 
ความเพลิน  ความทะยานอยาก  ในเวทนา...   ในสญัญา...  ในสงัขาร... 



ในวิญญาณเสีย   ดวยอาการอยางนี้   วิญญาณนั้นจักเปนธรรมชาติอัน  
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เธอละไดแลว    ตัดรากขาดแลว    ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน   ทําให   
ไมมี  ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา. 
                                    จบ  ปฐมฉันทราคสูตร 
 
                    ๑๐. ทุติยฉันทราคสูตร   
 
   วาดวยการละฉันทราคะในขันธ  ๕  
 
           [๓๗๖]   กรุงสาวัตถี.      พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทาน 
พระราธะวา ดูกอนราธะ เธอจงละความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิน 
ความทะยานอยาก    ความเขาถึง    ความยึดมั่น    อันเปนที่ต้ัง    ที่อยู 
ที่อาศัยแหงจิต  ในรูปเสีย  ดวยอาการอยางนี้  รูปนัน้จักเปนของอันเธอ 
ละไดแลว   ตัดรากขาดแลว   ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน   ทําไมใหมี 
ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา     เธอจงละความพอใจ     ความกําหนัด 
ความเพลิน  ความทะยานอยาก  ความเขาถึง  ความยึดมั่น  อันเปนที่ต้ัง 
ที่อยู  ที่อาศัยแหงจิต  ในเวทนา... ในสัญญา... ในสังขาร... ในวิญญาณ 
เสียดวยอาการอยางน้ี  วิญญาณน้ัน  จักเปนธรรมชาติอันเธอละไดแลว 
ตัดรากขาดแลว   ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน   ทําไมใหมี   ไมใหเกิด 
อีกตอไปเปนธรรมดา 
                                          จบ  ทุติยฉันทราคสูตร 
                                              จบ  ปฐมวรรคท่ี  ๑ 
 

                        รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
           ๑. มารสูตร  ๒. สตัตสูตร  ๓. ภวเนตติสูตร ๔. ปริญเญยยสูตร 
๕. ปฐมสมณพราหมณสูตร ๖. ทุติยสมณพราหมณสูตร ๗. โสตาปนน- 



สูตร ๘. อรหนัตสูตร  ๙. ปฐมฉันทราคสูตร  ๑๐. ทุติยฉันทราคสูตร  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาท่ี 438 

                             ทุติยวรรคที่  ๒   
 
                                  ๑. มารสูตร 
 
                            วาดวยขันธมาร  
 
           [๓๗๗]   กรุงสาวัตถี.    ครั้งน้ันแล    ทานพระราธะไดเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ      ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว 
นั่ง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรยีกวา มาร  มาร  ดังนี้ มารเปนไฉนหนอ  ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนราธะ รูปเปนมาร เวทนาเปนมาร 
สัญญาเปนมาร  สังขารเปนมาร วิญญาณเปนมาร ดูกอนราธะ  อริยสาวก 
ผูไดสดับแลว    เห็นอยูอยางนี้   ยอมเบื่อหนายทั้งในรูป    ยอมเบื่อหนาย 
ทั้งในเวทนา    ยอมเบื่อหนายทั้งในสัญญา    ยอมเบื่อหนายทั้งในสังขาร 
ยอมเบื่อหนายท้ังในวิญญาณ  เมื่อเบื่อหนาย  ยอมคลายกําหนัด  เพราะ 
คลายกําหนัด    ยอมหลดุพน    ครั้นหลุดพนแลว    ยอมมีญาณหย่ังรูวา 
หลุดพนแลว   รูชัดวาชาติสิ้นแลว   พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ีควรทํา 
ทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
                                              จบ   มารสูตร 
 
                                อรรถกถามารสูตร 
 
           ในมารสูตรท่ี ๑   แหงทุติยวรรคที่  ๒ ดวยคําวา  มาร  พระราธเถระ 
ยอมทูลถามถึงความตาย.     ความวา     ก็เพราะช่ือวาความตายที่พนจาก 
ขันธมีรูปเปนตนไมมี.     เหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสแกพระเถระ 



มีอาทิวา   ดูกอนราธะ  รปูแลเปนมาร.                                                   
                                         จบ  อรรถกถามารสูตร   
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                         ๒.  มารธรรมสูตร   
 
                   วาดวยธรรมของมาร 
 
           [๓๗๘]  กรุงสาวัตถี.  ทานพระราธะนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  
แลว  ไดทลูถามพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ที่เรียกวา 
มารธรรม  มารธรรม  ดังน้ี มารธรรมเปนไฉนหนอ  ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา    ดกูอนราธะ    รูปเปนมารธรรม 
เวทนาเปนมารธรรม  สญัญาเปนมารธรรม สังขารเปนมารธรรม วิญญาณ 
เปนมารธรรม  ดูกอนราธะ  อริยสาวกผูไดสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้  ฯลฯ 
ยอมรูชัดวา  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางน้ีมิไดมี.              
                                        จบ  มารธรรมสูตร 
 
                    อรรถกถามารธรรมสูตร 
 
           ในสตูรท่ี ๒ คําวา มารธรรม ไดแก     มรณธรรม. อรรถทั้งปวง 
พึงทราบโดยอุบายน้ี ดังน้ี.               
                                 จบ  อรรถกถามารธรรมสูตร 
 
                                  ๓.  อนิจจสูตร๑ 

 
                      วาดวยส่ิงท่ีเปนอนิจจัง 
 
           [๓๗๙]  กรุงสาวัตถี.  ทานพระราธะนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง 
แลว  ไดทลูถามพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ที่เรียกวา 



อนิจจัง  อนจิจัง  ดังนี้อะไรหนอ  เปนอนิจจัง ?  
๑. ตั้งแตสูตรท่ี  ๓ - ๑๒  ในทุติยวรรคนี้  ไมมีอรรถกถาแกไว    
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           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา     ดูกอนราธะ     รูปเปนอนิจจัง   
เวทนาเปนอนิจจัง   สัญญาเปนอนิจจัง   สังขารเปนอนิจจัง   วิญญาณเปน 
อนิจจัง    ดูกอนราธะ    อริยสาวกผูไดสดับแลว    เห็นอยูอยางนี้    ฯลฯ 
ยอมรูชัดวา  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางน้ีมิไดมี.  
                                            จบ  อนิจจสูตร 
 
                          ๔.  อนิจจธรรมสูตร 
 
               วาดวยส่ิงท่ีเปนอนิจจธรรม 
 
           [๓๘๐]  กรุงสาวัตถี.   ทานพระราธะนั่ง   ณ  ที่สมควรขางหน่ึง 
แลว     ไดทลูถามคําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ 
ที่เรียกวา  อนิจจธรรม  อนิจจธรรม  ดังน้ี  อะไรหนอ  เปน  อนิจจธรรม ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   รูปเปนอนิจจธรรม   เวทนาเปน 
อนิจจธรรม  สัญญาเปนอนิจจธรรม  สังขารเปนอนิจจธรรม  วิญญาณเปน 
อนิจจธรรม   ดูกอนราธะ   อริยสาวกผูไดสดับแลว   เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ 
ยอมรูชัดวา  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางน้ีมิไดมี. 
                                            จบ  อนิจจธรรมสูตร 
 
                                         ๕.  ทุกขสูตร 
 
                             วาดวยส่ิงท่ีเปนทุกข                       
 
           [๓๘๑]  กรุงสาวัตถี.    ทานพระราธะนั่ง    ณ    ที่สมควรสวน 
ขางหน่ึงแลว    ไดทูลถามคําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองค 



ผูเจริญ ที่เรียกวา ทุกข  ทุกข  ดังน้ี  อะไรหนอเปนทุกข  ?  
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           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนราธะ  รูปเปนทุกข เวทนา   
เปนทุกข  สญัญาเปนทุกข  สังขารเปนทุกข วิญญาณเปนทุกข  ดูกอนราธะ 
อริยสาวกผูไดสดับแลว   เห็นอยูอยางน้ี  ฯลฯ  ยอมรูชัดวา   กจิอ่ืนเพ่ือ  
ความเปนอยางนี้มิไดมี. 
                                          จบ  ทุกขสูตร 
 
                          ๖.  ทุกขธรรมสูตร 
 
                วาดวยส่ิงท่ีเปนทุกขธรรม 
 
           [๓๘๒]   กรุงสาวัตถี.    ทานพระราธะนั่ง    ณ    ที่สมควรสวน 
ขางหน่ึงแลว    ไดทูลถามคําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ที่เรียกวา  ทุกขธรรม ทุกขธรรม ดังน้ี อะไรหนอเปนทุกขธรรม  ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   ดูกอนราธะ   รูปเปนทุกขธรรม 
เวทนาเปนทุกขธรรม     สัญญาเปนทุกขธรรม     สังขารเปนทุกขธรรม 
วิญญาณเปนทุกขธรรม   ดูกอนราธะ   อริยสาวกผูไดสดับแลว   เห็นอยู 
อยางนี้ ฯลฯ  ยอมรูชัดวา  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
                                           จบ  ทุกขธรรมสูตร 
 
                                   ๗.  อนัตตสูตร 
 
                       วาดวยส่ิงท่ีเปนอนัตตา 
 
           [๓๘๓]    กรุงสาวัตถี.    ทานพระราธะนั่ง    ณ    ที่สมควรสวน 
ขางหน่ึงแลว    ไดทูลถามคําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองค 



ผูเจริญ ที่เรียกวา อนัตตา อนัตตา ดังน้ี อะไรหนอเปนอนัตตา ?  
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           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา     ดูกอนราธะ     รูปเปนอนัตตา  
เวทนาเปนอนัตตา  สัญญาเปนอนัตตา  สังขารเปนอนัตตา   วิญญาณเปน  
อนัตตา  ดูกอนราธะ  อรยิสาวกผูไดสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้  ฯลฯ  ยอมรู 
ชัดวา กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี.    
                                                 จบ อนัตตสูตร 
 
                            ๘.  อนตัตธรรมสูตร 
 
                  วาดวยส่ิงท่ีเปนอนัตตธรรม 
 
           [๓๘๔]    กรุงสาวัตถี.    ทานพระราธะนั่ง    ณ    ที่สมควรสวน 
ขางหน่ึงแลว    ไดทูลถามคําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   ที่เรยีกวา   อนัตตธรรม   อนตัตธรรม   ดงัน้ี   อะไรหนอเปน 
อนัตตธรรม ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนราธะ  รูปเปนอนัตตธรรม 
เวทนาเปนอนัตตธรรม   สัญญาเปนอนัตตธรรม   สังขารเปนอนัตตธรรม 
วิญญาณเปนอนัตตธรรม   ดูกอนราธะ   อริยสาวกผูไดสดับแลว   เห็นอยู 
อยางนี้  ฯลฯ  ยอมรูชัดวา  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
                                                  จบ อนัตตธรรมสูตร 
 
                                       ๙.  ขยธรรมสูตร  
 
                                วาดวยสภาพท่ีสิ้นสูญ  
 
           [๓๘๕]    กรุงสาวัตถี.    ทานพระราธะนั่ง    ณ    ที่สมควรสวน 



ขางหน่ึงแลว    ไดทูลถามคําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  ที่เรียกวา  ขยธรรม  ขยธรรม  ดังน้ี อะไรหนอเปนขยธรรม  ?  
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           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา    ดกูอนราธะ    รูปเปนขยธรรม   
เวทนาเปนขยธรรม   สัญญาเปนขยธรรม   สังขารเปนขยธรรม   วิญญาณ  
เปนขยธรรม  ดูกอนราธะ  อริยสาวกผูไดสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้  ฯลฯ 
ยอมรูชัดวา  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางน้ีมิไดมี.                 
                                          จบ  ขยธรรมสูตร 
 
                            ๑๐.  วยธรรมสูตร 
 
             วาดวยสภาพท่ีรูเสื่อมสลาย 
 
           [๓๘๖]  กรุงสาวัตถี.  ครั้งน้ันแล ทานพระราธะนั่ง  ณ ที่สมควร 
สวนขางหน่ึงแลว     ไดทูลถามคําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแต 
พระองคผูเจริญ   ที่เรียกวา   วยธรรม   วยธรรม  ดังนี้   อะไรหนอเปน 
วยธรรม  ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา    ดกูอนราธะ    รูปเปนวยธรรม 
เวทนาเปนวยธรรม   สัญญาเปนวยธรรม   สังขารเปนวยธรรม   วิญญาณ 
เปนวยธรรม  ดูกอนราธะ  อริยสาวกผูไดสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้  ยอม 
เบื่อหนายทั้งในรูป   ฯลฯ   รูชัดวา   ชาติสิ้นแลว   พรหมจรรยอยูจบแลว 
กิจท่ีควรทํา  ทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี.  
                                               จบ  วยธรรมสูตร 
 
                           ๑๑. สมทุยธรรมสูตร 
 
                        วาดวยสภาพท่ีรูเกิดขึ้น 
 



           [๓๘๗]  กรุงสาวัตถี. ครั้งน้ันแล ทานพระราธะนั่ง ณ ที่สมควร 
สวนขางหน่ึงแลว    ไดทลูคําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองค  
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ผูเจริญ   ที่เรยีกวา   สมุทยธรรม   สมทุยธรรม   ดงัน้ี   อะไรหนอเปน   
สมุทยธรรม ?  
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนราธะ  รูปเปนสมุทยธรรม 
เวทนาเปนสมุทยธรรม   สัญญาเปนสนุทยธรรม   สังขารเปนสมุทยธรรม 
วิญญาณเปนสมุทยธรรม  ดูกอนราธะ   อริยสาวกผูไดสดับแลว   เห็นอยู 
อยางนี้  ยอมเบื่อหนายทั้งในรูป  ฯลฯ  รูชัดวา  ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรย 
อยูจบแลว  กจิท่ีควรทํา  ทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
                                         จบ  สมุทยธรรมสูตร 
 
                          ๑๒.   นิโรธธรรมสูตร   
 
                          วาดวยสภาพท่ีรูจักดับ 
 
           [๓๘๘]  กรุงสาวัตถี. ครั้งน้ันแล ทานพระราธะนั่ง ณ ที่สมควร 
สวนขางหน่ึงแลว    ไดทลูคําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองค 
ผูเจริญ    ที่เรยีกวา    นิโรธธรรม    นิโรธธรรม    ดงัน้ี    อะไรหนอเปน 
นิโรธธรรม  ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   ดูกอนราธะ   รูปเปนนิโรธธรรม 
เวทนาเปนนิโรธธรรม     สัญญาเปนนิโรธธรรม     สังขารเปนนิโรธธรรม 
วิญญาณเปนนิโรธธรรม   ดูกอนราธะ   อริยสาวกผูไดสดับแลว   เห็นอยู 
อยางนี้ ฯลฯ  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
                                                 จบ  นโิรธธรรมสูตร 
                                     จบ  ทุติยวรรคท่ี  ๒  
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                                          ทุติยวรรคท่ี ๒   
 

                              รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 
           ๑. มารสูตร  ๒. มารธรรมสูตร  ๓. อนิจจสตูร  ๔. อนิจจธรรมสูตร 
๕. ทุกขสูตร  ๖.  ทุกขธรรมสูตร  ๗.  อนัตตสูตร   ๘.  อนัตตธรรมสูตร  
๙.  ขยธรรมสูตร  ๑๐.  วยธรรมสูตร  ๑๑.  สมุทยธรรมสูตร  ๑๒.  นิโรธธรรมสูตร    
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                           อายาจนวรรคที่  ๓๑   
 
                                     ๑.  มารสูตร  
 
  วาดวยการละความพอใจในขันธมาร   
 
           [๓๘๙]   กรุงสาวัตถี.    ครั้งน้ันแล    ทานพระราธะไดเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ      ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว 
นั่ง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา 
ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอพระผูมีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาส 
ทรงแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค     ซึ่งขาพระองคฟงแลว      จะพึง 
เปนผูผูเดียว  หลีกออกจากหมู  ไมประมาท  มีความเพียร  มีใจเด็ดเด่ียว 
อยูเถิด.     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดูกอนราธะ     สิ่งใดแลเปนมาร 
เธอพึงละความพอใจ  ความกําหนัด  ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจ 
ในสิ่งน้ันเสีย ดูกอนราธะ ก็อะไรเลาเปนมาร ?  ดูกอนราธะ รูปเปนมาร 
เธอพึงละความพอใจ     ความกําหนัด     ความกําหนัดดวยสามารถ 
ความพอใจในรูปนั้นเสีย   เวทนาเปนมาร...   สัญญาเปนมาร...   สังขาร 
เปนมาร...     วิญญาณเปนมาร     เธอพึงละความพอใจ     ความกําหนัด  
ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจในวิญญาณนั้นเสีย     ดกูอนราธะ 
สิ่งใดแลเปนมาร  เธอพึงละความพอใจ  ความกําหนัด  ความกําหนัดดวย 
สามารถความพอใจในส่ิงน้ันเสีย. 
                                              จบ  มารสูตร 
๑.  อรรถกถาแกไขไวทายวรรคนี้  
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                                ๒.  มารธรรมสูตร    
  
   วาดวยการละความพอใจในมารธรรม  
 
           [๓๙๐]   ดูกอนราธะ  สิ่งใดแลเปนมารธรรม  เธอพึงละความพอใจ 
ความกําหนัด ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจในส่ิงน้ันเสีย.  
                                             จบ มารธรรมสูตร 
 
                                       ๓.  อนิจจสตูร  
 
           [๓๙๑]    ดูกอนราธะ  สิ่งใดแลเปนอนิจจัง  ฯลฯ.  
                                                 จบ  อนิจจสูตร 
 
                                 ๔.  อนิจจธรรมสูตร  
 
           [๓๙๒]   ดูกอนราธะ  สิ่งใดแลเปนอนิจจธรรม  ฯลฯ.  
                                             จบ  อนิจจธรรมสูตร 
 
                                          ๕.  ทุกขสูตร  
 
           [๓๙๓]   ดูกอนราธะ  สิ่งใดแลเปนทุกข ฯลฯ.  
                                                    จบ  ทุกขสูตร 
 
                                   ๖.  ทุกขธรรมสตูร              
 



           [๓๙๔]    ดกูอนราธะ  สิ่งใดแลเปนทุกขธรรม  ฯลฯ.  
                                               จบ  ทุกขธรรมสูตร  
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                           ๗.  อนตัตสูตร    
 
           [๓๙๕]   ดูกอนราธะ  สิ่งใดแลเปนอนัตตา  ฯลฯ. 
                                        จบ  อนัตตสูตร 
 
                   ๘.  อนัตตธรรมสูตร 
 
           [๓๙๖]   ดูกอนราธะ  สิ่งใดแลเปนอนัตตธรรม  ฯลฯ. 
                                    จบ  อนัตตธรรมสูตร 
 
                          ๙.  ขยธรรมสูตร 
 
           [๓๙๗]    ดูกอนราธะ  สิ่งใดแลเปนขยธรรม  ฯลฯ. 
                                       จบ  ขยธรรมสูตร 
 
                          ๑๐.  วยธรรมสูตร 
 
           [๓๙๘]   ดูกอนราธะ  สิ่งใดแลเปนวยธรรม  ฯลฯ. 
                                          จบ  วยธรรมสูตร 
 
                      ๑๑.  สมุทยธรรมสูตร 
 
           [๓๙๙]   ดูกอนราธะ  สิ่งใดแลเปนสมุทยธรรม  ฯลฯ. 
                                       จบ    สมุทยธรรมสูตร 
 



                            ๑๒. นิโรธธรรมสูตร 
 

        วาดวยการละความพอใจ  ในสิ่งท่ีมีความดับ 
           [๔๐๐]   กรุงสาวัตถี.     ครั้งน้ันแล     ทานพระราธะไดเขาไปเฝา  
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พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ      ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว   
นั่ง  ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดประทานพระวโรกาส 
ทรงแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค      ซึ่งขาพระองคไดฟงแลว  
พึงเปนผูผูเดียว หลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเด่ียว 
อยูเถิด. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนราธะ  สิง่ใดแลเปนนิโรธธรรม 
เธอพึงละความพอใจ     ความกําหนัด     ความกําหนัดดวยสามารถ 
ความพอใจในส่ิงน้ันเสีย ดูกอนราธะ  อะไรเปนนิโรธธรรม ?  ดูกอนราธะ 
รูปเปนนิโรธธรรม เธอพึงละความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวย 
สามารถความพอใจในรูปนั้นเสีย   เวทนาเปนนิโรธธรรม   ฯลฯ   สัญญา 
เปนนิโรธธรรม ฯลฯ สังขารเปนนิโรธธรรม ฯลฯ วิญญาณเปนนิโรธธรรม 
เธอพึงละความพอใจ     ความกําหนัด     ความกําหนัดดวยสามารถ 
ความพอใจในส่ิงน้ันเสีย. 
                                       จบ  นิโรธธรรมสูตร 
                              จบ  อายาจนวรรค 
 
             อรรถกถาอายาจนวรรคท่ี  ๓ 
 
           ขอความตอไปนี้งายทั้งน้ัน.    แทจริงพระราธเถระนี้   ชื่อวาเปน 
พระเถระผูเฉียบแหลม.  เพราะทอดพระเนตรเห็นพระเถระน้ี เหตุการณ 
ที่ละเอียดจึงปรากฏแกพระผูมีพระภาคเจา.       ดวยเหตุนั้นพระผูมี- 
พระภาคเจา  จึงทรงแสดงธรรมแกพระราธะนั้น โดยนัยตาง ๆ.  เมื่อเปน  
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เชนนี้ในราธสังยุตน้ี  ๒  วรรคขางตน  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไว  
ดวยอํานาจการถาม.       
           วรรคที่  ๓ พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยอํานาจการทูลขอ 
                             จบ  อรรถกถาอายาจนวรรค  ที่  ๓ 
 

                         รวมพระสูตรทีม่ีในวรรคนี้คือ 
           ๑. มารสูตร  ๒. มารธรรมสูตร ๓. อนิจจสตูร ๔. อนิจจธรรมสูตร 
๕.  ทุกขสูตร  ๖.  ทุกขธรรมสูตร   ๗.  อนัตตสูตร   ๘.  อนัตตธรรมสูตร 
๙. ขยธรรมสูตร ๑๐. วยธรรมสูตร ๑๑. สมุทยธรรมสูตร  ๑๒. นิโรธธรรมสูตร  
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                            อุปนิสนินวรรคที่  ๔๑   
 
                                       ๑.  มารสูตร  
 
วาดวยการละความพอใจ  ในสิ่งท่ีเปนมาร  
 
           [๔๐๑, ๔๐๒, ๔๐๓]   กรุงสาวัตถี. พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสกะ 
ทานพระราธะวา   ดูกอนราธะ   สิ่งใดแลเปนมาร   เธอพึงละความพอใจ 
ความกําหนัด     ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจในส่ิงน้ันเสีย 
ดูกอนราธะ   สิ่งใดเลาเปนมาร   ?   ดูกอนราธะ   รูปเปนมาร   เธอพึงละ 
ความพอใจ    ความกําหนัด    ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจใน 
รูปนั้นเสีย  ฯลฯ  วิญญาณเปนมาร  เธอพึงละความพอใจ  ความกําหนัด 
ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจในวิญญาณนั้นเสีย     ดกูอนราธะ 
สิ่งใดแลเปนมาร    เธอพึงละความพอใจ    ความกําหนัด    ความกําหนัด 
ดวยสามารถความพอใจในส่ิงน้ันเสีย. 
                                                  จบ  มารสูตร 
 
                                ๒.  มารธรรมสูตร 
 
   วาดวยการละความพอใจในมารธรรม 
 
           [๔๐๔, ๔๐๕, ๔๐๖ ]   ดกูอนราธะ สิ่งใดเปนมารธรรม เธอพึงละ 
ความพอใจ    ความกําหนัด   ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจใน 
สิ่งน้ันเสีย. ฯลฯ 
                                             จบ  มารธรรมสูตร 



๑.  อรรถกถาอุปนิสินนวรรคที่  ๔  นี้ แกไวทายวรรคนี้  
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                              ๓.  อนิจจสูตร    
 
           [๔๐๗]     ดูกอนราธะ  สิ่งใดแลเปนอนิจจัง  ฯลฯ. 
                                         จบ  อนิจจสูตร 
 
                        ๔.  อนิจจธรรมสูตร 
 
           [๔๐๘]   ดูกอนราธะ  สิ่งใดแลเปนอนิจจธรรม  ฯลฯ. 
                                      จบ  อนิจจธรรมสูตร 
 
                                  ๕.  ทุกขสูตร 
 
           [๔๐๙]    ดูกอนราธะ  สิ่งใดแลเปนทุกข ฯลฯ. 
                                            จบ  ทุกขสูตร 
 
                          ๖.  ทุกขธรรมสูตร  
 
           [๔๑๐]   ดูกอนราธะ  สิ่งใดแลเปนทุกขธรรม  ฯลฯ. 
                                          จบทุกขธรรมสูตร 
 
                                 ๗.  อนัตตสูตร  
 
           [๔๑๑]   ดูกอนราธะ  สิ่งใดแลเปนอนัตตา  ฯลฯ. 
                                              จบ อนัตตสูตร 
 



                         ๘.  อนัตตธรรมสูตร  
 
           [๔๑๒]  ดูกอนราธะ  สิ่งใดแลเปนอนัตตธรรม  ฯลฯ. 
                                         จบ  อนัตตธรรมสูตร  
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                             ๙.  ขยธรรมสูตร   
 
           [๔๑๓]  ดูกอนราธะ  สิ่งใดแลเปนขยธรรม  ฯลฯ.  
                                          จบ  ขยธรรมสูตร 
 
                           ๑๐.  วยธรรมสูตร 
 
           [๔๑๔]   ดูกอนราธะ  สิ่งใดแลเปนวยธรรม  ฯลฯ. 
                                            จบ  วยธรรมสูตร 
 
                      ๑๑.   สมุทยธรรมสูตร 
 
วาดวยการละความพอใจ  สิ่งท่ีรูเกิดขึน้ 
 
           [๔๑๕]   ดูกอนราธะ     สิ่งใดแลเปนสมุทยธรรม     เธอพึงละ 
ความพอใจ    ความกําหนัด    ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจใน 
สิ่งน้ันเสีย  ฯลฯ. 
                                       จบ   สมุทยธรรมสูตร 
 
                        ๑๒.  นิโรธธรรมสูตร 
 
วาดวยการละความพอใจ  ในสิ่งท่ีรูจกัดับ 
 
         [๔๑๖]     กรุงสาวัตถี.   พระผูมพีระภาคเจาตรัสกะทานพระราธะ 
วา   ดูกอนราธะ   สิ่งใดแลเปนนิโรธธรรม   เธอพึงละความพอใจ   ความ 



กําหนัด  ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจในส่ิงน้ันเสีย ดูกอนราธะ 
ก็สิ่งใดเลาเปนนิโรธธรรม  ?  ดูกอนราธะ  รูปแลเปนนิโรธธรรม  เธอพึง 
ละความพอใจ   ความกําหนัด   ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจใน 
รูปนั้นเสีย  เวทนา  สัญญา  สังขาร วิญญาณ เปนนิโรธธรรม  เธอพึงละ  
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ความพอใจ    ความกําหนัด    ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจใน    
วิญญาณนั้นเสีย     ดูกอนราธะ     สิ่งใดแลเปนนิโรธธรรม     เธอพึงละ 
ความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจในส่ิงน้ันเสีย. 
                                         จบ  นิโรธธรรมสูตร 
                                จบ  อุปสินนวรรค 
 
              อรรถกถาอุปนิสินวรรคที่  ๔ 
 
           วรรคที่  ๔   พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยอํานาจอุปนิสินนกถา. 
แตวาราธสังยุตน้ีแมทั้งสิ้นพึงทราบวา    พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทํา 
ดวยอํานาจธรรมเปนเครื่องบมวิมุตติแกพระเถระ. 
                                    จบ  อรรถกถาอุปนิสินนวรรค 
 

                         รวมพระสูตรทีม่ีในวรรคนี้ คือ 
           ๑. มารสูตร  ๒. มารธรรมสูตร ๓. อนิจจสตูร  ๔. อนิจจธรรมสูตร 
๕.  ทุกขสูตร  ๖. ทุกขธรรมสูตร  ๗. อนัตตสูตร  ๘.  อนัตตธรรมสูตร 
๙.  ขยธรรมสูตร  ๑๐.  วยธรรมสูตร  ๑๑.   สมุทยธรรมสูตร 
๑๒.   นิโรธธรรมสูตร 
                                               จบ  ราธสังยุต  
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                                    ๓. ทิฏฐิสังยุต    
 
                          โสตาปตติวรรคท่ี  ๑   
 
                                     ๑.  วาตสูตร  
 
                 วาดวยเหตุเกิดมิจฉาทิฏฐ ิ
 
           [๔๑๗]    สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยู ณ พระวิหาร 
เชตวัน  กรุงสาวัตถี  ฯลฯ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    เมื่ออะไรหนอมีอยู    เพราะถือม่ันอะไร    เพราะยึดมั่นอะไร 
ทิฏฐิจึงเกิดข้ึนอยางนี้วา  ลมยอมไมพัด  แมน้ํายอมไมไหล  สตรีมีครรภ 
ยอมไมคลอด     พระจันทรและพระอาทิตยยอมไมข้ึนหรือไมตกลง 
เปนของต้ังอยูมั่นคง  เหมือนเสาระเนียด  ดังน้ี. 
           ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลพระผูมพีระภาคเจาวา     ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   ธรรมทั้งหลายของขาพระองคทั้งหลาย   มีพระผูมีพระภาคเจา 
เปนรากฐาน  มีพระผูมีพระภาคเจาเปนแบบ   มีพระผูมีพระภาคเจาเปน 
ที่พ่ึงอาศัย      ขาแตพระองคผูเจริญ      ขอเนื้อความแหงพระสูตรนี้ 
จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเจาเถิด       ภิกษุทั้งหลายไดฟงธรรมของ 
พระผูมีพระภาคเจาแลว  จักทรงจําไว. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถาเชนนั้น 
เธอทั้งหลายจงฟง    จงใสใจใหดี    เราตถาคตจักกลาว.    ภิกษุเหลาน้ัน 
ทูลรับพระพุทธดํารัสแลว    พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสวา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย เมื่อรูปแลมีอยู เพราะถือม่ันรูป เพราะยึดมั่นรูป ทิฏฐิจึงเกิดข้ึน 
อยางนี้วา   ลมยอมไมพัด   แมน้ํายอมไมไหล   สตรมีีครรภยอมไมคลอด  
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พระจันทรและพระอาทิตยยอมไมข้ึนหรือยอมไมตก เปนของต้ังอยูมั่นคง   
เหมือนเสาระเนียด เมื่อเวทนามีอยู ฯลฯ เมื่อสัญญามีอยู  ฯลฯ เม่ือสังขาร 
มีอยู ฯลฯ  เม่ือวิญญาณมีอยู เพราะถือม่ันวิญญาณ เพราะยึดม่ันวิญญาณ  
ทิฏฐิจึงเกิดข้ึนอยางนี้วา  ลมยอมไมพัด  แมน้ํายอมไมไหล  สตรีมีครรภ 
ยอมไมคลอด     พระจันทรและพระอาทิตยยอมไมข้ึนหรือยอมไมตก 
เปนของต้ังอยูมั่นคงเหมือนเสาระเนียด.                                     
           [๔๑๘]    ภ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลายจะสําคัญความ 
ขอน้ันเปนไฉน รูปเที่ยง หรือไมเที่ยง ? 
           ภิ.  ไมเที่ยง พระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกข หรือเปนสุขเลา   ? 
           ภิ.  เปนทุกข พระเจาขา. 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียงเปนทุกข     มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน     ทิฏฐิพึงเกิดข้ึนอยางนี้วา     ลมยอมไมพัด 
แมน้ํายอมไมไหล  สตรมีีครรภยอมไมคลอด  พระจันทรและพระอาทิตย 
ยอมไมข้ึน หรือไมตก เปนของต้ังอยูมั่นคงเหมือนเสาระเนียดใชไหม ? 
           ภิ.  ไมพึงเกิดทิฏฐิอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.   เวทนาเที่ยงหรือไมเที่ยง  ฯลฯ  สัญญาเที่ยงหรือไมเที่ยง  ฯลฯ 
สังขารเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯลฯ วิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยง พระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง. สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ? 
           ภิ.  เปนทุกข พระเจาขา.  
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           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา    
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน     ทิฏฐิจะพึงเกิดข้ึนอยางนี้วา     ลมยอมไมพัด 
แมน้ํายอมไมไหล  สตรมีีครรภยอมไมคลอด  พระจันทรและพระอาทิตย 
ยอมไมข้ึนหรือไมตก  เปนของต้ังอยูมั่นคง  เหมือนเสาระเนียดใชไหม ? 
           ภิ.  ไมพึงเกิดทิฏฐิอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.   แมสิ่งท่ีบุคคลเห็นแลว  ฟงแลว  ทราบแลว  รูแจงแลว  ถึงแลว 
แสวงหาแลว   ใครครวญแลวดวยใจ  เปนของเท่ียง  หรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยง พระเจาขา. 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา  ? 
           ภิ.  เปนทุกข พระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน     ทิฏฐิจะพึงเกิดข้ึนอยางนี้วา     ลมยอมไมพัด 
แมน้ํายอมไมไหล  สตรมีีครรภยอมไมคลอด  พระจันทรและพระอาทิตย 
ยอมไมข้ึน หรือยอมไมตก เปนของต้ังอยูมั่นคงเหมือนเสาระเนียดใชไหม ? 
           ภิ.  ไมพึงเกิดทิฏฐิอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เม่ือใดแล พระอรยิสาวกละความสงสัย 
ในฐานะ  ๖  เหลาน้ี  ชื่อวาเปนอันละสงสัยแมในทุกข  แมในทกุขสมุทัย 
แมในทุกขนโิรธ     แมในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เมื่อน้ัน   อรยิสาวกน้ี   เราตถาคตเรียกวา   เปนพระโสดาบัน   มีความ 
ไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูคุณเบื้องหนา. 
                                              จบ  วาตสูตร  
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                      อรรถกถาทิฏฐิสังยุต   
 
                       โสตาปตติวรรคท่ี  ๑  
 
                    ๑.   อรรถกถาวาตสูตร 
 
           พึงทราบวินิจฉัย ในทิฏฐิสังยุต ดังตอไปนี้  :- 
           ในบทวา   น   วาตา   วายนฺติ   เปนตน   มอีธิบายวา   ไดยินวา 
ชนเหลาน้ัน     มีความเห็นอยางนี้วา     ลมที่พัดหักราญกิ่งไมเปนตน 
ไมใชลม  (ทีแ่ทจริง)  นั่นชื่อวา  เปนเลส  (อาการ)  ของลม  (ตางหาก) 
สวนลมก็ยังคงอยู  เหมือนเสาระเนียด  และเหมือนยอดเขา. 
           อน่ึง   แมน้ําที่ไหลพัดพาหญา   และไมเปนตน   นั่นไมใชน้ําไหล 
เปนเลส    (อาการ)   ของนํ้า    (ตางหาก)    สวนนํ้าก็ยังคงอยู    เหมือน 
เสาระเนียด  และเหมือนยอดเขา. 
           อน่ึง หญิงมีครรภเหลาใด  ที่กลาวกันวาคลอดลูก หญิงแมเหลาน้ัน 
ถึงจะมีทองลดลง ก็จริง ถงึกระน้ัน ก็ไมใชวา  ครรภ (ของหญิงเหลาน้ัน) 
จะออกมา นั่นชื่อวาเปนเลส (อาการ) ของครรภ (ตางหาก) สวนครรภ 
ก็ยังคงอยู  เหมือนเสาระเนียด  และเหมือนยอดเขา. 
           อน่ึง   ดวงจันทรและดวงอาทิตย  ข้ึนหรือตก   ก็ไมใชวา   มันข้ึน 
(จริง) ไมใชวา มันตก (จริง) นั่นชื่อวาเปนเลส (อาการ) ของดวงจันทร 
และดวงอาทิตย   (ตางหาก)   สวนดวงจันทรและดวงอาทิตย   ก็ยังคงอยู 
เหมือนเสาระเนียด  และเหมือนยอดเขา. 
                                         จบ  อรรถกถาวาตสูตร  
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                               ๒.  เอตังมมสูตร   
 
      วาดวยเหตุแหงการถือมั่นวาของเรา  
 
           [๔๑๙]     กรุงสาวัตถี.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา     ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เมื่ออะไรหนอมีอยู  เพราะถือม่ันอะไร  เพราะยึดมั่นอะไร 
ทิฏฐิจึงเกิดข้ึนอยางนี้วา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา  ?  
           ภิกษุเหลาน้ัน   กราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ธรรมของ 
ขาพระองคทั้งหลาย  มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน  ฯลฯ 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อรูปแลมีอยู 
เพราะถือม่ันรูป  เพราะยึดมั่นรูป  ทฏิฐิจึง   เกิดข้ึนอยางนี้วา  นั่นของเรา 
เราเปนนั่น  นั่นเปนอัตตาของเรา  เมื่อเวทนามีอยู  ฯลฯ  เมื่อสัญญามีอยู 
ฯลฯ   เมื่อสังขารมีอยู   ฯลฯ   เมื่อวิญญาณมีอยู   เพราะถือม่ันวิญญาณ 
เพราะยึดมั่นวิญญาณ  ทฏิฐิจึงเกิดข้ึนอยางนี้วา  นั่นของเรา  เราเปนนั่น 
นั่นเปนอัตตาของเรา. 
           [๔๒๐]    ภ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลายจะสําคัญความ 
ขอน้ันเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.   ไมเที่ยง  พระเจาขา ฯลฯ 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน ทิฏฐิจะพึงเกิดข้ึนอยางนี้วา นั่นของเรา เราเปนนั่น 
นั่นเปนอัตตาของเรา ใชไหม  ? 
           ภิ.   ไมพึงเกิดทิฏฐิอยางนั้นเลย  พระเจาขา. 
           ภ.  เวทนา  สัญญา  สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ? 
           ภิ.   ไมเที่ยง  พระเจาขา.          
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           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกข หรือเปนสุขเลา  ? 
           ภิ.  เปนทุกข พระเจาขา.   
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียงเปนทุกข     มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน    ทิฏฐิจะพึงเกิดข้ึนอยางนี้วา     นั่นของเรา 
เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา ใชไหม ? 
           ภิ.  ไมพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.   แมสิ่งท่ีบุคคลเห็นแลว  ฟงแลว  ทราบแลว  รูแจงแลว  ถึงแลว 
แสวงหาแลว ใครครวญแลวดวยใจ  สิง่น้ันเที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยง   พระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ? 
           ภิ.  เปนทุกข  พระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียงเปนทุกข     มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน ทิฏฐิจะพึงเกิดข้ึนอยางนี้วา นั่นของเรา เราเปนนั่น 
นั่นเปนอัตตาของเรา ใชไหม ?                                                   
           ภิ.  ไมพึงเกิดทิฏฐิอยางนั้นข้ึนเลย พระเจาขา. 
           ภ.   กอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อใดแล   อริยสาวกละความสงสัยใน 
ฐานะ ๖ เหลาน้ี ชื่อวาเปนอันละความสงสัยแมในทุกข  แมในทุกขสมุทัย 
แมในทุกขนิโรธ    แมในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  เมื่อน้ัน  อริยสาวกน้ี 
เราเรียกวา  เปนพระโสดาบัน  มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเท่ียง 
ที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา 
                                         จบ  เอตังมนสูตร  
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                          ๓.  โสอตัตสูตร   
 
           [๔๒๑]    กรุงสาวัตถี.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา   ดูกอน  
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรหนอมีอยู เพราะถือม่ันอะไร  เพราะยึดมั่นอะไร 
ทิฏฐิจึงเกิดข้ึนอยางนี้วา  ตนก็อันนั้น โลกก็อันนั้น  เรานั้นละโลกไปแลว 
จักเปนผูเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา ดังน้ี ? 
           ภิกษุเหลาน้ัน   กราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ    ธรรมของ 
ขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เมือ่รูปแล 
มีอยู  เพราะถือม่ันรูป เพราะยึดมั่นรูป  ทฏิฐิจึงเกิดข้ึนอยางนี้วา ตนก็อันนั้น 
โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกไปแลว  จักเปนผูเที่ยง  ยั่งยืน  มั่นคง  มีความ 
ไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา  เมื่อเวทนามีอยู   ฯลฯ  เมื่อสัญญามีอยู   ฯลฯ 
เมื่อสังขารมีอยู  ฯลฯ  เมือ่วิญญาณมีอยู  เพราะถือม่ันวิญญาณ  เพราะ 
ยึดมั่นวิญญาณ    ทิฏฐิจึงเกิดข้ึนอยางนี้วา     ตนกอั็นนั้น    โลกก็อันนั้น 
เรานั้นละโลกไปแลว จักเปนผูเที่ยง ยั่งยืน  มั่นคง มคีวามไมเปลี่ยนแปลง 
เปนธรรมดา. 
           [๔๒๒ ]  ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลายจะสําคัญความ 
ขอน้ันเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยง พระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ? 
           ภิ.  เปนทุกข พระเจาขา.  
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           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียงเปนทุกข     มีความแปรปรวนเปนธรรมดา   
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน    ทิฏฐิยอมเกิดข้ึนอยางนี้วา    ตนก็อันนัน้   ฯลฯ 
มีความไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา  ใชไหม ?  
           ภิ.  ไมพึงเกิดทิฏฐิอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.  เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ? 
           ภิ.  ไมเที่ยง  พระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา  ? 
           ภิ.  เปนทุกข พระเจาขา. 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียงเปนทุกข     มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน   ทิฏฐิจะพึงเกิดข้ึนอยางนี้วา   ตนก็อันนัน้   ฯลฯ 
มีความไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา ใชไหม ? 
           ภิ.  ไมพึงเกิดทิฏฐิอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.   แมสิ่งท่ีบุคคลเห็นแลว  ฟงแลว  ทราบแลว  รูแจงแลว  ถึงแลว 
แสวงหาแลว  ใครครวญแลวดวยใจ  สิง่น้ันเที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยง  พระเจาขา. 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา  ? 
           ภิ.  เปนทุกข พระเจาขา. 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน  ทฏิฐิจะพึงเกิดข้ึนอยางนี้วา   ตนก็อันนั้น  โลกก ็
อันนั้น   เรานั้นละโลกไปแลว   จักเปนผูเที่ยง   ยั่งยืน   มั่นคง   มีความ 
ไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา ใชไหม  ?  
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           ภิ.  ไมพึงเกิดทิฏฐิอยางนั้นเลย พระเจาขา.     
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อใดแล   อริยสาวกละความสงสัยใน 
ฐานะ ๖ เหลาน้ี ชื่อวาเปนอันละความสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย 
แมในทุกขนโิรธ    แมในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   เมื่อน้ัน   อรยิสาวกน้ี 
เราเรียกวา  เปนพระโสดาบัน  มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยง 
ที่จะตรัสรูในเบื้องหนา. 
                                          จบ  โสอัตตสูตร 
 
                        ๔.  โนจเมสิยาสูตร 
 
           [๔๒๓]   กรุงสาวัตถี.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เมื่ออะไรหนอมีอยู  เพราะอาศัยอะไร  เพราะยึดมั่นอะไร 
จึงเกิดทิฏฐิอยางนี้วา เราไมพึงมี  และบริขารของเราไมพึงมี เราจักไมมี 
และบริขารของเราจักไมมี  ดังนี้ ? 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ธรรมของ 
ขาพระองคทั้งหลาย  มีพระผูมีพระภาคเจา  เปนรากฐาน ฯลฯ 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เมือ่รูปมีอยู 
เพราะถือม่ันรูป  เพราะยึดมั่นรูป  จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา  เราไมพึงมี 
และบริขารของเราไมพึงมี      เราจักไมมี     และบริขารของเราจักไมมี 
เมื่อเวทนามีอยู... เมื่อสัญญามีอยู... เมื่อสังขารมีอยู... เมื่อวิญญาณมีอยู 
เพราะถือม่ันวิญญาณ   เพราะยืดมั่นวิญญาณ   จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา 
เราไมพึงมี  และบริขารของเราไมพึงมี  เราจักไมมี  และ  บริขารของเรา 
จักไมมี.  
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           [๔๒๔]  ภ.   กอนภิกษุทั้งหลาย     เธอจะสําคัญความขอน้ัน   
เปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยง พระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา  ?  
           ภิ   เปนทุกข พระเจาขา. 
           ภิ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน พึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา เราไมพึงมี และบริขาร 
ของเราไมพึงมี  เราจักไมมี และบริขารของเราจักไมมี ใชไหม  ? 
           ภิ.  ไมพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.  เวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณเท่ียงหรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยง พระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา  ? 
           ภิ.  เปนทุกข พระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน พึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา เราไมพึงมี และบริขาร 
ของเราไมพึงมี เราจักไมมี และบริขารของเราจักไมมี ใชไหม  ? 
           ภิ.  ไมพึงเกิดทิฏฐิอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.   แมสิ่งท่ีบุคคลเห็นแลว  ฟงแลว  ทราบแลว  รูแจงแลว  ถึงแลว 
แสวงหาแลว ใครครวญแลวดวยใจ  สิง่น้ันเที่ยงหรือไมเที่ยง ? 
           ภิ.  ไมเที่ยง พระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา  ?  
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           ภิ.  เปนทุกข พระเจาขา.   
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียงเปนทุกข     มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน พึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา  เราไมพึงมี และบริขาร 
ของเราไมพึงมี เราจักไมมี และบริขารของเราจักไมมี  ใชไหม ? 
           ภิ.  ไมพึงเกิดทิฏฐิอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อใดแล    อริยสาวกละความสงสัย 
ในฐานะ    ๖    เหลาน้ี   ชือ่วาเปนอันละความสงสัยแมในทุกข   แมใน 
ทุกขสมุทัย    แมในทุกขนิโรธ     แมในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เมื่อน้ัน  อริยสาวก   นี้เราเรียกวา   เปน  พระโสดาบัน 
มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา. 
                                       จบ  โนจเมสิยาสูตร 
 
           อรรถกถาเอตังมมสูตรท่ี  ๒  ถึง 
 
            โนจเมสิยาสูตรท่ี  ๔ 
 
           ในบทวา ทิฏ  เปนตน พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
           อารมณที่เห็นได  (ทิฏ)  ไดแก  รูปายตนะ,  อารมณที่ไดยินได 
(สุต) ไดแก  สัททายตนะ,  อารมณที่ทราบได (มุต) ไดแก คันธายตนะ 
รสายตนะ   (และ)  โผฏฐพัพายตนะ.   ก็คันธายตนะ   รสายตนะ   (และ) 
โผฏฐัพพายตนะ  นั้นเรียกวา  อารมณที่ทราบได (มุต)  เพราะตอง (ให)  
มาถึง (ปสาทรูป) กอนจงึจะรับได. อายตนะ ๗ ที่เหลือชื่อวา วญิญาณ 
           บทวา   ปตฺต   ไดแก     อารมณที่แสวงหาหรือไมแสวงหาก็ตาม 
(แต)  ประจวบเขา.  
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           บทวา  ปริเยสิต ไดแก   อารมณที่แสวงหาแลว ที่มาประจวบเขา   
หรือไมประจวบเขาก็ตาม. 
           บทวา อนุวิจริต  มนสา ไดแก     อารมณที่จิตตามเคลาแลว   
           จริงอยู๑     อารมณในโลก    แสวงหาแลว    จึงประจวบเขาก็มี 
แสวงหาแลว   แตไมประจวบเขาก็มี   ไมไดแสวงหา   แตประจวบเขาก็มี 
ไมไดแสวงหา  แลวไมไดประจวบเขาก็มี. 
           บรรดาอารมณเหลาน้ัน    อารมณที่แสวงหาจึงพบชื่อวา    ปตฺต 
(อารมณที่ประจวบเขา) แสวงหา แตไมพบ ชื่อวา  ปริเยสิต (อารมณที่ 
แสวงหา)   ไมไดแสวงหาแตพบก็ดี   ไมไดแสวงหาแลวไมพบก็ดี   ชื่อวา 
มนสานุจริต  (ตามใครครวญดวยใจ) 
           อีกอยางหนึ่ง   อารมณที่แสวงหาแลว   พบบาง   ที่ไมไดแสวงหา 
แตพบบาง  ชื่อวา  ปตฺต  เพราะหมายความวาประจวบเขาแลว  อารมณ 
ที่แสวงหาแลว   แตไมพบเลย   ชื่อวา   ปริเยสิต   (อารมณที่แสวงหาแลว) 
อารมณที่ไมไดแสวงหา  ไมไดพบ  ชือ่วา  มนสานุจริต  (ตามใครครวญ 
ดวยใจ) หรือวาอารมณทั้งหมดนี้  ชื่อวาตามใครครวญดวยใจท้ังน้ัน.  
                        จบ  อรรถกถาสูตรที่  ๒  ถึงสูตรที่  ๔ 
๑. ปาฐะวา  โลกสฺมึ  หิ  ปริเยสิตฺวา  ปตฺตป  ฯลฯ  มนสานุจริต  นาม 
ฉบับพมาเปน  :-  โลกสฺมึ  หิ  ปริเยสิตฺวา  ปตฺตมฺป  อตฺถิ,  ปริเยสิตฺวา  โนปตฺตมป, 
อปริเยสิตฺวา  ปตฺตมฺป,  อปริเยสิตฺวา  โนปตฺตมฺป.  ตตฺถ  ปริเยสิตฺวา  ปตฺต  ปตฺต  นาม,  ปริเยสิตฺวา 
โนปตฺต  ปริเยสิต  นาม.  อปริเยสิตฺวา  ปตฺตฺจ  อปริเยสิตฺวา  โนปตฺตยจฺ  มนสานุวจิริต  นาม. 
อถวา  ปริเยสิตฺวา  ปตฺตมฺป  อปริเยสิตฺวา  ปตฺตมฺป  ปตฺตฏเฐน  ปตฺต  นาม,  ปริเยสิตฺวา  โนปตฺตเมว 
ปริเยสิต  นาม,  อปริเยสิตฺวา  โน  ปตฺต  มนสานุวิจริต  นาม  สพฺพ  วา  เอต  มนสา  อนุวิจริตเมว. 
แปลตามฉบับพมา  
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                          ๕.  นัตถิทินนสูตร   
 
           [๔๒๕]    กรุงสาวัตถี.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา     ดูกอน  
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรหนอมีอยู เพราะถือม่ันอะไร  เพราะยืดมั่นอะไร 
จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา  ทานไมมีผล  การบูชาไมมีผล   การเซนสรวง 
ไมมีผล  ผลวิบากแหงกรรมท่ีทําดี  ทาํชั่วไมมี  โลกน้ีไมมี โลกหนาไมมี 
มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวโอปปาติกะไมมี สมณพราหมณผูดําเนินชอบ 
ปฏิบัติชอบกระทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งแลว 
สอนผูอ่ืนใหรูแจง ไมมีในโลก คนเรานี้  เปนแตประชุมแหงมหาภูตรูปทั้ง ๔ 
เมื่อใดทํากาลกิริยา  เมื่อน้ัน  ธาตุดิน  ก็ไปตามธาตุดิน  ธาตุน้ําก็ไปตาม 
ธาตุน้ํา ธาตุไฟก็ไปตามธาตุไฟ ธาตุลมก็ไปตามธาตุลม อินทรียทั้งหลาย 
ยอมเลื่อนลอยไปในอากาศ บุรุษ ๔ คน รวมเปน ๕ ทั้งเตียงที่หามเขาไป 
รอยเทาปรากฏอยูเพียงแคปาชา      (ตอมา)      กก็ลายเปนกระดูกสีเทา 
สีนกพิลาป     การเซนสรวงมีเถาเปนท่ีสุด     ทานน้ีคนเขลาบัญญัติไว 
คําของคนบางพวกท่ีพูดวา    มีผล    ลวนเปนคําเปลา    คําเท็จ    คําเพอ 
เพราะกายสลาย  ทั้งพาล  ทั้งบัณฑิตยอมขาดสูญ  พินาศส้ิน  หลังจาก 
ตายไปยอมไมมี.    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ 
ธรรมทั้งหลายของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเจาเปน 
รากฐาน  ฯลฯ. 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อรูปมีอยู   เพราะถือม่ันรูป   เพราะ 
 ยึดมั่นรูป  จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา  ทานไมมีผล  การบูชา  ไมมีผล  ฯลฯ 
เพราะกายสลาย  ทั้งพาล  ทั้งบัณฑิต  ยอมขาดสูญ  พินาศส้ิน หลังจาก 
ตายไป  ยอมไมมี  เมื่อเวทนามีอยู  ฯลฯ เมื่อสัญญามีอยู  ฯลฯ  เมื่อสังขาร 
มีอยู  ฯลฯ เม่ือวิญญาณมีอยู  เพราะถือม่ันวิญญาณ เพราะยืดม่ันวิญญาณ  
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จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา    ทานไมมีผล    การเซนสรวงไมมีผล    ฯลฯ    
เพราะกายสลาย   ทั้งพาลท้ังบัณฑิตยอมขาดสูญ   พินาศส้ิน   หลังจาก 
ตายไป ยอมไมมี. 
           [๔๒๖]  ภ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอน้ัน 
เปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยง พระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียงเปนทุกข     มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา ทานไมมีผล การบูชา 
ไมมีผล   ฯลฯ   เพราะกายสลาย   ทั้งพาล   ทั้งบัณฑิต    ยอมขาดสูญ 
พินาศส้ิน หลังจากตายไป ยอมไมมี  ใชไหม  ? 
           ภิ.  ไมพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.  เวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณเท่ียงหรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยง พระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียงเปนทุกข     มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน     จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา     ทานไมมีผล 
การบูชาไมมีผล  ฯลฯ  เพราะกายสลาย  ทั้งพาลทั้งบัณฑิตยอมขาดสูญ 
พินาศส้ิน หลังจากตายไป ยอมไมมี ใชไหม ? 
           ภิ.  ไมพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย  พระเจาขา. 
           ภ.   แมสิ่งท่ีบุคคลเห็นแลว  ฟงแลว  ทราบแลว  รูแจงแลว  ถึงแลว 
แสวงหาแลว ใครครวญแลวดวยใจ  สิง่น้ันเที่ยง หรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยง พระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?  
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           ภิ.  เปนทุกข พระเจาขา.   
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน    จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา    ทานไมมีผล  
การบูชาไมมีผล  ฯลฯ  เพราะกายสลาย  ทั้งพาลทั้งบัณฑิตยอมขาดสูญ 
พินาศส้ิน หลังจากตายไป ยอมไมมี ใชไหม ? 
           ภิ.  ไมพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อใดแล    อริยสาวกละความสงสัย 
ในฐานะ    ๖    เหลาน้ี   ชือ่วาเปนอันละความสงสัยแมในทุกข   แมใน 
ทุกขสมุทัย    แมในทุกขนิโรธ     แมในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา    เมื่อน้ัน 
อริยสาวกน้ีเราตถาคตเรียกวา     เปนพระโสดาบัน     มีความไมตกตํ่า 
เปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา. 
                                        จบ  นัตถิทินนสูตร 
 
             อรรถกถานัตถิทินนสูตรท่ี  ๕  
 
           ในบทวา  นตถิ  ทินฺน  เปนตน   มีอธิบายดังตอไปนี้ :- 
           ดวยบทวา  นตฺถิ   ทินฺน   บุคคลผูเปนมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายกลาว 
หมายถึงวา ทานท่ีใหแลวไมมีผล. 
           การบูชาใหญ  เรียกวา  ยิฏฐะ.  ในบทวา  หตุ  พระผูมีพระภาคเจาทรง 
ประสงคเอาลาภพักการะมาก.  บุคคลผูเปนมิจฉาทิฏฐิทั้งหลาย  ปฏิเสธ  
บุญกรรมทั้งสองอยางนั้น โดยหมายเอาวา.  ไมมีผลเลย. 
           บทวา  สุกฏทุกกฺฏาน  ไดแก  แหงกรรมท่ีทําดีและทําชั่ว  อธิบาย 
วา แหงกุศลกรรม และอกุศลกรรมทัง้หลาย.  
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           บทวา   ผล  วิปาโก   ความวา   สิ่งใดท่ีเรียกวา   ผล   หรอืวิบาก  
บุคคลผูเปนมิจฉาทิฏฐิ  ยอมกลาวสิ่งนั้นวา  ไมมี.                           
           บทวา นตฺถิ  อย  โลโก ความวา โลกน้ีสําหรับผูอยูในปรโลก  ไมมี. 
           บทวา ปรโลโก ความวา  โลกอ่ืน สําหรับผูที่อยูในโลกนี้   ก็ไมมี. 
อุจเฉทวาทีบุคคล ยอมแสดงวา สรรพสัตวยอมขาดสูญ  ในโลกน้ันนั่นแล. 
           อุจเฉทวาทีบุคคล   กลาววา   นตฺถิ   มาตา   ปตา   (มารดาไมมี 
บิดาไมมี)  ดังน้ี  เปนเพราะ  (เขาถือวา)  ไมมีผล  การปฏิบัติชอบ  และ 
การปฏิบัติผิดในมารดาบิดาเหลาน้ัน. 
           อุจเฉทวาทีบุคคลกลาววา นตฺถิ  สตฺตา โอปปาติกา (สัตวทั้งหลาย 
ผูเปนโอปปาติกะไมมี)   ดังน้ี   เพราะความเชื่อวา   ชื่อวาสัตวที่จุติแลว 
จะอุบัติข้ึน (อีก) ไมมี. 
           บทวา  จาตุมฺมหาภูติโก  ความวา  เกิดมาจากมหาภูตรูป  ๔ 
           บทวา   ปฐวี  ปฐวีกาย   ไดแก  ปฐวีธาตุ  ภายใน  (ไปเปน)  ปฐวี 
ธาตุภายนอก. 
           บทวา  อนุเปติ แปลวา เขาถึง. บทวา อนุปคจฺฉติ  เปนไวพจนของ 
บทวา อนุเปตินั้นนั่นแหละ  หมายความวา แซกซึมเขาไปดังน้ีบาง๑  
           ดวยบทแมทั้งสอง    ผูเปนมิจฉาทิฏฐิยอมแสดงวา    เขาถึง    คือ 
เขาไปถึง.    ในธาตุที่เหลือ    มีอาโปเปนตน    ก็มนีัย    (ความหมาย) 
อยางเดียวกันนี้แล. 
           บทวา อินฺทฺริยานิ  ความวา    อินทรียทั้งหลายมีใจเปนที่  ๖ ยอม 
ลอยไปสูอากาศ. 
๑.  อรรถกถา  อนุยาติ  อนคุจฺฉตีติ  ตสฺเสว  เววจน  อนุคจฺฉตีติ  อตฺโถ.  ฉบับพมาวา  อนุเปตีติ 
อนุยาติ  อนปุคจฺฉตีติ  ตสฺเสว  เววจน  อนุคจฺฉตีติป  อตฺโถ.  แปลตามฉบับพมา  
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           บทวา  อาสนฺทิปฺจมา  ความวา  (บุรุษ  ๔   คน)  กับทั้งเตียงที่   
(คนตาย) นอน เปนที่  ๕. อธิบายวา   เตียง และบุรุษ ๔ คน ผูยนืแบกเตียง  
๔ ขา. 
             บทวา  ยาว  อาฬาหนา  แปลวา  จนกระทั่งถึงปาชา. 
             บทวา  ปทานิ  ความวา  รอยเทา  คือคุณความดี  (และความชั่ว)๑ 

ที่เปนไปโดยนัยมีอาทิวา   ทานผูนี้ไดเปนผูมีศีลดีอยางนี้   ทานผูนี้   เปน 
ผูทุศีลอยางนี้. 
             อีกอยางหนึ่ง รางกายนั่นเอง ทานประสงคเอาวา รอยเทาในท่ีนี้.  
             บทวา  กาโปตกานิ  แปลวา  มสีีดังนกพิราบ อธิบายวา  มีสีดัง 
ปกนกพิราบ. 
             บทวา ภสฺสนฺตา คือ ภสฺมนฺตา (แปลวามีเถาเปนที่สุด) อีกอยางหนึ่ง 
ภสฺมนฺตา  นีแ้ล คือ บาลี  (เดิม). 
             บทวา  อาหุติโย  ความวา  ทานท่ีบุคคลใหแลว  แยกประเภทเปน 
ของรับแขกและเครื่องสักการะ เปนตน ทั้งหมดลวนมีเถาเปนที่สุดทั้งน้ัน 
ไมไดผลยิ่งไปกวาน้ัน. 
           บทวา    ทตฺตุปฺปฺตฺต    คือ   ทานพวกคนโงบัญญัติไว.    มีคํา 
อธิบายดังน้ีวา   พวกมิจฉาทิฏฐิแสดงวา   ทานน้ีพวกคนโง   คือคนไมรู 
บัญญัติไว  หาใชคนฉลาดบัญญัติไวไม  คนโงให(ทาน) คนฉลาดรับ (ทาน).  
                                  จบ  อรรถกถานัตถิทินนสูตรที่  ๕ 
๑.  พมาวา  ปวตฺตานิ  คุณาคุณปทานิ.  แปลตามพมา.  แตอรรถกถาวา  ปวตฺตา  คุณปทานิ.  
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                               ๖.  กโรโตสูตร   
 
           [๔๒๗]   กรุงสาวัตถี.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เมื่ออะไรมีอยู   เพราะถือม่ันอะไร   เพราะยึดมั่นอะไร  
จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา  เมื่อบุคคลทําเอง  ใชใหผูอ่ืนทํา  ตัดเอง  ใชให 
ผูอ่ืนตัด   เดือดรอนเอง   ทําผูอ่ืนใหเดือดรอน   เศราโศกเอง   ทาํผูอ่ืนให 
เศราโศก   ลาํบากเอง  ทําผูอ่ืนใหลําบาก  ดิ้นรนเอง  ทําใหผูอ่ืนดิ้นรน 
ฆาสัตว  ลักทรัพย  ตัดทีต่อ  ปลนไมใหเหลือ  ทําโจรกรรมในเรือนหลัง 
เดียว  ซุมอยูที่ทางเปลี่ยว  ทําชูภริยาเขา   พูดเท็จ  ผูทําไมชื่อวาทําบาป 
แมหากผูใดจะใชจักร  ซึ่งมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน  สังหารเหลาสัตว 
ในปฐพีนี้  ใหเปนลานเปนกองมังสะอันเดียวกัน  บาปท่ีมีการทําเชนนั้น 
เปนเหตุ ยอมไมมีแกเขา ไมมีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงขวา 
แหงแมน้ําคงคา ฆาเอง ใชใหผูอ่ืนฆา ตัดเอง ใชใหผูอ่ืนตัด เดือดรอนเอง 
ทําผูอ่ืนใหเดือดรอน    บาปท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุ    ยอมไมมีแกเขา 
ไมมีบาปมาถึงเขา     แมหากบุคคลจะไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา 
ใหทานเอง ใชผูอ่ืนใหให  บูชาเอง  ใชผูอ่ืนใหบูชา  บุญที่มีการทําเชนนั้น 
เปนเหตุ  ยอมไมมีแกเขา  ไมมีบุญมาถึงเขา  บุญท่ีเนื่องดวยการใหทาน 
การทรมานอินทรีย    ความสํารวม     การกลาวคําสัตย    ไมมีแกเขา 
ไมมีบุญมาถึงเขา  ? 
           ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ธรรมของ 
ขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน  ฯลฯ. 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อรูปมีอยู   เพราะถือม่ันรูป   เพราะ 
ยึดมั่นรูป    จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา    เมื่อบุคคลทําเอง    ใชใหผูอ่ืนทํา 
ฯลฯ  บุญท่ีเน่ืองดวยการใหทาน  การฝกฝนอินทรีย  การสํารวม  การ  
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กลาวคําสัตย    ไมมีแกเขา     ไมมีบุญมาถึงเขา     เมื่อเวทนามีอยู...   
เมื่อสัญญามีอยู...   เมื่อสังขารมีอยู...   เมื่อวิญญาณมีอยู   เพราะถือม่ัน 
วิญญาณ   เพราะยึดมั่นวิญญาณ  จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา   เมือ่บุคคล  
ทําเอง ใชผูอ่ืนใหทํา ฯลฯ  บุญที่เนื่องดวยการใหทาน การฝกฝนอินทรีย 
ความสํารวม  การกลาวคําสัตย  ไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา.  
           [๔๒๘]   ภ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลายจะสําคัญความ 
ขอน้ันเปนไฉน  รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง  ?  
           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา.  
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกข หรือเปนสุขเลา ? 
           ภิ.  เปนทุกขพระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียงเปนทุกข     มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน    จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา    เมื่อบุคคลทําเอง 
ใชใหผูอ่ืนทํา  ฯลฯ  บุญท่ีเนื่องดวยการใหทาน  การฝกฝนอินทรีย 
ความสํารวม การกลาวคําสัตย ไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา ใชไหม  ? 
           ภิ.  ไมพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.  เวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ? 
           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกข หรือเปนสุขเลา ? 
           ภิ.  เปนทุกขพระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียงเปนทุกข     มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน    จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา     เมื่อบุคคลทําเอง  
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ใชผูอ่ืนใหทํา    ฯลฯ    บญุท่ีเนื่องดวยการใหทาน    การฝกฝนอินทรีย  
ความสํารวม การกลาวคําสัตย ไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา ใชไหม  ?  
           ภิ.  ไมพึงเกิดข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.   แมสิ่งท่ีบุคคลเห็นแลว   ฟงแลว  ทราบแลว  รูแจงแลว  ถึงแลว 
แสวงหาแลว ใครครวญแลวดวยใจ  สิง่นั้นเที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกข หรือเปนสุขเลา  ? 
           ภิ.  เปนทุกขพระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียงเปนทุกข     มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน    จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา     เมื่อบุคคลทําเอง 
ใชใหผูอ่ืนทํา    ฯลฯ    บญุท่ีเนื่องดวยการใหทาน    การฝกฝนอินทรีย 
ความสํารวม การกลาวคําสัตย ไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา ใชไหม  ? 
           ภิ.  ไมพึงเกิดข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.  
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อใดแล   อริยสาวกละความสงสัยใน 
ฐานะ ๖  เหลาน้ี ชื่อวาเปนอันละความสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย 
แมในทุกขนิโรธ     แมในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา    เมื่อน้ัน   อริยสาวกน้ี 
เราตถาคตเรียกวา     เปนพระโสดาบัน     มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา 
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา. 
                                          จบ  กโรโตสูตร  
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                  อรรถกถาโรโตสูตรท่ี  ๖    
 
           บทวา  กโรโต  คือ  ทําดวยมือของตนเอง.  
           บทวา  การยโต คือ ใหเขาทําตามคําส่ัง (ใชใหทํา). 
           บทวา ฉินฺทโต คือ ตัดอวัยะท้ังหลาย มีมือเปนตน ของบุคคลอ่ืน. 
           บทวา เฉทาปยโต คือ เบียดเบียนดวยอาชญา. 
           บทวา  โสจยโต  ความวา  ทําความเศราโศกแกบุคคลอ่ืนเองก็ดี 
ใชใหผูอ่ืนทําก็ดี ดวยทุจริตกรรม มีลกัของของบุคคลอ่ืนไปเปนตน.  
           บทวา กิลมโต ความวา ทําตัวเองใหลําบากก็ดี ทําผูอ่ืนใหลําบาก 
ก็ดี ดวยการงดใหอาหาร และการถูกกกัขังในเรือนจําเปนตน.  
           บทวา    ผนฺทโต    ผนฺทาปยโต    ความวา    ในเวลาเบียดเบียน 
บุคคลอ่ืนผูดิ้นรนอยู    ชือ่วาท้ังทําตัวเองใหดิ้นรน    ทั้งทําใหบุคคลอ่ืน 
แมนั้นดิ้นรนดวย. 
           บทวา  ปาณมติปาตาปยโต  ความวา  ฆาสัตวเองก็ดี  ใชใหผูอ่ืน 
ฆาก็ดี. 
           ในทกุๆบท     ก็พึงทราบความหมาย    ดวยอํานาจเหตุแหงการ 
กระทําอยางนี้แล. 
           บทวา  สนฺธ ึไดแก  ที่ตอของเรือน. 
           บทวา นิลฺโลป  ไดแก การปลนสะดมใหญ.  
           บทวา  เอกาคาริก ไดแก  การลอมเรือนหลังเดียวแลวปลน. 
           บทวา  ปริปนฺเถ  ไดแก    ดักอยูที่ทางหลวง  เพ่ือตีชิงผูคนท่ีผาน 
ไปผานมา  
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           ดวยบทวา   กรโต   น   กรียติ   ปาป   อกิริยวาทีบุคคลท้ังหลาย   
ยอมแสดงวา  เมื่อบุคคลแมทําอยูดวยความสําคัญวา  เราทําบาปอยางใด 
อยางหน่ึง  บาปก็ไมเปนอันทํา  บาปไมมี  เปนแตวาสัตวทั้งหลายมีความ  
สําคัญอยางน้ีวา เราทํา. 
           บทวา  ขุรปริยนฺเตน  ความวา  ดวยคมมีดโกน  หรือดวยปลาย 
(ที่คม) เชนกบัคมมีดโกน. 
           บทวา เอก มสขล ไดแก  กองเน้ือกองเดียวกัน. 
           บทวา ปฺุช  เปนไวพจน ของบทวา มสขล นั้นนั่นแล. 
           บทวา ตโตนิทาน ไดแก  มีการทําใหเปนลานเนื้อเดียวกันเปนเหตุ. 
           บทวา  ทกขฺิณ  ความวา  มนุษยบนฝงขวาเปนคนโหดรายทารุณ 
พระผูมีพระภาคเจา ทรงหมายเอามนุษยเหลาน้ัน จึงตรัสคําวา  หนนฺโต 
เปนตน.   มนุษยบนฝงซาย   เปนผูมีศรัทธาเลื่อมใส   เปนพุทธมามกะ 
ธรรมมามกะ   สังฆมามกะ   พระผูมีพระภาคเจา   ทรงหมายเอามนุษย 
เหลาน้ัน จึงตรัสคําวา ททนฺโต  เปนตน. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา ยชนฺโต ไดแก   ทําการบูชาใหญ. 
           บทวา ทมน คือ ดวยการฝกอินทรีย ไดแก  ดวยอุโบสถกรรม. 
           บทวา สยเมน คือ  ดวยการรักษาศีล. 
           บทวา สจฺจวชฺเชน คือ  ดวยการกลาวคําสัตย. 
           บทวา  อาคโม แปลวา  การมา  อธิบายวา  ความเปนไป. 
           อกิริยวาทีบุคคล ปฏิเสธการทําบุญและบาปอยางสิ้นเชิง. 
                                 จบ  อรรถกถากโรโตสูตรที่  ๖  
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                             ๗.  เหตุสูตร   
 
           [๔๒๙]    กรุงสาวัตถี.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เมื่ออะไรมีอยู   เพราะถือม่ันอะไร   เพราะยึดมั่นอะไร  
จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา    ไมมีเหตุ    ไมมีปจจัย    เพ่ือความเศราหมอง 
แหงสัตวทั้งหลาย     สัตวทั้งหลายหาเหตุมิได    หาปจจัยมิได    ยอม 
เศราหมองเอง  ไมมีเหตุ  ไมมีปจจัย  เพ่ือความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย 
สัตวทั้งหลายหาเหตุมิได   หาปจจัยมิได   ยอมบรสิุทธิ์เอง    ไมมีกําลัง 
ไมมีความเพียร    ไมมีเรี่ยวแรงของบุรุษ    ไมมีความบากบ่ันของบุรุษ 
สัตวทั้งปวง   ปาณะท้ังปวง   ภูตทั้งปวง   ชีวะท้ังปวง   ลวนไมมีอํานาจ 
ไมมีกําลัง     ไมมีความเพียร     แปรไปตามภาวะแหงความแนนอนและ 
ความไมแนนอน   ยอมเสวยสุขเสวยทุกขในอภิชาติทั้ง   ๖   เทาน้ัน   ? 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมของขาพระองค 
ทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน  ฯลฯ. 
          ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อรูปมีอยู   เพราะถือม่ันรูป   เพราะ 
ยึดมั่นรูป   จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา   ไมมีเหตุ   ไมมีปจจัย   ฯลฯ   ยอม 
เสวยสุขเสวยทุกขในอภิชาติทั้ง  ๖  เทาน้ัน  เมื่อเวทนามีอยู...เมื่อสัญญา 
มีอยู...    เมื่อสังขารมีอยู...    เมื่อวิญญาณมีอยู    เพราะถือม่ันวิญญาณ 
เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย   ฯลฯ 
เสวยสุขเสวยทุกขในอภิชาติทั้ง ๖ เทาน้ัน. 
           [๔๓๐]    ภ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ? 
           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา  
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           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกข หรือเปนสุขเลา ?    
           ภิ.  เปนทุกขพระเจาขา.  
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน  จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา  ไมมีเหตุ  ไมมีปจจัย 
ฯลฯ เสวยสุขเสวยทุกขในอภิชาติทั้ง ๖ เทาน้ัน ใชไหม  ? 
           ภิ.  ไมพึงเกิดข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.  เวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณเท่ียงหรือไมเที่ยง ? 
           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกข หรือเปนสุขเลา ? 
           ภิ.  เปนทุกขพระเจาขา. 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน  จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา  ไมมีเหตุ  ไมมีปจจัย 
ฯลฯ เสวยสุขเสวยทุกขในอภิชาติทั้ง ๖ เทาน้ัน ใชไหม  ? 
           ภิ.  ไมพึงเกิดข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.   แมสิ่งท่ีบุคคลเห็นแลว  ฟงแลว  ทราบแลว  รูแจงแลว  ถึงแลว 
แสวงหาแลว  ใครครวญแลวดวยใจ  สิง่น้ันเที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกข หรือเปนสุขเลา  ? 
           ภิ.  เปนทุกขพระเจาขา. 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน  จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา  ไมมีเหตุ  ไมมีปจจัย  
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ฯลฯ เสวยสุขเสวยทุกขในอภิชาติทั้ง ๖ เทาน้ัน ใชไหม ?    
           ภิ.  ไมพึงเกิดข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.  
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อใดแล   อริยสาวกละความสงสัยใน  
ฐานะ   ๖   นี ้ ชื่อวาเปนอันละความสงสัยแมในทุกข  แมในทกุขสมุทัย 
แมในทุกขนิโรธ   แมในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   เมื่อน้ัน   อริยสาวกน้ี 
เราตถาคตเรยีกวา    เปนพระโสดาบัน    มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา 
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา. 
                                              จบ  เหตุสูตร 
 
              ๗.  อรรถกถาเหตุสูตรท่ี  ๗  
 
           บทวา  ปจฺจโย  ในบทน้ีวา  นตฺถิ  เหตุ  นตฺถิ  ปจฺจโย  เปนไวพจน 
ของเหตุนั่นเอง. 
           อเหตุกวาทีบุคคล     พากันปฏิเสธปจจัยแหงความเศราหมองแหง 
สังกิเลสธรรมทั้งหลาย  มีกายทุจริตเปนตน  และปจจัยแหงความบริสุทธิ์ 
แหงโวทานธรรมท้ังหลาย   มีกายสุจริตเปนตน   ดวยบทท้ังสอง   (นตฺถิ 
เหตุ  นตฺถิ  ปจฺจโย). 
           สัตวทั้งหลายเหลาน้ี  ดํารงอยูในพลังของตนอันใด   แลวจึงบรรล ุ
ถึงความเปนเทวดาบาง     ความเปนมารบาง     ความเปนพรหมบาง 
สาวกโพธิญาณบาง    พระสัพพัญุตญาณบาง     อเหตุกวาทีบุคคล 
ปฏิเสธพลังน้ัน ดวยบทวา นตฺถิ  พล.  
           บทอ่ืนทั้งหมดมีอาทิคือ   นตฺถิ   วิริย   เปนไวพจนของกันและกัน 
ทั้งน้ัน    แตบทเหลาน้ีที่จัดแยกกันไวตางหาก     ก็โดยจะปฏิเสธคําพูดที่ 
เปนไปอยางน้ีวา  ผลนี้พึงบรรลุไดดวยความเพียรนั้น ผลนี้พึงบรรลุดวย  
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เรี่ยวแรงของบุรุษ ผลนี้พึงบรรลุดวยความบากบ่ันของบุรุษ.   
           อเหตุกวาทีบุคคล   หมายถึงสัตวทั้งหลายไมมีเหลือหลอ   ม ี   อูฐ 
โค และฬาเปนตน ดวยบทวา สพฺเพ  สตฺตา. 
           อเหตุกวาทีบุคคล  กลาววา  สพฺเพ ปาณา  ดวยอํานาจจุดมุงหมาย 
มีอาทิคือ  สัตวมีอินทรียอยางเดียวกัน.  
           อเหตุกวาทีบุคคล  กลาววา  สพฺเพ  ภูตา  หมายเอาสัตวทั้งหลายท่ี 
เกิดแลวในกระเปาะฟองไข  และมดลูก. 
           อเหตุกวาทีบุคคล  กลาววา  สพฺเพ   ชีวา  หมายเอา  พืชทั้งหลาย 
มีขาวสาลี ขาวเหนียว และขาวละมานเปนตน 
           อธิบายวา    ในสิ่งท่ีมีชีวิตเหลาน้ัน    พืชเหลาน้ันที่สําคัญกันวา 
เปนชีวะ เพราะความท่ีมันงอกข้ึนได. 
           บทวา   อวสา   อพลา   อวิริยา   ความวา   สิ่งท่ีมีชีวิตเหลาน้ัน 
ไมมีอํานาจ พลัง หรือ วิรยิะของตนเอง.  
           ในบทวา นิจติสงฺคติภาวปริณตา  นี้  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
           บทวา นิยติ ไดแก  ความเปนผูมีโชคดีและโชคราย. 
           บทวา  สงฺคติ ไดแก  การไปในอภิชาติ  (กําเนิด)  นั้นๆ  บรรดา 
อภิชาติ  ๖ อยาง. 
           บทวา ภาโว  ไดแก  สภาวะนั่นเอง. 
           สิ่งท่ีมีชีวิตท้ังหลาย    แปรปรวนไป    คือถึงภาวะนานาประการ 
ตามสภาพแหงความมีโชคดี     และโชคราย     และสภาพแหงการไป 
(ในอภิชาติตางๆ). แทจริง  อเหตุกวาทีบุคคลแสดงวา  ผูใดจะตองเปนไป 
อยางใด  ผูนั้นก็จะตองเปนไปอยางนั้นทีเดียว   (แต) ผูใดจะไมเปนไป  
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อยางใด ผูนั้นก็จะไมเปนอยางนั้น  แนนอน.       
           ดวยบทวา   ฉเสฺววาภิชาตีสุ    อเหตุกวาทีบุคคลแสดงวา   สิ่งท่ีมี 
ชีวิตท้ังหลาย   ดํารงชีวิต   เสวยสุขและทุกขอยูในอภิชาติ   ๖   เทาน้ัน 
ไมมีถูมิสําหรับเสวยสุขและทุกขแหงอ่ืน. 
                                 จบ  อรรถกถาเหตุสูตร 
 
                          ๘.  มหาทิฏฐิสูตร  
 
                          วาดวยมจิฉาทิฏฐิ 
 
           [๔๓๑]    กรุงสาวัตถี.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เมื่ออะไรมีอยู   เพราะถือม่ันอะไร   เพราะยึดมั่นอะไร 
จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา  สภาวะ ๗ กองนี้ ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยางอัน 
ใครทํา ไมมีใครเนรมิต ไมมีแบบอยางอันใครเนรมิต เปนสภาพไมมีผล 
ต้ังอยูมั่นคงดุจยอดภูเขา  ต้ังอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด  สภาวะ  ๗  กองนั้น 
ไมหว่ันไหว   ไมแปรปรวน  ไมเบียดเบียนกันแลกนั   ไมอาจใหเกิดสุข 
หรือทุกขแกกันแลกัน สภาวะ ๗  กองเปนไฉน  ?       
           ไดแก  กองดิน กองนํ้า  กองไฟ  กองลม  สขุ ทุกข ชีวะ. สภาวะ 
๗  กองนี้  ไมมีใครทํา  ไมมีแบบอยางอันใครทํา  ไมมีใครเนรมิต  ไมม ี
แบบอยางอันใครเนรมิต เปนหมัน ต้ังอยูมั่นคงดุจยอดภูเขา ต้ังอยูมั่นคงดุจเสา 
ระเนียด  สภาวะ  ๗  กองนั้น ไมหว่ันไหว  ไมแปรปรวน ไมเบียดเบียน 
กันแลกัน  ไมอาจใหเกิดสุขหรือทุกขแกกันแลกัน  แมผูใดจะเอาศัสตรา 
อยางคมตัดศีรษะกัน  ไมชื่อวาใครปลงชีวิตใคร  เปนแตศัสตราสอดเขา 
ไปตามชอง  ระหวางสภาวะ  ๗  กอง  เทาน้ัน  อนึ่ง  กําเนิดที่สําคัญมี 
๑,๔๐๖,๖๐๐  กําเนิด,  ๕๐๐ กรรม,  ๕  กรรม,  ๓  กรรม,  กรรมสมบูรณ,  
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กรรมครึ่งๆกลางๆ,   ปฏิปทา   ๖๒,   อันตรกัลป   ๖๒,    อภิชาติ   ๖,   
ปุริสภูมิ   ๘,  อาชีวะ  ๔,๙๐๐  ปริพาชก   ๔,๙๐๐  นาควาส   ๔,๙๐๐ 
อินทรีย  ๒,๐๐๐  นรก   ๓,๐๐๐   รโชธาตุ   ๓๖,   สัญญีครรภ   ๗,  
อสัญญีครรภ ๗, นิคัณฐครรภ ๗,  สภาวทิพย  ๗,  มนุษย  ๗, ปศาจ  ๗, 
สระ  ๗,  ปวุฏใหญ  ๗,  ปวุฏ   ๗๐๐,  เหวใหญ  ๗,  เหวนอย   ๗๐๐, 
มหาสุบิน  ๗,   สุบิน  ๗๐๐,  มหากัลป   ๘๔๐,๐๐๐  เหลาน้ี  ทั้งพาลและ 
บัณฑิตเรรอนทองเที่ยวไปแลว     จักทําท่ีสุดทุกขได    ความหวังวา 
เราจักอบรมกรรมที่ยังไมอํานวยผลใหอํานวยผล  หรือเราสัมผัสถูกตอง 
กรรมท่ีอํานวยผลแลว    จักทําใหสุดส้ินดวยศีล    ดวยพรต    ดวยตบะ 
หรือดวยพรหมจรรยนี้    ไมมีในที่นั้น    สุขทุกขที่ทําใหมีที่สุดได 
เหมือนตวงของใหหมดดวยทะนาน ยอมไมมีในสงสารดวยอาการอยางน้ี 
เลย     ไมมีความเสื่อมและความเจริญ     ไมมีการเลื่อนข้ึนและลดลง 
พาลและบัณฑิตเรรอนไป   สิ้นสุขและทุกขเอง   เหมือนกลุมดายที่บุคคล 
ขวางไป ยอมคลี่หมดไปเอง ฉะน้ัน. 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ธรรมของ 
ขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน  ฯลฯ. 
           ภ.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เมือ่รูปมีอยู     เพราะถือม่ันรูป 
เพราะยึดมั่นรูป  จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา  สภาวะ  ๗  กองเหลาน้ี ไมมี 
ใครทํา ไมมีแบบอยางอันใครทํา ฯลฯ พาลและบัณฑิตเรรอนไป สิ้นสุข 
และทุกขเอง     เหมือนกลุมดายที่บุคคลขวางไป  ยอมคลี่หมดไปเอง 
ฉะน้ัน   เมื่อเวทนามีอยู...   เมื่อสัญญามีอยู...   เมื่อสังขารมีอยู...   เมื่อ 
วิญญาณมีอยู.   เพราะถือม่ันวิญญาณ   เพราะยึดมั่นวิญญาณ   จึงเกิด  
ทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา สภาวะ ๗ กองเหลาน้ี ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยางอัน  
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ใครทํา   ฯลฯ   พาลและบัณฑิตเรรอนไป   สิ้นสขุและทุกขเอง   เหมือน   
กลุมดายที่บุคคลขวางไป ยอมคลี่หมดไปเอง ฉะนั้น. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  รูปเที่ยง  
หรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกข หรือเปนสุขเลา ? 
           ภิ.  เปนทุกขพระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา สภาวะ ๗ กองเหลาน้ี 
ไมมีใครทํา  ไมมีแบบอยางอันใครทํา   ฯลฯ  พาลและบัณฑิตเรรอนไป 
สิ้นสุขและทุกขเอง  เหมือนกลุมดายที่บุคคลขวางไป  ยอมคลี่หมดไปเอง 
ฉะน้ัน ใชไหม  ? 
           ภิ.  ไมพึงเกิดข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย เวทนา...สัญญา...สงัขาร...วิญญาณ...    
เที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.   ไมเที่ยงพระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกข หรือเปนสุขเลา  ? 
           ภิ.  เปนทุกขพระเจาขา. 
           ภ. ก็สิง่ใดไมเที่ยง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา สภาวะ ๗ กองเหลาน้ี 
ไมมีใครทํา  ไมมีแบบอยางอันใครทํา   ฯลฯ  พาลและบัณฑิตเรรอนไป  
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สิ้นสุขและทุกขเอง  เหมือนกลุมดายที่บุคคลขวางไป ยอมคลี่หมดไปเอง   
ฉะน้ัน ใชไหม  ? 
           ภิ.  ไมพึงเกิดข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.  
           ภ.   สิง่ใดท่ีไดเห็นแลว     ไดยนิแลว     ไดทราบแลว     รูแจงแลว 
บรรลุแลว แสวงหาแลว คนควาแลวดวยใจ แมสิ่งนั้นเที่ยงหรือไมเที่ยง ? 
           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา สภาวะ ๗ กองเหลาน้ี 
ไมมีใครทํา  ไมมีแบบอยางอันใครทํา ฯลฯ  พาลและบัณฑิตเรรอนไป 
สิ้นสุขแลทุกขเอง   เหมือนกลุมดายที่บุคคลขวางไป   ยอมคลี่หมดไปเอง 
ฉะน้ัน ใชไหม  ? 
           ภิ.  ไมพึงเกิดข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อใดแล   อริยสาวกละความสงสัยใน 
ฐานะ   ๖   นี ้ ชื่อวาเปนอันละความสงสัยแมในทุกข  แมในทกุขสมุทัย 
แมในทุกขนิโรธ   แมในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   เมื่อน้ัน   อริยสาวกน้ี 
เราตถาคต   เรียกวา   เปนพระโสดาบัน   มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา 
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา.  
           [๔๓๓]    กรุงสาวัตถี.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เมื่ออะไรมีอยู   เพราะถือม่ันอะไร   เพราะยึดมั่นอะไร 
จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา   โลกเท่ียง  ? 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ธรรมของ 
ขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ  
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           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อรูปมีอยู   เพราะถือม่ันรูป   เพราะ    
ยึดมั่นรูป   จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา   โลกเท่ียง   เมือ่เวทนามีอยู...   เมื่อ 
สัญญามีอยู...  เมื่อสังขารมีอยู...  เมื่อวญิญาณมีอยู   เพราะถือม่ัน 
วิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ  จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา   โลกเท่ียง. 
                                        จบ   มหาทิฏฐิสูตร 
 
                          ๙.  สัสสตทิฏฐิสูตร  
 
             วาดวยความเห็นวาโลกเท่ียง  
 
           [๔๓๔]    ภ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกข หรือเปนสุขเลา  ? 
           ภิ.  เปนทุกขพระเจาขา. 
           ภ.  สิง่ใดไมเที่ยง     เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน  จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา โลกเท่ียง   ใชไหม  ? 
           ภิ.  ไมพึงเกิดข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.  เวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกข หรือเปนสุขเลา ? 
           ภิ.  เปนทุกขพระเจาขา.  
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           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา   
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา โลกเท่ียง ใชไหม  ?  
           ภิ.  ไมพึงเกิดข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.   สิง่ใดท่ีไดเห็นแลว     ไดยนิแลว     ไดทราบแลว     รูแจงแลว 
บรรลุแลว  คนควาแลวดวยใจ  แมสิ่งนั้นเที่ยงหรือไมเที่ยง ? 
           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกข หรือเปนสุขเลา  ? 
           ภิ.  เปนทุกขพระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา โลกเท่ียง  ใชไหม ? 
           ภิ.  ไมพึงเกิดข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เมื่อใดแล     อริยสาวกละความสงสัย 
ในฐานะ    ๖    เหลาน้ี    ชื่อวาเปนอันละความสงสัยแมในทุกข   แมใน 
ทุกขสมุทัย  แมในทุกขนิโรธ         แมในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อน้ัน 
อริยสาวกผูนี้  เราตถาคตเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปน 
ธรรมดา  เปนผูเท่ียงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา. 
                                      จบ  สัสสตทิฏฐิสูตร 
 
                      ๑๐.  อสัสสตทิฏฐิสูตร 
 
           วาดวยความเห็นวาโลกไมเท่ียง 
 
           [๔๓๕]    กรุงสาวัตถี.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เมื่ออะไรมีอยู   เพราะถือม่ันอะไร   เพราะยึดมั่นอะไร  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาท่ี 487 

จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา โลกไมเที่ยง ?    
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ      ธรรมของ 
ขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อรปูมีอยู  ฯลฯ  เมื่อเวทนามีอยู  ฯลฯ 
เมื่อสัญญามีอยู   ฯลฯ   เม่ือสังขารมีอยู   ฯลฯ   เมื่อวิญญาณมีอยู  ฯลฯ 
วิญญาณเท่ียงหรือไมเที่ยง ? 
           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา   ฯลฯ 
           ภ.  เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา โลกไมเที่ยง 
ใชไหม ? 
           ภิ.  ไมพึงเกิดข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.   สิง่ใดท่ีไดเห็นแลว     ไดยนิแลว     ไดทราบแลว     รูแจงแลว 
บรรลุแลว  แสวงหาแลว  คนควาแลวดวยใจ  สิ่งนั้นเที่ยงหรือไมเที่ยงเลา ? 
           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา  ฯลฯ. 
           ภ.   เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน     จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา 
โลกไมเที่ยง ใชไหม ? 
           ภิ.  ไมพึงเกิดข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เมื่อใดแล     อริยสาวกละความสงสัย 
ในฐานะ    ๖    เหลาน้ี    ชื่อวาเปนอันละความสงสัยแมในทุกข   แมใน 
ทุกขสมุทัย    แมในทุกขนิโรธ    แมในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสาวก 
ผูนี้  เราตถาคตเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา 
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา. 
                                           จบ  อสัสสตทิฏฐิสูตร  
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๘-๑๐  อรรถกถามหาทิฏฐิสูตรเปนตน    
 
               ถึงสูตรท่ี  ๑๐ 
 
           บทวา อกฏา  คือ  (กายท้ัง ๗) ไมมีใครสราง. 
           บทวา อกฏวิธา คือ ไมมีใครทําการจัดแจง (ใหสราง) อธิบายวา 
แมที่ใคร ๆ  ใหทําดวยบอกวา  จงทําอยางนี้ ก็ไมมี.  
           บทวา อนิมมฺิตา  คือ ไมมีใครเนรมิตแมดวยฤทธิ์. 
           บทวา  อนมิฺมิตวิธา  คือ  การจัดแจง ไมมีใครเนรมิตแลว.  อธิบาย 
วา ไมใชที่ใคร ๆ  ควรเนรมิตได  ปาฐะวา  อนิมฺมติพฺพา ดังน้ีบาง.  
           บทวา  วฺฌา  คือ ไมมีผล ไดแก    ไมใหเกดิผลอะไร ๆ เหมือน 
สัตวเลี้ยงที่เปนหมัน และตาลที่เปนหมัน (ตาลตัวผู)  เปนตน๑ 

           บทวา กูฏฏา ความวา ยืนหยัดอยูเหมือนยอดภูเขา (เพราะเหตุนั้น) 
จึงชื่อวา  กูฏัฏฐา                                
           บทวา      เอสิกฏฐายิฏฐิตา  ต้ังอยู  เปนเหมือนต้ังอยูดุจเสาระเนียด  
เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา  เอสิกฏฐายิฏฐิตา    อธิบายวา   เสาระเนียดที่ฝงดี 
แลว ต้ังม่ันไมหว่ันไหวฉันใด  กายก็ต้ังอยูฉันนั้น. 
           บทวา น  อิฺชนฺติ  ความวา ไมหว่ันไหว  ต้ังอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด  
ฉะน้ัน                                             
           บทวา น วิปริณมนติฺ ความวา ไมละปกติ. 
           บทวา น  อฺมฺ  พฺยาเธนฺติ ความวา   ไมเบียดเบียนกันและกัน.  
           บทวา นาล  แปลวา ไมสามารถ. 
๑.  อรรถกถาเปน  วชฺฌาติ  ปสุวชฺฌา  ตาลาทโย  วิย.  ฉบับพมาเปน  วฺฌปสุวฺฌตาลาทโย  
วิย.   
บาลีเปน  วฺฌา  แปลตามฉบับพมา 
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           ในบทวา   ปฐวีกาโย   เปนตน   มีอธิบายวา   ปฐวีนั่นแล   ชื่อวา   
ปฐวีกายะ (กองดิน) หรือปฐวีสมูหะ (มูลดิน).  
           บทวา  สตฺตนฺน  เตฺวว  กายาน  มีความวา  ศัสตราท่ีฟนลงไปใน 
กองถั่วเขียวเปนตน  ยอมแทรกเขาไปในระหวางถั่วเขียวเปนตน  ฉันใด 
ศัสตราก็แทรกเขาไปในระหวาง   คือทางชอง   ไดแก     ทางที่วางของ 
กายท้ัง ๗ ฉันนั้น. 
           ในการฆาน้ัน   พวกมิจฉาทิฏฐิแสดงวา   จะมีแตเพียงหมายรูอยู 
อยางเดียวเทาน้ันวา  เราปลงผูนี้จากชีวิต  (ฆาสัตว). 
           มิจฉาทิฏฐิกบุคคล    (ผูนิยมในลัทธินี้)    พากันแสดงการปลงใจ 
เชื่อแบบไรประโยชน      (ที่ไดมา)      ดวยเหตุเพียงการตรึกแตเพียง 
อยางเดียว  (โดยใชหลักตักกวิทยาเพียงอยางเดียว)  วา  กําเนิดใหญ  คือ 
กําเนิดที่สําคัญ มี  ๑,๔๐๐,๐๐๐ รวมกบักําเนิดอ่ืนอีก  ๖,๖๐๐  และกรรม 
อีก  ๕๐๐ ดวยบทวา โยนิปมุขสตสหสฺสานิ. 
           แมในบทวา  ปฺจ  จ  กมมฺานิ  ตีณิ  จ  กมมฺานิ  (กรรม ๕  และ 
กรรม ๓) เปนตน ก็มีนัย (ความหมายอยางเดียวกัน) นี้.                    
           ฝายอาจารยบางพวกกลาววา     มิจฉาทิฏฐิกบุคคลท้ังหลาย 
กลาวถึงกรรม ๕  ดวยอํานาจอินทรีย ๕  กลาวถึงกรรม  ๓ ดวยอํานาจ 
กายกรรม เปนตน. 
           สวนในบทวา กมฺเม  จ  อฑฺฒกมฺเม  จ (กรรมและกรรมครึ่งหนึ่ง)นี้ 
มีอธิบายวา  กายกรรมและวจีกรรมของเจาลัทธินั้น  ไดชื่อวาเปนกรรม 
มโนกรรม ไดชื่อวา เปนกรรมครึ่งหนึ่ง. 
           มิจฉาทิฏฐิกบุคคลกลาววา  ปฏปิทา  มี  ๖๒  ดวยบทวา   ทวฏ ิปฏิปทา.  
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           บทวา ทฺวฏนฺตรกปฺปา ความวา    ในกัปใหญกัปหน่ึง มีกัปชื่อวา 
อันตรกัป (กปัยอย) ๖๔ กัป.   
           แตวา   เจาลัทธินี้  ไมรูกัปอ่ืนอีก   ๒   กัป   (สังวัฏฏฐายีกัป  ๑  
วิวัฏฏฐายีกัป  ๑) จึงกลาวอยางนี้. 
           มิจฉาทิฏฐิกบุคคลกลาวถึง   อภิชาติ   (กําเนิด)   ๖   เหลาน้ี  คือ 
กัณหาภิชาติ   ๑   นีลาภิชาติ  ๑   โลหิตาภิชาติ   ๑    หลิททาภิชาติ   ๑ 
สุกกาภิชาติ  ๑ ปรมสุกกาภิชาติ ๑  ดวยบทวา ฉฬาภิชาติโย. 
           มิจฉาทิฏฐิกบุคคลกลาววา  บรรดากําเนิดทั้ง  ๖  นั้น  โอรัมภิก- 
กําเนิด     (การเกิดเปนนายพรานแกะ)     สูกริกกําเนิด     (การเกิดเปน 
นายพรานสุกร) สากุณิกกําเนิด (การเกิดเปนนายพรานนก) มาควิกกําเนิด 
(การเกิดเปนนายพรานเน้ือ)     ลุทธกําเนิด     (การเกิดเปนนายพราน) 
มัจฉมาฏกกาํเนิด   (การเกิดเปนชาวประมง)   โจรกําเนิด   (การเกิดเปน 
โจร)  โจรฆาฏกําเนิด  (การเกิดเปนเพชฌฆาต  ฆาโจร) พันธนาคาริก- 
กําเนิด   (การเกิดเปนเจาหนาท่ีเรือนจํา)   ก็หรือวา    การงานท่ีตํ่าตอย 
เหลาอ่ืนอยางใดอยางหน่ึง นี้ ชื่อวา กณัหาภิชาติ  (กําเนิดดํา). 
           กําเนิดภิกษุ  มิจฉาทิฏฐิกบุคคลกลาววา นีลาภิชาติ (กําเนิดเขียว) 
ไดยินวา ภิกษุเหลาน้ัน ใสหนามลงไปในปจจัย  ๔ แลวจึงฉัน (อาหาร) 
และภิกษุทั้งหลายก็เลี้ยงชีวิตอยูดวยอาศัยหนาม      ก็บาลีดังวามานี้ 
เปนบาลีของภิกษุนั้นนั่นแล.   
           อีกอยางหนึ่ง   เขากลาวกันวา   นักบวชทั้งหลาย   เปนเหมือนอยู 
ในดงหนาม จึงมีชื่ออยางน้ี (กณฺกวุตฺติกา) 
           เขากลาววา   พวกนิครนถที่ใชผาผืนเดียว   ชื่อวา    ลหิตาภิชาติ 
(กําเนิดแดง) วากันวา นิครนถพวกน้ีบริสุทธิ์กวา  ๒  พวกแรก.  
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           เขากลาววา    สาวกของอเจลกะท่ีเปนคฤหัสถ    นุงขาวหมขาว   
ชื่อวา  หลิททฺาภิชาติ  (กาํเนิดเหลือง)  นิครนถทั้งหลาย  ทําพวกสาวกท่ี  
เปนคฤหัสถ    ผูถวายปจจัยของตน    ใหมีความสําคัญกวาพวกนิครนถ 
ดวยกัน  ดวยอาการอยางน้ี.  
           เขากลาววา    พวกอาชีวกผูชาย    พวกอาชวีกผูหญิง    นี้ชื่อวา 
สุกกาภิชาติ     วากันวา     อาชีวกทั้งหญิงและชายเหลาน้ันบริสุทธิ์กวา 
๔ พวกแรก. 
           เขากลาววา  เจาลัทธิ   ชื่อ  นันทะ  วัจฉะ  สงักิจจะ  มกัขลิโคสาล 
ชื่อวา ปรมสุกกาภิชาติ. วากันวา เจาลัทธิเหลาน้ัน บริสุทธิ์กวาพวกอ่ืน 
ทั้งหมด. 
           มิจฉาทิฏฐิกบุคคลกลาววา    ภมูิ    (ระดับของการเจริญเติบโต) 
ของคนมี  ๘  ภูมิเหลาน้ีคือ  มันทภมูิ ๑  ขิฑฑาภูม ิ ๑  วีมังสกภมูิ   ๑   
อุชฺคตภูมิ  ๑  เสขภูม ิ ๑  สมณภูม ิ ๑  ชานนภูมิ  ๑  ปนนภูมิ  ๑  ดวยบทวา 
อฏฐ  ปุริสภมูิโย. 
           บรรดาภูมิทั้ง   ๘   นั้น   ตลอด   (เวลา)   ๗    วัน   จําเดิมแตวันเกิด 
สัตวทั้งหลายนับวายังออนแอ    โงเงา    เพราะออกมาจากสถานท่ีคับแคบ 
เขาวา  นี้ชื่อวา  มันทภมูิ. 
           สวนสัตวเหลาใดมาจากทุคคติ   สัตวเหลาน้ัน   ชอบรองไหบอยๆ 
และรองดังดวย  (สวน)  สัตวเหลาใดมาจากสุคติ  สัตวเหลาน้ันหวนระลึก 
ถึงสุคตินั้น แลวก็ชอบหัวเราะ นี้ชื่อวา ขิฑฑาภูม.ิ 
           การจับมือหรือเทาของมารดาบดิา    (หรือ)    จับเตียงหรอืต่ังแลว 
วางเทาลงเหยียบพ้ืน ชื่อวา  วิมังสกภมูิ.  
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           เวลาท่ีสามารถเดินได ชื่อวา  อุชุคตภูมิ   
           ระยะเวลาที่ศึกษาศิลปะ. ชื่อวา เสขภูม.ิ 
           เวลาท่ีออกจากเรือนบวช ชื่อวา สมณภูม ิ 
           เวลาท่ีมีความรูเพราะสองเสพ  (ศึกษามาจาก)  อาจารย  ชื่อวา 
ชานนภูมิ.              
           เขากลาวถึงสมณะผูไมฉลาดอยางนี้วา     ก็ภิกษุเปนผูพลัดตก 
(จากประโยชน)  เสียแลว  (เพราะ)  พระชินเจา  หาตรัสอะไรไวดวยไม 
นี้ชื่อวา ปนนภูมิ. 
           บทวา เอกูนปฺาส อาชีวสเต  ไดแก  วิธีดําเนินชีวิต  ๔,๙๐๐ 
           บทวา ปริพฺพาชกสเต ไดแก การบวชเปนปริพพาชก ๑๐๐. 
           บทวา นาควาสสเต ไดแก นาคมณฑล  ๑๐๐. 
           บทวา วีเส อินฺทฺริยสเต ไดแก อินทรีย ๒,๐๐๐ 
           บทวา  ตึเส นิรยสเต ไดแก นรก  ๓,๐๐๐ 
           มิจฉาทิฏฐิกบุคคลกลาวหมายถึงหลังมือและหลังเทาเปนตน 
ซึ่งเปนที่โปรยธุลลีิง ดวยบทวา รโชธาตุโย. 
           กลาวหมายถึง อูฐ  โค  ฬา  แพะ สัตวเลี้ยงเน้ือ และกระบือ  ดวยบทวา 
สตฺตสฺ ีคพฺภา. 
           กลาวหมายถึง   ขาวสาลี   ขาวเปลือก   ขาวเหนียว   ขาวละมาน 
ขาวฟาง  ลูกเดือย  และหญากับแก ดวยบทวา  อสฺ ีคพฺภา. 
           กลาวหมายถึง ตนออย ตนไผ และตนออเปนตน ซึ่งมีตน (ใหม) 
งอกข้ึนที่ตา ดวยบทวา   นิคณฺ ิคพฺภา.  
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           บทวา  สตฺต  ทิพฺพา  ไดแก  เทพจํานวนมาก ก็มิจฉาทิฏฐิกบุคคล   
นั้น เรียก  (เทพเหลาน้ัน) วาสัตว.  แมมนุษยก็มีจํานวนมาก เขาก็เรียก  
(มนุษยเหลานั้น) วาสัตว. 
           บทวา สตฺต  ปสาจา ไดแก ปศาจจํานวนมากมาย มิจฉาทิฏฐิกบุคคล 
ก็เรียก (ปศาจจํานวนมากเหลาน้ัน) วาสัตว๑ 

           บทวา  สรา ไดแก สระใหญ  เขากลาวหมายถึงสระกัณณมุณฑะ 
สระรถการะ  สระอโนดาต  สระสีหปปาตะ  สระมณฑากินี  สระมุจจลินท 
และสระกุณาละ. 
           บทวา ปวุฏา ไดแก  หวง๒ 

           บทวา ปปาตา ไดแกเหว  ใหญ๒  
           บทวา ปปาตสตานิ  ไดแก  เหวเล็ก   ๗๐๐. 
           บทวา สุปนา ไดแก สุบินใหญ  ๗. 
           บทวา สุปนสตานิ ไดแก สุบินเล็ก ๗. 
           บทวา มหากปฺปโน ไดแก  มหากัปทั้งหลาย 
           ในขอน้ี เจาลัทธินั้นมีความเห็นดังนี้วา เมื่อบุคคลเอาปลายหญาคา 
จุมน้ําออกจากสระใหญ  ๑  สระ  โดย  ๑๐๐  ป  ตอนํ้า  ๑  หยด  แลวทํา 
สระนั้นใหแหงถึง  ๗  ครั้ง (อยางนี้) จัดเปนมหากัป ๑.   พาลและบัณฑิต 
๑. อรรถกถาวา สตฺต  ทิพฺพาติ  พหุเทวา โสมนสตฺตาติ วทติ มนุสฺสาป   อนนฺตา  สตฺตาติ  วท
ติ. 
สตฺต  ปสาจาติ  มหนฺตมหนฺตา  สตฺตาติ  วทติ.  ฉบับพมาเปน  สตฺต  เทวาติ  พห ู เทวา,  โส  
ปน 
สตฺตาติ  วทติ.  มนุสฺสาป อนนฺตา, โส  สตฺตาติ  วทติ.  สตฺต  เปสาจาติ  ปสาจา  มหนฺตมหนฺ
ตา, 
สตฺตาติ  วทติ.  แปลตามฉบับพมา. 
๒. ฉบับพมาเปน ปวุฏาติ  คณฺฐิตา.  ปปาตาติ  มหาปปาตา.  
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ปลอยใหมหากัปเห็นปานนี้    สิ้นไปได  ๘,๔๐๐,๐๐๐ มหากัป    แลวก ็  
จะทําท่ีสุดทุกขได.                              
           เชื่อกนัวา   ในระยะเวลาระหวางนั้น   แมบณัฑิตก็ไมสามารถจะ 
บริสุทธิ์ได ทั้งคนพาลก็ไมเลยจากน้ันไปได. 
           บทวา สีเลน วา ไดแก     ดวยศีลของอเจลกะหรือดวยศีลอยางอ่ืน 
ชนิดใดชนิดหน่ึง แมดวยวัตรก็เชนนั้นเหมือนกัน. 
            บทวา  ตเปน  ความวา  ผูใดคิดวา  เราเปนบัณฑิต  แลวบริสุทธิ์ 
ในระยะเวลาระหวาง      (มหากัปเหลานั้น)      ผูนัน้ชื่อวาทํากรรมท่ียัง 
ไมสุกงอม  ใหสุกงอม   ดวยการบําเพ็ญตบะ.  ผูใดคิดวา   เขาเปนพาล 
ดังน้ีแลว  ลวงเลยเวลากําหนดดังกลาวแลวไป  ผูนั้นชื่อวาไดสัมผัสกรรม 
ที่ยังไมสุกงอมแลวทําใหสิ้นสุดไปได. 
            บทวา เหว นตฺถิ  คือ เอว  นตฺถิ. ก็กรรมทั้งสองอยางนั้น เจาลัทธิ 
แสดงวา ใครๆไมสามารถจะทําได. 
            บทวา โทณมิเต  แปลวา  เปนเหมือนตวงดวยทะนาน. 
            บทวา  สุขทุกฺเข  คือ  สุขทุกฺข (แปลวา  สุขและทุกข) 
            บทวา   ปริยนฺตกเต   คือ   (สังสารวัฏ)   ถูกทําใหมีที่สุดไดตาม 
เวลามีกําหนดดังกลาวแลว. 
            บทวา  นตฺถิ   ทายนวฑฺฒเน     คือไมมีความเสื่อมและเจริญ 
อธิบายวา   สังสารวัฏของบัณฑิตก็ไมเสื่อม   (สิ้นสุดลง)   ของคนพาล 
ก็ไมเจริญ (ยดืออกไป). 
            บทวา  อุกฺกสาวกเส  นี้เปนไวพจนของความเส่ือมและความเจริญ 
เหมือนกัน.                                                       
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           บัดนี้ เมื่อจะใหความหมายน้ันสําเร็จดวยอุปมา พระผูมีพระภาคเจา   
จึงตรัสคําวา เสยฺยถาป  นาม  เปนตน.  
           บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สตฺุตคุเฬ   ไดแก กลุมดายท่ีกรอไว 
กําลังคลี่คลายออกไปนั่นเอง. 
           ดวยบทวา ปเลติ เจาลัทธิแสดงวา กลุมดายที่วาง (เง่ือนหน่ึง) ไว 
บนภูเขา     หรือบนยอดไม    แลวขวางไป     จะคลี่คลายไปตามขนาด 
(ความยาว)     ของดาย     เมื่อดายหมดแลว     ก็จะหยุดลงในท่ีนั้นแหละ 
ไมไปตอ    ฉันใด    พาลและบัณฑิตก็ฉันนั้นเหมือนกัน    เมื่อแกไขไป 
ก็จะส้ินสุดความสุขความทุกขได   ตามอํานาจกาลเวลา   คือจะผานพน 
สุขทุกขไปได ตามกาลเวลาดังกลาวแลว. 
                            จบ  อรรถกถาสูตรที่  ๘  ถึงสูตรที่  ๑๐. 
 
                                 ๑๑.  อันตวาสูตร   
 
                วาดวยความเห็นวาโลกมีที่สุด  
 
           [๔๓๖]   กรุงสาวัตถี.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    เมื่ออะไรมีอยู    เพราะถือม่ันอะไร    เพราะยึดมั่นอะไร 
จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา     โลกมีที่สุด.     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย  มีพระผูมพีระภาคเจา 
เปนรากฐาน  ฯลฯ  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.  
                                              จบ  อันตรวาสูตร  
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                               ๑๒.  อนันตวาสูตร    
 
        วาดวยความเห็นวา  โลกไมมีที่สดุ 
 
           [๔๓๗]   กรุงสาวัตถี.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    เมื่ออะไรมีอยู    เพราะถือม่ันอะไร    เพราะยึดมั่นอะไร 
จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา     โลกไมมีทีสุ่ด    ภิกษุทัง้หลายกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย  มีพระผูมพีระภาคเจา 
เปนรากฐาน ฯลฯ  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา. 
                                                 จบ  อนันตวาสูตร 
 
                          ๑๓.  ตังชีวังตังสรีรังสูตร  
 
วาดวยความเห็นวา  ชีพกบัสรีระเปนอนัเดียวกัน 
 
           [๔๓๘]   กรุงสาวัตถี.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เมื่ออะไรมีอยู   เพราะถือม่ันอะไร   เพราะยึดมั่นอะไร 
จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนัน้ ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
วา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ธรรมของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูม-ี 
พระภาคเจาเปนรากฐาน  ฯลฯ  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา. 
                                               จบ  ตังชวัีงตังสรีรังสูตร 
 
                 ๑๔.  อัญญังชีวังอัญญังสรีรังสูตร 
 
วาดวยความเห็นวา  ชีพกบัสรีระเปนคนละอยาง 



 
           [๔๓๙]   กรุงสาวัตถี.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เมื่ออะไรมีอยู   เพราะถือม่ันอะไร   เพราะยึดมั่นอะไร 
จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา     ชีพเปนอยางอื่น     สรีระเปนอยางอื่น.  
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ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมของขาพระองค   
ทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปน  
เบื้องหนา. 
                               จบ  อัญญังชีวังอัญญังสรีรังสูตร 
 
                          ๑๕.  โหติตถาคตสูตร  
 
  วาดวยความเห็นวา  สัตวตายแลวเกิด  
 
           [๔๔๐]   กรุงสาวัตถี.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เมื่ออะไรมีอยู   เพราะถือม่ันอะไร   เพราะยึดมั่นอะไร 
จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา      สัตวเบื้องหนาแตตายแลว      ยอมเกิดอีก. 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมของขาพระองค 
ทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปน 
เบื้องหนา.                                             
                                           จบ  โหติตถาคตสูตร 
 
                     ๑๖.   นโหติตถาคตสูตร  
 
วาดวยความเห็นวาสัตวตายแลวไมเกิด  
           [๔๔๑]  กรุงสาวัตถี.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เมื่ออะไรมีอยู   เพราะถือม่ันอะไร   เพราะยึดมั่นอะไร 
จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา      สัตวเบื้องหนาแตตายแลว      ยอมไมเกิดอีก. 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมของขาพระองค 
ทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปน 



เบื้องหนา. 
                                             จบ  นโหติตถาคตสูตร  
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           ๑๗.  โหติจนจโหติตถาคตสูตร   
 
วาดวยความเห็นวา   สัตวตายแลวเกิดบางไมเกิดบาง  
 
           [๔๔๒]   กรุงสาวัตถี.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เมื่ออะไรมีอยู   เพราะถือม่ันอะไร   เพราะยึดมั่นอะไร 
จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา      สัตวเบื้องหนาแตตายแลว      เกิดอีกก็มี 
ไมเกิดอีกก็มี.    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ 
ธรรมของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน    ฯลฯ 
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา. 
                                      จบ  โหติจนจโหติตถาคตสูตร 
 
          ๑๘.  เนวโหตินนโหติตถาคตสูตร 
 
วาดวยความเห็นวา  สัตวตายแลวเกิดและไมเกิดก็หามิได 
 
           [๔๔๓]    กรุงสาวัตถี.      พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะถือม่ันอะไร เพราะยึดมั่นอะไร 
จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา   สัตวเบื้องหนาแตตายแลว   ยอมเกิดอีกก็ไมใช 
ไมเกิดอีกก็ไมเชิง.    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ 
ธรรมของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน    ฯลฯ 
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา. 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อรูปมีอยู   เพราะถือม่ันรูป   เพราะ 
ยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา สัตวเบื้องหนาแตตายแลว  ยอมเกิดอีก 
ก็ไมใช  ไมเกิดอีกก็ไมเชิง ฯลฯ. 



           [๔๔๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?  
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           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา.    
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน    จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา     สัตวเบื้องหนา 
แตตายแลว  ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได ใชไหม  ? 
           ภิ.  ไมพึงเกิดข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.   สิง่ใดท่ีไดเห็นแลว     ไดยนิแลว     ไดทราบแลว     รูแจงแลว 
บรรลุแลว แสวงหาแลว คนควาแลวดวยใจ แมสิ่งนั้นเที่ยงหรือไมเที่ยงเลา ? 
           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา. 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน    จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา     สัตวเบื้องหนา 
แตตายแลว  ยอมเกิดอีกก็ไมใช   ยอมไมเกิดอีกก็ไมเชิง  ใชไหม  ? 
           ภิ.  ไมพึงเกิดข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อใดแล   อริยสาวกละความสงสัยใน 
ฐานะ ๖ เหลาน้ี ชื่อวาเปนอันละความสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย 
แมในทุกขนโิรธ   แมในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   เมื่อน้ัน   อรยิสาวกน้ี 
เราเรียกวา     เปนพระโสดาบัน     มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา 
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา. 
                               จบ  เนวโหตินนโหติตถาคตสูตร 
                              จบ  โสตาปตติวรรค 
                              จบ  ไวยากรณ  ๑๘  
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 ๑๑-๑๘.  อรรถกถาอันตวาสูตรเปนตน     
 
                ถึงสูตรท่ี  ๑๘  
 
           บทวา  อนฺตวา  โลโก  ความวา  ทิฏฐิที่เกิดข้ึนดวยการยึดถือน้ัน 
หรือดวยการตรึกวา โลกคือนิมิตท่ีขยายไปไดดานเดียว  (มีที่สดุ). 
            บทวา    อนนฺตวา    ความวา    ทิฏฐิที่เกิดข้ึนดวยการยึดถือน้ัน 
หรือดวยการตรึกวา  โลกคือนิมิตท่ีกําหนดขนาดไมได ขยายไปทุกดาน 
(ไมมีที่สิ้นสุด).                                                            
           บทวา  ต ชีว  ต สรรี  ไดแก  ทฏิฐิที่เกิดข้ึนวา  ชีพกับสรีระเปน 
อยางเดียวกัน. 
           บทที่เหลือในทุกแหง มีความหมายงายทั้งน้ันแล.                     
           อีกอยางหนึ่ง  ไวยากรณะ   เหลาน้ี  ม ี  ๑๘   อยาง  ดวยอํานาจ 
โสตาปตติมรรคกอน นี้เปนการถึงครั้งท่ี  ๑.                  
                               จบ  อรรถกถาโสตาปตติวรรคท่ี  ๑ 
 
               ไวยากรณะ  ๑๘  จบบริบูรณ 
 
     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้  คือ 
 
           ๑. วาตสูตร ๒. เอตังมมสูตร ๓. โสอัตตสูตร   ๔. โนจเมสิยาสูตร 
๕.  นัตถิทินนสูตร  ๖.  กโรโตสูตร  ๗.  เทตุสูตร   ๘.  มหาทิฏฐิสูตร 
๙. สัสสตทิฏฐิสูตร  ๑๐. อสัสสตทิฏฐิสูตร ๑๑. อันตวาสูตร ๑๒. อนันตวา- 
สูตร  ๑๒.  ตังชีวังตังสรีรังสูตร  ๑๔.  อัญญังชีวังอัญญังสรีรังสูตร  
๑๕.   โหติตถาคตสูตร   ๑๖.   นโหติตถาคตสูตร  ๑๗.  โหติจนจโหติ- 



ตถาคตสูตร  ๑๘.  เนวโหตินนโหติตถาคตสูตร.   
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                                        ทิฏฐิสังยตุ     

 
                         ทุติยเปยยาลท่ี  ๒  
 
                                   ๑.  วาตสูตร  
 
           [๔๔๕]    กรุงสาวัตถี.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เมื่ออะไรมีอยู   เพราะถือม่ันอะไร   เพราะยึดมั่นอะไร 
จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา  ลมยอมไมพัด  แมน้ํายอมไมไหล  สตรีมีครรภ 
ยอมไมคลอด     พระจันทรและพระอาทิตยยอมไมข้ึน     หรือไมตก 
เปนของต้ังอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด  ? 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ธรรมของ 
ขาพระองคทั้งหลาย  มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ. 
           ภิ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อรูปมีอยู   เพราะถือม่ันรูป   เพราะ 
ยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา ลมยอมไมพัด  ฯลฯ เปนของต้ังอยูมั่นคงดุจ 
เสาระเนียด  เม่ือเวทนามีอยู  ฯลฯ  เมือ่สัญญามีอยู ฯลฯ  เมื่อสังขารมีอยู 
ฯลฯ   เมื่อวิญญาณมีอยู   เพราะถือม่ันวิญญาณ   เพราะยึดมั่นวิญญาณ 
จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา   ลมยอมไมพัด   ฯลฯ  เปนของต้ังอยูมั่นคงดุจ 
เสาระเนียด 
           [๔๔๖]   ภ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอน้ัน 
เปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา   ฯลฯ 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน  จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา  ลมยอมไมพัด  ฯลฯ 
เปนของต้ังอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด ใชไหม  ?  
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          ภิ   ไมพึงเกิดข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.    
          ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ดวยประการฉะน้ีแล     เมื่อทุกขมีอยู 
เพราะถือม่ันทุกข    เพราะยึดมั่นทุกข    จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา 
ลมยอมไมพัด   ฯลฯ   เปนของต้ังอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด   เวทนา   ฯลฯ 
สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ  ฯลฯ เที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
          ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา. 
          ภ.  ก็สิง่ใดไมเที่ยง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน  จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา  ลมยอมไมพัด  ฯลฯ 
เปนของต้ังอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด ใชไหม  ? 
          ภิ.  ไมพึงเกิดข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
          ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ดวยประการฉะน้ีแล    เมื่อทุกขมีอยู 
เพราะถือม่ันทุกข    เพราะยึดมั่นทุกข    จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา 
ลมยอมไมพัด  แมน้ํายอมไมไหล  สตรีมีครรภยอมไมคลอด  พระจันทร 
และพระอาทิตยยอมไมข้ึนหรือยอมไมตก      เปนของต้ังอยูมั่นคงดุจ 
เสาระเนียด.  (ไวยากรณะตอนแรกอยางพิสดาร  มี  ๑๘) 
                                                 จบ  วาตสูตร 
 
                     ๑๘.  เนวโหตินนโหติสูตร 
 
วาดวยความเห็นวา  สัตวตายแลวเกิดและไมเกิดก็หามิได 
 
           [๔๔๗]   กรุงสาวัตถี.     พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะถือม่ันอะไร เพราะยืดมั่นอะไร 
จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา     สัตวหลังจากตายแลว     ยอมเกิดอีกก็หามิได 
ยอมไมเกิดอีกก็หามิได  ?  
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           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ธรรมของ   
ขาพระองคทั้งหลาย  มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน  ฯลฯ. 
           ภ.   กอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อรูปมีอยู   เพราะถือม่ันรูป   เพราะ  
ยึดมั่นรูป  จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา  สัตวหลังจากตายไปแลว  ยอมเกิดอีก 
ก็หามิได  ยอมไมเกิดอีกก็หามิได  เมื่อเวทนามีอยู...  เมื่อสัญญามีอยู...    
เมื่อสังขารมีอยู... เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะถือม่ันวิญญาณ เพราะยึดมั่น 
วิญญาณ   จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา   สตัวหลังจากตายแลว   ยอมเกิดอีก 
ก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได. 
           [๔๔๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลายจะสําคัญความ 
ขอน้ันเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.   ไมเที่ยงพระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน    จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา    สัตวหลังจากตาย 
แลว ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได ใชไหม ? 
           ภิ.  ไมพึงเกิดข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ดวยประการฉะน้ีแล    เมื่อทุกขมีอยู 
เพราะถือม่ันทุกข    เพราะยึดมั่นทุกข   จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา 
สัตวหลังจากตายไปแลว   ยอมเกิดอีกก็หามิได   ยอมไมเกิดอีกก็หามิได 
เวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน  จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา  สัตวหลังจากตายไป  
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แลว ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได ใชไหม  ?   
           ภิ.  ไมพึงเกิดข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ดวยประการฉะน้ีแล    เมื่อทุกขมีอยู  
เพราะถือม่ันทุกข    เพราะยึดมั่นทุกข    จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา  
สัตวหลังจากตายไปแลว  ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได. 
                                 จบ  เนวโหตินนโหติสูตร 
 
                         ๑๙.  รูปอตัตสูตร 
 
                       วาดวยอัตตาท่ีมีรูป 
 
           [๔๔๙]   กรุงสาวัตถี.      พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู เพราะถือม่ันอะไร เพราะยึดมั่นอะไร 
จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา    อัตตาที่มีรูป   หลังจากตายไปแลว    ยอมไม- 
สลายไป ? 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ธรรมของ 
ขาพระองคทั้งหลาย  มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ. 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อรูปมีอยู   เพราะถือม่ันรูป   เพราะ 
ยึดมั่นรูป    จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา    อัตตาที่มีรูป    หลังจากตายแลว 
ยอมไมสลายไป  เมื่อเวทนามีอยู...  เมือ่สัญญามีอยู...  เมื่อสังขารมีอยู... 
เมื่อวิญญาณมีอยู    เพราะถือม่ันวิญญาณ   เพราะยึดมั่นวิญญาณ 
จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา อัตตาที่มีรูป หลังจากตายไปแลว ยอมไมสลายไป. 
           [๔๔๐]    ภ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลายจะสําคัญความ 
ขอน้ันเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ?  
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           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา.    
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา อัตตาที่มีรูป หลังจาก 
ตายไปแลว  ยอมไมสลายไป ใชไหม ? 
           ภิ.  ไมพึงเกิดข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ดวยประการฉะน้ีแล     เมื่อทุกขมีอยู 
เพราะถือม่ันทุกข เพราะยึดมั่นทุกข จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา อัตตาที่มีรูป 
หลังจากตายไปแลว  ยอมไมสลายไป  เวทนา  ฯลฯ  สัญญา  ฯลฯ  สังขาร 
ฯลฯ วิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง ? 
           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา. 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน  จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา  อัตตาที่มีรูปหลังจาก 
ตายไปแลว  ยอมไมสลายไป ใชไหม  ? 
           ภิ.  ไมพึงเกิดข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ดวยประการฉะน้ีแล     เมื่อทุกขมีอยู 
เพราะถือม่ันทุกข เพราะยึดมั่นทุกข จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา  อัตตาที่มี 
รูป หลังจากตายไปแลว  ยอมไมสลายไป. 
                                          จบ  รูปอัตตสูตร 
 
              อรรถกถาทุติยคมนาทิวรรค๑ 

 
           การถงึครั้งท่ี     ๒     พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวยอํานาจทุกข 
๑.  พระสูตรเปน  ทุติยเปยยาล  
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แมในขอน้ัน   ไวยากรณะก็มี   ๑๘   ตอจากไวยากรณะ   ๑๘   นั้นไป   
ก็มี  ไวยากรณะ  ๘  มีอาทิวา  อัตตามีรูป  ดังนี้.  การถึงนั้น  รวมกับ 
ไวยากรณะเหลาน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสไวในไวยากรณะที่  ๒  
ดังน้ีแล. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   รปู   ไดแก    อารมณนั่นเอง   คือ 
ทิฏฐิที่ยึดถือ (อารมณ) วา เปนอัตตา.        
                               จบ  อรรถกถารูปอัตตสูตร 
 
                        ๒๐.  อรูปอัตตสูตร 
 
                      วาดวยอัตตาไมมีรูป 
 
           [๔๕๑]   กรุงสาวัตถี.      พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู  เพราะถือม่ันอะไร เพราะยึดมั่นอะไร 
จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา    อัตตาที่ไมมีรูป    หลังจากตายไปแลว    ยอม 
ไมสลายไป  ฯลฯ 
                                       จบ  อรูปอัตตสูตร 
 
            อรรถกถาอรูปอัตตสูตรท่ี  ๒๐ 
 
           บทวา  อรูป  ไดแก  ฌาน  คือ  ทิฏฐิที่ยึดถือฌานวาเปน  อัตตา. 
                              จบ  อรรถกถาอรูปอัตตสูตร  
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                   ๒๑. รูปจอรปูจอัตตสูตร    
 
    วาดวยอัตตาท้ังท่ีมีรูป ทั้งท่ีไมมีรูป 
 
           [๔๕๒]  กรุงสาวัตถี.   อัตตาทั้งท่ีมีรูป   ทั้งที่ไมมีรูป   หลังจาก 
ตายไปแลว  ยอมไมสลายไป  ฯลฯ 
                                     จบ  รูปจอรูปจอัตตสูตร 
 
    อรรถกถารูปขอรูปจอตัตสูตรท่ี  ๒๑ 
 
           บทวา  รูปจอรูปจ  ไดแก     อารมณและฌาน  คือ  ทฏิฐิทีย่ึดถือ 
(อารมณและฌาน) วา  เปน อัตตา. 
                                จบ  อรรถกถารูปจอรูปจอัตตสูตร 
 
                   ๒๒.  เนวรูปนารูปอัตตสูตร 
 
วาดวยอัตตาที่มีรูปก็หามไิด  ไมมีรูปก็หามิได 
 
           [๔๕๓]  ฯลฯ  อัตตาที่มีรูปก็หามิได  ไมมีรปูก็หามิได  หลังจาก 
ตายไปแลว  ยอมไมสลายไป ฯลฯ 
                                         จบ  เนวรูปนารูปอัตตสูตร 
 
  อรรถกถาเนวรูปนารูปอัตตาสูตรท่ี  ๒๒ 
 
           บทวา  เนวรูปนารปู   ไดแก     ทิฏฐิที่ยึดถือดวยเหตุเพียง  ตักกะ 



(การตรึก)           
                               จบ  อรรถกถาเนวรูปนารูปอัตตาสูตร  
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                      ๒๓.  เอกันตสุขีสูตร   
 
   วาดวยอัตตาท่ีมีสุขโดยสวนเดียว 
 
           [๔๕๔]  ฯลฯ    อัตตาท่ีมีสุขโดยสวนเดียว    หลังจากตายไปแลว  
ยอมไมสลายไป. ฯลฯ 
                                     จบ  เอกันตสุขีสูตร 
 
             อรรถกถาเอกันตสุขีสูตรท่ี  ๒๓ 
 
           บทวา  เอกนฺตสุข ี ไดแก     ทฏิฐิที่เกิดข้ึนแกบุคคลผูไดฌาน 
ผูใชตักกะ (เปนนักตักกวิทยา) และผูระลึกชาติได. 
           อธิบายวา  ทิฏฐิอยางนี้  (อัตตามีสุขโดยสวนเดียว)  ยอมเกิดข้ึน 
แมแกบุคคลผูไดฌาน ใสใจถึงอัตตภาพที่มีสุขสวนเดียวในอดีต. 
           สําหรับบุคคลผูใชตักกะ ทิฏฐิยอมเกิดข้ึน (อยางนี้) วา ในปจจุบัน 
เรามีสุขโดยสวนเดียว. ฉันใด   แมในอนาคต     เราก็จักเปนผูมีสุขโดย 
สวนเดียว  ฉันนั้น.                                              
           ทิฏฐิอยางนี้ยอมเกิดข้ึน  แมแกบุคคลผูระลึกชาติได  คือระลึกถึง 
ภาวะที่เปนสุขไดถึง ๗-๘  ภพ. 
                             จบ  อรรถกถาเอกันตสุขีสูตรที่  ๒๓ 
 
                        ๒๔.  เอกนัตทุกขีสูตร 
 
    วาดวยอัตตาท่ีมีทุกขโดยสวนเดียว 
 



           [๔๕๕]   อัตตาที่มีทุกขโดยสวนเดียว   หลังจากตายไปแลว 
ยอมไมสลายไป  ฯลฯ. 
                                         จบ  เอกันตทุกขีสูตร  
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         อรรถกถาเอกันตทุกขีสูตรท่ี  ๒๔   
 
           แมในบทวา เอกนฺตทุกฺขี เปนตน ก็มีนัยนี้เหมือนกัน  
                                จบ  อรรถกถาเอกันตทุกขีสูตร 
 
                   ๒๕.  เอกันตสุขทุกขีสูตร 
 
     วาดวยอัตตาท่ีมีทั้งสุขและท้ังทุกข 
 
           [๔๕๖]   ฯลฯ     อัตตาที่มีทั้งสุขทั้งทุกข     หลังจากตายไปแลว 
ยอมไมสลายไป  ฯลฯ 
                                        จบ  เอกันตสุขทุกขีสูตร 
 
                          ๒๖.  อทุกขมสขุีสูตร 
 
         วาดวยอัตตาท่ีไมมีทั้งทุกขทั้งสุข 
 
           [๔๕๗]   อัตตาไมมีทั้งทุกขทั้งสุข     หลังจากตายไปแลว     ยอม 
ไมสลายไป    ฯลฯ    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ 
ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน.  
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อรูปมีอยู   เพราะถือม่ันรูป   เพราะ 
ยืดมั่นรูป  จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา  อัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข  หลังจาก 
ตายไปแลว  ยอมไมสลายไป  เมื่อเวทนามีอยู ฯลฯ  เมื่อสัญญามีอยู  ฯลฯ 
เมื่อสังขารมีอยู  ฯลฯ  เมือ่วิญญาณมีอยู  เพราะถือม่ันวิญญาณ  เพราะ 
ยึดมั่นวิญญาณ     จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา     อัตตาไมมีทั้งทุกขทั้งสุข 



หลังจากตายไปแลว  ยอมไมสลายไป.    
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           [๔๕๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ัน   
เปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน   จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา   อัตตาไมมีทั้งทุกข- 
ทั้งสุข หลังจากตายไปแลว ยอมไมสลายไป ใชไหม ? 
           ภิ.  ไมพึงเกิดข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ดวยประการฉะน้ีแล    เมื่อทุกขมีอยู 
เพราะถือม่ันทุกข    เพราะยึดมั่นทุกข    จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา 
อัตตาไมมีทั้งทุกขทั้งสุข   หลังจากตายไปแลว   ยอมไมสลายไป   เวทนา 
ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง ? 
           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา. 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน  จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา  อัตตาที่ไมมีทั้งทุกข- 
ทั้งสุข หลังจากตายไปแลว  ยอมไมสลายไป ใชไหม  ? 
           ภิ.  ไมพึงเกิดข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.  
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ดวยประการฉะน้ีแล     เมื่อทุกขมีอยู 
เพราะถือม่ันทุกข    เพราะยึดมั่นทุกข    จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา 
อัตตาไมมีทั้งทุกขทั้งสุข หลังจากตายไปแลว  ยอมไมสลายไป. 
                                          จบ  อทุกขมสุขีสูตร 
                    จบ ทิฏฐิสังยุต  ทุติยเปยยาลท่ี  ๒  
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                     รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ  :-   

           ๑๗  วาตสูตร     ๑๘. เนวโหตินโหติสูตร        ๑๙.  รูปอัตตสูตร 
๒๐. อรูปอัตตสูตร  ๒๑. รูปจอรูปจอัตตสูตร ๒๒. เนวรูปนารปูอัตตสูตร 
๒๓.  เอกันตสุขีสูตร   ๒๔.  เอกันตทุกขีสูตร  ๒๕.  เอกันตสุขทุกขีสูตร  
๒๖. อทุกขมสุขีสูตร.                                                        
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                           ตติยเปยยาลที่  ๓๑  
 
                                 ๑.  นวาตสูตร  
 
          วาดวยเหตุเกิด  มจิฉาทิฏฐิ   
 
           [๔๕๙]   กรุงสาวัตถี.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    เมื่ออะไรมีอยู    เพราะถือม่ันอะไร    เพราะยึดมั่นอะไร 
จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา   ลมยอมไมพัด  แมน้ํายอมไมไหล  สตรีมีครรภ 
ยอมไมคลอด    พระจันทรและพระอาทิตยยอมไมข้ึน    หรือยอมไมตก 
เปนของต้ังอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด  ? 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ธรรมของ 
ขาพระองคทั้งหลาย  มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ. 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อรูปมีอยู   เพราะถือม่ันรูป   เพราะ 
ยึดมั่นรูป  จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา   ลมยอมไมพัด  ฯลฯ  เปนของต้ังอยู 
มั่นคงดุจเสาระเนียด    เมื่อเวทนามีอยู    ฯลฯ    เมื่อสัญญามีอยู    ฯลฯ 
เมื่อสังขารมีอยู  ฯลฯ  เมือ่วิญญาณมีอยู  เพราะถือม่ันวิญญาณ  เพราะ 
ยึดมั่นวิญญาณ  จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา  ลมยอมไมพัด  ฯลฯ  เปนของ 
ต้ังอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด. 
           ภ.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ัน 
เปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา. 
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
๑.  อรรถกถาเปยยาลที่  ๓  แกไวทายเปยยาลที่ ๓  
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เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน  จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา  ลมยอมไมพัด  ฯลฯ   
เปนของต้ังอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด ใชไหม  ?  
           ภิ.  ไมพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ดวยประการฉะน้ีแล    สิ่งใดไมเที่ยง 
สิ่งน้ันเปนทุกข    เมื่อส่ิงน้ันมีอยู    เพราะถือม่ันสิ่งนั้น    จึงเกิดทิฏฐิข้ึน 
อยางนี้วา   ลมยอมไมพัด   แมน้ํายอมไมไหล   สตรมีีครรภยอมไมคลอด 
พระจันทรและพระอาทิตยยอมไมข้ึน   หรือยอมไมตก   เปนของต้ังอยู- 
มั่นคงดุจเสาระเนียด  เวทนา ฯลฯ  สัญญา ฯลฯ  สังขาร ฯลฯ  วิญญาณ 
เที่ยงหรือไมเที่ยง ?                                                                              
           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทกุข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน  จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา  ลมยอมไมพัด  ฯลฯ 
เปนของต้ังอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด ใชไหม  ? 
           ภิ.  ไมพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ดวยประการฉะน้ีแล    สิ่งใดไมเที่ยง 
สิ่งน้ันเปนทุกข    เมื่อส่ิงน้ันมีอยู    เพราะถือม่ันสิ่งนั้น    จึงเกิดทิฏฐิข้ึน 
อยางนี้วา  ลมยอมไมพัด  ฯลฯ   เปนของต้ังอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด  ฯลฯ๑  
(อีก ๒๔ สูตร เหมือนในวรรคที่ ๒) 
                                          จบ  นวาตสูตร 
๑ สูตรอีก  ๒๖  สูตร  มีความพิสดารเหมือนนัยแหงสูตรนี้  
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                       ๒๖.  อทุกขมสุขีสูตร     
 
        วาดวยอัตตาไมมีทุกข  ไมมีสขุ 
 
           [๔๖๑]     กรุงสาวัตถี.     พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู  เพราะถือม่ันอะไร เพราะยึดมั่นอะไร 
จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา อัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข เบื้องหนาแตตายแลว 
ยอมไมสลายไป  ? 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ธรรมของ 
ขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน  ฯลฯ 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อรูปมีอยู   เพราะถือม่ันรูป   เพราะ 
ยึดมั่นรูป  จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา  อัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข  หลังจาก 
ตายไปแลว  ยอมไมสลายไป  เมื่อเวทนามีอยู  ฯลฯ  เมื่อสัญญามีอยู ฯลฯ 
เมื่อสังขารมีอยู  ฯลฯ  เมือ่วิญญาณมีอยู  เพราะถือม่ันวิญญาณ  เพราะ 
ยึดมั่นวิญญาณ     จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา     อัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข 
หลังจากตายไปแลว  ยอมไมสลายไป. 
           [๔๖๒]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลายจะสําคัญความ- 
ขอน้ันเปนไฉน  รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา.      
           ภ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน  จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา  อัตตาที่ไมมีทั้งทุกข- 
ทั้งสุข หลังจากตายไปแลว  ยอมไมสลายไป ใชไหม  ? 
           ภิ.  ไมพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.  
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           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ดวยประการฉะน้ีแล    สิ่งใดไมเที่ยง     
สิ่งน้ันเปนทุกข    เมื่อส่ิงน้ันมีอยู    เพราะถือม่ันสิ่งนั้น    จึงเกิดทิฏฐิข้ึน 
อยางนี้วา อัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข หลังจากตายไปแลว ยอมไมสลายไป 
เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ  วิญญาณ  ฯลฯ เที่ยงหรอืไมเที่ยง ? 
           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา.                                                        
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เพราะไมถือม่ันสิ่งน้ัน  จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา  อัตตาที่ไมมีทั้งทุกข- 
ทั้งสุข หลังจากตายไปแลว  ยอมไมสลายไป ใชไหม  ?                       
           ภิ.  ไมพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา. 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ดวยประการฉะน้ีแล    สิ่งใดไมเที่ยง 
สิ่งน้ันเปนทุกข    เมื่อส่ิงน้ันมีอยู    เพราะถือม่ันสิ่งนั้น    จึงเกิดทิฏฐิข้ึน 
อยางนี้วา  อัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข  หลังจากตายไปแลว ยอมไมสลายไป. 
                               จบ  ทฏิฐิสังยุตติยเปยยาลท่ี  ๓ 
 
                อรรถกถาตติยเปยยาลที่  ๓ 
 
           เปยยาลท่ี ๓   พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวยสูตรเหลาน้ันนั่นแล 
(รวม)  ๒๖  สูตร  ดวยอํานาจอนิจจัง ทุกขัง. 
                                  จบ  อรรถกถาตติยเปยยาลท่ี   ๓  
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                       จตุตถเปยยาลท่ี  ๔๑  
 
                                ๑.  นวาตสูตร    
 
             วาดวยเหตุเกิด  มิจฉาทิฏฐิ   
 
           [๔๖๓]   กรุงสาวัตถี.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    เมื่ออะไรมีอยู    เพราะถือม่ันอะไร    เพราะยึดมั่นอะไร 
จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา  ลมยอมไมพัด  แมน้ํายอมไมไหล  สตรีมีครรภ 
ยอมไมคลอด     พระจันทรและพระอาทิตยยอมไมข้ึน    หรือไมตก 
เปนของต้ังอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด  ? 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ธรรมของ 
ขาพระองคทั้งหลาย  มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อรูปมีอยู 
เพราะถือม่ันรูป เพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา ลมยอมไมพัด 
ฯลฯ   เปนของต้ังอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด    เมื่อเวทนามีอยู    ฯลฯ    เมื่อ 
สัญญามีอยู  ฯลฯ เมื่อสังขารมีอยู  ฯลฯ  เมื่อวิญญาณมีอยู  เพราะถือม่ัน 
วิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา  ลมยอมไมพัด 
ฯลฯ  เปนของต้ังอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด. 
           [๔๖๔]     ภ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลายจะสําคัญความ 
ขอน้ันเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ? 
           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกข หรือเปนสุขเลา ? 
๑  อรรถกถาเปยยาลที่  ๔  แกรวมไวทายเปยยาลที่  ๔                                                 
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           ภิ.  เปนทุกขพระเจาขา.   
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
ควรหรือหนอท่ีจะตามเห็นสิ่งนั้นวา   นั่นของเรา   เราเปนนั่น   นั่นเปน-  
อัตตาของเรา  ? 
           ภิ.  ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา. 
           ภ.  เวทนา  ฯลฯ  สัญญา ฯลฯ  สังขาร  ฯลฯ  วิญญาณ  เที่ยง- 
หรือไมเที่ยง  ? 
           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา  ? 
           ภิ.  เปนทุกขพระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
ควรหรือหนอท่ีจะตามเห็นสิ่งนั้นวา   นั่นของเรา   เราเปนนั่น   นั่นเปน 
อัตตาของเรา  ? 
           ภิ.  ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา. 
           [๔๔๖]    ภ.  เพราะเหตุนั้นแหละ     ภิกษุทั้งหลาย     รูปอยางใด 
อยางหน่ึง  ทั้งที่เปนอดีต  อนาคต  และปจจุบัน  เปนภายในหรือภายนอก 
หยาบหรือละเอียด     เลวหรือประณีต     อยูในที่ไกลหรือในทีใ่กลรูป 
ทั้งหมดน้ัน   เธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ   ตามความเปนจริง 
อยางนี้วา    นั่นไมใชของเรา    เราไมเปนนั่น    นัน่ไมใชอัตตาของเรา 
เวทนาอยางใดอยางหน่ึง  ฯลฯ  สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง   ฯลฯ  สังขาร 
อยางใดอยางหนึ่ง  ฯลฯ วิญญาณอยางใดอยางหน่ึง ทั้งท่ีเปนอดีต อนาคต  
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และปจจุบัน    เปนภายในหรือภายนอก    หยาบหรอืละเอียด    เลวหรือ    
ประณีต    อยูในที่ไกลหรือในที่ใกล  วิญญาณทั้งหมดนั้น   เธอทั้งหลาย 
พึงเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา 
เราไมเปนนั่น  นั่นไมใชอัตตาของเรา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวก 
ผูไดสดับแลว.  เห็นอยูอยางนี้  ฯลฯ     กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี 
ฯลฯ (อีก ๒๔ สูตร เหมือนในวรรคที่ ๒) 
                                           จบ  นวาตสูตร 
 
                        ๒๖.  อทุกขมสุขีสูตร 
 
  วาดวยอัตตาท่ีไมมีทั้งทุกขและทั้งสุข 
 
           [๔๖๖]   กรุงสาวัตถี.    พระผูมพีระภาคเจาตรัสถามวา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เมื่ออะไรมีอยู   เพราะถือม่ันอะไร   เพราะยึดมั่นอะไร 
จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา  อัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข  หลังจากตายไปแลว 
ยอมไมสลายไป ? 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ      ธรรมของ 
ขาพระองคทั้งหลาย  มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อรูปมีอยู 
เพราะถือม่ันรูป    เพราะยึดมั่นรูป    จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา    อัตตาที่ 
ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข หลังจากตายไปแลว  ยอมไมสลายไป เมื่อเวทนามีอยู 
ฯลฯ เมื่อสัญญามีอยู ฯลฯ เมื่อสังขารมีอยู  ฯลฯ เมื่อวิญญาณมีอยู  เพราะ 
ถือม่ันวิญญาณ    เพราะยึดมั่นวิญญาณ    จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา 
อัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข หลังจากตายไปแลว ยอมไมสลายไป.  
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           [๔๖๗]   ภ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจะสําคัญความ 
ขอน้ันเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง  ?   
           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกข หรือเปนสุขเลา ?  
           ภิ.  เปนทุกขพระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
ควรหรือหนอท่ีจะตามเห็นสิ่งนั้นวา   นั่นของเรา   เราเปนนั่น   นั่นเปน 
อัตตาของเรา  ? 
           ภิ.  ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา. 
           ภ.  เวทนา  ฯลฯ  สัญญา  ฯลฯ  สังขาร  ฯลฯ  วิญญาณเที่ยงหรือ 
ไมเที่ยง. 
           ภิ.  ไมเที่ยงพระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกข หรือเปนสุขเลา  ? 
           ภิ.  เปนทุกขพระเจาขา. 
           ภ.  กส็ิ่งใดไมเที่ยง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
ควรหรือหนอท่ีจะตามเห็นสิ่งนั้นวา   นั่นของเรา   เราเปนนั่น   นั่นเปน 
อัตตาของเรา. 
           ภิ.  ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา. 
           [๔๖๘]  ภ.  เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย  รูปอยางใดอยางหน่ึง 
ทั้งท่ีเปนอดีต  อนาคต  และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือ 
ละเอียด    เลวหรือประณีต    อยูในที่ไกลหรือในทีใ่กล    รูปทั้งหมดน้ัน  
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เธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา     
นั่นไมใชของเรา  เราไมเปนนั่น  นั่นไมใชอัตตาของเรา  เวทนาอยางใด  
อยางหน่ึง ฯลฯ สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง  ฯลฯ  สังขารอยางใดอยางหน่ึง 
ฯลฯ   วิญญาณอยางใดอยางหน่ึง   ทั้งท่ีเปนอดีต   อนาคต   และปจจุบัน 
เปนภายในหรือภายนอก   หยาบหรือละเอียด   เลวหรือประณีต   อยูใน 
ที่ไกลหรือในท่ีใกล    วิญญาณทั้งหมดน้ัน     เธอทั้งหลายพึงเห็นดวย 
ปญญาอันชอบ     ตามความเปนจริงอยางนี้วา     นั่นไมใชของเรา 
เราไมเปนนั่น  นั่นไมใชอัตตาของเรา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวก 
ผูไดสดับแลว     เห็นอยูอยางนี้    ยอมเบื่อหนายแมในรูป     แมในเวทนา 
แมในสัญญา  แมในสังขาร  แมในวิญญาณ เมื่อเบ่ือหนายยอมคลายกําหนัด 
เพราะคลายกําหนัด  จึงหลุดพน  เมือ่หลุดพนแลว  ยอมมีญาณหย่ังรูวา 
ชาติสิ้นแลว   พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ีควรทํา   ทําเสร็จแลว   กิจอ่ืน 
เพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี...       
                                      จบ  ทฏิฐิสังยุต 
 
           อรรถกถาจตุตถเปยยาลท่ี  ๔  
 
           สวนเปยยาลท่ี  ๔  ตรัสไวดวยอํานาจปริวัฏฏ  ๓  แล. 
                          จบ  อรรถกถาจตุตถเปยยาลท่ี  ๔ 
                         จบ  อรรถกถาทิฏฐิสังยุต  
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                               ๔.  โอกันตสังยุต  
 
                                     ๑.  จักขุสูตร  
 
วาดวยสัทธานุสารี  และธมัมานุสารีบคุคล   
 
           [๔๖๙]      กรุงสาวัตถี.     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  จักไมเที่ยง   มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา 
หูไมเที่ยง     มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา     จมูกไมเที่ยง 
มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา   ลิ้นไมเที่ยง   มีอันแปรปรวน  
เปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา     กายไมเท่ียง     มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืน 
เปนธรรมดา     ใจไมเที่ยง     มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา 
กอนภิกษุทั้งหลาย    ผูใดเชื่อม่ันไมหว่ันไหว    ซึ่งธรรมเหลาน้ีอยางนี้ 
เรากลาวผูนี้วา สัทธานุสารี กาวลงสู สัมมัตตนิยาม กาวลงสูสัปปุริสภูมิ 
ลวงภูมิปุถุชน     ไมควรเพ่ือทํากรรมท่ีบุคคลทําแลวพึงเขาถึงนรก 
กําเนิดสัตวเดียรัจฉาน  หรือปตติวิสัย  ไมควรเพ่ือทํากาละ  ตราบเทาท่ี  
ยังไมทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ธรรมเหลาน้ี 
ยอมควรเพงดวยปญญา    โดยประมาณอยางนี้แกผูใด    เราเรียกผูนี้วา 
ธัมมานุสารี  กาวลงสูสัมมัตตนิยาม  กาวลงสูสัปปุริสภูมิ  ลวงภูมิปุถุชน 
ไมควรเพ่ือทํากรรมที่บุคคลทําแลว พึงเขาถึงนรก กําเนิดสัตวเดียรัจฉาน 
หรือปตติวิสัย     ไมควรเพ่ือทํากาละ    ตราบเทาท่ียังไมทําใหแจงซ่ึง 
โสดาปตติผล     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ผูใดรูเห็นธรรมเหลาน้ีอยางนี้ 
เรากลาวผูนี้วาเปนพระโสดาบัน      มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา 
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา. 
                                         จบ  จักขุสูตร  
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                                    ๒.  รูปสูตร   
 
วาดวยสัทธานุสารี  และธมัมานุสารีบคุคล  
 
           [๔๗๐]    กรุงสาวัตถี.     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    รูปไมเที่ยง    มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา 
เสียงไมเที่ยง    มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา    กลิน่ไมเที่ยง 
มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา    รสไมเที่ยง   มีอันแปรปรวน 
เปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา     โผฏฐัพพะไมเที่ยง     มีอันแปรปรวนเปน 
อยางอ่ืนเปนธรรมดา      ธรรมารมณไมเที่ยง     มีอันแปรปรวนเปน 
อยางอ่ืนเปนธรรมดา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ผูใดเชื่อม่ันไมหว่ันไหวซึ่ง 
ธรรมเหลาน้ี อยางนี้ เรากลาวผูนี้วา สัทธานุสารี กาวลงสูสัมมัตตนิยาม 
กาวลงสูสัปปุริสภูมิ  ลวงภูมิปุถุชน  ไมควรเพ่ือทํากรรมท่ีบุคคลทําแลว 
พึงเขาถึงนรก กําเนิดสัตวเดียรัจฉาน หรือปตติวิสัย ไมควรเพ่ือทํากาละ 
ตราบเทาท่ียังไมทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ธรรมเหลาน้ี     ยอมควรเพงดวยปญญา     โดยประมาณอยางนี้แกผูใด 
เรากลาวผูนี้วา  ธัมมานุสารี  กาวลงสูสัมมัตตนิยาม  กาวลงสูสปัปุริสภูมิ 
ลวงภูมิปุถุชน     ไมควรเพ่ือทํากรรมท่ีบุคคลทําแลว     พึงเขาถึงนรก 
กําเนิดสัตวเดียรัจฉาน หรือปตติวิสัย  ไมควรเพ่ือทํากาละ  ตราบเทาท่ี 
ยังไมทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ผูใดรูเห็นธรรม 
เหลาน้ีอยางน้ี  เรากลาวผูนี้วา   เปนพระโสดาบัน  มีความไมตกตํ่าเปน 
ธรรมดา  เปนผูเท่ียงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา. 
                                            จบ  รูปสตูร  
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                               ๓.  วญิญาณสูตร 
 
 วาดวยสัทธานุสารี และธัมมานุสารบีุคคล    
 
           [๔๗๑]     กรุงสาวัตถี.     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    จักขุวิญญาณไมเที่ยง    มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปน 
ธรรมดา   โสตวิญญาณ  ฯลฯ  ฆานวญิญาณ  ฯลฯ  ชิวหาวิญญาณ  ฯลฯ 
กายวิญญาณ  ฯลฯ มโนวญิญาณ   ไมเที่ยง  มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืน 
เปนธรรมดา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ผูใดเชื่อม่ันไมหว่ันไหวซึ่งธรรม 
เหลาน้ีอยางน้ี  เรากลาวผูนี้วา  สัทธานุสารี  ฯลฯ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ธรรมทั้งหลายเหลาน้ี    ยอมควรเพงดวยปญญา    โดยประมาณอยางนี้ 
แกผูใด เรากลาวผูนี้วา  ธัมมานุสารี ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ผูใดรูเห็น 
ธรรมเหลาน้ี  อยางนี้  เรากลาวผูนี้วาเปนพระโสดาบัน  มีความไมตกตํ่า 
เปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา. 
                                       จบ  วิญญาณสูตร 
 
                                   ๔.  ผัสสสูตร 
 
วาดวยสัทธานุสารี  และธมัมานุสารีบคุคล 
 
           [๔๗๒]   กรุงสาวัตถี.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   จักขุสัมผัสไมเที่ยง 
มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา  โสตสมัผัส  ฯลฯ  ฆานสัมผัส 
ฯลฯ   ชิวหาสัมผัส   ฯลฯ   กายสัมผัส   ฯลฯ   มโนสัมผัสไมเที่ยง   มีอัน 
แปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ผูใดเชื่อม่ัน 
ไมหว่ันไหวซึ่งธรรมเหลาน้ีอยางนี้   เรากลาวผูนี้วา   สัทธานุสารี   ฯลฯ 



เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา. 
                                                จบ  ผัสสสูตร  
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                             ๕.  เวทนาสูตร  
 
วาดวยสัทธานุสารี  และธมัมานุสารีบคุคล   
 
         [๔๗๓]   กรุงสาวัตถี.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  จักขุสัมผัสสชเวทนา 
ไมเที่ยง มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา  โสตสัมผัสสชาเวทนา 
ฯลฯ   ฆานสัมผัสสชาเวทนา    ฯลฯ    ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา    ฯลฯ  
กายสัมผัสสชาเวทนา    ฯลฯ    มโนสัมผัสสชาเวทนา    ไมเที่ยง    มีอัน 
แปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ผูใดเชื่อม่ัน 
ไมหว่ันไหวซึ่งธรรมเหลาน้ีอยางนี้   เรากลาวผูนี้วา   สัทธานุสารี  ฯลฯ 
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา. 
                                         จบ  เวทนาสูตร 
 
                                 ๖.  สัญญาสูตร 
 
วาดวยสัทธานุสารี  และธมัมานุสารีบคุคล 
 
           [๔๗๔]    กรุงสาวัตถี.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   รูปสัญญาไมเที่ยง 
มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา  สัททสัญญา ฯลฯ  คันธสัญญา 
ฯลฯ   รสสญัญา   ฯลฯ   โผฏฐัพพสัญญา   ฯลฯ   ธมัมสัญญา   ไมเที่ยง 
มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ผูใด   
เชื่อม่ัน ไมหว่ันไหวซ่ึงธรรมเหลาน้ีอยางนี้  เรากลาวผูนี้วา  สัทธานุสารี 
ฯลฯ  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา. 
                                              จบ  สัญญาสูตร  
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                            ๗.  เจตนาสูตร  
 
วาดวยสัทธานุสารี  และธมัมานุสารีบคุคล     
 
          [๔๗๕]   กรุงสาวัตถี.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      รูปสัญเจตนา 
ไมเที่ยง  มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา  สัททสัญเจตนา  ฯลฯ 
คันธสัญเจตนา  ฯลฯ  รสสัญเจตนา  ฯลฯ โผฏฐพัพสัญเจตนา  ธัมมสัญ- 
เจตนา     ไมเที่ยง     มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา     ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ผูใดเชื่อม่ัน  ไมหว่ันไหวซ่ึงธรรมเหลาน้ี    อยางนี้  เรา 
กลาวผูนี้วา  สัทธานุสารี  ฯลฯ  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา. 
                                            จบ  เจตนาสูตร 
 
                                  ๘.  ตัณหาสูตร  
 
      วาดวยสัทธานุสารี  และธัมมานุสารีบุคคล 
 
           [๔๗๖]   กรุงสาวัตถี.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    รูปตัณหาไมเที่ยง 
มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา  สัททตัณหา  ฯลฯ  คันธตัณหา 
ฯลฯ  รสตัณหา  ฯลฯ  โผฏฐัพพตัณหา  ฯลฯ  ธมัมตัณหาไมเที่ยง  มีอัน 
แปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ผูใดเชื่อม่ัน 
ไมหว่ันไหว  ซึ่งธรรมเหลาน้ี อยางนี้ เรากลาวผูนี้วา  สัทธานุสารี  ฯลฯ 
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา. 
                                                 จบ  ตัณหาสูตร  
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                                    ๙.  ธาตุสูตร    
 
 วาดวยสัทธานุสารี  และธัมมานุสารบีุคคล   
 
           [๔๗๗]   กรุงสาวัตถี.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปฐวีธาตุไมเที่ยง 
มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา  อาโปธาตุ  ฯลฯ เตโชธาตุ  ฯลฯ 
วาโยธาตุ  ฯลฯ  อากาสธาตุ  ฯลฯ  วญิญาณธาตุไมเที่ยง  มีอันแปรปรวน 
เปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ผูใดเชื่อม่ัน ไมหว่ันไหว 
ซึ่งธรรมเหลาน้ีอยางนี้  เรากลาวผูนี้วา  สัทธานุสารี  ฯลฯ  เปนผูเที่ยงที่ 
จะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา. 
                                                  จบ  ธาตุสูตร 
 
                                        ๑๐.  ขันธสูตร  
 
วาดวยสัทธานุสารี  และธมัมานุสารีบคุคล  
 
           [๔๗๘]   กรุงสาวัตถี.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     รูปไมเที่ยง 
มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา   เวทนา  ฯลฯ   สัญญา  ฯลฯ 
สังขาร ฯลฯ วิญญาณไมเที่ยง มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ผูใดเชื่อม่ันไมหว่ันไหว    ซึ่งธรรมเหลาน้ีอยางนี้ 
เรากลาวผูนี้วา สัทธานุสารี กาวลงสูสัมมัตตนิยาม กาวลงสูสัปปุริสภูมิ 
ลวงภูมิปุถุชน     ไมควรเพ่ือทํากรรมท่ีบุคคลทําแลวพึงเขาถึงนรก 
กําเนิดสัตวเดียรัจฉาน  หรือปตติวิสัย  ไมควรเพ่ือทํากาละ  ตราบเทาท่ี 
ยังไมทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล     ดูกอนภิกษุทั้งหลายธรรมเหลาน้ี 
ยอมควรเพงดวยปญญา    โดยประมาณอยางนี้แกผูใด    เรากลาวผูนี้วา 



ธัมมานุสารีกาวลงสูสัมมัตตนิยาม   กาวลงสูสัปปุริสภูมิ   ลวงภูมิปุถุชน 
ไมควรเพ่ือทํากรรมที่บุคคลทําแลวพึงเขาถึงนรก   กําเนิดสัตวเดียรัจฉาน  
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หรือปตติวิสัย     ไมควรเพ่ือทํากาละ     ตราบเทาท่ียังไมทําใหแจงซ่ึง  
โสดาปตติผล     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ผูใดรูเห็นธรรมเหลาน้ีอยางนี้ 
เรากลาวผูนี้วา    เปนพระโสดาบัน     มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา 
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา. 
                                             จบ   ขันธสูตร  
                             จบ  โอกกันตสังยุต 
 
                     อรรถกถาโอกกันตสังยุต 
 
     อรรถกถาจักขุสุตตาทิสูตรท่ี  ๑-๑๐  
 
           พึงทราบวินิจฉัยในโอกกันตสังยุตดังตอไปนี้ :-  
           บทวา อธิมุจฺจติ ไดแก ยอมได สัทธาธิโมกข๑ 

           บทวา โอกฺกนฺโต  สมฺมตฺตนิยาม ไดแก  เขาไปสูอริยมรรค.  
           ดวยบทวา   อภพฺโพว   ตาว   กาล  กาตุ  นี ้ พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงถึงความไมเปนอันตราย     (เครื่องกีดขวาง)     ตอผล    ในเมื่อ 
มรรคเกิดข้ึนแลว.      เพราะวาเมื่อมรรคเกิดข้ึนแลว      ข้ึนชื่อวา 
การทําอันตราย     (เครื่องกีดขวาง)     แกผล     จะไมมี     ดวยเหตุนั้นแล 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   ก็บุคคลน้ี  พึงเปนผูปฏิบัติเพ่ือกระทําให 
แจงซ่ึงโสดาปตติผล       และเวลาที่กัปจะถูกไฟไหม     ก็คงมี     (แตวา) 
กัปนี้จะไมพึงถูกไฟไหม       ตราบเทาท่ีบุคคลน้ียังไมทําใหแจงซึ่ง 
โสดาปตติผล  บุคคลน้ี  จึงถูกเรียกวา ผูดํารงอยูชั่วกัป. 
๑  อรรถกถาวา  สทฺธาวิโมกข  ฉบับพมาเปน สทฺธาธิโมกข แปลตามตนฉบับพมา  
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           บทวา มตฺตโส นิชฌฺาน ขมนฺติ ความวา ควรซ่ึงการตรวจตราดู   
โดยประมาณ.      
           บทที่เหลือในที่ทุกแหง  มีความหมายงายทั้งนั้นแล.  
                                    จบ  อรรถกถาโอกกันตสังยุต 
 
                รวมพระสูตรท่ีมีในสังยุตนี้คือ 
           ๑.  จกัขุสูตร   ๒.   รูปสูตร   ๓. วิพญาณสูตร   ๔.   ผัสสสูตร 
๕. เวทนาสูตร  ๖. สัญญาสูตร  ๗. เจตนาสูตร  ๘. ตัณหาสูตร  ๙. ธาตุสูตร 
๑๐. ขันธสูตร.  
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                                ๕. อปุปาทสังยุต   
 
                                     ๑.  จักขุสูตร 
 
วาดวยความเกิดขึ้นต้ังอยูและดับไปแหงทุกข  
 
           [๔๗๙]   กรุงสาวัตถี.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ความเกิดข้ึน 
ความต้ังอยู    ความบังเกิด    ความปรากฏแหงจักษุ    เปนความเกิดข้ึน 
แหงทุกข     เปนความต้ังอยูแหงโรค      เปนความปรากฏแหงชราและ 
มรณะ.   ความเกิดข้ึน   ความต้ังอยู   ความบังเกิด   ความปรากฏแหงหู 
ฯลฯ แหงจมูก ฯลฯ แหงลิ้น ฯลฯ  แหงกาย ฯลฯ แหงใจ เปนความเกิดข้ึน 
แหงทุกข เปนความต้ังอยูแหงโรค   เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ. 
           [๔๘๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ความดับโดยไมเหลือ     ความ 
สงบระงับ    ความดับสูญแหงจักษุ    เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข 
เปนความสงบระงับแหงโรค     เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ. 
ความดับโดยไมเหลือ  ความสงบระงับ ความดับสูญแหงหู ฯลฯ แหงจมูก 
ฯลฯ   แหงลิน้  ฯลฯ   แหงกาย  ฯลฯ   แหงใจ   เปนความดับโดยไมเหลือ 
แหงทุกข    เปนความสงบระงับแหงโรค    เปนความดับสูญแหงชราและ 
มรณะ. 
                                                  จบ  จักขุสูตร 
 
                                            ๒.  รูปสูตร 
 
วาดวยความเกิดขึ้นต้ังอยูและดับไปแหงทุกข 
 



           [๔๘๑]   กรุงสาวัตถี.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ความเกิดข้ึน 
ความต้ังอยู ความบังเกิด  ความปรากฏแหงรูป เปนความเกิดข้ึนแหงทุกข  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาท่ี 530 

เปนความต้ังอยูแหงโรค      เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.     
ความเกิดข้ึน   ความต้ังอยู   ความบังเกิด   ความปรากฏแหงเสียง   ฯลฯ 
แหงกลิ่น ฯลฯ  แหงรส ฯลฯ  แหงโผฏฐัพพะ  ฯลฯ  แหงธรรมารมณ เปน 
ความเกิดข้ึนแหงทุกข  เปนความต้ังอยูแหงโรค  เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ. 
           [๔๘๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ความดับโดยไมเหลือ  ความสงบ 
ระงับ    ความดับสูญแหงรูป    เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข   เปน 
ความสงบระงับแหงโรค      เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ.  
ความดับโดยไมเหลือ    ความสงบระงับ    ความดับสูญแหงเสียง ฯลฯ 
แหงกลิ่น   ฯลฯ   แหงรส   ฯลฯ   แหงโผฏฐัพพะ   ฯลฯ   แหงธรรมารมณ 
เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข    เปนความสงบระงับแหงโรค    เปน 
ความดับสูญแหงชราและมรณะ. 
                                            จบ รูปสูตร 
 
                          ๓.  วิญญาณสูตร 
 
วาดวยความเกิดขึ้นต้ังอยูและดับไปแหงทุกข 
 
           [๔๘๓]   กรุงสาวัตถี.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ความเกิดข้ึน 
ความต้ังอยู   ความบังเกิด   ความปรากฏแหงจักขุวิญญาณ   ฯลฯ   แหง 
โสตวิญญาณ ฯลฯ แหงฆานวิญญาณ ฯลฯ แหงชิวหาวิญญาณ  ฯลฯ แหง 
กายวิญญาณ    ฯลฯ     แหงมโนวิญญาณ     เปนความเกิดข้ึนแหงทุกข 
เปนความต้ังอยูแหงโรค  เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.   
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           [๔๘๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ความดับโดยไมเหลือ  ความสงบ    
ระงับ   ความดับสูญแหงจักขุวิญญาณ  ฯลฯ   แหงโสตวิญญาณ   ฯลฯ 
แหงฆานวิญญาณ  ฯลฯ  แหงชิวหาวิญญาณ   ฯลฯ   แหงกายวิญญาณ 
ฯลฯ     แหงมโนวิญญาณ     เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข     เปน 
ความสงบระงับแหงโรค  เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ. 
                                     จบ  วิญญาณสูตร 
 
                                 ๔.  ผัสสสูตร 
 
วาดวยความเกิดขึ้นต้ังอยูและดับไปแหงทุกข 
 
           [๔๘๕]   กรุงสาวัตถี.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ความเกิดข้ึน 
ความต้ังอยู    ความบังเกิด    ความปรากฏแหงจักขุสัมผัส    ฯลฯ    แหง 
โสตสัมผัส ฯลฯ แหงฆานสัมผัส ฯลฯ แหงชิวหาสัมผัส ฯลฯ แหงกายสัมผัส 
ฯลฯ  แหงมโนสัมผัส  เปนความเกิดข้ึนแหงทุกข  เปนความต้ังอยูแหงโรค 
เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ. 
           [๔๘๖]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ความดับโดยไมเหลือ     ความ 
สงบระงับ    ความดับสูญแหงจักขุสัมผัส    ฯลฯ    แหงโสตสัมผัส    ฯลฯ 
แหงฆานสัมผัส    ฯลฯ    แหงชิวหาสัมผัส    ฯลฯ    แหงกายสัมผัส    ฯลฯ 
แหงมโนสัมผัส   เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข  เปนความสงบระงับ 
แหงโรค  เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ. 
                                                จบ  ผัสสสูตร  
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                                   ๕.  เวทนาสูตร   
 
วาดวยความเกิดขึ้นต้ังอยูและดับไปแหงทุกข  
 
           [๔๘๗]   กรุงสาวัตถี.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ความเกิดข้ึน 
ความต้ังอยู  ความบังเกิด  ความปรากฏแหงจักขุสัมผัสสชาเวทนา  ฯลฯ 
แหงโสตสัมผัสสชาเวทนา  ฯลฯ  แหงฆานสัมผัสสชาเวทนา  ฯลฯ  แหง 
ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา   ฯลฯ   แหงกายสัมผัสสชาเวทนา  ฯลฯ   แหง 
มโนสัมผัสสชาเวทนา เปนความเกิดข้ึนแหงทุกข เปนความต้ังอยูแหงโรค 
เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.                                  
           [๔๘๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ความดับโดยไมเหลือ  ความสงบ 
ระงับ ความดับสูญแหงจักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ  แหงโสตสัมผัสสชา- 
เวทนา  ฯลฯ แหงฆานสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แหงชวิหาสัมผัสสชาเวทนา 
ฯลฯ   แหงกายสัมผัสสชาเวทนา   ฯลฯ   แหงมโนสัมผัสสชาเวทนา  เปน 
ความดับโดยไมเหลือแหงทุกข     เปนความสงบระงับแหงโรค     เปน 
ความดับสูญแหงชราและมรณะ. 
                                               จบ  เวทนาสูตร 
 
                                     ๖.  สัญญาสูตร 
 
วาดวยความเกิดขึ้นต้ังอยูและดับไปแหงทุกข 
 
           [๔๘๙]    กรุงสาวัตถี.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ความเกิดข้ึน 
ความต้ังอยู    ความบังเกิด    ความปรากฏแหงรูปสัญญา  ฯลฯ   แหง 
สัททสัญญา   ฯลฯ   แหงคันธสัญญา     ฯลฯ   แหงรสสัญญา   ฯลฯ   แหง 



โผฏฐัพพสัญญา  ฯลฯ   แหงธรรมสัญญา   เปนความเกิดข้ึนแหงทุกข 
เปนความต้ังอยูแหงโรค  เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.  
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           [๔๙๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ความดับโดยไมเหลือ     ความ    
สงบระงับ   ความดับสูญแหงรูปสัญญา   ฯลฯ   แหงสัททสัญญา  ฯลฯ 
แหงคันธสัญญา  ฯลฯ  แหงรสสัญญา  ฯลฯ  แหงโผฏฐัพพสัญญา  ฯลฯ 
แหงธรรมสัญญา    เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข    เปนความสงบ 
ระงับแหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ. 
                                         จบ  สัญญาสูตร 
 
                                     เจตนาสูตร 
 
วาดวยความเกิดขึ้นต้ังอยูและดับไปแหงทุกข 
 
           [๔๙๑]   กรุงสาวัตถี.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ความเกิดข้ึน 
ความต้ังอยู   ความบังเกิด   ความปรากฏแหงรูปสัญเจตนา  ฯลฯ   แหง 
สัททสัญเจตนา  ฯลฯ  แหงคันธสัญเจตนา  ฯลฯ  แหงรสสัญเจตนา ฯลฯ 
แหงโผฏฐัพพสัญเจตนา   ฯลฯ   แหงธรรมสัญเจตนา   เปนความเกิดข้ึน 
แหงทุกข เปนความต้ังอยูแหงโรค เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ. 
           [๔๙๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ความดับโดยไมเหลือ  ความสงบ 
ระงับ ความดับสูญแหงรูปสัญเจตนา ฯลฯ  แหงสัททสัญเจตนา ฯลฯ  แหง 
คันธสัญเจตนา  ฯลฯ  แหงรสสัญเจตนา  ฯลฯ  แหงโผฏฐัพพสัญเจตนา 
ฯลฯ  แหงธรรมสัญเจตนา    เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข    เปน 
ความสงบระงับแหงโรค  เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ. 
                                           จบ   เจตนาสูตร  
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                               ๘.  ตัณหาสูตร   
 
วาดวยความเกิดขึ้นต้ังอยูและดับไปแหงทุกข  
 
           [๔๙๓]     กรุงสาวัตถี.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ความเกิดข้ึน 
ความต้ังอยู  ความบังเกิด ความปรากฏแหงรูปตัณหา ฯลฯ แหงสัททตัณหา 
ฯลฯ แหงคันธตัณหา ฯลฯ  แหงรสตัณหา ฯลฯ แหงโผฏฐัพพตัณหา  ฯลฯ 
แหงธรรมตัณหา    เปนความเกิดข้ึนแหงทุกข    เปนความต้ังอยูแหงโรค 
เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ. 
           [๔๙๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ความดับโดยไมเหลือ     ความ 
สงบระงับ   ความดับสูญแหงรูปตัณหา  ฯลฯ    แหงสัททตัณหา   ฯลฯ 
แหงคันธตัณหา  ฯลฯ   แหงรสตัณหา  ฯลฯ   แหงโผฏฐัพพตัณหา  ฯลฯ 
แหงธรรมตัณหา     เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข    เปนความสงบ 
ระงับแหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ. 
                                               จบ  ตัณหาสูตร 
 
                                       ๙.  ธาตุสูตร 
 
วาดวยความเกิดขึ้นต้ังอยูและดับไปแหงทุกข 
 
           [๔๙๕]   กรุงสาวัตถี.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ความเกิดข้ึน 
ความต้ังอยู  ความบังเกิด  ความปรากฏแหงปฐวีธาตุ ฯลฯ แหงอาโปธาตุ 
ฯลฯ   แหงเตโชธาตุ   ฯลฯ   แหงวาโยธาตุ   ฯลฯ   แหงอากาสธาตุ   ฯลฯ 
แหงวิญญาณธาตุ    เปนความเกิดข้ึนแหงทุกข   เปนความต้ังอยูแหงโรค 
เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.  
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           [๔๙๖]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ความดับโดยไมเหลือความ    
สงบระงับ     ความดับสูญแหงปฐวีธาตุ     ฯลฯ     แหงอาโปธาตุ     ฯลฯ 
แหงเตโชธาตุ   ฯลฯ   แหงวาโยธาตุ   ฯลฯ   แหงอากาสธาตุ   ฯลฯ   แหง 
วิญญาณธาตุ   เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข   เปนความสงบระงับ 
แหงโรค  เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ. 
                                         จบ  ธาตุสูตร 
 
                              ๑๐.  ขนัธสูตร 
 
วาดวยความเกิดขึ้นต้ังอยูและดับไปแหงทุกข 
 
           [๔๙๗]   กรุงสาวัตถี.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ความเกิดข้ึน 
ความต้ังอยู ความบังเกิด ความปรากฏแหงรูป เปนความเกิดข้ึนแหงทุกข 
เปนความต้ังอยูแหงโรค      เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ. 
ความเกิดข้ึน  ความต้ังอยู   ความบังเกิด   ความปรากฏแหงเวทนา  ฯลฯ 
แหงสัญญา ฯลฯ แหงสังขาร ฯลฯ แหงวิญญาณ เปนความเกิดข้ึนแหงทุกข 
เปนความต้ังอยูแหงโรค  เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ. 
           [๔๙๘]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ความดับโดยไมเหลือ  ความสงบ 
ระงับ    ความดับสูญแหงรูป    เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข   เปน 
ความสงบระงับแหงโรค  เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ.  ความดับ 
โดยไมเหลือ  ความสงบระงับ  ความดับสูญแหงเวทนา  ฯลฯ  แหงสัญญา 
ฯลฯ  แหงสังขาร  ฯลฯ  แหงวิญญาณ  เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข 
เปนความสงบระงับแหงโรค  เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ. 
                                             จบ  ขันธสูตร 
                               จบ อุปปาทสังยุต  
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                    อรรถกถาอุปปาทสังยุต    
 
           คําท้ังหมดในอุปปาทสังยุตชัดเจนแลวท้ังน้ัน. 
                                จบ  อรรถกถาอุปปาทสังยุต 
 

                  รวมพระสูตรที่มีในสังยุต นี้  คือ 
           ๑.  จกัขุสูตร   ๒.  รูปสูตร   ๓. วิญญาณสูตร   ๔.   ผัสสสูตร 
๕. เวทนาสูตร ๖. สัญญาสูตร  ๗. เจตนาสูตร  ๘. ตัณหาสูตร ๙. ธาตุสูตร 
๑๐.  ขันธสูตร.  
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                             ๖.  กิเลสสังยุต   
 
                                 ๑.  จกัขุสูตร 
 
                   วาดวยอุปกิเลสแหงจิต  
 
           [๔๙๙]   กรุงสาวัตถี.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ความกําหนัดดวย 
อํานาจความพอใจในจักษุ      เปนอุปกิเลสแหงจิต     ความกําหนัดดวย 
อํานาจความพอใจในหู   เปนอุปกิเลสแหงจิต   ความกําหนัดดวยอํานาจ 
ความพอใจในจมก     เปนอุปกิเลสแหงจิต     ความกําหนัดดวยอํานาจ 
ความพอใจในล้ิน      เปนอุปกิเลสแหงจิต     ความกําหนัดดวยอํานาจ 
ความพอใจในกาย   เปนอุปกิเลสแหงจิต  ความกําหนัดดวยอํานาจความ 
พอใจในใจ      เปนอุปกิเลสแหงจิต      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เมื่อใดแล 
ภิกษุละอุปกิเลสแหงใจในฐานะ   ๖   นี้ได  เมื่อน้ัน   จิตของเธอยอมเปน 
อันนอมไปในเนกขัมมะ     จิตอันเนกขัมมะอบรมแลว     ยอมปรากฏวา 
ควรแกการงาน ในธรรมอันพึงทําใหแจงดวยอภิญญา  
                                           จบ  จักขุสูตรที่  ๑  
 
                                         ๒.  รูปสูตร 
 
                        วาดวยอุปกิเลสแหงจิต 
 
           [๕๐๐]   กรุงสาวัตถี.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ความกําหนัดดวย 
อํานาจความพอใจในรูป  เปนอุปกิเลสแหงจิต  ความกําหนัดดวยอํานาจ 
ความพอใจในเสียง  ฯลฯ  ในกลิ่น  ฯลฯ   ในรส  ฯลฯ  ในโผฏฐัพพะ  ฯลฯ 



ในธรรมารมณ   เปนอุปกเิลสแหงจิต    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อใดแล  
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ภิกษุละอุปกิเลสแหงใจในฐานะ   ๖   นี้ได      เมื่อน้ัน   จิตของเธอยอม  
เปนอันนอมไปในเนกขัมมะ   จิตอันเนกขัมมะอบรมแลว   ยอมปรากฏวา  
ควรแกการงาน ในธรรมอันจะพึงทําใหแจงดวยอภิญญา. 
                                    จบ  รูปสูตรที่  ๒ 
 
                       ๓.  วิญญาณสูตร  
 
              วาดวยอุปกิเลสแหงจิต  
 
          [๕๐๑]   กรุงสาวัตถี.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ความกําหนัดดวย 
อํานาจความพอใจในจักษุวิญญาณ   เปนอุปกิเลสแหงจิต   ความกําหนัด 
ดวยอํานาจความพอใจในโสตวิญญาณ   ฯลฯ   โนฆานวิญญาณ   ฯลฯ 
ในชิวหาวิญญาณ  ฯลฯ  ในกายวิญญาณ  ฯลฯ  ในมโนวิญญาณ  เปน 
อุปกิเลสแหงจิต  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อใดแล  ภิกษุละอุปกิเลสแหงจิต 
ในฐานะ  ๖  นี้ได    เมื่อน้ัน  จิตของเธอยอมเปนอันนอมไปในเนกขัมมะ 
จิตอันเนกขัมมะอบรมแลว    ยอมปรากฏวาควรแกการงาน    ในธรรมท่ี 
จะพึงทําใหแจงดวยอภิญญา. 
                                   จบ    วิญญาณสูตรที่ ๓ 
 
                                    ๔.  ผัสสสูตร  
 
                     วาดวยอุปกิเลสแหงจิต  
 
           [๕๐๒]  กรุงสาวัตถี.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความกําหนัดดวย 
อํานาจความพอใจในจักขุสัมผัส     เปนอุปกิเลสแหงจิต     ความกําหนัด 



ดวยอํานาจความพอใจในโสตสัมผัส    ฯลฯ    ในฆานสัมผัส    ฯลฯ    ใน  
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ชิวหาสัมผัส ฯลฯ  ในกายสัมผัส ฯลฯ  ในมโนสัมผัส เปนอุปกิเลสแหงจิต    
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อใดแล  ภิกษุละอุปกิเลสแหงจิตในฐานะ  ๖  นี้ได 
เมื่อน้ัน    จิตของเธอยอมเปนอันนอมไปในเนกขัมมะ    จิตอันเนกขัมมะ 
อบรมแลว    ยอมปรากฏวาควรแกการงาน    ในธรรมท่ีจะพึงทําใหแจง 
ดวยอภิญญา. 
                                            จบ  ผัสสสูตรที่  ๔ 
 
                                   ๕.  เวทนาสูตร  
 
                        วาดวยอุปกิเลสแหงจิต  
 
         [๕๐๓]   กรุงสาวัตถี.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ความกําหนัดดวย 
อํานาจความพอใจในจักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ในโสตสัมผัสสชาเวทนา 
ฯลฯ   ในฆานสัมผัสสชาเวทนา   ฯลฯ   ในชิวหาสัมผัสสชาเวทนา   ฯลฯ 
ในกายสัมผัสสชาเวทนา   ฯลฯ   ในมโนสัมผัสสชาเวทนา   เปนอุปกิเลส 
แหงจิต     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เมื่อใดแล     ภิกษุละอุปกิเลสแหงจิตใน 
ฐานะ   ๖   นีไ้ด     เมื่อน้ัน   จิตของเธอยอมเปนอันนอมไปในเนกขัมมะ 
จิตอันเนกขัมมะอบรมแลว    ยอมปรากฏวาควรแกการงาน   ในธรรมที ่
พึงทําใหแจงดวยอภิญญา.   
                                             จบ  เวทนาสูตรที่  ๕ 
 
                                        ๖. สัญญาสูตร  
 
                           วาดวยอุปกิเลสแหงจิต  
 



         [๕๐๔ ]   กรุงสาวัตถี.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ความกําหนัดดวย 
อํานาจความพอใจในรูปสัญญา   เปนอุปกิเลสแหงจิต   ความกําหนัดดวย  
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อํานาจความพอใจในสัททสัญญา ฯลฯ ในคันธสัญญา  ฯลฯ ในรสสัญญา    
ฯลฯ  ในโผฏฐัพพสัญญา   ฯลฯ  ในธรรมสัญญา   เปนอุปกิเลสแหงจิต. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อใดแล  ภิกษุละอุปกิเลสแหงจิตในฐานะ  ๖  นี้ได 
เมื่อน้ัน    จิตของเธอยอมเปนอันนอมไปในเนกขัมมะ   จิตอันเนกขัมมะ 
อบรมแลว   ยอมปรากฏวาควรแกการงาน   ในธรรมท่ีพึงทําใหแจงดวย 
อภิญญา.                          
                                       จบ  สัญญาสูตรที่  ๖ 
 
                               ๗.  เจตนาสูตร  
 
                      วาดวยอุปกเิลสแหงจิต  
 
           [๕๐๕]   กรุงสาวัตถี.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ความกําหนัดดวย 
อํานาจความพอใจในรูปสัญเจตนา   เปนอุปกิเลสแหงจิต   ความกําหนัด 
ดวยอํานาจความพอใจในสัททสัญเจตนา  ฯลฯ   ในคันธสัญเจตนา  ฯลฯ 
ในรสสัญเจตนา  ฯลฯ  ในโผฏฐัพพสัญเจตนา  ฯลฯ  ในธรรมสัญเจตนา 
เปนอุปกิเลสแหงจิต.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อใดแล   ภิกษุละอุปกิเลส 
แหงจิตในฐานะ   ๖   นี้ได     เมื่อน้ัน   จิตของเธอยอมเปนอันนอมไปใน 
เนกขัมมะ     จิตอันเนกขัมมะอบรมแลว   ยอมปรากฏวาควรแกการงาน 
ในธรรมท่ีพึงทําใหแจงดวยอภิญญา. 
                                             จบ  เจตนาสูตรที่  ๗ 
 
                                      ๘.  ตัณหาสตูร  
 
                            วาดวยอุปกิเลสแหงจิต  



 
           [๕๐๖]    กรุงสาวัตถี.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ความกําหนัดดวย  
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อํานาจความพอใจในรูปตัณหา  เปนอุปกิเลสแหงจิต.  ความกําหนัดดวย    
อํานาจความพอใจในสัททตัณหา ฯลฯ ในคันธตัณหา  ฯลฯ ในรสตัณหา 
ฯลฯ   ในโผฏฐัพพตัณหา   ฯลฯ   ในธรรมตัณหา   เปนอุปกิเลสแหงจิต. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อใดแล  ภิกษุละอุปกิเลสแหงจิตในฐานะ  ๖  นี้ได 
เมื่อน้ัน    จิตของเธอยอมเปนอันนอมไปในเนกขัมมะ    จิตอันเนกขัมมะ 
อบรมแลว   ยอมปรากฏวาควรแกการงาน   ในธรรมที่พึงทําใหแจงดวย 
อภิญญา. 
                                      จบ  ตัณหาสูตรที่  ๘ 
 
                                    ๙.  ธาตุสูตร  
 
                     วาดวยอุปกิเลสแหงจิต  
 
           [๕๐๗]     กรุงสาวัตถี.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ความกําหนัดดวย 
อํานาจความพอใจในปฐวีธาตุ   เปนอุปกิเลสแหงจิต.   ความกําหนัดดวย 
อํานาจความพอใจในอาโปธาตุ ฯลฯ ในเตโชธาตุ ฯลฯ ในวาโยธาตุ ฯลฯ 
ในอากาสธาตุ    ฯลฯ   ในวิญญาณธาตุ    เปนอุปกิเลสแหงจิต.    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เมื่อใดแล   ภิกษุละอุปกิเลสในฐานะ   ๖   นี้ได   เมื่อน้ัน 
จิตของเธอยอมเปนอันนอมไปในเนกขัมมะ      จิตอันเนกขัมมะอบรม 
แลว     ยอมปรากฏวา     ควรแกการงาน    ในธรรมท่ีพึงทําใหแจงดวย 
อภิญญา.                                    
                                             จบ  ธาตุสูตรที่  ๙ 
 
                                       ๑๐.  ขันธสูตร  
 



                          วาดวยอปุกิเลสแหงจิต  
 
           [๕๐๘]   กรุงสาวัตถี.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ความกําหนัดดวย  
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อํานาจความพอใจในรูป  เปนอุปกิเลสแหงจิต.  ความกําหนัดดวยอํานาจ   
ความพอใจในเวทนา    เปนอุปกิเลสแหงจิต.    ความกําหนัดดวยอํานาจ  
ความพอใจในสัญญา    เปนอุปกิเลสแหงจิต.    ความกําหนัดดวยอํานาจ 
ความพอใจสังขาร     เปนอุปกิเลสแหงจิต.     ความกําหนัดดวยอํานาจ 
ความพอใจในวิญญาณ     เปนอุปกิเลสแหงจิต.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เมื่อใดแล ภิกษุละอุปกิเลสแหงจิตในฐานะ  ๖  นี้ได เมื่อน้ันแล  จิตของเธอ 
ยอมเปนอันนอมไปในเนกขัมมะ     จิตอันเนกขัมมะอบรมแลว     ยอม 
ปรากฏวาควรแกการงาน ในธรรมท่ีพึงทําใหแจงดวยอภิญญา. 
                                       จบ  ขันธสูตรที่  ๑๐ 
                               จบ  กเิลสสังยุต 
 
                        อรรถกถากิเลสสังยุต 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในกิเลสสังยุต ดังตอไปนี้  :- 
           บทวา    จิตฺตสฺเสโส     อุปกฺกิเลโส     ความวา     (เปนอุปกิเลส) 
ของจิตดวงไหน  ? 
           (เปนอุปกิเลส) ของจิตที่เปนไปในภูมิ  ๔. 
           ถามวา       (ฉันทราคะเปนอุปกิเลส)   ของจิตท่ีเปนไปในภูมิ   ๓ 
นับวาถูกตอง    (แต)  (เปนอุปกิเลส)  ของโลกุตตรจิตไดอยางไร  ? 
           ตอบวา        เปนไดเพราะหามการเกิดข้ึน     (แหงโลกุตตรจิต) 
อธิบายวา     ฉันทราคะนั้น     พึงทราบวาเปนอุปกิเลส     เพราะไมให 
โลกุตตรจิตน้ันเกิดข้ึน.                                      
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           บทวา เนกฺขมมฺนินนฺ ไดแก     (จิต) ที่นอมไปในโลกุตตรธรรม ๙.    
           บทวา  จิตฺต  ไดแก     จิตท่ีเจริญสมถะ  และจิตท่ีเจริญวิปสสนา 
           บทวา  อภิฺา  สจฺฉิกรณีเยสุ  ธมฺเมสุ  ความวา  หรือเม่ือบุคคล  
จะยึดถือธรรมอยางหน่ึง  ในบรรดาธรรมคืออภิญญา  ขอท่ี  ๖  ทีพึ่งรู 
แลวทําใหแจงดวยปจจเวกขณญาณ    ก็พึงยึดถือวา    เนกขมัมะ    ก็คือ 
พระนิพพานน่ันเอง. 
           บทที่เหลือในสูตรทั้งหมด    มคีวามหมายงายทั้งน้ันแล. 
                                      จบ  อรรถกถากิเลสสังยุต 
 

                        รวมพระสูตรที่มีในสังยุตน้ี  คือ 
           ๑.   จกัขุสูตร   ๒.   รูปสูตร   ๓. วิญญาณสูตร   ๔.   ผัสสสูตร 
๕.  เวทนาสตูร ๖. สัญญาสูตร  ๗. เจตนาสูตร ๘. ตัณหาสูตร  ๙. ธาตุสูตร 
๑๐. ขันธสูตร  
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                        ๗.  สารีปุตตสังยุต   
 
                                   ๑. วิเวกสูตร 
 
                            วาดวยปฐมณาน 
 
           [๕๐๙]   สมัยหน่ึง   ทานพระสารีบุตรอยู   ณ   พระวิหารเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ครั้งน้ัน เปนเวลาเชา 
ทานพระสารีบุตรนุงแลว      ถือบาตรและจีวร      เขาไปสูกรุงสาวัตถี 
เพ่ือบิณฑบาต     ครั้นเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีแลว    กลับจาก 
บิณฑบาตภายหลังภัต    เขาไปยังปาอันธวัน    เพ่ือพักกลางวัน    ถึง 
ปาอันธวันแลว  นั่งพักกลางวัน  ณ  โคนไมแหงหนึ่ง  ครั้งน้ันเปนเวลาเย็น 
ทานพระสารีบุตรออกจากท่ีพักแลว      เขาไปยังพระวิหารเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    ทานพระอานนทไดเห็นทาน 
พระสารีบุตรมาแตไกล  จึงกลาวกะทานพระสารีบุตรวา  ทานสารีบุตร 
อินทรียของทานผองใสนัก     สีหนาของทานหมดจด     ผองใส     วันนี้ 
ทานพระสารีบุตรอยูดวยวิหารธรรมอะไร  ? 
           ทานพระสารีบุตรตอบวา อาวุโส  ดังเราจะบอก  เราสงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน  มีวิตกวิจาร  มีปติและสุขเกิดแตวิเวก 
อยู   อาวุโส   เรานั้นไมไดคิดอยางนี้วา   เราเขาปฐมฌานอยู   หรอืวา 
เขาปฐมฌานแลว หรือวาออกจากปฐมฌานแลว แทจริง ทานพระสารีบุตร 
ถอนทิฏฐิคืออหังการ    ตัณหาคือมมังการ    และอนุสัยคือมานะออกได 
นานแลว   ฉะนั้น ทานพระสารีบุตรจึงไมคิดอยางนี้วา เราเขาปฐมฌาน 
อยู  หรือวาเขาปฐมฌานแลว  หรือวาออกจากปฐมฌานแลว. 
                                         จบ  วิเวกสูตรที่  ๑  
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                               ๒.  อวิตักกสูตร    
 
                             วาดวยทุติยฌาน  
 
           [๕๑๐]    กรุงสาวัตถี.   ทานพระอานนทไดเห็นทานพระสารีบุตร  
มาแตไกล  จึงกลาวกะทานพระสารีบุตรวา  ทานสารีบุตร  อินทรียของ 
ทานผองใสนัก  สีหนาของทานหมดจด  ผองใส  วันนี้ ทานพระสารีบุตร 
อยูดวยวิหารธรรมอะไร ? 
           ทานพระสารีบุตรตอบวา อาวุโส  ดังเราจะบอก เราเขาทุติยฌาน 
อันมีความผองใสแหงจิตในภายใน  เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ไมมีวิตก  ไมม ี
วิจาร    เพราะวิตกวิจารสงบไป    มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู    อาวุโส 
เรานั้นมิไดคิดอยางนี้วา   เราเขาทุติยฌานอยู   หรือวาเขาทุติยฌานแลว 
หรือวาออกจากทุติยฌานแลว  ฯลฯ. 
                                         จบ  อวิตักกสูตรที่  ๒ 
 
                                          ๓.  ปติสูตร  
 
                                 วาดวยตติยฌาน  
 
             [๕๑๑]   กรุงสาวัตถี.   ทานพระอานนทไดเห็นทานพระสารีบุตร 
มาแตไกล  จึงกลาวกะทานพระสารีบุตรวา  ทานสารีบุตร  อินทรียของ 
ทานผองใสนัก  สีหนาของทานหมดจด  ผองใส  วันนี้ ทานพระสารีบุตร 
อยูดวยวิหารธรรมอะไร  ? 
           ทานพระสารีบุตรตอบวา   อาวุโส  ดังเราจะบอก  เรามีอุเบกขา 
มีสติสัมปชัญญะ    เสวยสุขดวยนามกาย  เพราะปติสิ้นไป  เขาตติยฌาน  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาท่ี 546 

ที่พระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา     ผูไดฌานน้ี     เปนผูมีอุเบกขา   
มีสติอยูเปนสุข  ดังนี้  อยู  เรานั้นมิไดคิดอยางนี้วา  เราเขาตติยฌานอยู 
หรือวาเขาตติยฌานแลว  หรือวาออกจากตติยฌานแลว  ฯลฯ                 
                                       จบ  ปติสูตรที่  ๓ 
 
                           ๔.  อุเปกขาสูตร  
 
                          วาดวยจตุตถฌาน 
 
           [๕๑๒]    กรุงสาวัตถี.      ทานพระอานนทไดเห็นทานสารีบุตร 
มาแตไกล  จึงกลาวกะทานพระสารีบุตรวา  ทานสารีบุตร  อินทรียของ 
ทานผองใสนัก  สีหนาของทานหมดจด  ผองใส  วันนี้ ทานพระสารีบุตร 
อยูดวยวิหารธรรมอะไร  ? 
           ทานพระสารีบุตรตอบวา อาวุโส ดังเราจะบอก เราเขาจตุตถฌาน 
อันไมมีทุกข  ไมมีสุข  เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ 
ได   มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู    อาวุโส    เรามิไดคิดอยางนี้วา 
เราเขาจตุตถฌานอยู     หรือวาเขาจตุตถฌานแลว     หรือวาออกจาก 
จตุตถฌานแลว  ฯลฯ 
                                           จบ  อุเปกขาสูตรที่  ๔ 
 
                   ๕.   อากาสานัญจายตนสูตร 
 
              วาดวยอากาสานัญจายตนฌาน 
 
           [๕๑๓]  กรุงสาวัตถี.   ทานพระอานนทไดเห็นทานพระสารีบุตร 



มาแตไกล  จึงกลาวกะทานพระสารีบุตรวา  ทานสารีบุตร  อินทรียของ  
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ทานผองใสนัก  สีหนาของทานหมดจด  ผองใส  วันนี้ ทานพระสารีบุตร   
อยูดวยวิหารธรรมอะไร  ? 
           ทานพระสารีบุตรตอบวา  อาวุโส ดังเราจะบอก เราเขาอากาสา  
นัญจายตนฌานดวยคํานึงวา  อากาศหาที่สุดมิได  เพราะลวงรูปสัญญา 
เสียได    เพราะดับปฏิฆสัญญาเสียได    เพราะไมกระทําไวในใจซึ่ง 
นานัตตสัญญาโดยประการท้ังปวงอยู     อาวุโส     เรามิไดคิดอยางนี้วา 
เราเขาอากาสานัญจายตนฌานอยู   หรือวาเขาอากาสานัญจายตนฌาน 
แลว  หรือวาออกจากอากาสานัญจายตนฌานแลว  ฯลฯ. 
                                 จบ  อาสาสนัญจายตนสูตรที่  ๕ 
 
                   ๖. วิญญาณัญจายตนสูตร  
 
            วาดวยวิญญาณัญจายตนฌาน  
 
           [๕๑๔]   กรุงสาวัตถี.   ทานพระอานนทไดเห็นทานพระสารีบุตร 
มาแตไกล  จึงกลาวกะทานพระสารีบุตรวา  ทานสารีบุตร  อินทรียของ 
ทานผองใสนัก  สีหนาของทานหมดจด  ผองใส  วันนี้ ทานพระสารีบุตร 
อยูดวยวิหารธรรมอะไร  ? 
           ทานพระสารีบุตรตอบวา     อาวุโส     ดังเราจะบอก     เราเขา 
วิญญาณัญจายตนฌานดวยคํานึงวา     วิญญาณหาท่ีสุดมิได    เพราะ 
ลวงอากาสานัญจายตนฌานเสียไดโดยประการท้ังปวงอยู.      อาวุโส 
เรานั้นมิไดคิดอยางนี้วา     เราเขาวิญญาณัญจายตนฌานอยู.     หรือวา 
เขาวิญญาณัญจายตนฌานแลว  หรือวาอออกจากวิญญาณัญจายตนฌาน 
แลว  ฯลฯ                                                                            
                                    จบ  วิญญาณัญจายตนสูตรที่  ๖  
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             ๗.  อากิญจัญญายตนสูตร    
 
           วาดวยอากิญจัญญายตนฌาน   
 
           [๕๑๕]  กรุงสาวัตถี.   ทานพระอานนทไดเห็นทานพระสารีบุตร 
มาแตไกล    จึงกลาวกะทานพระสารีบุตรวา    ทานสารีบุตร    อินทรีย 
ของทานผองใสนัก    สีหนาของทานหมดจด    ผองใส    วันนี้    ทาน- 
พระสารีบุตรอยูดวยวิหารธรรมอะไร ? 
           ทานพระสารีบุตรตอบวา     อาวุโส     ดังเราจะบอก     เราเขา 
อากิญจัญญาตนฌาน   ดวยคํานึงวา    สิ่งอะไรหนอยหน่ึงไมมี   เพราะ 
ลวงวิญญาณัญจายตนฌานเสียไดโดยประการท้ังปวงอยู      อาวุโส 
เรานั้นมิไดคิดอยางนี้วา     เราเขาอากิญจัญญายตนฌานอยู     หรือวา 
เขาอากิญจัญญายตนฌานแลว    หรือวาออกจากอากิญจัญญายตนฌาน 
แลว  ฯลฯ. 
                               จบ  อากิญจัญญายตนสูตรที่  ๗ 
 
       ๗.  เนวสัญญานาสัญญายตนสูตร 
 
  วาดวยเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
 
           [๕๑๖]   กรุงสาวัตถี.   ทานพระอานนทไดเห็นทานพระสารีบุตร 
มาแตไกล  จึงกลาวกะทานพระสารีบุตรวา  ทานสารีบุตร  อินทรียของ 
ทานผองใสนัก  สีหนาของทานหมดจด  ผองใส  วันนี้ ทานพระสารีบุตร 
 อยูดวยวิหารธรรมอะไร  ?                                                  
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           ทานพระสารีบุตรตอบวา     อาวุโส     ดังเราจะบอก     เราเขา    
เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  เพราะลวงอากิญจัญญายตนฌานเสียได 
โดยประการทั้งปวงอยู  เรานั้นมิไดคิดอยางนี้วา   เราเขาเนวสัญญานา- 
สัญญายตนฌานอยู      หรือวาเขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌานแลว 
หรือวาออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนฌานแลว  ฯลฯ. 
                     จบ  เนวสัญญานาสัญญายตนสูตรที่  ๘ 
 
            ๙.  สญัญาเวทยิตนิโรธสูตร 
 
                วาดวยสัญญาเวทยิตนิโรธ 
 
           [๕๑๗]  สมัยหน่ึง  ทานพระสารีบุตรอยู  ณ  พระวิหารเชตวัน- 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ครั้งน้ันเปนเวลาเชา 
ทานพระสารีบุตรนุงแลว      ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยัง 
กรุงสาวัตถี     ครั้นเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีแลว      กลับจาก 
บิณฑบาตภายหลังภัต     เขาไปยังปาอันธวันเพ่ือพักกลางวัน     ถึงปา 
อันธวันแลว    นั่งพักกลางวันอยูที่โคนไมแหงหน่ึง    ครั้งน้ันเปนเวลาเย็น 
ทานพระสารีบุตรออกจากท่ีพักแลว      เขาไปยังพระวิหารเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี      ทานพระอานนทไดเห็น 
ทานพระสารีบุตรมาแตไกล  จึงกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ทานสารีบุตร 
อินทรียของทานผองใสนัก     สีหนาของทานหมดจด     ผองใส     วันนี้ 
ทานพระสารีบุตรอยูดวยวิหารธรรมอะไร ? 
           ทานพระสารีบุตรตอบวา  อาวุโส  ดังเราจะบอก  เราเขาสัญญา- 
เวทยิตนิโรธ     เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานเสียไดโดย  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาท่ี 550 

ประการทั้งปวงอยู     อาวุโส     เรามิไดคิดอยางนี้วา     เราเขาสัญญา- 
เวทยิตนิโรธอยู    หรือวาเขาสัญญาเวทยิตนิโรธแลว    หรือวาออกจาก 
สัญญาเวทยิตนิโรธแลว    แทจริง    ทานพระสารีบุตร    ถอนอหังการ    
มมังการ   และมานานุสัยออกไดนานแลว   ฉะน้ัน  ทานพระสารีบุตรจึง 
มิไดคิดอยางน้ีวา    เราเขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู    หรือวาเขาสัญญา- 
เวทยิตนิโรธแลว  หรือวาออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธแลว. 
                           จบ  สัญญาเวทยิตนิโรธสูตรที่  ๙ 
 
                ๗. อรรถกถาสารีปุตตสังยุต 
 
           อรรถกถาสูตรท่ี  ๑-๙ 
           พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่  ๑  แหงสารีปุตตสังยุต  ดังตอไปนี้ :- 
           บทวา     น     เอวํา   โหติ     ความวา     เพราะทานละอหังการ 
(ความสําคัญวาเรา)    และมมังการ    (ความสําคัญวาของเรา)    ไดแลว 
จึงไมมีความคิดอยางนี้. 
           แมในสูตรที่  ๒  เปนตน  (จนถึงสูตรที่  ๙)  ก็มีนัย  (ความหมาย 
อยางเดียวกัน)  นี.้ 
                                        จบ  อรรถกถาสูตรที่  ๑-๙  
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                              ๑๐.  สจูิมุขีสูตร    
 
วาดวยความแตกตางการเล้ียงชีวิตของสมณพราหมณ   
 
           [๕๑๘]  สมยัหน่ึง  ทานพระสารีบุตรอยู  ณ  พระวิหารเวฬุวัน- 
กลันทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤห ครัง้น้ัน เปนเวลาเชา ทานพระสารีบุตร 
นุงแลว    ถือบาตรและจีวร    เขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห    เที่ยว 
บิณฑบาต   ตามลําดับตรอกในกรุงราชคฤห   แลวอาศัยเชิงฝาแหงหนึ่ง 
ฉันบิณฑบาตน้ัน     ครั้งน้ันนางปริพาชิกาชื่อสูจิมุขี     เขาไปหาทาน- 
พระสารีบุตรถึงท่ีอยู     ครั้นแลว    ไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา 
ดูกอนสมณะ    ทานกมหนาฉันหรือ    ?     ทานพระสารีบุตรตอบวา 
ดูกอนนองหญิง  เรามิไดกมหนาฉัน. 
           สู.  ถาอยางนั้น ทานแหงนหนาฉันหรือสมณะ  ? 
           สา. เรามิไดแหงนหนาฉันหรอกนองหญิง. 
           สู.  ถาอยางนั้น ทานมองดูทิศใหญฉันหรือสมณะ  ? 
           สา.  เรามิไดมองดูทิศใหญฉันหรอกนองหญิง. 
           สู.  ถาอยางนั้น ทานมองดูทิศนอยฉันหรือสมณะ ? 
           สา. เรามิไดมองดูทิศนอยฉันหรอกนองหญิง. 
           สู.  ดฉัินถามวา    ดูกอนสมณะ    ทานกมหนาฉันหรือ    ทานก็ 
ตอบวา   เรามิไดกมหนาฉันหรอกนองหญิง   ดิฉันถามวา   ถาอยางนั้น 
ทานแหงนหนาฉันหรือสมณะ ทานก็ตอบวา เรามิไดแหงนหนาฉันหรอก  
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นองหญิง   ดฉัินถามวา   ถาอยางนั้น   ทานมองดูทิศใหญฉันหรือสมณะ    
ทานก็ตอบวา  เราไมไดมองดูทิศใหญฉันหรอก  นองหญิง  ดิฉันถามวา 
ถาอยางนั้น   ทานมองดูทิศนอยฉันหรือสมณะ   ทานก็ตอบวา   เรามิได  
มองดูทิศนอยฉันหรอกนองหญิง  ก็บัดนี้ ทานฉันอยางไรเลาสมณะ. 
           สา.  ดูกอนนองหญิง     ก็สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
เลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพ เหตุดิรัจฉานวิชา คือ วิชาดูพ้ืนที่ สมณพราหมณ 
เหลาน้ีเรียกวา    กมหนาฉัน   ดูกอนนองหญิง   สมณพราหมณเหลาใด 
เหลาหนึ่ง   เลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพ   เหตุดิรัจฉานวิชา   คือ   วิชาดูดาว 
นักษัตร  สมณพราหมณเหลาน้ีเรียกวา  แหงนหนาฉัน  ดูกอนนองหญิง 
สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งเลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพ     เหตุประกอบ 
การรับสงขาวสาสน   สมณพราหมณเหลาน้ีเรียกวา   มองดูทิศใหญฉัน 
ดูกอนนองหญิง     สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง     เลี้ยงชวิีตดวย 
มิจฉาชีพ   เหตุดิรัจฉานวิชา   คือ  วิชาทายองคอวัยวะ   สมณพราหมณ 
เหลาน้ีเรียกวา    มองดูทิศนอยฉัน    ดกูอนนองหญิง    สวนเรานั้นมิได 
เลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพ  เหตุดิรัจฉานวิชา  คือ  วิชาตรวจพ้ืนที่  มิไดเลี้ยง 
ชีวิตดวยมิจฉาชีพ   เหตุดิรัจฉานวิชา   คือวิชาดูดาวนักษัตร    มิไดเลี้ยง 
ชีวิตดวยมิจฉาชีพ    เหตุประกอบการรับสงขาวสาสน    มิไดเลี้ยงชีวิต 
ดวยมิจฉาชีพ   เหตุดิรัจฉานวิชา   คือ   วิชาทายองคอวัยวะ  (แต)   เรา 
แสวงหาภิกษาโดยชอบธรรม  ครั้นแสวงหาไดแลวจึงฉัน. 
           ครั้งน้ัน     นางสูจิมุขีปริพาชิกาเขาไปในกรุงราชคฤห    จาก 
ถนนหนึ่งไปอีกถนนหนึ่ง  จากตรอกหน่ึงไปอีกตรอกหน่ึง  แลวประกาศ 
อยางนี้วา     ทานสมณศากยบุตรทั้งหลายยอมฉันอาหารอันประกอบ  
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ดวยธรรม      สมณศากยบุตรทั้งหลายยอมฉันอาหารอันหาโทษมิได   
ขอเชิญทานทั้งหลายถวายบิณฑบาตแกสมณศากยบุตรทั้งหลายเถิด.   
                                     จบ  สารีปุตตสังยุต 
 
                 ๑๐. อรรถกถาสูจิมุขีสูตร 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในสูตรท่ี  ๑๐  ดังตอไปนี้  :- 
           บทวา สูจิมขุี คือ นางปริพาชิกาผูมีชื่ออยางนี้ 
           บทวา  อุปสงฺกม ิ ความวา       นางปริพาชิกานั้น  เห็นพระเถระ 
มีรูปสวย  นาดู  มีผิวพรรณงดงามดังทองคํา  ชวนใหเกิดความเลื่อมใส 
ตลอดเวลา   จึงเขาไปหาดวยคิดวา   เราจักทําการราเริงกับพระเถระนี้ 
คราทีนั้นเมื่อพระเถระปฏิเสธคําพูดนั้น    นางจึงสําคัญอยูวา     บัดนี้ 
เราจักโตวาทะกับพระเถระนั้น    จึงกลาววา     สมณะ     ถาอยางนั้น 
ทานก็แหงนหนาฉัน (แหงนหนาหากิน) ละซี ?  
           บทวา    ทิสามุโข    ไดแก    หันหนาสูทิศทั้ง    ๔.   อธิบายวา 
มองดูทั้ง ๔ ทิศ (ทิศใดทศิหน่ึง). 
           บทวา  วิทิสามุโข  ไดแก     มองดูทิศเฉียงทั้ง  ๔ ทิศ.  
           บทวา     วตฺถุวิชฺชาติรจฺฉานวิชฺชาย  ไดแก  ดิรัจฉานวิชา 
กลาวคือ   วิชาตรวจดูพ้ืนที่.   อุบายเครื่องรูถึงเหตุที่ทําใหพ้ืนท่ีทั้งหลาย 
มีพ้ืนที่ปลูก   น้ําเตา  ฟกเขียว  และมนั  เปนตน  สมบูรณพูนผลชื่อวา 
วิชาดูพ้ืนที่. 
           บทวา   มิจฺฉาชีเวน   ชีวิก   กปฺเปนฺติ   ความวา     เลีย้งชีวิตดวย 
มิจฉาชีพ    กลาวคือดิรัจฉานวิชา    ไดแก    วิชาตรวจดูพ้ืนที่นั้นนั่นแล.  
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อธิบายวา     บริโภคปจจัยที่เหลาชนผูเลื่อมใส      เพราะความสมบูรณ   
พูนผลแหงพ้ืนที่เหลาน้ันอยู.                                                   
           บทวา อโธมุขา ความวา    ชื่อวา กมหนาบริโภค (กมหนาหากิน) 
ดวยอํานาจตรวจดูพ้ืนที่แลวบริโภค. 
           อีกอยางหนึ่ง ในบทเหลาน้ี พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้  :- 
           บทวา   นกฺขตฺตวิชา   ไดแก     วิชาที่เปนเหตุใหรูอยางนี้วา 
วันนี้  ฤกษนี้  ควรไปดวยฤกษนี้  ไมควรไปดวยฤกษนี้  ควรทําส่ิงน้ี 
สิ่งน้ี  ดวยฤกษนี้. 
           บทวา  ทูเตยฺย  ไดแก     งานของทูต  คือ  การรับเอาสาสนของ 
คนเหลาน้ัน ๆ ไปในที่นัน้   ๆ. 
           บทวา    ปหิณคมน    ไดแก    การเขาไปยังตระกูลหนึ่ง    ดวย 
สาสนของอีกตระกูลหนึง่ ในหมูบานเดียวกันนั่นแล. 
           บทวา     องฺควิชฺชา     ไดแก     วิชชาเปนเหตุใหรูองคสมบัติ 
(ลักษณะอวัยวะท่ีดี)   ตามอิตถีลักษณะ   และปุริสลักษณะ   แลวทราบ 
อยางนี้วา บุคคลจะไดสิ่งนี้ ดวยองคสมบัติอยางนั้น. 
           บทวา    วิทิสามขุา    ความวา     เพราะวา    วิชาตรวจดูอวัยวะ 
ชื่อวาเปนไปในทิศเฉียงทั้งหลาย    เพราะปรารภสวนของสรีระน้ัน ๆ 
เปนไป     (การตรวจดูลักษณะตาง ๆ  ตองหันหนาไปทั่วทุกทิศ) 
เพราะเหตุนั้น    บุคคลท้ังหลายผูหากินเลี้ยงชีวิตดวยวิชานั้น    จึงชื่อวา 
หันหนาสูทิศเฉียงทั้งหลาย  บริโภค (สายหนาหากิน). 
           บทวา   เอวมาโรเจสิ    ความวา     นางปริพาชิกา   เมื่อกลาวคํา 
เปนตนวา ธมฺมิก  สมณ  ชื่อวา  กลาว  (สรรเสรญิ) คุณของพระศาสนา  
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วา เปนนิยยานิกธรรม.   
           ก็มนษุยทั้งหลาย ไดฟงกถาน้ันแลว พากันเลื่อมใสในพระศาสนา  
ประมาณ ๕๐๐ ตระกลู แล. 
                                จบ  อรรถกถาสูจิมุขีสูตรที่  ๑๐ 
                         จบ  อรรถกถาสารีปุตตสังยุต 
 

                    รวมพระสูตรที่มีในสังยุตน้ี  คือ 
           ๑.  วิเวกสูตร  ๒.  อวิตักกสูตร  ๓.  ปติสูตร   ๔.  อุเปกขาสูตร   
๕.   อากาสานัญจายตนสูตร   ๖.  วิญญาณัญจายตนสูตร     ๗.  อากิญ- 
จัญญายตนสูตร  ๘.  เนวสัญญานาสัญญายตนสูตร   ๙.  สัญญาเวทยิต- 
นิโรธสูตร ๑๐.  สูจิมขุีสูตร.  
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                              ๘.  นาคสังยุต    
 
                              ๑.  สุทธกสูตร  
 
           [๕๑๙]    กรุงสาวัตถี.   ณ   ที่นัน้แล   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กําเนิดของนาค  ๔ จําพวกนี้ ๔  จําพวกเปนไฉน ? 
คือ นาคที่เปนอัณฑชะ เกิดในไข ๑  นาคท่ีเปนชลาพุชะ เกิดในครรภ ๑ 
นาคที่เปนสังเสทชะ เกิดในเถาไคล ๑  นาคที่เปนอุปปาติกะ เกิดผุดข้ึน ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กําเนิดของนาค ๔ จําพวกนี้แล. 
                                       จบ  สุทธกสูตรที่  ๑ 
 
                   ๘.  อรรถกถานาคสังยุต  
 
                  ๑.  อรรถกถาสุทธกสูตร 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในนาคสังยุต  สูตรท่ี  ๑  ดงัตอไปนี้  :- 
           บทวา  อณฺฑชา  แปลวา  เกิดในฟอง.                                  
           บทวา  ชลาพุชา  แปลวา  เกิดในมดลูก. 
           บทวา  สเสทชา  แปลวา  เกิดในท่ีชื้นแฉะ. 
           บทวา  อุปปาติกา  แปลวา  เกิด  (เร็ว)  เหมือนผุดข้ึน  
           ก็แลสูตรนี้   พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว   เพราะเปนเหตุเกิดของ 
เรื่อง. เพราะวาภิกษุทั้งหลายสนทนากันวา กําเนิดนาคมีเทาไรหนอแล?  
ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาเม่ือจะทรงอธิบายกําเนิดนาคใหแจมแจง 
จึงตรัสสูตรนี้  เพื่อใหบุคคลท้ังหลายเบื่อหนายกําเนิดนาค  
                                  จบ  อรรถกถาสุทธกสูตรที่  ๑  
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                          ๒.  ปณตีตรสูตร   
 
           [๕๒๐]   กรุงสาวัตถี.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กําเนิดของนาค   ๔  
จําพวกนี้ ๔  จําพวกเปนไฉน ?  คือ  นาคท่ีเปนอัณฑชะ  ๑   นาคท่ีเปน 
ชลาพุชะ ๑  นาคที่เปนสังเสทชะ ๑  นาคที่เปนอุปปาติกะ ๑  ในนาค ๔ 
จําพวกนั้น  นาคที่เปนชลาพุชะ  สังเสทชะ  และอุปปาติกะ  ประณีตกวา 
นาคที่เปนอัณฑชะ    นาคที่เปนสังเสทชะและอุปปาติกะ    ประณีตกวา 
นาคที่เปนอัณฑชะและชลาพุชะ  นาคที่เปนอุปปาติกะ  ประณีตกวานาค 
ที่เปนอัณฑชะ  ชลาพุชะและสังเสทชะ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กําเนิดของ 
นาค  ๔ จําพวกนี้แล. 
                                          จบ  ปณีตตสูตรที่  ๒ 
 
                         ๓.   อุโปสถสูตรท่ี   ๑ 
 
           [๕๒๑]    สมัยหนึ่ง   พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู   ณ   พระ- 
วิหารเชตวัน     อารามของทานอนาถบิณฑิกเครษฐี     กรุงสาวัตถี. 
ครั้งน้ัน     ภิกษุรูปหน่ึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว     นั่ง     ณ    ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ 
อะไรหนอ      เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหนาคที่เปนอัณฑชะบางพวก 
ในโลกน้ี รักษาอุโบสถและสละกายได  ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา    ดูกอนภิกษุ     นาคบางพวกที่ 
เปนอัณฑชะในโลกน้ี    มีความคิดอยางนี้วา    เม่ือกอน    พวกเราเปน 
ผูกระทํากรรมท้ังสองดวยกาย  ดวยวาจา  ดวยใจ  พวกเราน้ัน  กระทํา  
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กรรมท้ังสองดวยกาย  ดวยวาจา   ดวยใจ  เมื่อตายไป จึงเขาถึงความเปน    
สหายของพวกนาคที่เปนอัณฑชะ   ถาวันนี้   พวกเราพึงประพฤติสุจริต 
ดวยกาย  ดวยวาจา  ดวยใจไซร  เมื่อเปนอยางนี้  เมื่อตายไป  พวกเรา 
จะพึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค     เชิญพวกเรามาประพฤติสุจริตดวยกาย 
ดวยวาจา ดวยใจเสียในบัดนี้เถิด   ดูกอนภิกษุ  ขอน้ีแล เปนเหตุเปนปจจัย 
เครื่องใหนาคที่เปนอัณฑชะบางพวกในโลกน้ี     รกัษาอุโบสถและ 
สละกายได.                              
                                    จบ อุโปสถสตูรที่  ๑ 
 
                    ๔.  อุโปสถสูตรท่ี  ๒  
 
           [๕๒๒]     กรุงสาวัตถี.     ครั้งน้ัน    ภิกษุรปูหน่ึงเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ ครัน้แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจา 
วา   ขาแตพระองคผูเจริญ   อะไรหนอ   เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหนาค 
ที่เปนชลาพุชะบางพวกในโลกน้ี รักษาอุโปสถและสละกายได  ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนภิกษุ  นาคบางพวกท่ีเปน 
ชลาพุชะในโลกน้ี  มีความคิดอยางนี้วา  เมื่อกอน  พวกเราเปนผูกระทํา 
กรรมท้ังสองดวยกาย   ดวยวาจา   ดวยใจ   พวกเรานั้น   กระทํากรรม 
ทั้งสองดวยกาย    ดวยวาจา    ดวยใจ    เมื่อตายไป    จึงเขาถึงความเปน 
สหายของพวกนาคที่เปนชลาพุชะ     ถาวันนี้     พวกเราพึงประพฤติ 
สุจริตดวยกาย    ดวยวาจา    ดวยใจไซร    เมื่อเปนอยางนี้    เม่ือตายไป 
พวกเราจะพึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค    เชญิพวกเรามาประพฤติสุจริต  
ดวยกาย   ดวยวาจา    ดวยใจ    เสียในบัดนี้เถิด   ดกูอนภิกษุ    ขอน้ีแล  
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เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหนาคที่เปนชลาพุชะบางพวกในโลกน้ี    
รักษาอุโบสถและสละกายได. 
                                  จบ  อุโปสถสูตรที่  ๒ 
 
                   ๕.   อุโปสถสูตรท่ี  ๓  
 
           [๕๒๓]    กรุงสาวัตถี.   ภิกษุนั้นนั่ง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว 
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     อะไรหนอ 
เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหนาคที่เปนสังเสทชะบางพวกในโลกน้ี 
รักษาอุโบสถและสละกายได  ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา    ดูกอนภิกษุ     นาคบางพวกที่ 
เปนสังเสทชะในโลกน้ี    มีความคิดอยางนี้วา    เม่ือกอน    พวกเราเปน 
ผูกระทํากรรมท้ังสองดวยกาย   ดวยวาจา   ดวยใจ   พวกเราน้ันกระทํา 
กรรมท้ังสองดวยกาย   ดวยวาจา   ดวยใจ   เมื่อตายไป   จึงเขาถึงความ 
เปนสหายของพวกนาคที่เปนสังเสทชะ   ถาวันนี้   พวกเราพึงประพฤติ 
สุจริตดวยกาย    ดวยวาจา    ดวยใจไซร   เมื่อเปนอยางนี้   เมื่อตายไป 
พวกเราจะพึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค    เชญิพวกเรามาประพฤติสุจริต 
ดวยกาย    ดวยวาจา    ดวยใจ    เสียในบัดนี้เถิด   ดกูอนภิกษุ    ขอน้ีแล 
เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหนาคที่เปนสังเสทชะบางพวกในโลกน้ี 
รักษาอุโบสถและสละกายได.   
                                       จบ  อุโปสถสูตรที่  ๓  
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                   ๖.   อุโปสถสูตรท่ี  ๔  
 
           [๕๒๔]    กรุงสาวัตถี.   ภิกษุนั้นนั่ง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว   
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     อะไรหนอ  
เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหนาคที่เปนอุปปาติกะบางพวกในโลกน้ี 
รักษาอุโบสถและสละกายได ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนภิกษุ  นาคบางพวกท่ีเปน 
อุปปาติกะในโลกนี ้   มคีวามคิดอยางนี้วา    เม่ือกอน    พวกเราไดเปน 
ผูกระทํากรรมท้ังสองดวยกาย   ดวยวาจา   ดวยใจ   พวกเราน้ันกระทํา 
กรรมท้ังสองดวยกาย   ดวยวาจา   ดวยใจ   เมื่อตายไป   จึงเขาถึงความ 
เปนสหายของพวกนาคที่เปนอุปปาติกะ   ถาวันนี้  พวกเราพึงประพฤติ 
สุจริตดวยกาย  ดวยวาจา  ดวยใจ  เมื่อเปนอยางนี้  เมื่อตายไป  พวกเรา 
จะพึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค      เชิญพวกเรามาประพฤติสุจริตดวยกาย 
ดวยวาจา    ดวยใจ    เสียในบัดนี้เถิด    ดูกอนภิกษุ    ขอน้ีแล    เปนเหตุ 
เปนปจจัยใหนาคที่เปนอุปปาติกะบางพวกในโลกนี้     รักษาอุโบสถ 
และสละกายได. 
                                     จบ  อุโปสถสตูรที่  ๔ 
 
                             ๗.  สุตสูตรท่ี  ๑ 
 
           [๕๒๕]   กรุงสาวัตถี.   ภิกษุนัน้นั่ง   ณ   ทีค่วรสวนขางหนึ่งแลว 
ไดทุลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     อะไรหนอ 
เปนเหตุ     เปนปจจัยใหบุคคลบางคนในโลกนี ้   เมื่อตายไปเขาถึงความ 
เปนสหายของพวกนาคที่เปนอัณฑชะ พระเจาขา  ?  
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          พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ   บคุคลบางคนในโลกน้ี   
เปนผูกระทํากรรมทั้งสองดวยกาย  ดวยวาจา  ดวยใจ  เขาไดสดับมาวา 
พวกนาคท่ีเปนอัณฑชะ     มีอายุยืน     มีวรรณะงาม     มีความสุขมาก 
เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา  โอหนอ  เมื่อตายไป   ขอเราพึงเขาถึง  
ความเปนสหายของพวกนาคท่ีเปนอัณฑชะ  ครัน้ตายไป  เขายอมเขาถึง 
ความเปนสหายของพวกนาคท่ีเปนอัณฑชะ  ดูกอนภิกษุ  ขอน้ีแลเปนเหตุ 
เปนปจจัย    ใหบุคคลบางคนในโลกน้ี    เมื่อตายไป     เขาถึงความเปน 
สหายของพวกนาคที่เปนอัณฑชะ. 
                                     จบ  สุตสูตรที ่ ๑ 
                 ๘.  สุตสูตรท่ี  ๒ 
         [๕๒๖]    กรุงสาวัตถี.   ภิกษุนัน้นั่ง   ณ   ทีค่วรสวนขางหนึ่งแลว 
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     อะไรหนอ 
เปนเหดุ   เปนปจจัยใหบุคคลบางคนในโลกน้ี   เมื่อตายไป   เขาถึงความ 
เปนสหายของพวกนาคที่เปนชลาพุชะ พระเจาขา  ? 
          พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ   บคุคลบางคนในโลกน้ี 
เปนผูกระทํากรรมทั้งสองดวยกาย  ดวยวาจา  ดวยใจ  เขาไดสดับมาวา 
พวกนาคท่ีเปนชลาพุชะ    มีอายุยืน      มีวรรณะงาม    มีความสุขมาก 
เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา  โอหนอ  เมื่อตายไป  ขอเราพึงเขาถึง 
ความเปนสหายของพวกนาคท่ีเปนชลาพุชะ     ครั้นตายไป     เขายอม 
เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคที่เปนชลาพุชะ      ดูกอนภิกษุ 
ขอน้ีแลเปนเหตุเปนปจจัย     ใหบุคคลบางคนในโลกน้ี     เมื่อตายไป 
เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคที่เปนชลาพุชะ. 
                                       จบ  สุตสูตรที่  ๒  
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                        ๙.  สุตสูตรท่ี  ๓  
   
           [๕๒๗]   กรุงสาวัตถี.   ภิกษุนัน้นั่ง   ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่งแลว  
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     อะไรหนอ 
เปนเหตุเปนปจจัยใหบุคคลบางคนในโลกนี ้   เมือ่ตายไป    เขาถึงความ 
เปนสหายของพวกนาคที่เปนสังเสทชะ พระเจาขา  ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ   บคุคลบางคนในโลกน้ี 
เปนผูกระทํากรรมทั้งสองดวยกาย  ดวยวาจา  ดวยใจ  เขาไดสดับมาวา 
พวกนาคท่ีเปนสังเสทชะ    มีอายุยืน    มีวรรณะงาม    มีความสุขมาก 
เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา     โอหนอ     เมื่อตายไป     ขอเราพึง 
เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคที่เปนสังเสทชะ     ครั้นตายไป 
เขายอมเขาถึงความเปนสหายของพวกนาคที่เปนสังเสทชะ  ดูกอนภิกษุ  
ขอน้ีแลเปนเหตุเปนปจจัย     ใหบุคคลบางคนในโลกน้ี     เมื่อตายไป 
เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคที่เปนสังเสทชะ. 
                                      จบ  สุตสูตรที ่ ๓ 
 
                         ๑๐.  สุตสูตรท่ี  ๔ 
 
           [๕๒๘]   กรุงสาวัตถี.   ภิกษุนัน้นั่ง   ณ   ทีค่วรสวนขางหนึ่งแลว 
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     อะไรหนอ 
เปนเหตุ  เปนปจจัย  ใหบุคคลบางคนในโลกนี ้ เมื่อตายไป  เขาถึงความ 
เปนสหายของพวกนาคที่เปนอุปปาติกะ พระเจาขา  ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ   บคุคลบางคนในโลกน้ี 
เปนผูกระทํากรรมทั้งสองดวยกาย  ดวยวาจา  ดวยใจ  เขาไดสดับมาวา  
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พวกนาคท่ีเปนอุปปาติกะ    มีอายุยืน    มีวรรณะงาม    มีความสุขมาก.    
เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา  โอหนอ  เมื่อตายไป  ขอเราพึงเขาถึง 
ความเปนสหายของพวกนาคท่ีเปนอุปปาติกะ  ครั้นตายไป  เขายอมเขา 
ถึงความเปนสหายของพวกนาคท่ีเปนอุปปาติกะ   ดูกอนภิกษุ    ขอน้ีแล 
เปนเหตุเปนปจจัย   ใหบคุคลบางคนในโลกน้ี   เมื่อตายไป   เขาถึงความ 
เปนสหายของพวกนาคที่เปนอุปปาติกะ. 
                                         จบ  สุตสูตรที่  ๔ 
 
              ๑๑-๒๐  ทานูปการสูตรท่ี  ๑  
 
           [๕๒๙]    กรุงสาวัตถี.   ภิกษุนั้นนั่ง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว 
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     อะไรหนอ 
เปนเหตุเปนปจจัยใหบุคคลบางคนในโลกนี ้   เมือ่ตายไป    เขาถึงความ 
เปนสหายของพวกนาคที่เปนอัณฑชะ พระเจาขา  ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ   บคุคลบางคนในโลกน้ี 
เปนผูกระทํากรรมทั้งสองดวยกาย  ดวยวาจา  ดวยใจ  เขาไดสดับมาวา 
พวกนาคท่ีเปนอัณฑชะ  มีอายุยืน  มวีรรณะงาม  มีความสุขมาก  เขาจึง 
มีความปรารถนาอยางนี้วา     โอหนอ     เมื่อตายไป     ขอเราพึงเขาถึง 
ความเปนสหายของพวกนาคท่ีเปนอัณฑชะ  เขาจึงใหขาว  น้ํา  ผา  ยาน 
มาลา  ของหอม  เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก  ประทปี  และ  อุปกรณแหง 
ประทีป   ฯลฯ   เมื่อตายไป   เขายอมเขาถึงความเปนสหายของพวกนาค 
ที่เปนอัณฑชะ  ดูกอนภิกษุ  ขอน้ีแลเปนเหตุเปนปจจัย  ใหบุคคลบางคน 
ในโลกน้ี เมื่อตายไป เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคท่ีเปนอัณฑชะ. 
                                       จบ  ทานูปการสูตรที่  ๑  
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      ๒๑-๔๐.  ทานูปการสูตรท่ี  ๒-๔    
  
           [๕๓๐]   กรุงสาวัตถี.   ภิกษุนัน้นั่ง   ณ   ทีค่วรสวนขางหนึ่งแลว  
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     อะไรหนอ 
เปนเหตุเปนปจจัยใหบุคคลบางคนในโลกนี ้  เมื่อตายไป   เขายอมเขาถึง 
ความเปนสหายของพวกนาคท่ีเปนชลาพุชะ...     ของพวกนาคที่เปน 
สังเสทชะ... ของพวกนาคที่เปนอุปปาติกะ  ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ   บคุคลบางคนในโลกน้ี 
เปนผูกระทํากรรมทั้งสองดวยกาย  ดวยวาจา  ดวยใจ  เขาไดสดับมาวา 
พวกนาคท่ีเปนอุปปาติกะ    มีอายุยืน    มีวรรณะงาม    มีความสุขมาก 
เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา     โอหนอ     เมื่อตายไป     ขอเราพึง 
เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคที่เปนอุปปาติกะ   เขาจึงใหขาว   น้ํา 
ผา  ยาน  มาลา  ของหอม  เครื่องลูบไล  ที่นอน  ทีพั่ก  ประทีป  และ 
อุปกรณแหงประทีป           เมื่อตายไป   เขายอมเขาถึงความเปนสหาย 
ของพวกนาคที่เปนอุปปาติกะ    ดูกอนภิกษุ    ขอน้ีแลเปนเหตุเปนปจจัย 
ใหบุคคลบางคนในโลกน้ี     เมื่อตายไป     เขาถึงความเปนสหายของ 
พวกนาคท่ีเปนอุปปาติกะ. 
                           จบ  ทานูปการสูตรที่  ๒๑-๕๐ 
           (พรอมไปยาลนี้   ขยายได  ๑๐   สูตร    ทําเปนไวยากรณะได 
๔๐    ไวยากรณะ    ในกําเนิดทั้ง    ๔  (แตละกําเนิดไดถวายทานวัตถุ 
๑๐  อยาง   แตละอยาง ๆ)    ๑๐   สูตรกับไวยากรณะ   ๔๐   จึงรวมเปน 
๕๐ สูตร) 
                                            จบ  นาคสังยุต  
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             อรรถกถาสูตรท่ี  ๒   เปนตน   
 
           พึงทราบวินิจฉัยในสูตรท่ี  ๒ เปนตน ดังตอไปนี้  :-  
           บทวา     โวสฺสฏกายา    คือ ปลอยกายโดยไมคํานึงถึงอันตราย 
ที่เกิดจากหมองู. 
           บทวา  ทฺวยการิโน  แปลวา  ผูมีปกติทําท้ังสองอยาง  อธิบายวา 
มีปกติทําท้ังกุศลและอกศุล. 
           บทวา สจชฺช  มย ความวา    ถาวา วันนี้เราท้ังหลาย. 
           บทวา   สหพฺยต   อุปปชฺชติ   ความวา     ถึงความเปนผู   (อยู) 
รวมกัน (สหภาพ). อกุศลเปนปจจัยใหบุคคลน้ันเกิดข้ึนในกําเนิดนาคน้ัน 
(สวน)  กุศลเปนปจจัยใหนาคทั้งหลายที่เกิดมาแลวสมบูรณ. 
           บทวา  อนฺน ไดแก     ของเค้ียวของกิน. 
           บทวา ปาน ไดแก    น้ําด่ืมทุกชนิด. 
           บทวา  วตฺถ ไดแก     ผานุง  ผาหม. 
           บทวา     ยาน    ไดแก      ปจจัยที่ชวยในการเดินทาง    ทกุชนิด 
เริ่มต้ังแตรม  และรองเทา. 
           บทวา มาล ไดแก    ดอกไมทุกชนิด เชน ดอกมะลิเปนตน. 
           บทวา    คนฺธ    ไดแก     เครื่องลูบไลทุกชนดิ    เชนแกนจันทน 
เปนตน. 
           บทวา    เสยฺยาวสถปทีเปยฺย    ความวา     ใหที่นอนมีเตียงและต่ัง 
เปนตน  ใหที่อยูอาศัยมีเรือนชั้นเดียวเปนตน  (และ)  ใหอุปกรณประทีป 
มีไสและน้ํามันเปนตน. ๑  
๑.  ปาฐะวา....ปทีปการณ  ฉบับพมาเปน....ปทีปูปรณ  แปลตามฉบับพมา  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาท่ี 566 

           ก็การที่นาคเหลาน้ัน    ทําความปรารถนาเพ่ือใหมีอายุยืน    
มีผิวพรรณสวยงาม และมากไปดวยสุขเอาไว  แลวใหทานท้ัง ๑๐ อยางนี้ 
จึงบังเกิดในภพนาคน้ัน ก็เพ่ือเสวยสมบัตินั้นแล. 
           บทที่เหลือในทุกสตูร  ก็มีความหมายงายทั้งนั้นแล. 
                              จบ  อรรถกถานาคสังยุต 
 

                รวมพระสตูรที่มีในสังยุตน้ี  คือ 
           ๑.  สทุธกสูตร  ๒.  ปฌีตตรสูตร  ๓.  อุโปสถสูตรท่ี  ๑   ๔. 
อุโปสถสูตรที่  ๒    ๕.  อโุปสถสูตรท่ี  ๓     ๖.  อุโปสถสูตรท่ี   ๔     ๗. 
สุตสูตรท่ี  ๑  ๘.  สุตสูตรท่ี  ๒  ๙.  สุตสูตรท่ี  ๓  ๑๐.  สุตสูตรท่ี  ๔ 
๑๑-๒๐.  ทานูปการสูตรท่ี  ๑   ๒๑-๔๐.  ทานูปการสูตรท่ี  ๒-๔   
(รวม  ๕๐ สตูร)  
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                      ๙.  สุปณณสังยุต   
 
                          ๑.   สุทธกสูตร 
 
           [๕๓๑]  กรุงสาวัตถี.  ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะ  
ภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กําเนิดของครุฑ   ๔   จําพวกนี้ 
๔ จําพวกเปนไฉน  ? คือ ครุฑท่ีเปนอัณฑชะ ๑  ครุฑท่ีเปนชลาพุชะ ๑ 
ครุฑท่ีเปนสังเสทชะ  ๑   ครุฑท่ีเปนอุปปาติกะ  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
กําเนิดของครุฑ  ๔ จําพวกนี้แล. 
                                       จบ  สุทธกสูตรที่   ๑ 
 
                ๙.  อรรถกถาสุปณณสังยุต 
 
                    อรรถกถาสุทธกสูตรท่ี  ๑ 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในสุปณณสังยุต  ดังตอไปนี้ :- 
           ครุฑท้ังหลายเรียกวา   สุบรรณ   เพราะปกมีสีสวย.   สูตรที่  ๑     
แมในสุปณณสังยุตนี้   พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสไวในเพราะเปนเหตุเกิด 
ของเรื่องตามนัยแรกน่ันเอง. 
                             จบ   อรรถกถาสุทธกสูตรที่   ๑ 
                                    ๒.  หรติสูตร 
           [๕๓๒]   กรุงสาวัตถี.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กําเนิดของครุฑ  ๔ 
จําพวกนี้  ๔ จําพวกเปนไฉน ?  คือ ครุฑท่ีเปนอัณฑชะ ๑   ครฑุท่ีเปน 
ชลาพุชะ  ๑  ครุฑท่ีเปนสังเสทชะ  ๑  ครุฑท่ีเปนอุปปาติกะ ๑  ในครุฑ 
ทั้ง ๔ จําพวกนั้น ครุฑท่ีเปนอัณฑชะ  ยอมนํานาคท่ีเปนอัณฑชะไปได  
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นํานาคท่ีเปนชลาพุชะ    สังเสทชะ    อุปปาติกะไปไมได    ครฑุท่ีเปน   
ชลาพุชะ     ยอมนํานาคท่ีเปนอัณฑชะและชลาพุชะไปได    นํานาคท่ี 
เปนสังเสทชะ   อุปปาติกะไปไมได  ครุฑท่ีเปนสังเสทชะ   ยอมนํานาค  
ที่เปนอัณฑชะ  ชลาพุชะและสังเสทชะไปได นํานาคท่ีเปนอุปปาติกะไป 
ไมได    ครฑุท่ีเปนอุปปาติกะ    ยอมนํานาคท่ีเปนอัณฑชะ    ชลาพุชะ 
สังเสทชะ   และอุปปาติกะไปได  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กําเนิดของครุฑ 
มี  ๔  จําพวกนี้แล. 
                                        จบ  หรติสูตรที่  ๒ 
 
                     อรรถกถาหรติสูตรท่ี  ๒ 
 
           บทวา  หรนฺติ       แปลวา   เฉ่ียวเอาไป.         ก็แลครุฑเหลาน้ัน 
เมื่อจะเฉ่ียว    ก็จะสามารถเฉ่ียวแตพวกนาคท่ีไมเทาเทียมกับตน    หรือ 
ที่เทากับตน (เทาน้ัน)  (แต) ไมสามารถเฉ่ียวพวกนาคท่ีประณีตกวาตน 
ข้ึนไปได. 
           ก็ชื่อวานาคท่ีครุฑเฉ่ียวเอาไปไมได  มี  ๗  จําพวก  คือ  นาคที่ 
ชาติสูงกวา พวกหน่ึง  นาคกัมพลอัสสดร พวกหน่ึง  นาคธตรฐ พวกหน่ึง 
นาคท่ีอยูในมหาสมุทรสตัตสีทันดร     พวกหน่ึง     นาคที่อยูบนแผนดิน 
พวกหน่ึง   นาคท่ีอยูที่ภูเขา พวกหน่ึง  นาคที่อยูในวิมาน พวกหน่ึง. 
           บรรดานาคเหลาน้ัน    นาคที่เปนชลาพุชะกําเนิดเปนตนสูงกวา 
นาคที่เปนอัณฑชะกําเนิดเปนตน     นาคที่เปนชลาพุชะกําเนิดเปนตน 
เหลาน้ันอันครุฑเหลาน้ันเฉ่ียวเอาไปไมได.   สวนนาคพวกกัมพลอัสสดร 
เปนนาคเสนาบดี      ครุฑทุกตัวเห็นนาคเหลาน้ันในที่ใดท่ีหน่ึงแลวก็  
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ไมสามารถจะเฉ่ียวเอาไปได.     นาคธตรฐ     เปนนาคราชา     แมนาค   
ธตรฐเหลาน้ัน ครุฑตัวไหนก็ไมสามารถจะเฉ่ียวเอาไปได.  
           สวนนาคเหลาใด   อยูในมหาสมุทร   สัตตสีทันดร   ครฑุตัวไหน 
ก็ไมสามารถจะเฉ่ียวเอานาคเหลาน้ันไปได      เพราะเหตุที่ใคร ๆ 
ไมสามารถจะทําใหหว่ันไหวไดในท่ีไหน ๆ (ในมหาสมุทรสัตตสีทันดรน้ัน). 
           สําหรับพวกนาคที่อยูตามพ้ืนดินเปนตน   จะมีโอกาสที่หลบซอน 
อยู      ฉะน้ันครุฑจึงไมสามารถจะเฉ่ียวเอานาคแมเหลาน้ันไปได. 
สวนนาคเหลาใดอยูบนหลังละลอกคลื่นในมหาสมุทร     ครฑุลางตัว 
ที่ทัดเทียมกันหรือประณีตกวา จะไมสามารถเฉ่ียวเอานาคเหลาน้ันไปได. 
บทที่เหลือ  มีนัย  (ความหมาย)  ดังกลาวแลวในนาคสังยุตน่ันแล. 
                                 จบ  อรรถกถาหรติสูตรที่  ๒ 
                         จบ  อรรถกถาสุปณณสังยุต 
 
                      ๓.   ทวยการีสูตรท่ี  ๑๑ 

 
         [๕๓๓]  กรุงสาวัตถี. ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ    ถวายบังคับพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง   ณ   ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง  ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยใหบุคคลบางคนในโลกน้ี  เมื่อตายไป   ยอม  
เขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑท่ีเปนอัณฑชะ พระเจาขา ?  
          พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ   บคุคลบางคนในโลกน้ี 
เปนผูกระทํากรรมทั้งสองดวยกาย  ดวยวาจา  ดวยใจ  เขาไดสดับมาวา 
๑.  สูตรท่ี  ๓ เปนตนไป ไมมีอรรถกถาแกไว  
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พวกครุฑท่ีเปนอัณฑชะ    มีอายุยืน    มีวรรณะงาม    มีความสุขมาก   
เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา     โอหนอ     เมื่อตายไป     ขอเราพึง 
เขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑท่ีเปนอัณฑชะ     ครั้นตายไป 
เขายอมเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑท่ีเปนอัณฑชะ   ดกูอนภิกษุ 
ขอน้ีแลเปนเหตุเปนปจจัย     ใหบุคคลบางคนในโลกน้ี     เมื่อตายไป 
ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑท่ีเปนอัณฑชะ. 
                                      จบ  ทวยการีสตูรที่  ๑ 
 
               ๔-๖  ทวยการีสตูรท่ี  ๒-๔  
 
           [๕๓๔]   กรุงสาวัตถี.   ภิกษุนัน้นั่ง   ณ   ทีค่วรสวนขางหนึ่งแลว 
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     อะไรหนอ 
เปนเหตุเปนปจจัยใหบุคคลบางคนในโลกนี ้    เมื่อตายไป     ยอมเขาถึง 
ความเปนสหายของพวกครุฑท่ีเปนชลาพุชะ...     ของพวกครุฑท่ีเปน 
สังเสทชะ... ของพวกครุฑท่ีเปนอุปปาติกะ พระเจาขา  ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ   บคุคลบางคนในโลกน้ี 
เปนผูกระทํากรรมทั้งสองดวยกาย  ดวยวาจา  ดวยใจ  เขาไดสดับมาวา 
พวกครุฑท่ีเปนอุปปาติกะ    มีอายุยืน    มีวรรณะงาม    มีความสุขมาก 
เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา  โอหนอ  เมื่อตายไป  ขอเราพึงเขาถึง 
ความเปนสหายของพวกครุฑท่ีเปนอุปปาติกะ    ครั้นตายไป    เขายอม 
เขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑท่ีเปนอุปปาติกะ      ดูกอนภิกษุ 
ขอน้ีแลเปนเหตุเปนปจจัย     ใหบุคคลบางคนในโลกน้ี     เมื่อตายไป     
ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑท่ีเปนอุปปาติกะ. 
                                   จบ  ทวยการีสูตรที่  ๒-๔  
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             ๗-๙.  ทานูปการสูตรท่ี  ๑   
 
           [๕๓๕]   กรุงสาวัตถี.   ภิกษุนัน้นั่ง   ณ   ทีค่วรสวนขางหนึ่งแลว  
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     อะไรหนอ 
เปนเหตุเปนปจจัยใหบุคคลบางคนในโลกนี ้    เมื่อตายไป     ยอมเขาถึง 
ความเปนสหายของพวกครุฑท่ีเปนอัณฑชะ พระเจาขา  ?  
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ   บคุคลบางคนในโลกน้ี 
เปนผูกระทํากรรมทั้งสองดวยกาย  ดวยวาจา  ดวยใจ  เขาไดสดับมาวา 
พวกครุฑท่ีเปนอัณฑชะ    มีอายุยืน    มีวรรณะงาม    มีความสุขมาก 
เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา     โอหนอ     เมื่อตายไป     ขอเราพึง 
เขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑท่ีเปนอัณฑชะ เขาจึงใหขาว  น้ํา  ผา 
ยาน  มาลา  ของหอม  เครื่องลูบไล  ที่นอน  ที่พัก  ประทีปและอุปกรณ 
แหงประทีป                เมื่อตายไป     เขายอมเขาถึงความเปนสหายของ 
พวกครุฑท่ีเปนอัณฑชะ  ดูกอนภิกษุ ขอน้ีแลเปนเหตุเปนปจจัย ใหบุคคล 
บางคนในโลกนี้   เมื่อตายไป   ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑ 
ที่เปนอัณฑชะ 
                                    จบ  ทานูปการสูตรที่  ๑ 
 
                ๑๐.  ทานูปการสูตรท่ี  ๒-๔ 
 
           [๕๓๖]   กรุงสาวัตถี.   ภิกษุนัน้นั่ง   ณ   ทีค่วรสวนขางหนึ่งแลว 
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     อะไรหนอ 
เปนเหตุเปนปจจัยใหบุคคลบางคนในโลกนี ้    เมื่อตายไป     ยอมเขาถึง 
ความเปนสหายของพวกครุฑท่ีเปนชลาพุชะ...     ของพวกครุฑท่ีเปน 
สังเสทชะ... ของพวกครุฑท่ีเปนอุปปาติกะพระเจาขา  ?  
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           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ   บคุคลบางคนในโลกน้ี    
เปนผูกระทํากรรมทั้งสองดวยกาย  ดวยวาจา  ดวยใจ  เขาไดสดับมาวา 
พวกครุฑท่ีเปนอุปปาติกะ    มีอายุยืน    มีวรรณะงาม    มีความสุขมาก 
เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา  โอหนอ  เมื่อตายไป  ขอเราพึงเขาถึง 
ความเปนสหายของพวกครุฑท่ีเปนอุปปาติกะ เขาจึงใหขาว น้ํา ผา ยาน 
มาลา   ของหอม  เครื่องลูบไล  ที่นอน  ที่พัก   ประทีปและอุปกรณแหง 
ประทีป          เมื่อตายไป  เขายอมเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑ 
ที่เปนอุปปาติกะ    ดูกอนภิกษุ     ขอนี้แลเปนเหตุเปนปจจัย    ใหบุคคล 
บางคนในโลกนี้   เมื่อตายไป   ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑ 
ที่เปนอุปปาติกะ.               
                      (พระสูตร ๔๖ สูตร พึงประมวลมาอยางนี้) 
                                จบ  ทานูปการนูปกสูตรที่ ๒-๔                                 
                                จบ  สุปณณสังยุต 
 

                               รวมพระสูตรที่มีในสังยุตน้ี  คือ 
           ๑.  สทุธกสูตร  ๒.  หรติสูตร  ๓.  ทวยการสีูตร  ๔  สูตร 
๔.  ทานูปการสูตร  ๔ สูตร.    
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              ๑๐.  คันธัพพกายสังยุต   
 
                              ๑.  สุทธกสูตร 
 
           [๕๓๗ ]   สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระวิหาร  
เชตวัน  อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี  ณ  ทีน่ั้นแล 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
เราจักแสดงพวกเทวดาซ่ึงนับเนื่องในหมูคนธรรพแกเธอทั้งหลาย 
เธอทั้งหลายจงฟง  ฯลฯ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พวกเทวดาซ่ึงนับเน่ืองใน 
หมูคนธรรพเปนไฉน    ?     พวกเทวดาซ่ึงสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นทีร่ากก็มี 
สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่แกนก็มี    สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่กะพ้ีก็มี    สิงอยูที่ 
ตนไมมีกลิ่นที่เปลือกก็มี     สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่สะเก็ดก็มี     สงิอยูที่ 
ตนไมมีกลิ่นที่ใบก็มี     สงิอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ดอกก็มี     สิงอยูที่ตนไม 
มีกลิ่นที่ผลกม็ี สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่รสก็มี สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่กลิ่นก็ม ี
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พวกน้ีเราเรียกวา    พวกเทวดาซ่ึงนับเนื่องในหมู 
คนธรรพ.                 
                                        จบ สุทธกสูตรที่  ๑ 
 
       ๑๐.  อรรถกถาคันธัพพกายสังยุต 
 
                      อรรถกถาสุทธกสูตรท่ี  ๑  
 
           พึงทราบวินิจฉัยในคันธัพพกายสังยุต  ดังตอไปนี้  :- 
           บทวา   มุลคนฺเธ   อธิวตฺถา  ความวา    ตนไมใดมีกลิ่นอยูที่ราก 
เทวดาอาศัยตนไมนั้นบังเกิด.     ก็ตนไมแมทั้งหมดน้ียอมสําเร็จ  
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ประโยชนแกเทวดาเหลานั้น.   แมในบทท่ีเหลือ   ก็มีนัย   (ความหมาย)    
อยางเดียวกัน  นี้แล. 
           บทวา   คนฺธคนฺเธ   ไดแก    ที่กลิ่น   บรรดากลิ่นมีกลิ่นเกิดจาก 
รากเปนตน 
           ก็สวนแมทั้งหมด    มีรากเปนตน    ของตนไมใดมีกลิน่ตนไมนั้น 
ชื่อ   คันธะ   ในที่นี้  ที่กลิน่ของตนไมที่มีกลิ่นนั้น.   เทวดาสิงอยูที่ตนไม 
ที่มีกลิ่นนั้น.   ในที่นี ้  สวนทั้งหมดมีรากเปนตน   ยอมสําเร็จประโยชน 
แกเทวดาเหลาน้ันแล. 
                               จบ  อรรถกถาสุทธกสูตรที่  ๑ 
 
                                  ๒.  สุจริตสูตร๑  
 
           [๕๓๘]   กรุงสาวัตถี.   ครั้งน้ัน   ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจาถึงที่ประทับ  ฯลฯ  ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ    อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย    ใหบุคคลบางคน 
ในโลกน้ี  เมือ่ตายไป   เขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซ่ึงนับเนื่อง 
ในหมูคนธรรพ พระเจาขา  ? 
           ตรัสวา    ดูกอนภิกษุ    บุคคลบางคนในโลกน้ี   ประพฤติสุจริต 
ดวยกาย   ดวยวาจา   ดวยใจ   เขาไดสดับมาวา   พวกเทวดาซ่ึงนับเนื่อง 
ในหมูคนธรรพ  มีอายุยืน  มีวรรณะงาม  มีความสุขมาก  เขาจึงมีความ 
ปรารถนาอยางน้ีวา    โอหนอ    เมื่อตายไป    ขอเราพึงเขาถึงความเปน 
สหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมูคนธรรพ   ครั้นตายไป   เขายอม 
เขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมูคนธรรพ 
๑.  ไมมีอรรถกถาแกไว  
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 ดูกอนภิกษุ     ขอน้ีแลเปนเหตุเปนปจจัย     ใหบุคคลบางคนในโลกน้ี   
เมื่อตายไป      ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่อง  
ในหมูคนธรรพ. 
                                      จบ  สุจริตสูตรที่  ๒ 
 
                   ๓.  มูลคันธทาตาสูตร  
 
           [๕๓๙]  กรุงสาวัตถี.   ครั้งน้ัน   ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจาถึงที่ประทับ ฯลฯ  ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ    อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย    ใหบุคคลบางคน 
ในโลกน้ี     เมื่อตายไปยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซึ่งสิง 
อยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ราก  พระเจาขา  ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ   บคุคลบางคนในโลกน้ี 
ประพฤติสุจริตดวยกาย  ดวยวาจา  ดวยใจ  เขาไดสดับมาวา พวกเทวดา 
ซึ่งสิงอยูที่ตนไม  มีกลิ่นที่ราก   มีอายุยืน  มีวรรณะงาม  มีความสุขมาก 
เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา   โอหนอ  เมื่อตายไป  ขอเราพึงเขาถึง 
ความเปนสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ราก     เขาเปน 
ผูใหทานตนไมมีกลิ่นที่ราก     เมื่อตายไปเขายอมเขาถึงความเปนสหาย 
ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ราก ดูกอนภิกษุ ขอน้ีแลเปนเหตุ 
เปนปจจัย    ใหบุคคลบางคนในโลกน้ีเมื่อตายไป    ยอมเขาถึงความเปน 
สหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ราก.  
                               จบ  มลูคันธทาตาสูตรที่  ๓   
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         อรรถกถามูลคันธทาตาสูตรท่ี  ๓    
 
           บทวา   ดส  ทาตา   โหติ   มูลคนฺธาน  ความวา    เขาเปนผูใหทาน 
กลิ่นรากไม  มีกลิ่นกระลาํพัก  เปนตน.           พึงทราบความหมายใน 
ทุกบทอยางนี้. 
           ก็เทวดาทั้งหลาย  (เมื่อครั้งเปนมนุษย) ใหทานท่ีมีผลเชนเดียวกัน 
กับสิ่งท่ีใหแลว   ต้ังความปรารถนา   (ที่จะไดมารับผลทานน้ี)  ไว  ดวย 
ประการดังพรรณนามาฉะน้ี.    เพ่ือจะแสดงแมทานที่ใหผลไมเหมือนกับ 
สิ่งท่ีใหนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวัตถุทาน  ๑๐  อยางไว  มีอาทิวา 
โส   อนฺน   เทติ   (เขาใหขาว).   บททีเ่หลือในทุกสูตร   ก็มีความหมาย 
งายทั้งน้ันแล. 
                            จบ  อรรถกถามูลคันธทาตาสูตรที่  ๓ 
                        จบ  อรรถกถาคันธัพพกายสังยุต 
 
               ๔-๑๒  สารคันธาทิทาตาสูตร๑   
 
                (รวม  ๙  สูตร)๒ 

 
           [๕๔๐]  กรุงสาวัตถี.   ภิกษุนัน้นั่ง   ณ   ทีค่วรสวนขางหนึ่งแลว 
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     อะไรหนอ 
เปนเหตุเปนปจจัย   ใหบคุคลบางคนในโลกน้ี   เมื่อตายไป   ยอมเขาถึง 
๑.   ตั้งแตสูตรท่ี  ๔  เปนตนไป ไมมีอรรถกถาแกไว 
๒.  เทวดาท้ังหมดมี ๙ จําพวก ๆ  ละ  ๑  สูตร  จึงเปน  ๙  สูตร  
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ความเปนสหายของเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่แกน...     ของพวก   
เทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่กะพ้ี...      ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ 
ตนไมมีกลิ่นที่เปลือก...     ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่  
สะเก็ด...  ของพวกเทวดาซ่ึงสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นทีใ่บ...  ของพวกเทวดา 
ซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นทีด่อก...    ของพวกเทวดาซ่ึงสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่น 
ที่ผล...   ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่รส...   ของพวกเทวดา 
ซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นทีก่ลิ่น  ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ   บคุคลบางคนในโลกน้ี 
ประพฤติสุจริตดวยกาย  ดวยวาจา  ดวยใจ  เขาไดสดับมาวา  พวกเทวดา 
ซึ่งสิงอยูที่ตนไม  มีกลิ่นที่แกน...  ที่ตนไมมีกลิ่นทีก่ะพ้ี...  ที่ตนไมมีกลิ่น 
ที่ดอก... ที่ตนไมมีกลิ่นทีผ่ล... ที่ตนไมมีกลิ่นที่รส... ที่ตนไมมกีลิ่นที่กลิ่น 
มีอายุยืน  มีวรรณะงาม  มีความสุขมาก  เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้ 
วา  โอหนอ  เมื่อตายไป  ขอเราพึงเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดา 
ซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นทีแ่กน...      ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไม 
มีกลิ่นที่กะพ้ี...     ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่เปลอืก... 
ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่สะเก็ด...     ของพวกเทวดาซึ่ง 
สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ใบ... ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ดอก... 
ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ผล...     ของพวกเทวดาซ่ึงสิง 
อยูที่ตนไมมีกลิ่นที่รส...      ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่กลิ่น 
เขาจึงใหสิ่งของอันมีกลิ่นที่แกน...    มีกลิ่นที่กะพ้ี...    มีกลิ่นทีเ่ปลือก... 
มีกลิ่นที่สะเก็ด... มีกลิ่นที่ใบ... มีกลิน่ที่ดอก... มกีลิ่นที่ผล... มีกลิ่นที่รส... 
มีกลิ่นที่กลิ่น  เมื่อตายไป  เขายอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดา 
ซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นทีแ่กน...   ดูกอนภิกษุ   ขอน้ีแลเปนเหตุเปนปจจัย  
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ใหบุคคลบางคนในโลกน้ี   เมื่อตายไป    ยอมเขาถึงความเปนสหายของ   
พวกเทวดาซ่ึงสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่แกน...  
                          จบ  สารคันธาทิทาตาสูตรที่  ๔-๑๒ 
 
       ๑๓-๒๒  มูลคันธทานูปการสูตร  
 
                                 (รวม ๑๐ สูตร)๑  
 
           [๕๔๑]  กรุงสาวัตถี.   ภิกษุนัน้นั่ง   ณ   ทีค่วรสวนขางหนึ่งแลว 
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ  อะไรหนอเปนเหตุ 
เปนปจจัย   ใหบุคคลบางคนในโลกน้ี   เมื่อตายไปยอมเขาถึงความเปน 
สหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ราก.  พระเจาขา ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ   บคุคลบางคนในโลกน้ี 
ประพฤติสุจริตดวยกาย  ดวยวาจา  ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกเทวดา 
ซึ่งสิงอยูที่ตนไม  มีกลิ่นที่ราก  มีอายยุืน  มีวรรณะงาม  มีความสุขมาก 
เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา  โอหนอ  เมื่อตายไป  ขอเราพึงเขาถึง 
ความเปนสหายของเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ราก      เขาจึงใหขาว 
น้ํา  ผา  ยาน  มาลา  ของหอม  เครื่องลูบไล  ที่นอน  ที่พัก  ประทีปและ 
อุปกรณแหงประทีป    เมือ่ตายไป    เขายอมเขาถึงความเปนสหายของ 
พวกเทวดาซ่ึงสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ราก    ดูกอนภิกษุ    ขอน้ีแลเปนเหตุ 
เปนปจจัย    ใหบุคคลบางคนในโลกน้ี    เมื่อตายไป     เขาถึงความเปน 
สหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ราก. 
                             จบ  มลูคันธทานูปการสูตรที่  ๑๓-๒๒ 
๑. เทวดา ๑ จําพวก ใหวัตถุทาน ๑ อยางเปน ๑ สูตร วัตถุทาน  ๑๐ อยาง จึงเปน ๑๐  สูตร  
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 ๒๓-๑๓๒.  สารคันธาทิทานูปการสูตร      
  
                              (รวม ๙๐ สูตร)๑  
 
           [๕๔๒ ]  กรุงสาวัตถี.   ภิกษุนั้นนั่ง   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว 
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     อะไรหนอ 
เปนเหตุเปนปจจัย   ใหบคุคลบางคนในโลกน้ี   เมื่อตายไป   ยอมเขาถึง 
ความเปนสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่แกน...      สิงอยู 
ที่ตนไมมีกลิ่นที่กะพ้ี...    สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่เปลือก...    สิงอยูที่ตนไม 
มีกลิ่นที่สะเก็ด...  สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ใบ...  สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ดอก...    
สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ผล...    สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่รส...    สิงอยูที่ตนไม 
มีกลิ่นที่กลิ่น พระเจาขา  ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ   บคุคลบางคนในโลกน้ี 
ประพฤติสุจริตดวยกาย     ดวยวาจา     ดวยใจ     เขาไดสดับมาวา... 
พวกเทวดาซ่ึงสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่กลิ่น     มีอายุยืน     มีวรรณะงาม... 
มีความสุขมาก  เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา  โอหนอ  เมื่อตายไป 
ขอเราพึงเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดา   ซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่น 
ที่กลิ่น เขาจึงใหขาว  น้ํา  ผา  ยาน มาลา  ของหอม  เครื่องลูบไล  ที่นอน 
ที่พัก  ประทปีและอุปกรณแหงประทีป  เมื่อตายไป  เขายอมเขาถึงความ 
เปนสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นทีก่ลิ่น      ดูกอนภิกษุ 
๑.  เทวดา  ๑  จําพวก  ใหวัตถุทาน  ๑๐  อยาง  นับเปน  ๑  สูตร  เทวดา  ๙  จําพวก  แตละพวกให 
วัตถุทาน  ๑๐  อยาง  จึงรวมเปน ๙๐  สูตร  
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ขอน้ีแลเปนเหตุเปนปจจัย   ใหบุคคลบางคนในโลกน้ี   เมื่อตายไป   ยอม 
เขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นทีก่ลิ่น.    
                   จบ  สารคันธาทิทานูปการสูตรที่  ๒๓-๑๓๒ 
                            จบ  คันธัพพกายสังยุต 
 

                      รวมพระสูตรที่มีในสังยุตน้ี  คือ 
           ๑.  สทุธกสูตร  ๒.  สุจริตสูตร  ๓.  มูลคันธทาคาสูตร  ๔-๑๒.  
สารคันธาทิทาตาสูตร   ๑๓-๒๒.   มลูคันธทานูปการสูตร   ๒๓-๑๒๒.  
สารคันธาทิทานูปการสูตร  ๙๐  สูตร  (รวม  ๑๑๒ สูตร)  
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                         ๑๑.  วลาหกสังยุต     
 
                             ๑.  เทสนาสูตร  
 
           [๕๔๓]   กรุงสาวัตถี.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย     เราจักแสดงพวกเทวดาซ่ึงนับเนื่องในหมูวลาหกแกเธอ 
ทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจงฟง  ฯลฯ  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  พวกเทวดาซ่ึง 
นับเนื่องในหมูวลาหกเปนไฉน  ?        พวกเทวดาท่ีเปนสีตวลาหกก็มี 
ที่เปนอุณหวลาหกก็มี     ที่เปนอัพภวลาหกก็มี     ที่เปนวาตวลาหกก็มี 
ที่เปนวัสสวลาหกก็มี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกน้ีเราเรียกวา พวกเทวดา 
ซึ่งนับเนื่องในหมูวลาหก. 
                                            จบเทสนาสูตรที่  ๑ 
 
                 ๑๑.  อรรถกถาวลาหกสังยุต 
 
                      อรรถกถาเทสนาสูตรท่ี  ๑  
 
           พึงทราบวินิจฉัยในวลาหาสังยุต  ดังตอไปนี้  :- 
           บทวา    วลาหกกายิกา    ไดแก     เทวดาที่ลองลอยไปในอากาศ 
ซึ่งเกิดข้ึนในหมูเทพ นามวา พลาหกะ. 
           บทวา    สีตวลาหกา   ไดแก     เทวดาพลาหก    (เทวากอนเมฆ) 
ที่ทําใหเกิดความเย็น. 
           แมในบทท่ีเหลือ  ก็มีนัย  (ความหมาย) อยางเดียวกันนี้แล. 
                                   จบ  อรรถกถาเทสนาสูตรที่  ๑  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาท่ี 582 

                              ๒.  สจุริตสูตร   
  
           [๔๔๔]  กรุงสาวัตถี.   ครั้งน้ัน  ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมี-  
พระภาคเจาถึงที่ประทับ   ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว   นั่ง   ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง     ครัน้แลว     ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ   อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย  ใหบุคคลบางคนใน 
โลกนี ้เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซ่ึงนับเนื่อง 
ในหมูวลาหก พระเจาขา  ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ   บคุคลบางคนในโลกน้ี 
ประพฤติสุจริตดวยกาย   ดวยวาจา   ดวยใจ   เขาไดสดับมาวา   พวก 
เทวดาซึ่งนับเน่ืองในหมูวลาหก  มีอายยุืน มีวรรณะงาม  มีความสุขมาก 
เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา  โอหนอ  เมื่อตายไป  ขอเราพึงเขาถึง 
ความเปนสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมูวลาหก     เขาจึงใหขาว 
น้ํา  ผา  ยาน  มาลา  ของหอม   เครื่องลูบไล  ที่นอน  ที่พัก  ประทีปและ 
อุปกรณแหงประทีป     เมื่อตายไป    เขายอมเขาถึงความเปนสหายของ 
พวกเทวดาซ่ึงนับเนื่องในหมูวลาหก     ดูกอนภิกษุ     ขอน้ีแลเปนเหตุ 
เปนปจจัย   ใหบุคคลบางคนในโลกน้ี  เมื่อตายไป   ยอมเขาถึงความเปน 
สหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมูวลาหก  ? 
                                            จบ  สุจริตสูตรที่  ๒ 
 
       ๓-๑๒.  สีตวลาหกทานูปการสูตร   
 
                (รวม ๑๐ สูตร)๑     
 
           [๕๔๕ ]  กรุงสาวัตถี.   ภิกษุนัน้นั่ง   ณ   ทีค่วรสวนขางหนึ่งแลว 



๑.  เทวดา  ๑  จําพวก  ใหวัตถุทาน  ๑๐ อยาง  นับเปน ๑ สูตร  ใหวัตถุทาน ๑๐  อยาง จึงเปน  ๑๐ สูตร  
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ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     อะไรหนอ   
เปนเหตุ   เปนปจจัย   ใหบุคคลบางคนในโลกนี ้ เมื่อตายไป   ยอมเขาถึง 
ความเปนสหายของพวกเทวดาที่เปนสีตวลาหก พระเจาขา  ?  
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ   บคุคลบางคนในโลกน้ี 
ประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา  ดวยใจ  เขาไดสดับมาวา พวกเทวดา 
ที่เปนสีตวลาหก   มีอายุยืน   มีวรรณะงาม   มีความสุขมาก   เขาจึงมี 
ความปรารถนาอยางนี้วา   โอหนอ   เม่ือตายไป   ขอเราพึงเขาถึงความ 
เปนสหายของพวกเทวดาที่เปนสีตวลาหก  เขาจึงใหขาว  น้ํา  ผา  ยาน 
มาลา   ของหอม   เครื่องลูบไล  ที่นอน  ที่พัก   ประทีปและอุปกรณแหง 
ประทีป     เมื่อตายไป     เขายอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดา 
ที่เปนสีตวลาหก.   ดูกอนภิกษุ   ขอน้ีแลเปนเหตุ   เปนปจจัย   ใหบุคคล 
บางคนในโลกนี้      ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาที่เปน 
สีตวลาหก. 
                      จบ สีตวลาหกทานูปการสูตรที่  ๓-๑๒ 
 
 ๑๓-๕๒  อณุหวลาหกทานูปการาทิสูตร 
 
                                 (รวม ๔๐  สูตร) 
 
           [๕๔๖]   กรุงสาวัตถี.   ภิกษุนัน้นั่ง   ณ   ทีค่วรสวนขางหนึ่งแลว  
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     อะไรหนอ 
เปนเหตุเปนปจจัย   ใหบคุคลบางคนในโลกน้ี   เมื่อตายไป   ยอมเขาถึง 
ความเปนสหายของพวกเทวดาที่เปนอุณหวลาหก... ? 
           [๕๔๗]     ...     เขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาที่เปน 
อัพภวลาหก ...  ?  
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           [๕๔๘]   ...      เขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาท่ีเปน    
วาตวลาหก  ...  ? 
           [๕๔๙]    ...      เขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาท่ีเปน 
วัสสวลาหก ...  ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ   บคุคลบางคนในโลกน้ี 
ประพฤติสุจริตดวยกาย   ดวยวาจา   ดวยใจ   เขาไดสดับมาวา   พวก 
เทวดาที่เปนวัสสวลาหก มีอายุยืน มีวรรณะงาม มีความสุขมาก เขาจึงมี 
ความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปน 
สหาย   ของพวกเทวดาที่เปนวัสสวลาหก   เขาจึงใหขาว   น้ํา   ผา   ยาน 
มาลา   ของหอม   เครื่องลูบไล  ที่นอน  ที่พัก   ประทีปและอุปกรณแหง 
ประทีป     เมื่อตายไป     เขาเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาที่เปน 
วัสสวลาหก.  ดูกอนภิกษุ   ขอน้ีแลเปนเหตุ  เปนปจจัย  ใหบุคคลบางคน 
ในโลกน้ีเมื่อตายไป      ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาที่เปน 
วัสสวลาหก. 
 
                   อรรถกถาสูตรที่  ๑๓-๕๒ 
 
           บทวา  เจโตปณิธิมนฺวาย  ความวา     อาศัยการต้ังจิต. 
           บทวา   สีต  โหติ   ความวา     ความเย็นใดมีในวัสสานฤดู   และ 
เหมันตฤดู     ความเย็นนั้นมีฤดูเปนสมุฏฐานท้ังน้ัน.     สวนความเย็น 
ที่เย็นมากกวาความเย็นทั้งหลาย      และความเย็นท่ีเกิดข้ึนในคิมหันตฤดู 
อันใด  ความเย็นนั้น จัดเปนความเย็นท่ีบังเกิดข้ึนดวยอานุภาพของเทวดา. 
                                     จบ  อรรถกถาสูตรที่  ๑๓-๕๒  
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                       ๕๓.  สีตวลาหกสูตร   
 
           [๕๕๐]    กรุงสาวัตถี.   ภิกษุนั้นนั่ง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว 
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     อะไรหนอ 
เปนเหตุเปนปจจัย ใหความหนาวมีในบางคราว พระเจาขา  ?  
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดกูอนภิกษุ     พวกเทวดาชื่อวา 
สีตวลาหกมีอยู   เมื่อใด   เทวดาพวกน้ันมีความคิดอยางนี้วา   ไฉนหนอ 
พวกเราพึงยินดีดวยความยินดีของตน     เมื่อน้ัน     ความหนาวยอมมี 
เพราะอาศัยความตั้งใจของเทวดาพวกนั้น    ดูกอนภิกษุ    ขอน้ันแลเปน 
เหตุ  เปนปจจัย ใหความหนาวมีในบางคราว. 
                                    จบ  สีตวลาหกสูตรที่  ๕๓ 
 
                           อรรถกถาสูตรท่ี  ๕๓ 
 
           บทวา     อุณฺห    โหติ     ความวา    ความรอนในคิมหันตฤดูใด 
ความรอนน้ันเปนความรอนปกติ  (ธรรมดา)  นั่นเอง  มีฤดูเปนสมุฏฐาน 
สวนความรอนจัดที่มีแมในหนารอน     และความรอนท่ีมีในหนาหนาว 
ชื่อวา  เปนความรอนท่ีบังเกิดข้ึนดวยอานุภาพของเทวดา. 
                                       จบ อรรถกถาสูตรที่  ๕๓ 
 
                         ๕๔.  อุณหวลาหกสูตร 
 
           [๕๕๑]   กรุงสาวัตถี.   ภิกษุนัน้นั่ง   ณ   ทีค่วรสวนขางหนึ่งแลว 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    อะไรหนอ 
เปนเหตุเปนปจจัย  ใหความรอนมีในบางคราว  พระเจาขา  ?  
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           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดกูอนภิกษุ     พวกเทวดาชื่อ    
อุณหวลาหกมีอยู  เมื่อใด  เทวดาพวกน้ันมีความคิดอยางนี้วา  ไฉนหนอ 
พวกเราพึงยินดีดวยความยินดีของตน  เมื่อน้ัน  ความรอนยอมมี  เพราะ 
อาศัยความต้ังใจของเทวดาพวกนั้น     ดูกอนภิกษุ      ขอน้ีแลเปนเหตุ 
เปนปจจัย  ใหความรอนมีในบางคราว. 
                               จบ  อุณหวลาหกสูตรที่  ๕๔ 
 
                       อรรถกถาสูตรท่ี  ๕๔  
 
           บทวา    อพฺภ    โหติ    ความวา    มีมณฑปเมฆ    (กลุมเมฆ). 
แมในสูตรนี้   เมฆท่ีกอตัวข้ึน   ในวัสสานฤดู   (ฤดูฝน)   และในสิสิรฤดู 
(ฤดูหนาว) เปนเมฆตามปกติ (ธรรมดา) นั่นเอง มีฤดูเปนสมุฏฐาน.  
           สวนเมฆหนา๑    ในฤดูมีเมฆน่ันแหละ    ทีบ่ดบังพระจันทรและ 
พระอาทิตย   ทําใหมืดมิดหมด   เปนเวลาถึง   ๗   สปัดาห   และเมฆใน 
เดือด  ๕  เดอืน  ๖  ชื่อวาเมฆที่เกิดข้ึนดวยอานุภาพของเทวดา.  
                                 จบ  อรรถกถาสูตรที่ ๕๔ 
 
                   ๕๕.  อัพภวลาหกสูตร  
 
           [๕๕๒]  กรุงสาวัตถี.   ภิกษุนัน้นั่ง   ณ   ทีค่วรสวนขางหนึ่งแลว 
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     อะไรหนอ 
เปนเหตุเปนปจจัย  ใหเมฆหมอกมีในบางคราว  พระเจาขา  ?  
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดกูอนภิกษุ     พวกเทวดาชื่อวา 
อัพภวลาหกมีอยู   เมื่อใด   เทวดาพวกน้ันมีความคิดอยางนี้วา   ไฉนหนอ 
๑. ปาฐะวา  อพฺภ  ฉบับพมาเปน  อภิอพฺภ  แปลตามฉบับพมา.     
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พวกเราพึงยินดีดวยความยินดีของตน  เมื่อน้ัน  เมฆหมอกยอมมี  เพราะ    
อาศัยความต้ังใจของเทวดาพวกนั้น     ดูกอนภิกษุ      ขอน้ีแลเปนเหตุ 
เปนปจจัยใหเมฆหมอกมีในบางคราว.  
                                จบ อัพภวลาหกสูตรที่  ๕๕  
 
                        อรรถกถาสูตรท่ี  ๕๕ 
 
           บทวา    วาโต   โหติ    ความวา    ลมตามปกติที่พัดมา 
จากทิศเหนือ   และจากทิศใตเปนตน   ที่มีในฤดูนัน้   นี้เปนลมมีฤดูเปน 
สมุฏฐานน่ันเอง   สวนลมแรงที่พัดทําลายตนไมเปนตน  และลมท่ีเกิดข้ึน 
ผิดฤดูกาล  อยางอ่ืนนี้ชื่อวา  ลมที่เกิดดวยอานุภาพเทวดา. 
                         จบ  อรรถกถาอัพภวลาหกสูตรที่  ๕๕ 
 
                        ๕๖.  วาตวลาหกสูตร 
 
           [๕๕๓]  กรุงสาวัตถี.   ภิกษุนัน้นั่ง   ณ   ทีค่วรสวนขางหนึ่งแลว 
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     อะไรหนอ 
เปนเหตุเปนปจจัยใหลมมีในบางคราว  พระเจาขา  ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดกูอนภิกษุ     พวกเทวดาชื่อวา 
วาตวลาหกมีอยู   เมื่อใด   เทวดาพวกน้ันมีความคิดอยางนี้วา   ไฉนหนอ 
พวกเราพึงยินดีดวยความยินดีของตน   เมื่อน้ัน   ลมยอมมี   เพราะอาศัย 
ความต้ังใจของเทวดาพวกนั้น   ดูกอนภิกษุ   ขอนี้แลเปนเหตุ   เปนปจจัย 
ใหลมมีในบางคราว. 
                                   จบ  วาตวลาหกสูตรที่  ๕๖  
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        อรรถกถาวาตวลาหกสูตรท่ี  ๕๖     
 
           บทวา  เทโว  วสฺสติ  ความวา    ฝนที่ตกตลอด  ๔  เดือน  ที่เปน 
ฤดูฝน   มีอุตุเปนสมุฏฐานท้ังน้ัน.   สวนฝนชุกที่ตกในฤดูฝน   และฝนใน 
เดือน ๕  เดือน ๖ ชื่อวา  เกิดข้ึนดวยอานุภาพเทวดา. 
           ในขอน้ัน มีเรื่องนี้เปนตัวอยาง :- 
           เลากันวา     วัสสพลาหกเทพบุตรตนหน่ึง     ไปหาพระเถระ 
ผูขีณาสพ  ซึ่งจําพรรษาอยูในกุฏิไมกฤษณา  แลวไดยืนอยูขางนอก. 
           "พระเถระถามวา ทานเปนใคร  ?"  
           "กระผมคือ วัสสพลาหกเทพบุตร ขอรับ."                          
           "ทราบวา ดวยอํานาจจิตของทาน ทําใหฝนตกไดหรือ ?" 
           "ถูกแลว   ขอรับ" 
           "พวกอาตมา อยากเห็น" 
           "ทานจักเปยก  นะครับ" 
           "เคาเมฆใหญ    หรือเสียงฟารอง    ไมปรากฏเลย    พวกเราจัก 
เปยกไดอยางไร  ?"  
           "ทานขอรับ     อํานาจจิตของผมทําใหฝนตกได    ขอนิมนตทาน 
เขาบรรณศาลาเถิด"  
           "ดีแลว เทพบุตร" พระเถระรับคําแลวลางเทา  เขาสูบรรณศาลา. 
เมื่อพระเถระนั้นกําลังเขาไป  เทพบุตรก็ขับเพลงขับบทหน่ึง  แลวยกมือ 
ข้ึน.    ไดมีกอนเมฆกอนหนึ่ง    รอบ ๆ สถานที่ประมาณ    ๓    โยชน 
(ทําใหเกิดฝนตก) พระเถระเปยกครึ่งตัว  เขาไปสูบรรณศาลา.  
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           อน่ึง  ชื่อวาฝนน้ี จะหยุดตกก็เพราะเหตุ  ๘ ประการ  คือ  เพราะ   
อานุภาพของนาค  ๑    เพราะอานุภาพของครุฑ  ๑    เพราะอานุภาพของ 
เทวดา ๑      เพราะมีอุตุเปนสมุฏฐาน   ๑    เพราะมารบันดาล   ๑   เพราะ  
พลังฤทธิ์  ๑   เพราะเมฆประลัยกัลป  (เมฆท่ียังกัปใหพินาศ) ๑ 
                              จบ  อรรถกถาวาตวลาหกสูตรที่  ๕๖ 
 
                           ๕๗.  วสัสวลาหกสูตร๑ 

 
        [๕๕๔]   กรุงสาวัตถี.   ภิกษุนั้นนั่ง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว 
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     อะไรหนอ 
เปนเหตุเปนปจจัย ใหฝนมีในบางคราว พระเจาขา  ? 
          พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนภิกษุ     พวกเทวดาชื่อวา 
วัสสวลาหกมีอยู  เมื่อใด   เทวดาพวกน้ันมีความคิดอยางนี้วา  ไฉนหนอ 
พวกเราพึงยินดีดวยความยินดีของตน     เมื่อน้ัน     ฝนยอมมี     เพราะ 
อาศัยความต้ังใจของเทวดาพวกนั้น     ดูกอนภิกษุ     ขอน้ันแลเปนเหตุ 
เปนปจจัย ใหฝนมีในบางคราว. 
                                       จบ  วัสสวลาหกสูตรที่  ๕๗ 
                                   จบ  วลาหกาสังยุต 
 

                            รวมพระสูตรที่มีในสังยุตน้ี  คือ 
           ๑.  เทสนาสูตร ๒. สุจริตสูตร ๓-๑๒.  สีตวลาหกทานูปการสูตร 
๑๐  สูตร  ๑๓-๕๒. อุณหวลาหกทานูปการาทิสูตร  ๕๓.  สตีวลาทกสูตร 
๕๔.  อุฌหวลาหกสูตร  ๕๕.  อัพภวลาหกสูตร   ๕๖.  วาตวลาหกสูตร 
๕๗. วัสสวลาหกสูตร 
๑.  สูตรท่ี  ๕๗  ไมมีอรรถกถาแกไว  
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                  ๑๒.  วัจฉโคตตสังยุต๑ 

 
                    ๑.  รูปอัญญาณสูตร     
 
          [๕๕๕]   สมัยหน่ึง.  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหาร- 
เชตวัน   อารามของทาน  อนาถบิณฑิกเศรษฐี    กรุงสาวัตถี.    ครั้งน้ัน 
ปริพาชกชื่อวาวัจฉโคตร     เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ 
ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา    ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึก 
ถึงกันไปแลว    จึงนั่ง    ณ    ที่ควรสวนขางหน่ึง    ครั้นแลวไดทูลถาม 
พระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตทานพระโคดม  อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย 
ใหทิฏฐิหลายอยางเหลานี้เกิดข้ึนในโลกวา โลกเท่ียงบาง โลกไมเที่ยงบาง 
โลกมีที่สุดบาง    โลกไมมีที่สุดบาง    ชีพก็อันนั้น    สรีระก็อันนั้นบาง 
ชีพเปนอยางอ่ืน     สรีระก็เปนอยางอ่ืนบาง     สัตวหลังจากตายแลว 
ยอมเกิดอีกบาง   สัตวหลังจากตายแลวยอมไมเกิดอีกบาง   สัตวหลังจาก 
ตายแลวยอมเกิดอีกก็มี     ยอมไมเกิดอีกก็มีบาง     สัตวหลังจากตาย 
แลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง  ? 
          พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนวัจฉะ  เพราะความไมรูในรูป 
ในเหตุเกิดแหงรูป    ในความดับแหงรูป    ในปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับ 
แหงรูป     จึงเกิดทิฏฐิหลายอยางเหลานี้ข้ึนในโลกอยางนี้วา     โลกเท่ียง 
บาง ฯลฯ  สตัวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได  ยอมไมเกิดอีกก็หา 
มิไดบาง    ดกูอนวัจฉะ    ขอน้ีแลเปนเหตุเปนปจจัย   ใหทิฏฐิหลายอยาง 
เหลาน้ีเกิดข้ึนในโลกวา     โลกเท่ียงบาง   ฯลฯ    สตัวหลังจากตายแลว 
ยอมเกิดอีกก็หามิได  ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง. 
๑.  อรรถกถาวัจฉโคตตสังยุต  แกรวมไวทายสังยุตนี้  
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               ๒.  เวทนาอัญญาณสูตร   
 
           [๕๕๖]   กรุงสาวัตถี.    วัจฉโคตรปริพาชกนั่ง    ณ   ทีค่วรสวน  
ขางหน่ึงแลว     ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระโคดม 
อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย   ใหทฏิฐิหลายอยางเหลาน้ีเกิดข้ึนในโลกวา 
โลกเท่ียงบาง    ฯลฯ    สตัวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได    ยอม 
ไมเกิดอีกหามิไดบาง  ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดกูอนวัจฉะ     เพราะความไมรู 
ในเวทนา   ในเหตุเกิดแหงเวทนา   ในความดับแหงเวทนา   ในปฏิปทาท่ี 
จะใหถึงความดับแหงเวทนา     พึงเกิดทิฏฐิหลายอยางเหลาน้ีข้ึนในโลก 
อยางนี้วา  โลกเท่ียงบาง ฯลฯ  สัตวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได 
ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง    ดูกอนวัจฉะ   ขอนี้แลเปนเหตุ    เปนปจจัย 
ใหทิฏฐิหลายอยางเหลานี้เกิดข้ึนในโลกวา     โลกเที่ยงบาง     ฯลฯ 
สัตวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง.  
 
                 ๓.  สัญญาอัญญาณสูตร 
 
           [๕๕๗]   กรุงสาวัตถี.   วัจฉโคตรปริพาชกนั่ง   ณ   ที่ควรสวน 
ขางหน่ึงแลว    ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตทานพระโคดม 
อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย   ใหทฏิฐิหลายอยางเหลาน้ีเกิดข้ึนในโลกวา 
โลกเท่ียงบาง      ฯลฯ      สัตวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได 
ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง  ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนวัจฉะ    เพราะความไมรูใน 
สัญญา  ในเหตุเกิดแหงสัญญา  ในความดับแหงสัญญา  ในปฏิปทาท่ีจะ 
ใหถึงความดับแหงสัญญา      จึงเกิดทิฏฐิหลายอยางเหลาน้ีข้ึนในโลก  
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อยางนี้วา  โลกเท่ียงบาง  ฯลฯ  สัตวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได   
ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง    ดูกอนวัจฉะ    ขอน้ีแลเปนเหตุ    เปนปจจัย 
ใหทิฏฐิหลายอยางเกิดข้ึนในโลกวา   โลกเท่ียงบาง   ฯลฯ   สัตวหลังจาก 
ตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได  ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง.  
 
                   ๔.  สังขารอญัญาณสูตร 
 
           [๕๕๘]    กรุงสาวัตถี.    วัจฉโคตรปริพาชกนั่ง    ณ    ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง    แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตทานพระโคดม 
อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย   ใหทฏิฐิหลายอยางเหลาน้ีเกิดข้ึนในโลกวา 
โลกเท่ียงบาง   ฯลฯ    สตัวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได    ยอม 
ไมเกิดอีกก็หามิไดบาง ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนวัจฉะ    เพราะความไมรูใน 
สังขารทั้งหลาย     ในเหตุเกิดแหงสังขาร     ในความดับแหงสังขาร 
ในปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงสังขาร     จึงเกิดทิฏฐิหลายอยาง 
เหลาน้ีข้ึนในโลกอยางนี้วา   โลกเท่ียงบาง   ฯลฯ   สัตวหลังจากตายแลว 
ยอมเกิดอีกก็หามิได  ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง   ดกูอนวัจฉะ   ขอน้ีแล 
เปนเหตุ     เปนปจจัย     ใหทิฏฐิหลายอยางเหลานี้เกิดข้ึนในโลกวา 
โลกเท่ียงบาง      ฯลฯ      สัตวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได 
ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง. 
 
                  ๕.  วิญญาณอัณญาณสูตร 
 
           [๕๕๙]  กรุงสาวัตถี. วัจฉโคตรปริพาชกนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง 
แลว  ไดทลูถามพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตทานพระโคดม  อะไรหนอ 



เปนเหตุเปนปจจัย      ใหทิฏฐิหลายอยางเหลาน้ีเกิดข้ึนในโลกวา  
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โลกเท่ียงบาง    ฯลฯ    สตัวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได    ยอม  
ไมเกิดอีกก็หามิไดบาง  ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนวัจฉะ    เพราะความไมรูใน  
วิญญาณ    ในเหตุเกิดแหงวิญญาณ     ในความดับแหงวิญญาณ    ใน 
ปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงวิญญาณ  จึงเกิดทิฏฐิหลายอยางเหลาน้ีข้ึน 
ในโลกอยางน้ีวา   โลกเท่ียงบาง   ฯลฯ   สัตวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีก 
ก็หามิได    ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง    ดูกอนวัจฉะ    ขอน้ีแลเปนเหตุ 
เปนปจจัย     ใหทิฏฐิหลายอยางเหลานี้เกิดข้ึนในโลกวา     โลกเที่ยงบาง 
ฯลฯ     สัตวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได     ยอมไมเกดิอีก 
ก็หามิไดบาง. 
 
                   ๖-๑๐.  รูปอทัสสนาทิสูตร 
 
           [๕๖๐]    กรุงสาวัตถี.    วัจฉโคตรปริพาชกนั่ง    ณ   ทีค่วรสวน 
ขางหน่ึงแลว    ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตทานพระโคดม 
อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย   ใหทฏิฐิหลายอยางเหลาน้ีเกิดข้ึนในโลกวา 
โลกเท่ียงบาง    ฯลฯ    สตัวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได    ยอม 
ไมเกิดอีกก็หามิไดบาง  ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนวัจฉะ     เพราะไมเห็นในรูป 
ฯลฯ     ในปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงรูป     ทิฏฐิหลายอยางเหลาน้ี 
จึงเกิดข้ึนอยางนี้วา     โลกเที่ยงบาง   ฯลฯ     สัตวหลังจากตายแลวยอม 
เกิดอีกก็หามิได  ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง ฯลฯ. 
           [๕๖๑]  กรุงสาวัตถี.  ดูกอนวัจฉะ  เพราะไมเห็นในเวทนา... .  
           [๕๖๒]   กรุงสาวัตถี. ดูกอนวัจฉะ   เพราะไมเห็นในสัญญา... .  
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           [๕๖๓ ]  กรุงสาวัตถี.    ดูกอนวัจฉะ       เพราะไมเห็นในสังขาร   
ทั้งหลาย.... 
           [๕๖๔]   กรุงสาวัตถี.  ดูกอนวัจฉะ  เพราะไมเห็นในวิญญาณ... .  
 
           ๑๑-๑๕.  รูปอนภิสมยาทิสูตร 
 
                (รวม ๕ สูตร) 
 
           [๕๖๕]    กรุงสาวัตถี.  ดูกอนวัจฉะ เพราะไมตรัสรูในรปู... .      
           [๕๖๖]    กรุงสาวัตถี.  ดูกอนวัจฉะ  เพราะไมตรัสรูในเวทนา...  . 
           [๕๖๗]   กรุงสาวัตถี.  ดูกอนวัจฉะ เพราะไมตรัสรูในสญัญา... .  
           [๕๖๘]    กรุงสาวัตถี.    ดูกอนวัจฉะ    เพราะไมตรัสรูในสังขาร 
ทั้งหลาย..... 
           [๕๖๙]   กรุงสาวัตถี. ดูกอนวัจฉะ เพราะไมตรัสรูในวิญญาณ... .      
 
               ๑๖-๒๐.  รูปอนนุโพธาทิสูตร  
 
                 (รวม ๕ สูตร) 
 
           [๕๗๐]   กรุงสาวัตถี.  ดูกอนวัจฉะ  เพราะไมรูตามในรูป...  . 
           [๕๗๑]    กรุงสาวัตถี.  ดูกอนวัจฉะ  เพราะไมรูตามในเวทนา...  . 
           [๕๗๒]    กรุงสาวัตถี. ดูกอนวัจฉะ  เพราะไมรูตามในสัญญา...  . 
           [๕๗๓]    กรุงสาวัตถี.    ดูกอนวัจฉะ    เพราะไมรูตามในสังขาร 
ทั้งหลาย....                                      
           [๕๗๔]   กรุงสาวัตถี. ดูกอนวัจฉะ  เพราะไมรูตามในวิญญาณ... .  
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         ๒๑- ๒๕.  รูปอัปปฏิเวธาทิสูตร   
 
                (รวม ๕ สูตร)  
 
           [๕๗๕ ]   กรุงสาวัตถี.   ขาแตทานพระโคดม   อะไรหนอเปนเหตุ 
เปนปจจัย  ใหทิฏฐิหลายอยางเหลาน้ี   เกิดข้ึนในโลกวา  โลกเที่ยง  ฯลฯ 
เพราะไมแทงตลอดในรูป  ฯลฯ  ในวิญญาณ ฯลฯ.  
 
          ๒๖-๓๐.  รูปอสัลลกัขณาทิสูตร 
 
                (รวม ๕ สูตร) 
 
           [๕๗๖]   กรุงสาวัตถี.  ดูกอนวัจฉะ  เพราะไมกําหนดในรูป   ฯลฯ 
ในวิญญาณ    ฯลฯ. 
 
            ๓๑-๓๕. รูปอนุปลักขณาทิสูตร   
 
                 (รวม ๕  สูตร) 
 
           [๕๗๗]   กรุงสาวัตถี.     ดูกอนวัจฉะ     เพราะไมเขาไปกําหนด 
ในรูป ฯลฯ ในวิญญาณ ฯลฯ. 
 
            ๓๖-๔๐.  รูปอสมเปกขณาทิสูตร  
 
                  (รวม ๕  สูตร) 



 
           [๕๗๘]   กรุงสาวัตถี.    ดูกอนวัจฉะ    เพราะไมเพงในรูป   ฯลฯ 
ในวิญญาณ ฯลฯ.  
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 ๔๑-๔๕.   รปูอัปปจจเวกขณาทิสูตร    
 
                               (รวม ๕ สูตร)        
 
        [๕๗๙]    กรุงสาวัตถี.    ดูกอนวัจฉะ    เพราะไมพิจารณาในรูป  
ฯลฯ ในวิญญาณ  ฯลฯ. 
 
       ๔๖-๕๐.  อัปปจจุปลกัขณาทิสูตร  
 
             (รวม ๕  สูตร) 
 
         [๕๘๐]   กรุงสาวัตถี.     ดูกอนวัจฉะ     เพราะไมเขาไปกําหนด 
เฉพาะในรูป  ฯลฯ  ในวิญญาณ  ฯลฯ. 
 
    ๕๑-๕๔.  รูปอัปปจจักขกัมมาทิสูตร  
 
               (รวม ๔ สูตร)  
 
         [๕๘๑]   กรุงสาวัตถี.   ครั้งน้ัน   วัจฉโคตรปริพาชก   ไดเขาไป 
เฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ   ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา 
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว   จึงนั่ง   ณ   ทีค่วรสวน 
ขางหน่ึง  ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตทานพระโคดม 
อะไรหนอเปนเหตุ   เปนปจจัย   ใหทฏิฐิหลายอยางเหลาน้ีเกิดข้ึนในโลก 
วา     โลกเท่ียงบาง     ฯลฯ     สัตวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได 
ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง  ?  
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           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนวัจฉะ    เพราะกรรมคือการ    
ไมเห็นประจักษในรูป     ในเหตุเกิดแหงรูป     ในความดับแหงรูป 
ในปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงรูป  ฯลฯ. 
           [๕๘๒]   กรุงสาวัตถี.   ดูกอนวัจฉะ   เพราะกรรมคือการไมเห็น  
ประจักษในเวทนา ฯลน. 
           [๕๘๓]     กรุงสาวัตถี.    ดูกอนวัจฉะ    เพราะกรรมคือการไมเห็น 
ประจักษในสัญญา ฯลฯ. 
           [๕๘๕]   กรุงสาวัตถี.   ดูกอนวัจฉะ   เพราะกรรมคือการไมเห็น 
ประจักษในสังขารทั้งหลาย   ฯลฯ. 
 
      ๕๕.  วิญญาณอัปปจจักขกัมมสูตร 
 
           [๕๘๕]   กรุงสาวัตถี.   ดูกอนวัจฉะ   เพราะกรรมคือการไมเห็น 
ประจักษในวิญญาณ  ในเหตุเกิดแหงวิญญาณ ในความดับแหงวิญญาณ 
ในปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงวิญญาณ     จึงเกิดทิฏฐิหลายอยาง 
เหลาน้ีข้ึนในโลกอยางนี้วา     โลกเท่ียงบาง     ฯลฯ     สัตวหลังจากตาย 
แลวยอมเกิดอีกก็หามิได     ยอมไมเกดิอีกก็หามิไดบาง     ดูกอนวัจฉะ 
ขอน้ีแลเปนเหตุ   เปนปจจัย   ใหทฏิฐิหลายอยางเหลาน้ีเกิดข้ึนในโลกวา 
โลกเท่ียงบาง    โลกไมเท่ียงบาง    โลกมีที่สุดบาง    โลกไมมีที่สุดบาง 
ชีพก็อันนั้น   สรีระก็อันนัน้บาง   ชีพเปนอยางอ่ืน   สรรีะก็เปนอยางอ่ืน 
บาง    สัตวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีกบาง    สัตวหลังจากตายแลวยอม 
ไมเกิดอีกบาง  สัตวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีกก็มี  ยอมไมเกิดอีกก็บาง 
สัตวหลังจากตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได  ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง. 
                                           จบ  วัจฉโคตตสังยุต  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาท่ี 598 

             อรรถกถาวัจฉโคตตสังยุต    
 
           พึงทราบวินิจฉัยในวัจฉโคตตสังยุต ดังตอไปนี้ :- 
           บทวา  อฺาเต  แปลวา  เพราะไมรู. 
           พึงทราบความหมายในทุกบทดวยอํานาจเปนตติยาวิภัตติ 
เหมือนกับดังพรรณนามาฉะน้ี.     ก็บทเหลาน้ีทุกบทเปนไวพจนของกัน 
และกันนั่นเองแล. 
           ก็แลในสังยุตน้ีพึงทราบวา     พระผูมีพระภาคเจาตรัสสูตรไว 
๑๑ สูตร ตรสัไวยากรณะไว ๕๕  ไวยากรณะ. 
                             จบ  อรรถกถาวัจฉโคตตสังยุต 
 

                       รวมพระสูตรในสังยุตน้ี  คือ 
           ๑.   อญัญาณสูตร   ๕   สูตร   ๖-๑๐.      อทัสสนสูตร   ๕   สูตร 
๑๑- ๑๕.   อนภิสมยสูตร   ๕   สูตร  ๑๖-๒๐.  อนนโุพธสูตร   ๕   สูตร 
๒๑-๒๕.  อปัปฏิเวธสูตร  ๕  สูตร  ๒๖-๓๐.  อสลัลักขณสูตร  ๕  สูตร 
๓ -๓๕.  อนปุลักขณสูตร  ๕  สูตร ๓๖-๔๐. อสมเปกขณสูตร ๕ สูตร 
๔๑-๔๕.  อัปปจจเวกขณสูตร  ๕  สูตร  ๔๖-๕๐.  อัปปจจุปลักขณสูตร 
๕  สูตร  ๕๑-๕๔.  อัปปจจักขกัมมสูตร  ๔  สูตร  ๕๕.  วิญญาณอัปปจ- 
จักขกัมมสูตร.                                                                        



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เลม ๓ - หนาท่ี 599 

                           ๑๓.  สมาธิสังยุต     
 
                  ๑.  สมาธิสมาปตติสูตร 
 
           [๕๘๖]   กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้ 
๔  จําพวกเปนไฉน ?  คือ  ผูไดฌานบางคนในโลกน้ี  เปนผูฉลาดในการ 
ต้ังจิตม่ันในสมาธิ    แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ    ๑    บางคนฉลาดใน 
การเขาในสมาธิ     แตไมฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ     ๑     บางคน 
ไมฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ     และไมฉลาดในการเขาสมาธิ     ๑ 
บางคนฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิ  และฉลาดในการเขาในสมาธิ  ๑ 
ใน     ๔     จําพวกนั้น     ผูไดฌานท่ีฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิและ 
ฉลาดในการเขาในสมาธิ  นับวาเปนผูเลิศ  ประเสรฐิที่สุด  เปนประธาน 
สูงสุด  และดีกวาผูไดฌานทั้ง  ๔  จําพวกนั้น  เปรียบเหมือนนมสดเกิด 
จากแมโค  นมสมเกิดจากนมสด  เนยขนเกิดจากนมสม  เนยใสเกิดจาก 
เนยขน    หัวเนยใสเกิดจากเนยใสในจํานวนนั้น    หัวเนยใสเขากลาววา 
เปนเลิศ  ฉันใด  ผูไดฌานท่ีฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ  และฉลาดใน 
การเขาในสมาธิ    ก็นับวาเปนผูเลิศประเสริฐที่สุด   เปนประธานสูงสุด 
และดีกวาผูไดฌานท้ัง ๔ จําพวกนั้น ฉันนั้นเหมือนกัน. 
                                  จบ  สมาธิสมาปตติสูตรที่  ๑ 
 
                           อรรกถาสมาธิสังยุต 
 
   อรรถกถาสมาธิสมาปตติสูตรท่ี  ๑ 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในสูตรท่ี  ๑  แหงสมาธิสังยุต  ดังตอไปนี้ :-  
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           บทวา   สมาธิกุสโล   ความวา    เปนผูฉลาดในการกําหนดองค   
อยางนี้คือ ปฐมฌานมีองค ๕.  
           บทวา    น    สมาปตฺติกุสโล    ความวา    ไมสามารถทําจิตให 
ราเริงใหสามารถแลวเขาฌานได. 
           พึงทราบบทท่ีเหลือโดยนัยนี้. 
                         จบ  อรรถกถาสมาธิสมาปตติสูตรท่ี  ๑ 
 
                                        ๒.  ฐิติสูตร  
 
           [๕๘๗]     กรุงสาวัตถี.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้ 
๔   จําพวกเปนไฉน ?   คือ   ผูไดฌานบางคนในโลกน้ีเปนผูฉลาดในการ 
ต้ังจิตม่ันในสมาธิ  แตไมฉลาดในการต้ังอยูในสมาธิ  ๑     บางคนฉลาด 
ในการต้ังอยูในสมาธิ  แตไมฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ  ๑    บางคน 
ไมฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ     และไมฉลาดในการต้ังอยูใน 
สมาธิ   ๑      บางคนฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิ   และฉลาดในการ 
ต้ังอยูในสมาธิ  ๑  ใน  ๔  จําพวกนั้น  ผูไดฌานท่ีฉลาดในการต้ังจิตมั่น 
ในสมาธิ  และฉลาดในการต้ังอยูในสมาธิ  นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด 
เปนประธานสูงสุดและดีกวาผูไดฌานทั้ง  ๔  จําพวกนั้น  เปรียบเหมือน 
นมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด  เนยขนเกิดจากนมสม เนยใส 
เกิดจากเนยขน   หัวเนยใสเกิดจากเนยใส   ในจํานวนนั้น   หัวเนยใสเขา 
กลาววาเปนเลิศ     ฉันใด     ผูไดฌานท่ีฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ 
และฉลาดในการต้ังอยูในสมาธิ     ก็นบัวาเปนผูเลิศ     ประเสรฐิที่สุด 
เปนประธาน   สูงสุด   และดีกวาผูไดฌานท้ัง   ๔   จําพวกนั้น   ฉันนั้น 
เหมือนกัน. 
                                            จบ  ฐิติสูตรที่  ๒  
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                    อรรถกถาฐิติสูตรท่ี  ๒   
 
           พึงทราบวินิจฉัยในสูตรท่ี ๒  เปนตน  ดังตอไปนี้ :-  
           บทวา  น  สมาธิสฺมึ    ิติกุสโล  ความวา    ไมฉลาดท่ีจะหยุดฌาน 
ไวได คือไมสามารถจะหยุดฌานไวไดชั่ว  ๗-๘ ลดันิ้วมือ. 
                              จบ  อรรถกถาฐิติสูตรที่  ๒ 
 
                            ๓.  วุฏฐานสูตร  
 
           [๕๘๘]   กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้ 
๔  จําพวกเปนไฉน ?  คือ  ผูไดฌานบางคนในโลกน้ี  เปนผูฉลาดในการ 
ต้ังจิตม่ันในสมาธิ  แตไมฉลาดในการออกจากสมาธิ  ๑     บางคนฉลาด 
ในการออกจากสมาธิ  แตไมฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ  ๑    บางคน 
ไมฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ      และไมฉลาดในการออกจาก 
สมาธิ   ๑       บางคนฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิ   และฉลาดในการ 
ออกจากสมาธิ  ๑  ใน  ๔  จําพวกนั้น  ผูไดฌานท่ีฉลาดในการต้ังจิตมั่น 
ในสมาธิ และฉลาดในการออกจากสมาธิ นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด 
เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือน 
นมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ. 
                                         จบ  วุฏฐานสูตรที่  ๓ 
 
                     อรรถกถาวุฏฐานสูตรท่ี  ๓  
 
           บทวา  น  สมาธิสฺมึ   วุฏานกุสโล  ความวา    ไมฉลาดจะออก 
จากฌาน คือ ไมสามารถจะออกไดตามเวลาที่กําหนดไว 



                                  จบ  อรรถกถาวุฏฐานสูตรที่  ๓  
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                               ๔.  กลัลิตสูตร   
 
           [๕๘๙]     กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้  
๔  จําพวกเปนไฉน ?  คือ  ผูไดฌานบางคนในโลกน้ี  เปนผูฉลาดในการ 
ต้ังจิตม่ันในสมาธิ  แตไมฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ  ๑    บางคน 
ฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ แตไมฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ ๑ 
บางคนไมฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ     และไมฉลาดในความเปน 
ผูฉลาดในสมาธิ ๑   บางคนฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ  และฉลาดใน 
ความเปนผูฉลาดในสมาธิ ๑  ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานท่ีฉลาดในการ 
ต้ังจิตม่ันในสมาธิ    และฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ    นบัวาเปน 
ผูเลิศ  ประเสริฐที่สุด   เปนประธาน  สูงสุด   และดีกวาผูไดฌานทั้ง  ๔ 
จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค  นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ. 
                                         จบ  กลัลิตสูตรที่  ๔ 
 
                       อรรถกถากัลลิสูตรท่ี  ๔ 
 
           บทวา  น  สมาธิสฺมึ   กลฺลิตกุสโฺล  ความวา     ไมฉลาดท่ีจะยังจิต 
ใหราเริงแลวทําใหสามารถ. 
                                  จบ  อรรถกถากลัลิตสูตรที่  ๔ 
 
                                ๕.  อารัมมณสูตร 
 
           [๕๙๐]  กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้ 
๔  จําพวกเปนไฉน ?  คือ  ผูไดฌานบางคนในโลกน้ี เปนผูฉลาดในการ 
ต้ังจิตม่ันในสมาธิ   แตไมฉลาดในอารมณในสมาธิ   ๑      บางคนฉลาด 



ในอารมณในสมาธิ  แตไมฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ  ๑     บางคน  
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ไมฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ   และไมฉลาดในอารมณในสมาธิ   ๑   
บางคนฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิ  และฉลาดในอารมณในสมาธิ  ๑ 
 ใน  ๔  จําพวกนั้น  ผูไดฌานท่ีฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิและฉลาด  
ในอารมณในสมาธิ    นบัวาเปนผูเลิศ    ประเสรฐิที่สุด    เปนประธาน 
สูงสุด  และดีกวาผูไดฌานทั้ง  ๔  จําพวกนั้น  เปรียบเหมือนนมสดเกิด 
จากแมโค  นมสมเกิดจากนมสด   ฯลฯ. 
                                จบ  อารัมมณสูตรท่ี  ๕ 
 
          อรรถกถาอารัมมณสูตรท่ี  ๕  
 
          บทวา   น   สมาธิสมฺึ   อารมฺมณกุสโล   ความวา    ไมฉลาดใน 
อารมณคือกสิณ 
                         จบ  อรรถกถาอารัมมณสูตรที่  ๕ 
 
                                  ๖. โคจรสูตร  
 
        [๕๙๑]    กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้ 
๔  จําพวกเปนไฉน ?  คือ  ผูไดฌานบางคนในโลกน้ี  เปนผูฉลาดในการ 
ต้ังจิตม่ันในสมาธิ   แตไมฉลาดในโคจรในสมาธิ   ๑      บางคนฉลาดใน 
โคจรในสมาธิ แตไมฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิ ๑   บางคนไมฉลาด 
ในการต้ังจิตม่ันในสมาธิ   และไมฉลาดในโคจรในสมาธิ   ๑      บางคน 
ฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิ   และฉลาดในโคจรในสมาธิ   ๑   ใน   ๔ 
จําพวกนั้น ผูที่ไดฌานฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิ และฉลาดในโคจร 
ในสมาธิ  นบัวาเปนผูเลศประเสริฐที่สุด  เปนประธาน  สูงสุด  และดีกวา  
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ผูไดฌานท้ัง  ๔  จําพวกนั้น  เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค  นมสม   
เกิดจากนมสด ฯลฯ.  
                                    จบ  โคจรสูตรที่  ๖ 
 
                อรรถกถาโคจรสูตรท่ี  ๖  
 
           บทวา  น  สมาธิสฺมึ  โคจรกุสโล  ความวา    ไมฉลาดในอารมณ 
ของกรรมฐาน และในที่โคจรเพ่ือภิกษาจาร. 
                           จบ  อรรถกถาโคจรสูตรที่  ๖ 
 
                        ๗.  อภินหีารสูตร  
 
           [๕๙๒]  กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้ 
๔   จําพวกเปนไฉน ?   คือ   ผูไดฌานบางคนในโลกน้ีเปนผูฉลาดในการ 
ต้ังจิตม่ันในสมาธิ  แตไมฉลาดในการบริหารจิตไปในสมาธิ  ๑   บางคน 
ฉลาดในการบริหารจิตไปในสมาธิ     แตไมฉลาดในการต้ังจิตม่ันใน 
สมาธิ   ๑     บางคนไมฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ   และไมฉลาดใน 
การบริหารจิตไปในสมาธิ   ๑     บางคนฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ 
และฉลาดในการบริหารจิตไปในสมาธิ ๑ ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานท่ี 
ฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิ    และฉลาดในการบริหารจิตไปในสมาธิ 
นับวาเปนผูเลิศ ประเสรฐิที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌาน 
๔  จําพวกนั้น  เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค  นมสมเกิดจากนมสด 
ฯลฯ. 
                                   จบ  อภินีหารสูตรที่  ๗  
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           อรรถกถาอภินีหารสูตรท่ี  ๗   
 
           บทวา  น  สมาธิสฺมึ  อภินีหารกุสโล  ความวา    ไมฉลาดท่ีจะนํา 
กรรมฐานใหสูงข้ึนไป.  
                            จบ  อรรถกถาอภินีหารสูตรที่  ๗ 
 
                         ๘.  สักกัจจการีสูตร 
 
           [๕๙๓]   กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้ 
๔  จําพวกเปนไฉน ?  คือ  ผูไดฌานบางคนในโลกน้ี  เปนผูฉลาดในการ 
ต้ังจิตม่ันในสมาธิ    แตไมกระทําความเคารพในสมาธิ    ๑        บางคน 
กระทําความเคารพในสมาธิ    แตไมฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ    ๑ 
บางคนไมฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ     และไมกระทําความเคารพ 
ในสมาธิ  ๑    บางคนฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิ  และกระทําความ 
เคารพในสมาธิ  ๑  ใน  ๔  จําพวกนั้น  ผูไดฌานท่ีฉลาดในการต้ังจิตม่ัน 
ในสมาธิ และกระทําความเคารพในสมาธิ นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด 
เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือน 
นมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด  ฯลฯ. 
                                    จบ  สักกัจจการีสูตรที่    ๘ 
 
           อรรถกถาสักกัจจการีสูตรท่ี  ๘ 
 
           บทวา   น   สมาธิสฺมึ   สกฺกจฺจการี   ความวา    ไมใชผูมีปกติทํา 
โดยเคารพเพื่อทําฌานใหบรรลุอัปปนา. 
                             จบ  อรรถกถาสักกัจจการีสูตรที่  ๘  
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                    ๙.  สาตัจจการีสูตร   
 
           [๕๙๔]    กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้  
๔  จําพวกเปนไฉน ?  คือ  ผูไดฌานบางคนในโลกน้ี  เปนผูฉลาดในการ 
ต้ังจิตม่ันในสมาธิ    แตไมกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ     ๑ 
บางคนกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ     แตไมฉลาดในการ 
ต้ังจิตม่ันในสมาธิ   ๑     บางคนไมฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ   และ 
ไมกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ   ๑      บางคนฉลาดในการ 
ต้ังจิตม่ันในสมาธิ     และกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ     ๑ 
ใน ๔ จําพวกน้ัน  ผูไดฌานท่ีฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ และกระทํา 
ความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ     นบัวาเปนผูเลิศ     ประเสรฐิที่สุด 
เปนประธาน สูงสุดและดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือน 
นมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด  ฯลฯ 
                                   จบ  สาตัจจการีสูตรที่  ๙ 
 
            อรรถกถาสาตัจจการีสูตรท่ี  ๙ 
 
           บทวา    น    สมาธิสฺมึ    สาตจฺจการี    ความวา    ไมใชผูมีปกติ 
ทําอยางติดตอเพ่ือออกจากฌาน คือ ทําเปนบางครั้งบางคราวเทาน้ัน. 
                           จบ  อรรถกถาสาตัจจการีสูตรที่  ๙ 
 
                         ๑๐. สัปปายการีสูตร  
 
           [๕๙๕]  กรุงสาวัตถี.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ผูไดฌาน  ๔  จําพวกนี้ 
๔  จําพวกเปนไฉน ?  คือ  ผูไดฌานบางคนในโลกน้ี  เปนผูฉลาดในการ 



ต้ังจิตม่ันในสมาธิ แตไมกระทําความสบายในสมาธิ  ๑   บางคนกระทํา  
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ความสบายในสมาธิ   แตไมฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ   ๑   บางคน   
ไมฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ  และไมกระทําความสบายในสมาธิ ๑  
บางคนฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิ      และกระทําความสบายใน  
สมาธิ  ๑  ใน  ๔  จําพวกนั้น  ผูไดฌานท่ีฉลาดในการต้ังจิตมั่นในสมาธิ 
และกระทําความสบายในสมาธิ     นับวาเปนเลิศประเสริฐที่สุด     เปน 
ประธาน  สูงสุด  และดีกวาผูไดฌานท้ัง  ๔  จําพวกนั้น  เปรียบเหมือน 
นมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด  ฯลฯ. 
           [๕๙๖]   กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้ 
๔  จําพวกเปนไฉน ?  คือ  ผูไดฌานบางคนในโลกน้ี  เปนผูฉลาดในการ 
เขาสมาธิ   แตไมฉลาดในการต้ังอยูในสมาธิ   ๑     บางคนฉลาดในการ 
ต้ังอยูในสมาธิ   แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ   ๑      บางคนไมฉลาดใน 
การเขาสมาธิ  และไมฉลาดในการต้ังอยูในสมาธิ  ๑     บางคนฉลาดใน 
การเขาสมาธิ   และฉลาดในการต้ังอยูในสมาธิ   ๑  ใน   ๔  จําพวกน้ัน 
ผูไดฌานท่ีฉลาดในการเขาสมาธิ     และท่ีฉลาดในการต้ังอยูในสมาธิ 
นับวาเปนเลิศ  ประเสริฐท่ีสุด  เปนประธาน  สูงสุด  และดีกวาผูไดฌาน 
ทั้ง   ๔   จําพวกนั้น   เปรยีบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค   นมสมเกิดจาก 
นมสด  ฯลฯ.     
           [๕๙๗]   กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้ 
๔   จําพวกเปนไฉน ?   คือ   ผูไดฌานบางคนในโลกน้ีเปนผูฉลาด ในการ 
เขาสมาธิ  แตไมฉลาดในการออกจากสมาธิ  ๑     บางคนฉลาดในการ 
ออกจากสมาธิ   แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ   ๑      บางคนไมฉลาดใน 
การเขาสมาธิ   และไมฉลาดในการออกจากสมาธิ   ๑      บางคนฉลาด 
ในการเขาสมาธิ และฉลาดในการออกจากสมาธิ  ๑   ใน ๔ จําพวกนั้น  
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ผูไดฌานท่ีฉลาดในการเขาสมาธิ     และฉลาดในการออกจากสมาธิ    
นับวาเปนผูเลิศ ประเสรฐิที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌาน 
ทั้ง   ๔   จําพวกนั้น  เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค   นมสมเกิดจาก 
นมสด   ฯลฯ. 
           [๕๙๘]    กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้ 
๔  จําพวกเปนไฉน  คือ  ผูไดฌานบางคนในโลกน้ี  เปนผูฉลาดในการ 
เขาสมาธิ   แตไมฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ   ๑     บางคนฉลาด 
ในความเปนผูฉลาดในสมาธิ  แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ  ๑    บางคน 
ไมฉลาดในการเขาสมาธิ   และไมฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ   ๑ 
บางคนฉลาดในการเขาสมาธิ  และฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ  ๑ 
ใน   ๔    จําพวกนั้น   ผูไดฌานท่ีฉลาดในการเขาสมาธิ    และฉลาดใน 
ความเปนผูฉลาดในสมาธิ นับวาเปนผูเลิศประเสริฐที่สุด เปนประธานสูงสุด  
และดีกวาผูไดฌานท้ัง  ๔  จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค 
นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ. 
           [๕๙๙]    กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้ 
๔   จําพวกเปนไฉน?   คือ   ผูไดฌานบางคนในโลกน้ีเปนผูฉลาดในการ 
เขาสมาธิ  แตไมฉลาดในอารมณในสมาธิ  ๑    บางคนฉลาดในอารมณ 
ในสมาธิ  แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ  ๑     บางคนไมฉลาดในการเขา 
สมาธิ และไมฉลาดในอารมณในสมาธิ ๑  บางคนฉลาดในการเขาสมาธิ 
และฉลาดในอารมณในสมาธิ ๑   ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานท่ีฉลาดใน 
การเขาสมาธิ  และฉลาดในอารมณในสมาธิ  นับวาเปนผูเลิศ  ประเสริฐ 
ที่สุด   เปนประธาน   สูงสุด   และดีกวาผูไดฌานท้ัง   ๔   จําพวกนั้น 
เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค  นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ.  
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           [๖๐๐]   กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้    
๔  จําพวกเปนไฉน?  คือ  ผูไดฌานบางคนในโลกน้ี  เปนผูฉลาดในการ 
เขาสมาธิ   แตไมฉลาดในโคจรในสมาธิ   ๑   บางคนฉลาดในโคจรใน 
สมาธิ  แตไมฉลาดการเขาสมาธิ  ๑    บางคนไมฉลาดในการเขาสมาธิ 
และไมฉลาดในโคจรในสมาธิ   ๑       บางคนฉลาดในการเขาสมาธิ 
และฉลาดในโคจรในสมาธิ   ๑     ใน  ๔  จําพวกนั้น  ผูไดฌานท่ีฉลาด 
ในการเขาสมาธิ  และฉลาดในโคจรในสมาธิ นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐ 
ที่สุด   เปนประธาน   สูงสุด   และดีกวาผูไดฌานท้ัง   ๔   จําพวกนั้น 
เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโคนมสมเกิดจากนมสด  ฯลฯ.  
           [๖๐๑]  กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้ 
๔  จําพวกเปนไฉน ?  คือ  ผูไดฌานบางคนในโลกน้ี  เปนผูฉลาดในการ 
เขาสมาธิ  แตไมฉลาดในการบริหารจิตไปในสมาธิ  ๑    บางคนฉลาด 
ในการบริหารจิตไปในสมาธิ   แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ  ๑   บางคน 
ไมฉลาดในการเขาสมาธิ  และไมฉลาดในการบรหิารจิตไปในสมาธิ  ๑ 
บางคนฉลาดในการเขาสมาธิ  และฉลาดในการบริหารจิตไปในสมาธิ ๑ 
ใน  ๔  จําพวกน้ัน  ผูไดฌานท่ีฉลาดในการเขาสมาธิ  และฉลาดในการ 
บริหารจิตไปในสมาธิ   นับวาเปนผูเลิศ   ประเสรฐิที่สุด   เปนประธาน 
สูงสุดและดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจาก 
แมโค  นมสมเกิดจากนมสด  ฯลฯ. 
           [๖๐๒]  กรุงสาวัตถี.  กอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้ 
๔ จาพวกเปนไฉน?  คือ   ผูไดฌานบางคนในโลกน้ี เปนผูฉลาดในการ 
เขาสมาธิ  แตไมกระทําความเคารพในสมาธิ  ๑    บางคนกระทําความ  
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เคารพในสมาธิ  แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ  ๑     บางคนไมฉลาดใน 
การเขาสมาธิ   และไมกระทําความเคารพในสมาธิ   ๑     บางคนฉลาด    
ในการเขาสมาธิ และกระทําความเคารพในสมาธิ  ๑ ใน ๔ จําพวกนั้น 
ผูไดฌานท่ีฉลาดในการเขาสมาธิ     และกระทําความเคารพในสมาธิ 
นับวาเปนผูเลิศ ประเสรฐิที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌาน 
๔  จําพวกนั้น  เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค  นมสมเกิดจากนมสด 
ฯลฯ. 
           [๖๐๓]  กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้ 
๔  จําพวกเปนไฉน ?  คือ  ผูไดฌานบางคนในโลกน้ี  เปนผูฉลาดในการ 
เขาสมาธิ  แตไมกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ   ๑     บางคน 
กระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ  แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ ๑  
บางคนไมฉลาดในการเขาสมาธิ     และไมกระทําความเพียรเปนไป 
ติดตอในสมาธิ  ๑   บางคนฉลาดในการเขาสมาธิและกระทําความเพียร 
เปนไปติดตอในสมาธิ  ๑  ใน  ๔  จําพวกนั้น  ผูไดฌานท่ีฉลาดในการ 
เขาสมาธิ     และกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ     นบัวาเปน 
ผูเลิศ  ประเสริฐที่สุด  เปนประธาน  สูงสุด  และดีกวาผูไดฌานทั้ง  ๔ 
จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด  ฯลฯ. 
           [๖๐๔]   กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้ 
๔   จําพวกเปนไฉน?    คือ   ผูไดฌานบางคนในโลกน้ี   เปนผูฉลาดใน 
การเขาสมาธิ   แตไมกระทําความสบายในสมาธิ   ๑      บางคนกระทํา 
ความสบายในสมาธิ  แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ  ๑    บางคนไมฉลาด 
ในการเขาสมาธิ  และไมกระทําความสบายในสมาธิ  ๑    บางคนฉลาด 
ในการเขาสมาธิ  และกระทําความสบายในสมาธิ  ๑  ใน  ๔  จําพวกนั้น  
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ผูไดฌานท่ีฉลาดในการเขาสมาธิ     และกระทําความสบายในสมาธิ   
นับวาเปนผูเลิศ ประเสรฐิที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌาน  
ทั้ง   ๔  จําพวกนั้น  เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค   นมสมเกิดจาก 
นมสด  ฯลฯ. 
         [๖๐๕]   กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้ 
๔  จําพวกเปนไฉน ?  คือ  ผูไดฌานบางคนในโลกน้ี  เปนผูฉลาดในการ 
ต้ังอยูในสมาธิ   แตไมฉลาดในการออกในสมาธิ   ๑     บางคนฉลาดใน 
การออกในสมาธิ   แตไมฉลาดในการต้ังอยูในสมาธิ   ๑      บางคนไม 
ฉลาดในการต้ังอยูในสมาธิ และไมฉลาดในการออกในสมาธิ ๑  บางคน 
ฉลาดในการต้ังอยูในสมาธิ     และฉลาดในการออกในสมาธิ     ๑    ใน 
๔    จําพวกนั้น   ผูไดฌานท่ีฉลาดในการต้ังอยูในสมาธิ    และฉลาดใน 
การออกในสมาธิ   นับวาเปนเลิศ  ประเสริฐที่สุด  เปนประธาน  สูงสุด 
และดีกวาผูไดฌานท้ัง  ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค 
นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ. 
         [๖๐๖]    กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้ 
๔  จําพวกเปนไฉน?  คือ  ผูไดฌานบางคนในโลกน้ี  เปนผูฉลาดในการ 
ออกในสมาธิ แตไมฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ ๑   บางคนฉลาด 
ในความเปนผูฉลาดในสมาธิ     แตไมฉลาดในการออกในสมาธิ    ๑ 
บางคนไมฉลาดในการออกในสมาธิ     และไมฉลาดในความเปนผูฉลาด 
ในสมาธิ   ๑       บางคนฉลาดในการออกในสมาธิ   และฉลาดในความ 
เปนผูฉลาดในสมาธิ  ๑  ใน  ๔  จําพวกนั้น  ผูไดฌานท่ีฉลาดในการออก 
ในสมาธิ     และฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ     นับวาเปนผูเลิศ 
ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานท้ัง ๔ จําพวกนั้น 
เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ.  
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           [๖๐๗]   กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้   
๔ จําพวกเปนไฉน?  คือ  ผูไดฌานบางคนในโลกน้ี เปนผูฉลาดในความ  
เปนผูฉลาดในสมาธิ   แตไมฉลาดในอารมณในสมาธิ  ๑   บางคนฉลาด 
ในอารมณในสมาธิ แตไมฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ ๑  บางคน 
ไมฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ และไมฉลาดในอารมณในสมาธิ ๑ 
บางคนฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ     และฉลาดในอารมณใน 
สมาธิ ๑ ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานท่ีฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ 
และฉลาดในอารมณในสมาธิ    นับวาเปนผูเลิศ    ประเสริฐที่สุด    เปน 
ประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานท้ัง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสด 
เกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด  ฯลฯ. 
           [๖๐๘]  กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้ 
๔   จําพวกเปนไฉน?    คือ   ผูไดฌานบางคนในโลกน้ี   เปนผูฉลาดใน 
อารมณในสมาธิ   แตไมฉลาดในโคจรในสมาธิ   ๑      บางคนฉลาดใน 
โคจรในสมาธิ  แตไมฉลาดในอารมณในสมาธิ  ๑    บางคนไมฉลาดใน 
อารมณในสมาธิ   และไมฉลาดในโคจรในสมาธิ   ๑     บางคนฉลาดใน 
อารมณในสมาธิ   และฉลาดในโคจรในสมาธิ   ๑   ใน   ๔   จําพวกนั้น 
ผูไดฌานท่ีฉลาดในอารมณในสมาธิ     และฉลาดในโคจรในสมาธิ 
นับวาเปนผูเลิศ ประเสรฐิที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌาน 
ทั้ง   ๔  จําพวกนั้น  เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค   นมสมเกิดจาก 
นมสด  ฯลฯ. 
           [๖๐๙]  กรุงสาวัตถี.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ผูไดฌาน  ๔  จําพวกนี้ 
๔  จําพวกเปนไฉน?  คือ  ผูไดฌานบางคนในโลกน้ี เปนผูฉลาดในโคจร 
ในสมาธิ  แตไมฉลาดในการบริหารจิตไปในสมาธิ  ๑     บางคนฉลาด  
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ในการบริหารจิตไปในสมาธิ  แตไมฉลาดในโคจรในสมาธิ  ๑    บางคน   
ไมฉลาดในโคจรในสมาธิ  และไมฉลาดในการบรหิารจิตไปในสมาธิ ๑ 
บางคนฉลาดในโคจรในสมาธิ และฉลาดในการบริหารจิตไปในสมาธิ ๑  
ใน ๔  จําพวกนั้น ผูไดฌานท่ีฉลาดในโคจรในสมาธิ และฉลาดในการ 
บริหารจิตไปในสมาธิ   นับวาเปนผูเลิศ   ประเสรฐิที่สุด    เปนประธาน 
สูงสุด และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจาก 
เเมโค นมสมเกิดจากนมสด  ฯลฯ. 
           [๖๑๐] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้ 
๔  จําพวกเปนไฉน?  คือ  ผูไดฌานบางคนในโลกน้ี  เปนผูฉลาดในการ 
บริหารจิตไปในสมาธิ  แตไมกระทําความเคารพในสมาธิ  ๑    บางคน 
กระทําความเคารพในสมาธิ  แตไมฉลาดในการบริหารจิตไปในสมาธิ  ๑ 
บางคนไมฉลาดในการบริหารจิตไปในสมาธิ     และไมกระทําความ 
เคารพในสมาธิ  ๑       บางคนฉลาดในการบริหารจิตไปในสมาธิ   และ 
กระทําความเคารพในสมาธิ  ๑    ใน  ๔  จําพวกนั้น  ผูไดฌานท่ีฉลาด 
ในการบริหารจิตไปในสมาธิ   และกระทําความเคารพในสมาธิ   นับวา 
เปนผูเลิศ   ประเสริฐที่สุด   เปนประธาน   สูงสุด   และดีกวาผูไดฌาน 
ทั้ง  ๔  จําพวกนั้น  เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค  นมสมเกดิจาก 
นมสด ฯลฯ. 
           [๖๑๑]  กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้ 
๔  จําพวกเปนไฉน?    คือ  ผูไดฌานบางคนในโลกน้ี  เปนผูกระทําความ 
เคารพในสมาธิ     แตไมกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ     ๑ 
บางคนกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ     แตไมกระทําความ 
เคารพในสมาธิ   ๑        บางคนไมกระทําความเคารพในสมาธิ    และ  
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ไมกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ    ๑         บางคนกระทํา      
ความเคารพในสมาธิ   และกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ   ๑ 
ใน  ๔  จําพวกน้ัน  ผูไดฌานท่ีกระทําความเคารพในสมาธิ  และกระทํา 
ความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ    นบัวาเปนผูเลิศ     ประเสรฐิที่สุด 
เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือน 
นมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด  ฯลฯ. 
           [๖๑๒]  กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้ 
๔   จําพวกเปนไฉน?    คือ   ผูไดฌานบางคนในโลกน้ี   เปนผูกระทํา 
ความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ   แตไมกระทําความสบายในสมาธิ  ๑  
บางคนกระทําความสบายในสมาธิ     แตไมกระทําความเพียรเปนไป 
ติดตอในสมาธิ  ๑     บางคนไมกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ 
และไมกระทําความสบายในสมาธิ    ๑        บางคนกระทําความเพียร 
เปนไปติดตอในสมาธิ และกระทําความสบายในสมาธิ ๑ ใน ๔ จําพวก 
นั้น    ผูไดฌานท่ีกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ    และกระทํา 
ความสบายในสมาธิ นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด 
และดีกวาผูไดฌานท้ัง  ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค 
นมสมเกิดจากนมสด    เนยขนเกิดจากนมสม    เนยใสเกิดจากเนยขน 
หัวเนยใสเกิดจากเนยใส  หัวเนยใสเขากลาววาเปนเลิศ ฉันใด  ผูไดฌาน 
ที่กระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ      และกระทําความสบายใน 
สมาธิ  ก็นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด  และดีกวา 
ผูไดฌานท้ัง ๔ จําพวกนั้น ฉันนั้นเหมือนกัน. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ีจบลงแลว  
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ภิกษุเหลาน้ันดีใจชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ฉะน้ีแล.   
                                 จบ  สัปปายการีสูตร 
                     (สูตรอีก  ๕๐ สูตร พึงใหพิสดารโดยนัยนี้) 
                                     จบ  สมาธิสังยุต 
 
       อรรถกถาสัปปายการีสูตรท่ี  ๑๐  
 
           บทวา   น   สมาธิสฺมึ   สปฺปายการี   ความวา    ไมสามารถจะ 
ทําธรรมที่เปนสัปปายะ คือเปนอุปการะแกสมาธิใหบริบูรณได. 
                      จบ  อรรถกถาสัปปายการีสูตรที่  ๑๐ 
 
           ตอจากน้ีไป  พระผูมีพระภาคเจาตรัสจตุกกะไว (โดย)  ประกอบ 
เขากับบททั้งหลาย    มีสมาบัติเปนตน.    เนื้อความของจตุกกะเหลาน้ัน 
พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล.     สวนสมาธิสังยุตในวรรคน้ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยเปนโลกิยฌานเทาน้ันแล                   
                                  จบ  อรรถกถาสมาธิสังยุต 
 

         อรรถกถาขันธวารวรรค  คัมภีรสังยุตตนิกาย 
   ช่ือสารัตถปกาสินี  จบบรบิูรณดวยประการฉะนี้ 
                     จบ  อรรถกถาสังยุตตนิกาย  ขันธวารวรรค  
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                           รวมพระสูตรทีม่ีในสังยตุน้ี  คือ    

           ๑.  สมาธิสมาปตติสูตร  ๒. ฐติิสูตร  ๓. วฏุฐานสูตร  ๔. กัลลิตสูตร 
๕.  อารมัมณสูตร  ๖.   โคจรสูตร  ๗.  อภินหีารสูตร  ๘.  สักกจัจการีสูตร 
๙.   สาตัจจการีสูตร  ๑๐.  สัปปายการสูตร.                                         
                                           จบ  ขันธวารวรรคสังยุต 

               รวมวรรคที่มีในขันธวารวรรคสังยุตน้ี  คือ 
           ๑.  นกุลปตุวรรค ๒. อนิจจวรรค ๓. ภารวรรค  ๔. นตุมหากวรรค 
๕.  อัตตทีปวรรค  รวม  ๕  วรรค  เรยีกวามูลปณฌาสก  ๖.  อปุายวรรค 
๗.  อรหันตวรรค   ๘.   ขัชชนียวรรค    ๙.   เถรวรรค   ๑๐.   ปุปผวรรค 
รวม ๕ วรรค พระสัมพุทธเจาผูฉลาดทรงประกาศวา  เปนมัชฌิมปณณาสก 
๑๕. อันตวรรค   ๑๒. ธรรมกถิกวรรค  ๑๓. อวิชชาวรรค  ๑๔. กกุกุฬวรรค 
๑๕.  ทิฏฐิวรรครวม  ๕  วรรค  ทานเรียกวา  จุลลปณณาสก และเรียกวา 
เปนนิบาต. 

                             ในขนัธวารวรรคมี  ๑๓  สังยุต  คอื 
           ๑. ขันธสังยุต  ๒.  ราธสังยุต  ๓.  ทิฏฐิสังยุต  ๔. โอกกันติสังยุต 
๕.  อุปปาทสังยุต  ๖.  กิเลสสังยุต   ๗.   สารีปุตตสังยุต  ๘.  นาคสังยุต 
๙.  สุปณณสงัยุต  ๑๐. คันธัพพกายสังยุต   ๑๐. วลาหกสังยุต  ๒. วัจฉ- 
โคตตสังยุต   ๑๓.  สมาธิสังยุต  ฉะนีแ้ล.                                             


