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                                      ๒. เวทนาสังยุต  
 
                                  ปฐมกสคาถวรรคที่ ๑ 
 
                                           ๑.  สมาธิสตูร 
 
                  วาดวยผูมีจิตต้ังมั่นรูเหตุเกิดและดับแหงเวทนา 
 
           [๓๕๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เวทนา ๓ เหลาน้ี   เวทนา ๓  เปน 
ไฉน  คือ  สขุเวทนา   ทุกขเวทนา  อทุกขมสุขเวทนา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
เวทนา  ๓ เหลาน้ีแล. 
           [๓๖๐]   สาวกของพระพุทธเจามีจิตมั่นคงดีแลว    ม ี
              สมัปชัญญะ    มสีติ   ยอมรูชดัซ่ึงเวทนาและเหตุ 
              เกิดแหงเวทนาท้ังหลาย      อนึ่งเวทนาเหลาน้ีจะ 
              ดับไปในท่ีใด  ยอมรูชัดซ่ึงท่ีนั้น  ( คือนิพพาน ) 
              และทางดําเนินใหถึงความส้ินไปแหงเวทนาเหลา  
              นั้น   เพราะส้ินเวทนา    ภิกษุเปนผูหมดความหิว 
              ปรนิิพพานแลว. 
                                           จบ สมาธิสูตรที่ ๑  
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                                         เวทนาสังยุต 
 
                                     ปฐมกสคาถวรรคที่ ๑ 
 
                                     อรรถกถาสมาธิสูตรท่ี ๑  
 
           พึงทราบวินิจฉัยในสมาธิสูตรที่ ๑   แหงสหคาถาวรรค๑ในเวทนา 
สังยุต   ดังตอไปนี้. 
           บทวา   สมาหิโต    ความวา  มีจิตต้ังม่ันดวยอุปจาร     หรือดวย 
อัปปนา.   บทวา  เวทนา  จ  ปชานาติ   ความวา   สาวกของพระพุทธเจา 
ยอมรูชัดเวทนาดวยสามารถแหงทุกขสัจ.    บทวา     เวทนานฺจ   สมฺภว 
ความวา  ยอมรูชัดเหตุเกิดแหงเวทนาเหลาน้ันแล  ดวยสามารถแหงสมุทย- 
สัจ.   บทวา   ยตฺถ  เจตา  ความวา   เวทนาเหลาน้ี     จะดับในนิพพานใด- 
ยอมรูชัด  ซึ่งนิพพานน้ัน   ดวยสามารถแหงนิโรธสัจ.   บทวา  ขฺยคามิน 
ความวา  ยอมรูชัดทางดําเนินใหถึงความส้ินไปแหงเวทนาเหลานั้นแล ดวย 
สามารถแหงมรรคสัจ.   บทวา   นิจฺฉาโต   ปรินิพฺพุโต  ความวา   ภิกษุผู 
หมดตัณหา  ปรินิพพานแลวดวยความดับกิเลส.   ในพระสูตรนี้  พระผูม ี
พระภาคเจาตรัสเวทนาอันเที่ยวไปในการพิจารณาดวยประการดังน้ี.   ตรัส 
สมณะและวิปสสนาดวยบททั้งสองในคาถาท้ังหลาย.     ตรัสสัจจะ   ๔ ดวย 
บทที่เหลือ  การกําหนดธรรมเปนไปในภูมิ  ๔ อันรวบรวมธรรมไวทั้งหมด  
ก็ไดตรัสไวในพระสูตรนี้ดวยประการฉะน้ี. 
                                  จบ อรรถกถาสมาธิสูตรที่ ๑ 
๑. บาลี เปน ปฐมสคาถวรรค  
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                                     ๒. สขุสูตร 
 
วาดวยผูรูวาเวทนาเปนทุกขยอมหมดความยินดีในเวทนา  
 
           [๓๖๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เวทนา ๓ เหลาน้ี   เวทนา ๓  เปน 
ไฉน  คือ  สขุเวทนา  ทุกขเวทนา  อทุกขมสุขเวทนา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เวทนา  ๓   เหลาน้ีแล. 
           [๓๖๒]   ความเสวยอารมณอยางใดอยางหนึ่ง    เปน 
              สขุก็ตาม  เปนทกุขก็ตาม  ไมใชทุกขไมใชสุขก ็
              ตาม ทั้งท่ีเปนภายในท้ังท่ีเปนภายนอกอยู ภิกษ ุ
              รูวา  เวทนานี้เปนทุกข  มีความพินาศเปนธรรมดา 
              มีความทําลายเปนธรรมดา   ถูกตองความเสื่อมไป 
              อยู  ยอมคลายความยินดีในเวทนาเหลาน้ัน  ดวย 
              ประการอยางน้ี. 
                                         จบ สุขสูตรที่ ๒ 
 
                                 อรรถกถาสุขสูตรที่ ๒ 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในสุขสูตรที่  ๒  ดังตอไปนี้. 
           บทวา  อทุกขฺมสุข  สห  ไดแก  มิใชทุกขมิใชสุข  พรอมดวยสุข 
และทุกข  บทวา อชฺฌตฺตฺจ พิหิทฺธา จ ความวา ของตนและของคนอ่ืน. 
บทวา  โมสธมฺม  คือมีความพินาศเปนสภาพ.  บทวา  ปโลกิน  คือทําลาย 
มีความแตกเปนสภาพ.  บทวา  ผุสฺส  ผุสฺส  วย  ผุสฺส  ความวา  ถูกตอง  
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ความเสื่อมเพราะถูกตองดวยญาณ.   บทวา  เอว  ตตฺถ  วิรชฺชติ  ความวา 
ยอมคลายความยินดี ในเวทนาเหลาน้ัน  ดวยประการอยางนี้. ในพระสูตร  
แมนี้     ตรัสเวทนาอันเท่ียวไปในการพิจารณา    ตรัสการถูกตองดวยญาณ 
ในคาถาท้ังหลาย. 
                                  จบ อรรถกถาสุขสูตรที่ ๒ 
 
                                  ๓.  ปหานสูตร 
 
                 วาดวยพึงละราคานุสัยเปนตนในเวทนา ๓ 
 
           [๓๖๓]   ตูกอนภิกษุทั้งหลาย  เวทนา  ๓  เหลาน้ี   เวทนา ๓ เปน 
ไฉน  คือ  สขุเวทนา  ทุกขเวทนา  อทุกขมสุขเวทนา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เธอทั้งหลายพึงละราคานุสัยในสุขเวทนา    พึงละปฏิฆานุสัยในทุกขเวทนา 
พึงละอวิชชานุสัยในอทุกขมสุขเวทนา     เพราะเหตุที่ภิกษุละราคานุสัยใน 
สุขเวทนา    ละปฏิฆานุสัยในทุกขเวทนา    ละอวิชชานุสัยในอทุกขมสุข- 
เวทนา    ภิกษุนี้เราเรียกวา   เปนผูไมมีราคานุสัย    มีความเห็นชอบ    ตัด 
ตัณหาไดเด็ดขาด    เพิกถอนสังโยชนไดแลว   ไดกระทําท่ีสุดแหงทุกขแลว 
เพราะละมานะไดโดยชอบ. 
            [๓๖๔] ราคานุสัยน้ัน    ยอมแกภิกษุผูเสวยสุข 
              เวทนาไมรูสึกตัวอยู     มีปกติไมเห็นธรรมเปน 
              เครือ่งสลัดออก ปฏิฆานุสัยยอมมีแกภิกษผูุเสวย 
              ทุกขเวทนา  ไมรูสึกตัว   มีปกติไมเห็นธรรมเปน 
              เครือ่งสลัดออก    บุคคลเพลดิเพลินอทุกขมสขุ-  
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                   เวทนาซึ่งมีอยู    อันพระผูมีพระภาคเจาผูมีปญญา 
              ประดุจปฐพีทรงแสดงแลว    ยอมไมหลดุพนไป  
              จากทุกขเลย     เพราะเหตุที่ภิกษุผูมีความเพียร  
              ละทิ้งเสียไดดวยสัมปชัญญะ      เธอชื่อวาเปน 
              บณัฑิตยอมกําหนดรูเวทนาท้ังปวง  ครั้นกาํหนด 
              รูเวทนาแลว       เปนผูหาอาสวะมิไดในปจจุบัน 
              ต้ังอยูในธรรมถึงท่ีสุดเวท   เมื่อตายไป    ยอมไม 
              เขาถึงความนับวา   เปนผูกําหนัด  ขัดเคือง  เปน 
              ผูหลง  ดังน้ี. 
                                    จบ ปหานสูตรที่ ๓ 
 
                          อรรถกถาปหานสูตรท่ี ๓ 
  
           พึงทราบวินิจฉัยในปหานสูตรที่  ๓  ดังตอไปนี้. 
           บทวา   อจฺเฉชฺช  ตยฺห   ความวา  ตัดตัณหาแมทั้งปวงไดเด็ดขาด 
แลว.   บทวา   นิวตฺตยิ   สฺโชน   ความวา   เพิกถอนสังโยชนทั้ง  ๑๐ 
อยางไดแลว คือไดทําใหหมดมูล.  บทวา สมฺมา คือโดยเหตุ คือโดยการณ. 
บทวา   มานาภิสมยา    ความวา    เพราะเห็นและละมานะเสียได   ดวยวา 
อรหัตตมรรค ยอมเห็นซึ่งมานะดวยสามารถแหงกิจ.  นี้จัดเปนการละมานะ 
นั้นดวยทัสสนะ.  สวนมานะน้ันอันอรหัตมรรคนั้นเห็นแลว     ยอมละได 
ทันทีเหมือนชีวิตของสัตวอันบุคคลเห็นละไดดวยสามารถทิฏฐิฉะนั้น.นี้ จัด 
เปนการละมานะน้ันดวยปหานะ. บทวา อนฺตมาสิ ทุกฺขสฺส ทานอธิบาย  
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วาที่สุด  ๔  เหลาน้ี ใด  คือท่ีสุดมีเขตแดนเปนที่สุด      ทานกลาวอยางนี้วา  
เครื่องผูกกาย   ยอมคร่ําคราเปนที่สุด   หรือมีความสดสวยเปนที่สุดดังน้ี  ๑ 
ที่สุดแหงความลามกพระองคตรัสอยางนี้วา   นี้เปนที่สุดแหงชีวิต   นะภิกษุ 
ทั้งหลายดังนี้   ๑  สวนสุดทานกลาวอยางนี้วา   กายของตนมีที่สุดอยางหน่ึง 
ดังน้ี  ๑  สวนสุดทานกลาวอยางนี้วา   นั้นแลเปนทีสุ่ดแหงทุกข   เพราะสิ้น 
ปจจัยทั้งหมดดังน้ี   ๑  ในท่ีสุด ๔ เหลาน้ัน   ภิกษุไดทําท่ีสุดกลาวคือสวน 
ที่ ๔ แหงวัฏฏทุกขทั้งหมดน้ันแล  คือไดทําการเพ่ือกําหนด การท่ีกําหนดไว 
คือไดทําทุกขเหลือเพียงรางกายเปนท่ีสุดดังน้ี. 
           บทวา   สมฺปชฺเน  นิพฺพาติ  ไดแก  ยอมละเสียไดดวยสัมป- 
ชัญญะ   บทวา สขย  นูเปติ  ความวา  ยอมไมเขาถึงบัญญัติวาเปนผูกําหนัด 
ขัดเคือง   เปนผูหลงดังน้ี    เธอละบัญญัตินั้นไดแลว  ไดชื่อวามหาขีณาสพ. 
อารัมมณานุสัยตรัสไวแลวในพระสูตรนี้แล. 
                            จบ อรรถกถาปหานสูตรที่ ๓ 
 
                                   ๔.  ปาตาลสูตร 
 
                    วาดวยผูไมปรากฏและปรากฏในบาดาล 
 
           [๓๖๕]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปุถชุนผูไมไดสดับแลว   ยอมพูด 
อยางนี้วา    ในมหาสมุทรมีบาดาล     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปุถชุนผูไมได 
สดับแลว  ยอมพูดวาจาอันไมมีอันไมปรากฏอยางน้ีวาในมหาสมุทรมีบาดาล 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    คําวา   บาดาล  นี้เปนชื่อของทุกขเวทนาท่ีเปนไปใน 
สรีระแล    ปถุุชนผูไมไดสดับถูกทุกขเวทนาอันเปนไปในสรีระถูกตองแลว  
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ยอมเศราโศก ลําบาก  ร่ําไร  ทุบอกคร่ําครวญยอมถึงความงมงาย   ปถุุชนผู 
ไมไดสดับนี้  เรากลาววา  ไมปรากฏในบาดาล   ทัง้หย่ังไมถึงอีกดวย   สวน  
อริยสาวกผูสดับแลว    ถกูทุกขเวทนาอันเปนไปในสรีระถูกตอง     ยอมไม 
เศราโศก  ไมลําบาก  ไมร่าํไร   ไมทุบอกคร่ําครวญ   ยอมไมถงึความงมงาย 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกผูสดับแลวน้ี    เรากลาววา   ยอมปรากฏใน 
บาดาล    ทั้งหยั่งถึงอีกดวย. 
              [๓๖๖]   นรชนใดถูกทุกขเวทนาเหลาน้ี   อนัเปนไป 
              ในสรีระเครื่องนําชีวิตเสีย    บังเกิดขึ้น   ถูกตอง 
              แลว  อดกลั้นไมได  ยอมหว่ันไหว  เปนผูทุรพล 
              กําลงันอย  ยอมคร่ําครวญ  ร่าํไร  นรชนนัน้ยอม 
              ไมปรากฏในบาดาล  ทั้งหยั่งไมถึงอีกดวย   สวน 
              นรชนใดถูกทุกขเวทนาเหลาน้ี  อันเปนไปในสร-ี 
              ระ   เครื่องนําชีวิต  บังเกิดขึ้น  ถูกตอง  อดกล้ัน 
              ไวได    ยอมไมหว่ันไหว    นรชนนั้นแล    ยอม 
              ปรากฏในบาดาล  ทั้งหยั่งถึงอีกดวย. 
                            จบ ปาตาลสูตรที่ ๔ 
 
                   อรรถกถาปาตาลสุตรท่ี ๔ 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในปาตาลสูตรที่   ๔   ดังตอไปนี้. 
           บทวา    ปาตาโล    ชื่อวาบาดาล   เพราะอรรถวา    อยาปรารถนา 
เพ่ือตกไป   ในที่นี้   ยอมไมมีที่อาศัย.  บทวา   อสนฺต  อสวิชชมาน ไดแก  
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วาจาไมมี  ไมปรากฏ.   บทวา   เอว  วาจ  ภาสติ  ความวา   ปถุุชน   ยอม 
พูดอยางนี้วา  ในมหาสมุทรมีบาดาล.   ก็บาดาลน้ัน   คลายเหวในมหานรก  
ยอมมีในที่ตกแหงนํ้าซ่ึงเปนปากนํ้าเชี่ยว   แหงมหาสมุทร   พุงไปดวยความ 
เร็ว   จดจักรวาล    หรือภูเขาสิเนรุแลว    ก็พุงข้ึน   แมประมาณหนึ่งโยชน 
สองโยชน.   หรือสิบโยชนแลว   กต็กลงในมหาสมุทรอีก.  น้ําใด   เขาเรียก 
กันในโลกวา    ปากนํ้าเชี่ยว    ปุถชุนยอมพูดอยางนี้     หมายถงึนํ้าน้ัน.   ก ็
เพราะในนํ้าแหงมหาสมุทรน้ันเปนที่อยูอาศัยอันสบายของปลา      เตา 
เทพยดาและยักษเห็นปานนั้นฉะน้ัน.   ชื่อวา   ยอมพูดวาจานั้น ๆ อันไมมี 
ปรากฏ.     กเ็พราะพวกปุถุชนทั้งปวง     ยอมไมสามารถเพ่ือจะดํารงอยูดวย 
ทุกขเวทนาอันเปนไปในสรีระได.  ฉะน้ัน  พระองค  ทรงแสดงวา  นี้แหละ 
บาดาลดังนี้ ดวยความหมายวา    ไมควรเพ่ือตกไป       จึงตรัสคําเปนอาทิวา 
สารีริกาน  โข  เอต  ภิกขฺเว.  บทวา  ปาตาเล  น  ปจฺจุฏาติ  คือ ไมตอง 
อยูแลวในบาดาล.   บทวา  คาธ  คือ   ที่อยูอาศัย. 
           บทวา    กนฺทติ   ความวา    ยอมคร่ําครวญบนเพอร่ําไรตลอดกาล. 
บทวา  ทุพฺพโล  คือมีญาณทุรพล.  บทวา  อปฺปถามโก    ความวา ชื่อวามีกําลัง 
นอย   เพราะกําลังแหงญาณท่ีนอย.  เพราะอริยสาวกในสูตรนี้   เปนโสดาบัน 
ความจริง   อริยสาวกผูโสดาบัน มีหนาท่ีในขอน้ี .  ฝายโยคาวจรผูมีวิปสสนา 
แกกลาคือความรูเฉียบแหลมเปนผูสามารถดํารงอยูได     ไมดิน้รนไปตาม 
เวทนาอันเกิดข้ึนแลวไดเหมือนกัน. 
                               จบ อรรถกถาปาตาลสูตรที่ ๔  
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                               ๕.  ทัฏฐัพพสูตร 
 
         วาดวยพึงเห็นเวทนา ๓ โดยความเปนทุกขเปนตน  
 
           [๓๖๗ ]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เวทนา ๓ เหลาน้ี   เวทนา ๓ เปน 
ไฉนคือ   สุขเวทนา   ทุกขเวทนา   อทุกขมสุขเวทนา   ภิกษุทัง้หลาย  พึง 
เห็นสุขเวทนา  โดยความเปนทุกข   พึงเห็นทุกขเวทนาโดยความเปนลูกศร 
พึงเห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความเปนของไมเที่ยง    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เพราะ เหตุที่ภิกษุเห็นสุขเวทนาโดยความเปนทุกข     เห็นทุกขเวทนาโดย 
ความเปนลูกศร เห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความเปนของไมเที่ยง ภิกษุนี้เรา 
กลาววา    มคีวามเห็นโดยชอบ   ตัดตัณหาไดเด็ดขาด    เพิกถอนสังโยชน 
ไดแลว   ไดกระทําท่ีสุดแหงทุกขแลว   เพราะละมานะได   โดยชอบ. 
              [๓๖๘]  ถาภิกษใุดเห็นสุขโดยความเปนทุกข   เห็น 
              ทุกขโดยความเปนลูกศร    เห็นอทุกขมสุขซึ่งมี  
              อยูนั้นโดยความเปนของไมเท่ียง   ภิกษนุั้นเปนผู 
              เห็นโดยชอบ     ยอมกําหนดรูเวทนาท้ังหลายได 
              ครัน้กําหนดรูเวทนาแลว   เปนผูหาอาสวะมีไดใน 
              ปจจุบัน  คงอยูในธรรม  ถึงท่ีสุดเวทนา  เมื่อตาย    
              ไปยอมไมนับวาเปนผูกําหนัด   ขัดเคือง    เปนผู 
              งมงาย.                     
                             จบ ทัฏฐัพพสูตรที่  ๕  
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                        อรรถกถาทัฏฐัพพสูตรท่ี ๕ 
 
          พึงทราบวินิจฉัยในทัฏฐัพพสูตรที่  ๕ ดังตอไปนี้.  
          บทวา  ทุกฺขโค  ทฏพฺพา  ความวา   พึงเห็นโดยความเปนทุกข 
ดวยอํานาจความเปลี่ยนแปลง.   บทวา  สลฺลโต  ความวา  สวนทุกขพึง 
เห็นวาเปนลูกศรดวยอรรถวาเปนเครื่องแทง.   บทวา  อนิจฺจโต   ความวา 
พึงเห็นอทุกขมสุขโดยความเปนของไมเที่ยง โดยอาการมีแลวก็ไมมี.  บทวา 
อทฺท  คือ   ไดเห็นแลว.  บทวา  สนฺต  คือ  มีอยูเปนภาพ. 
                          จบ อรรถกถาทัฏฐัพพสูตรที่ ๕ 
 
                                   ๖.  สัลลัตถสูตร 
 
                          วาดวยเวทนาเปรียบดวยลูกศร 
 
           [๓๖๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปุถุชนผูไมไดสดับแลว  ยอมเสวย 
สุขเวทนาบาง   ทุกขเวทนาบาง  อทุกขมสุขเวทนาบาง  อริยสาวกผูไดสดับ 
แลว    กย็อมเสวยสุขเวทนาบาง    ทุกขเวทนาบาง    อทุกขมสุขเวทนาบาง 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในชน  ๒  จําพวกน้ัน  อะไรเปนความพิเศษ   เปน 
ความแปลก  เปนเครื่องทําใหตางกัน  ระหวางอริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชน 
ผูไมไดสดับ    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ธรรม 
ทั้งหลายของพวกขาพระองคมีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน  ฯลฯ พระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ปถุุชนผูไมไดสดับ    อัน 
ทุกขเวทนาถูกตองแลว   ยอมเศราโศก   ร่ําไร   รําพัน    ทุบอกคร่ําครวญ  
ยอมถึงความงมงาย   เขายอมเสวยเวทนา  ๒  อยาง   คือเวทนาทางกายและ 
เวทนาทางใจ.  
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           [๓๗๐]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เปรียบเหมอืนนายขมังธนู   พึงยิง  
บุรุษดวยลูกศร   ยิงซ้ําบุรุษน้ันดวยลูกศรดอกท่ี  ๒  อีก   ก็เม่ือเปนอยางนี้  
บุรุษน้ันยอมเสวยเวทนาเพราะลูกศร   ๒   อยาง   คือ   ทางกายและทางใจ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไ ดสดับ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  อันทุกขเวทนา 
ถูกตองแลว   ยอมเศราโศก   ร่ําไร   รําพัน   ทุบอกคร่ําครวญ  ยอมถึงความ 
งมงาย  เขายอมเสวยเวทนา  ๒  อยาง  คือ  เวทนากางกายและเวทนาทางใจ 
อน่ึง เขาเปนผูมีความขัดเคืองเพราะทุกขเวทนาน้ัน  ปฏิฆานุสัยเพราะทุกข- 
เวทนาน้ัน   ยอมนอนตามเขาผูมีความขัดเคืองเพราะทุกขเวทนา   เขาเปน 
ผูอันทุกขเวทนาถูกตองแลว ยอมเพลิดเพลินกามสุข   ขอน้ันเพราะเหตุอะไร 
เพราะปุถุชนผูไมไดสดับ      ยอมไมรูอุบายเครื่องสลัดออกจากทุกขเวทนา 
นอกจากกามสุข    และเม่ือเขาเพลิดเพลินกามสุขอยู    ราคานุสัยเพราะสุข- 
เวทนาน้ันยอมนอนเนื่อง   เขายอมไมรูเหตุเกิด  ความดับ  คุณ โทษ  และ 
อุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงเวทนาเหลาน้ัน   ตามความเปนจริง   เมื่อเขา 
ไมรูเหตุเกิด    ความดับ    คุณ    โทษ    และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหง 
เวทนาเทาน้ัน   ตามความเปนจริง   อวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนา 
ยอมนอนเนื่อง  เขายอมเสวยสุขเวทนา  เปนผูประกอบดวยกิเลสเสวยสุข- 
เวทนาน้ัน  ยอมเสวยทุกขเวทนา  เปนผูประกอบดวยกิเลสเสวยทุกขเวทนา 
นั้น  และยอมเสวยอทุกขมสุขเวทนา เปนผูประกอบดวยกิเลสเสวยทุกข- 
มสุขเวทนาน้ัน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปุถชุนผูไมไดสดับนี้     เราเรียกวา 
เปนผูประกอบดวยชาติ  ชรา  มรณะ   โสกะ   ปริเทวะ   ทุกข   โทมนัส 
และอุปายาส   เรากลาววา   เปนผูประกอบดวยทุกข.  
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           [๓๗๑]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ฝายอริยสาวกผูไดสดับ   อันทุกข-  
เวทนาถูกตองแลวยอมไมเศราโศก ไมร่ําไร ไมรําพัน ไมทุบอกคร่ําครวญ 
ไมถึงความงมงาย     เธอยอมเสวยเวทนาทางกายอยางเดียว      ไมไดเสวย 
เวทนาทางใจ. 
           [๓๗๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เปรียบเหมือนนายขมังธนูพึงยิง 
บุรุษดวยลูกศร  ยิงซ้ําบุรุษน้ันดวยลูกศรดอกท่ี ๒ ผิดไป  ก็เม่ือเปนอยางนี้  
บุรุษน้ันยอมเสวยเวทนาเพราะลูกศรดอกเดียว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริย- 
สาวกผูไดสดับ   ก็ฉันนั้นเหมือนกัน   ผูอันทุกขเวทนาถูกตองแลว  ยอมไม 
เศราโศก   ไมร่ําไร    ไมรําพัน    ไมทุบอกคร่ําครวญ    ไมถึงความงมงาย  
เธอยอมเสวยเวทนาทางกายอยางเดียว     ไมไดเสวยเวทนาทางใจ      อน่ึง 
เธอยอมไมมีความขัดเคืองเพราะทุกขเวทนาน้ัน      ปฏิฆานุสัยเพราะทุกข-  
เวทนาน้ัน ยอมไมนอนตามเธอผูไมมีความขัดเคืองเพราะทุกขเวทนา เธอผู 
อันทุกขเวทนาถูกตองแลว  ยอมไมเพลิดเพลินกามสุข  ขอน้ันเพราะเหตุไร 
เพราะอริยสาวกผูไดสดับนั้น      ยอมรูชัดซึ่งอุบายเปนเครื่องสลัดออกจาก 
ทุกขเวทนา    นอกจากกามสุข    เมื่อเธอไมเพลิดเพลินกามสุข   ราคานุสัย 
เพราะสุขเวทนายอมไมนอนเน่ือง   เธอยอมรูชัดซ่ึงเหตุเกิด  ความดับ  คุณ 
โทษ  และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงเวทนาเหลาน้ัน  ตามความเปนจริง 
เมื่อเธอรูชัดซึ่งเหตุเกิด ความดับ  คุณ โทษ  และอุบายเปนเครื่องสลัดออก 
แหงเวทนาเหลานั้น ตามความเปนจริง อวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนา 
ยอมไมนอนเนื่อง    ถาเธอเสวยสุขเวทนา    ยอมเปนผูปราศจากกิเลสเสวย 
สุขเวทนาน้ัน    ถาเสวยทุกขเวทนา    ยอมเปนผูปราศจากกิเลสเสวยทุกข  
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เวทนาน้ัน      ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนา      ยอมเปนผูปราศจากกิเลสเสวย  
อทุกขมสุขเวทนาน้ัน     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อรยิสาวกผูไดสดับแลวน้ี  
เราเรียกวา    เปนผูปราศจากชาติ    ชรา    มรณะ   โสกะ   ปริเทวะ   ทุกข 
โทมนัส    และอุปายาส    เรายอมกลาววา    เปนผูปราศจากทุกข    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  นี้แลเปนความพิเศษ  เปนความแปลกกัน  เปนเครื่องกระทํา 
ใหตางกันระหวางอริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ. 
              [๓๗๓]   อริยสาวกน้ันเปนผูมีปญญา   ทั้งเปนพหูสูต  
              ยอมไมเสวยท้ังสุขเวทนา   ทั้งทุกขเวทนา   นีแ้ล 
              เปนความแปลกกันระหวางธรีชนผูฉลาดกับ 
              ปุถุชน   ธรรมสวนท่ีนาปรารถนา   ยอมไมย่ํายีจิต 
              ของอริยสาวกนั้น    ผูมีธรรมอันรูแจงแลว    เปน 
              พหสููตเห็นแจงโลกน้ีและโลกหนาอยู   ทานยอม 
              ไมถึงความขัดเคืองเพราะอนิฏฐารมณ      อนึ่ง 
              เวทนาเปนอันต้ังอยูไมได     เพราะอริยสาวกนั้น 
              ไมยนิดีและไมยินราย   อริยสาวกน้ันรูทางดําเนิน 
              อันปราศจากธุลีและหาความโศกมิได   ยอมเปน 
              ผูถึงฝงแหงภพรูโดยชอบ. 
                              จบ สลัลัตถสูตรที่ ๖  
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                       อรรถกถาสัลลัตถสูตรที่ ๖ 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในสัลลัตถสูตรที่  ๖  ดังตอไปนี้.  
           บทวา    ตตฺร   คือในชนสองจําพวกเหลาน้ัน.    บทวา    อนุเวธ  
วิชฺเฌยฺยุ   ความวา ยิงไปในระหวางนิ้ว     หรือในระหวางน้ิวท้ังสอง  อันเปน 
สวนท่ีใกลปากแผลนั้นเทาน้ัน.   เวทนาก็เสียดแทงบุรุษผูถูกยิงอยางนี้แลว 
ยอมมีกําลังกลากวาเวทนาครั้งแรก.  แมโทมนัสเวทนา  เมื่อเกิดข้ึนครั้งหลัง 
ยอมมีกําลังกลากวาเวทนาครั้งแรกดวยประการดังน้ีแล.    บทวา    ทุกฺขาย 
เวทนาย   นสิฺสรณ    ความวา    สมาธิมรรคและผล   เปนเครื่องสลัดออก 
แมทุกขเวทนา    เขายอมไมรูเครื่องสลัดออกน้ัน    ยอมรูวากามสุขเทาน้ัน 
เปนเครื่องสลัดออก. บทวา  ตาส เวทนาน ไดแก สุขทุกขเวทนาเหลาน้ัน. 
บทวา    สฺคตฺโต   น   เวทยติ   ความวา   เขาเปนผูประกอบดวยกิเลส 
ยอมเสวยเวทนาน้ัน.  ไมประกอบหาเสวยเวทนาน้ันไม.  บทวา  สฺตฺโต 
ทุกฺขสฺมา   ไดแก  เปนปญจมีวิภัตติลงในอรรถแหงตติยาวิภัตติ  อธิบายวา 
ประกอบดวยทุกข. 
           บทวา   สงฺขาตธมมฺสฺส   ความวา   ผูมีธรรมอันรูแจงแลว  คือผูมี  
ธรรมอันชั่งไดแลว.   บทวา   พหุสฺสุตสฺส   ความวา  เปนพหูสูตในทาง 
ปริยัติ  เปนพหูสูตในทางปฏิเวธ.  บทวา  สมฺมา  ปชานาติ   ภวสฺส ปารคู 
ความวา     ถงึแลวซ่ึงฝงแหงภพคือนิพพาน     ยอมรูชัดซึ่งนิพพานน้ันแล  
โดยชอบ.  อารัมมณานุสัย พระองคตรัสแลว ในพระสูตรแมนี้. เกจิอาจารย 
กลาววา  ก็บรรดาพระอริยสาวก พระขีณาสพมีหนาท่ี  ในอารัมมณานุสัยนี้. 
แมพระอนาคามี   ก็ไมควรดังน้ี. 
                               จบ  อรรถกถาสัลลตัถสูตรที่ ๖  
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                           ๗.  ปฐมเคลัญญสูตร 
 
                     วาดวยควรเปนผูมีสติสัมปชัญญะ  
 
           [๓๗๔]  สมยัหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กฏูาคาร- 
ศาลา  ปามหาวัน  กรุงเวสาลี  ครั้งน้ันแล  เปนเวลาเย็น  พระผูมีพระภาค-  
เจาเสด็จออกจากท่ีหลีกเรน   เสด็จเขาไปยังศาลาคนไข   แลวประทับนั่งบน 
อาสนะท่ีปูลาดไว   ครั้นแลวตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   ภิกษุพึงเปนผูมีสติ   มีสัมปชัญญะ     รอกาลเวลา   นี้เปนคําเรา 
สั่งสอนพวกเธอ. 
           [๓๗๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็ภิกษุยอมเปนผูมีสติอยางไร 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ยอมเปนผูมีปกติเห็นกายใน 
กายอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ   มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก 
เสีย  ยอมเปนผูมีปกติเห็นเวทนาในเวทนาอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ 
สติ   กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  ยอมเปนผูมีปกติเห็นจิตในจิต 
อยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ   มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสยี 
ยอมเปนผูมีปกติเห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ    มีสติ 
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุยอมเปน 
ผูมีสติอยางน้ีแล. 
           [๓๗๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็ภิกษุยอมเปนผูมีสัมปชัญญะ 
อยางไร   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมเปนผูมีปรกติทํา 
ความรูสึกตัวในการกาวไป    ในการถอยกลับ    ยอมเปนผูมีปกติทําความ  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 16 

รูสึกตัวในการแล   ในการเหลียว   ยอมเปนผูมีปกติทําความรูสึกตัวในการ  
คูเขา   เหยียดออก   ยอมเปนผูมีปกติทําความรูสึกตัวในการทรงผาสังฆาฏิ 
บาตรและจีวร  ยอมเปนผูมีปกติทําความรูสึกตัวในการกิน  ดื่ม  เค้ียว  ลิ้ม 
ยอมเปนผูมีปกติทําความรูสึกตัวในการถายอุจจาระ  ปสสาวะ  ยอมเปนผูมี 
ปกติทําความรูสึกตัวในการเดิน  ยืน   นั่ง   หลับ  ต่ืน   พูด  นิ่ง  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุพึงเปนผูมีสติสัมปชัญญะ  รอกาลเวลา   นี้เปนคําเรา 
สั่งสอนพวกเธอ. 
           [๓๗๗]  ถาเมื่อภิกษุนั้นมีสติสัมปชัญญะ     ไมประมาท    มีความ 
เพียร  มีใจเด็ดเด่ียวอยูอยางนี้   สุขเวทนายอมบังเกิดข้ึน เธอยอมรูอยางนี้วา 
สุขเวทนาน้ี บังเกิดข้ึนแลวแกเราแล       ก็แตวาสุขเวทนาน้ันอาศัยจึงเกิดข้ึน 
ไมอาศัยไมเกิดข้ึน   อาศยัอะไร  อาศัยกายน้ีเอง   ก็กายน้ีแลไมเท่ียง   ปจจัย 
ปรุงแตง  อาศัยกันเกิดข้ึน  ก็สุขเวทนาอาศัยกายจึงไมเที่ยง  ปจจัยปรุงแตง 
อาศัยกันเกิดข้ึนแลวจึงเกิดข้ึน   จักเท่ียงแตที่ไหน  ดังน้ี    เธอยอมพิจารณา 
เห็นความไมเที่ยง   ความเส่ือมไป   ความคลายไป   ความดับ   ความสละคืน 
ในกายและสุขเวทนาอยู   เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไมเที่ยง  ความเสื่อมไป 
ความคลายไป    ความดับ    ความสละคืนในกายและสุขเวทนาอยู    ยอมละ 
ราคานุสัยในกายและในสุขเวทนาเสียได. 
           [๓๗๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ถาเมื่อภิกษุนั้นมีสติสัมปชัญญะ 
เปนผูไมประมาท   มีความเพียร   มใีจเด็ดเด่ียวอยูอยางนี้   ทุกขเวทนายอม 
บังเกิดข้ึน    เธอยอมรูชัดอยางนี้วา    ทุกขเวทนาน้ี     บังเกิดข้ึนแลวแกเรา 
ก็แตวาทุกขเวทนาน้ัน    อาศัยจึงเกิดข้ึน    ไมอาศัยไมเกิดข้ึน    อาศัยอะไร  
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อาศัยกายน้ีเอง   ก็กายน้ีแลไมเท่ียง    ปจจัยปรุงแตง    อาศัยกนัเกิดข้ึน   ก ็ 
ทุกขเวทนาอาศัยกายอันไมเที่ยง   ปจจัยปรุงแตง   อาศัยกันเกิดข้ึน   แลวจึง 
บังเกิดข้ึน    จักเท่ียงแตที่ไหน    ดังน้ี     เธอยอมพิจารณาเห็นความไมเที่ยง 
ความเสื่อมไป   ความคลายไป   ความดับ   ความสละคืนในกายและในทุกข- 
เวทนาอยู  เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไมเที่ยง  ความเสื่อมไป  ความคลายไป 
ความดับ   ความสละคืนในกายและในทุกขเวทนาอยู     ยอมละปฏิฆานุสัย 
ในกายและในทุกขเวทนาเสียได. 
           [๓๗๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ถาเมื่อภิกษุนั้นมีสติสัมปชัญญะ 
เปนผูไมประมาท  มีความเพียร  มีใจเด็ดเดียวอยูอยางนี้   อทุกขมสุขเวทนา 
ยอมบังเกิดข้ึน   เธอยอมรูชัดอยางนี้วา   อทุกขมสุขเวทนาน้ีบังเกิดข้ึนแลว 
แกเรา   ก็แตวาอทุกขมสุขเวทนาน้ัน   อาศัยจึงเกิดข้ึน   ไมอาศัยไมเกิดข้ึน 
อาศัยอะไร   อาศัยกายน้ีเอง   ก็กายน้ีแลไมเท่ียง   อันปจจัยปรุงแตง   อาศัย 
กันเกิดข้ึน  กอ็ทุกขมสุขเวทนาอาศัยกายอันไมเที่ยง  ปจจัยปรุงแตง  อาศัย 
กันเกิดข้ึน  แลวจึงบังเกิดข้ึน  จักเท่ียงแตที่ไหนดังนี้  เธอยอมพิจารณาเห็น 
ความไมเที่ยง  ความเส่ือมไป  ความคลายไป  ความดับ  ความสละคืนในกาย 
และในอทุกขมสุขเวทนาอยู      เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไมเที่ยง     ความ 
เสื่อมไป   ความคลายไป  ความดับ  ความสละคืนในกายและในอทุกขมสุข-  
เวทนาอยู  ยอมละอวิชชานุสัยในกายและในอทุกขมสุขเวทนาเสียได.        
           [๓๘๐] ถาภิกษุนัน้เสวยสุขเวทนา   กร็ูชัดวา   สุขเวทนาน้ันไม 
เที่ยง    ไมนาหมกมุน   ไมนาเพลิดเพลิน    ถาเธอเสวยทุกขเวทนา  ฯ ล ฯ 
ถาเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนา   กร็ูชัดวา  อทุกขมสุขเวทนาน้ันไมเที่ยง  ไม  
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นาหมกมุน  ไมนาเพลิดเพลิน  ถาเธอเสวยสุขเวทนา  ยอมเปนผูปราศจาก 
กิเลสเสวยทุกขเวทนาน้ัน     ถาเธอเสวยทุกขเวทนา     ยอมเปนผูปราศจาก 
กิเลสเสวยทุกขเวทนาน้ัน  ถาเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนา  ยอมเปนผูปราศ  
จากกิเลสเสวยอทุกขมสุขเวทนาน้ัน ภิกษุนั้นเมื่อเสวยเวทนามีกายเปนสุด 
ก็รูชัดวา    เราเสวยเวทนามีกายเปนที่สุด    เมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุด 
ก็รูชัดวา   เราเสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุด  ยอมรูชดัวาเมื่อตายไป  เวทนา 
ทั้งปวงอันไมนาเพลิดเพลิน  จักเปนความเย็นในโลกนี้ทีเดียว. 
           [๓๘๑]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนประทีปน้ํามัน  อาศัย 
น้ํามันและไสจึงโพลงอยูได    เพราะสิ้นน้ํามันและไส   ประทปีนั้นไมมีเชื้อ 
พึงดับไปฉันใด    ภิกษุกฉั็นนั้นเหมือน้ัน    ถาเสวยเวทนามีกายเปนที่ดี 
ยอมรูชัดวา   เราเสวยเวทนามีกายเปนที่สุด    เสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุด 
ก็รูชัดวา เราเสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุด   ยอมรูชัดวา  เมื่อตายไป  เวทนา 
ทั้งปวงอันไมนาเพลิดเพลินจักเปนความเย็นในโลกน้ีทีเดียว. 
                                 จบ ปฐมเคลัญญสูตรที่ ๗ 
 
                         อรรถกถาปฐมเคลัญญสูตรท่ี ๗ 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในปฐมเคลัญญสูตรที่   ๗  ดังตอไปนี้.                   
           บทวา   เยน    คิลานสาลา   เตนปุสงฺกมิ   ความวา   พึงผูมี- 
พระภาคเจา   ทรงดําริวา  ภิกษุทั้งหลายคิดวา  แมตถาคต    เปนบุคคลผูเลิศ 
ในโลกพรอมท้ังเทวโลก  ยังเสด็จไปท่ีอุปฏฐากคนไข    พวกภิกษุไข  ชื่อวา 
ควรท่ีภิกษุพึงบํารุง   เชื่อถือแลวจักสําคัญ   พวกภิกษุไข   อันภิกษุควรบํารุง  
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ดังน้ี  และภิกษุเหลาใด  ยอมเปนผูมีกัมมัฏฐานเปนสัปปายะ  ในท่ีนั้น  เรา   
จักบอกกัมมัฏฐานแกภิกษุเหลาน้ันดังนี้  จึงเสด็จเขาไปหาขาพเจาจักกลาว 
บทที่ทานกลาวไวในบทเปนอาทิวา กาเย กายานุปสฺสี  นั้น  ขางหนา บทวา 
อนิจฺจานุปสฺสี    คือพิจารณาเห็นความไมเที่ยง.   บทวา   วยานุปสฺสี  คือ 
พิจารณาเห็นความเส่ือม. บทวา วิราคานุปสฺสี คือพิจารณาเห็นความคลาย 
กําหนัด  บทวา  นิโรธานุปสฺสี  คือพิจารณาเห็นความดับ.   บทวา  ปฏินิ- 
สฺสคฺคานุปสฺสี  คือพิจารณาเห็นความสละคือคืน. 
           ถามวา    อะไรเลา     พระผูมีพระภาคเจา    ทรงแสดงแลวดวยคํามี 
ประมาณเทานี้.   ตอบวา  ขอปฏิบัติเปนเครื่องบรรลุของภิกษุนี้   แมสติปฏฐาน 
ยอมเปนสวนเบื้องตนอยางเดียว.   อนุปสสนา  ๓  แมเหลาน้ี คือ   อนิจจา- 
นุปสสนา  วยานุปสนา วิราคานุปสสนา   แมในสัมปชัญญะ   ยอมเปนสวน 
เบื้องตนอยางเดียว.   นิโรธานุปสสนา   แมปฏินิสสคัคานุปสสนา   ทั้ง   ๒ 
เหลาน้ี    ยอมเปนมิสสกะคลุกเคลากัน.   พระผูมพีระภาคเจา  ทรงแสดงถึง 
เวลาภาวนาสําหรับภิกษุนี้ดวยเหตุประมาณเทานี้.   คําที่เหลือมีนัยอันกลาว 
แลวท้ังน้ัน. 
                            จบ อรรถกถาปฐมเคลัญญสูตรที ่๗ 
 
                                ๘.  ทุติเคลัญญสูตร 
 
                        วาดวยควรเปนผูมีสติสัมปชัญญะ 
         [๓๘๒]   สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  กูฏาคาร- 
ศาลาปามหาวัน  กรุงเวสาลี   ครั้งน้ันแล  เปนเวลาเย็น  พระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จออกจากท่ีหลีกเรน     เสด็จเขาไปยังศาลาคนไข    แลวประทับนั่งบน  
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อาสนะท่ีปูลาดไว   ครั้นแลวตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
ภิกษุพึงเปนผูมีสติสัมปชัญญะ   รอกาลเวลานี้เปนคําเราส่ังสอนพวกเธอ. 
           [๓๘๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุยอมเปนผูมีสติอยางไร  ดู 
กอนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยอมพิจารณาเห็น กายในกายอยู 
มีความเพียร     มีสัมปชัญญะ   มีสติ  กาํจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย 
ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ ในจิต ฯลฯ ยอมพิจารณา 
เห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย    มีความเพียร   มีสัมปชัญญะ     มสีติ    กําจัด 
อภิชฌาโทมนัสในโลกเสยี   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุยอมเปนผูมีสติอยาง 
นี้แล. 
           [๓๘๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุเปนผูมีสัมปชัญญะอยางไร 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินยันี้    ยอมเปนผูมีปรกติทําความรูสึก 
วาในการกาวไป  ในการถอยกลับ ฯลฯ ในการพูด  ในการน่ิง  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ภิกษุยอมเปนผูมีสัมปชัญญะอยางนี้แล  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
พึงเปนผูมีสติสัมปชัญญะ     รอกาลเวลา   นี้เปนคําเราสั่งสอนพวกเธอ  
           [๓๘๕]  ถาเม่ือภิกษุมีสติสัมปชัญญะ    เปนผูไมประมาท  มีความ 
เพียร  มีใจเด็ดเด่ียวอยูอยางนี้    สุขเวทนายอมเกิดข้ึน   เธอยอมรูอยางนี้วา 
สุขเวทนาเกิดข้ึนแลวแกเรา ก็สุขเวทนาน้ันแล   อาศัยจึงเกิดข้ึน   ไมอาศัย 
ไมเกิดข้ึน   อาศัยอะไร   อาศัยผัสสะน้ีเอง   ก็แตวาผัสสะน้ีไมเที่ยง   ปจจัย 
ปรุงแตง   อาศัยปจจัยเกิดข้ึน  ก็สุขเวทนาซ่ึงอาศัยผัสสะอันไมเที่ยง   ปจจัย 
ปรุงแตง  อาศัยปจจัยเกิดข้ึนแลวแกเรา   จักเท่ียงแตที่ไหน  ดังนี้    เธอยอม 
พิจารณาเห็นความไมเที่ยง  เธอยอมพิจารณาเห็นความเส่ือมไป   พิจารณา  
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เห็นความคลายไป    พิจารณาเห็นความดับไป   พิจารณาเห็นความสละคืน  
เมื่อพิจารณาเห็นความไมเที่ยง    พิจารณาเห็นความเสื่อมไป  พิจารณา 
เห็นความคลายไป    พิจารณาเห็นความดับไป   พิจารณาเห็นความสละคืน 
ในผัสสะและในสุขเวทนาอยู   ยอมละราคานุสัยในผัสสะและในสุขเวทนา 
เสียนี้. 
           [๓๘๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถาเมื่อภิกษุนั้นมีสติ  มีสมัปชัญญะ 
เปนผูไมประมาท   มีความเพียร   มใีจเด็ดเด่ียวอยูอยางนี้    ทกุขเวทนายอม 
เกิดข้ึน ฯลฯ อทุกขมสุขเวทนายอมเกิดข้ึน เธอยอมรูชัดอยางนี้วา อทุกขม- 
ขเวทนาน้ีเกิดข้ึนแลวแกเรา   ก็อทุกขมสุขเวทนาน้ันแล    อาศัยจึงเกิดข้ึน 
ไมอาศัยไมเกิดข้ึน    อาศัยอะไร    อาศัยผัสสะน้ีแลบังเกิดข้ึน    ก็ผัสสะน้ีแล 
ไมเที่ยง   อันปจจัยปรุงแตง   อาศัยปจจัยเกิดข้ึน ฯลฯ  ถาภิกษุนั้นเสวยสุข- 
เวทนา   เธอยอมรูชัดวา    สุขเวทนาน้ันไมเที่ยง    ไมนาหมกมุน    ไมนา 
เพลิดเพลิน      ถาเธอเสวยทุกขเวทนา   ฯลฯ     ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนา 
เธอยอมรูชัดวา     อทุกขมสุขเวทนาน้ันไมเที่ยง    ไมนาหมกมุน    ไมนา 
เพลิดเพลิน ถาเธอเสวยสุขเวทนา ยอมเปนผูปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนา 
นั้น  ถาเธอเสวยทุกขเวทนา  ยอมเปนผูปราศจากกิเลสเสวยทุกขเวทนาน้ัน 
ถาเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนา     ยอมเปนผูปราศจากกิเลสเสวยอทุกขมสุข- 
เวทนาน้ัน    ภิกษุนั้นเมื่อเสวยเวทนามีกายเปนที่สุด    กร็ูชัดวา    เราเสวย 
เวทนามีกายเปนที่สุด   เมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุด   ก็รูชัดวา  เราเสวย 
เวทนามีชีวิตเปนที่สุด    รูชัดวา    เมื่อตายไป    เวทนาทั้งปวง    อันไมนา 
เพลิดเพลิน   จักเปนความเย็นในโลกนีท้ีเดียว.  
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           [๓๘๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนประทีปน้ํามัน อาศัย  
น้ํามันและไสจึงติดอยูได   เพราะสิ้นนํ้ามันและไส   ประทีปนั้นไมมีเชื้อพึง 
ดับไป    ฉันใด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ฉันนั้นเหมือนกัน   ภิกษุเมื่อเสวย 
เวทนามีกายเปนที่สุด  ยอมรูชัดวาเราเสวยเวทนามีกายเปนที่สุด  เมื่อเสวย 
เวทนามีชีวิตเปนที่สุด  ยอมรูชัดวา  เราเสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุด  ยอมรู 
ชัดวา  เมื่อตายไป  เวทนาท้ังปวง   อันไมนาเพลิดเพลิน  จักเปนความเย็น 
ในโลกน้ีทีเดยีว. 
                                  จบ ทุติยเคลัญญสูตรที่ ๘ 
 
                        อรรถกถาทุติยเคลัญญสูตรท่ี  ๘ 
 
          พึงทราบวินิจฉัยในทุติยเคลัญญสูตรที่  ๘  ดังตอไปนี้. 
          เมื่อพระองคตรัสวา  อิมเมว  ผสฺส  ปฏิจฺจ  ดังน้ี   พระองคตรัส 
โดยอัธยาศัยสําหรับผูรูทั้งหลาย.  แตวาโดยความหมายน้ันไมมีเหตุอันตาง ๆ 
กัน.  ที่แท  กายเทาน้ัน  ตรัสวา  ผัสสะ  ในท่ีนี.้ 
                        จบ  อรรถกถาทุติยเคลัญญสูตรที่ ๘ 
 
                                ๙.  อนิจจสูตร๑ 

                 วาดวยเวทนา ๓ เปนของไมเท่ียง 
 
           [๓๘๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลายเวทนา ๓ เหลาน้ีไมเที่ยง  อันปจจัย 
ปรุงแตง  อาศัยปจจัยเกิดข้ึน  มีความสิ้นไป  เสื่อมไป  คลายไป  ดับไปเปน 
๑.  สูตรท่ี  ๙  อรรถวางายท้ังนั้น  
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ธรรมดา   เวทนา  ๓   เปนไฉน   เวทนา  ๓  คือ   สุขเวทนา   ทุกขเวทนา  
อทุกขมสุขเวทนา  ดูกอนภิกษุทั้งหลายเวทนา ๓ นี้แล ไมเที่ยง  อันปจจัย 
ปรุงแตง   อาศัยปจจัยเกิดข้ึน   มีความส้ินไป   เสื่อมไป   คลายไป    ดับไป 
เปนธรรมดา. 
                                        จบ  คนิจจสูตรที่ ๙ 
                                    อรรถกถาอนิจจสูตรท่ี ๙  
                                       สูตรท่ี  ๙ งายทั้งน้ัน 
                              จบ  อรรถกถาอนิจจสูตรที่ ๙ 
 
                             ๑๐.  ผัสสมูลกสูตร 
 
        วาดวยเวทนา ๓ เกิดแตผัสสะและมีผัสสะเปนมูล 
 
           [๓๘๙]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เวทนา ๓ นี้ เกิดแตผัสสะ  มีผัสสะ 
เปนมูล  มีผัสสะเปนเหตุ  มีผัสสะเปนปจจัย  เวทนา ๓  เปนไฉน  เวทนา ๓ 
คือ    สุขเวทนา    ทุกขเวทนา    อทุกขมสุขเวทนา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สุขเวทนาเกิดข้ึนเพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงสุขเวทนา    ความเสวย 
อารมณที่เกิดแตผัสสะน้ัน    ชื่อวาสุขเวทนา    เกิดข้ึนเพราะอาศัยผัสสะอัน 
เปนที่ต้ังแหงสุขเวทนาน้ัน   ยอมดับไป   สงบไป   เพราะผัสสะอันเปนที่ต้ัง 
แหงสุขเวทนานั้นแลดับไป    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ทุกขเวทนายอมเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยผัสสะอันเปนที่ต้ังแหงทุกขเวทนา   ความเสวยอารมณ   อันเกิด  
แตผัสสะน้ัน   ชื่อวาทุกขเวทนา   เกิดข้ึนเพราะอาศัยผัสสะอันเปนที่ต้ังแหง  
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ทุกขเวทนาน้ัน ยอมดับไป สงบไป เพราะผัสสะอันเปนที่ต้ังแหงทุกขเวทนา  
นั้นแลดับไป   อทุกขมสุขเวทนา   ยอมเกิดข้ึน   เพราะอาศัยผัสสะอันเปน 
ที่ต้ังแหงอทุกขมสุขเวทนา    ความเสวยอารมณอันเกิดแตผัสสะน้ัน    ชือ่วา 
อทุกขมสุขเวทนา    เกิดข้ึนเพราะอาศัยผัสสะอันเปนที่ต้ังแหงอทุกขมสุข-  
เวทนาน้ัน   ยอมดับไป   สงบไป   เพราะผัสสะอันเปนที่ต้ังแหงอทุกขมสุข-  
เวทนานั้นแลดับไป. 
           [๓๙๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะไมสองอันเสียดสีกัน  เพราะ 
การเสียดสีกันจึงเกิดไออุน    จึงเกิดไฟ    เพราะแยกไมทั้งสองอันนั้นแหละ 
ออกจากกัน   ไออุนที่เกิดเพราะการเสียดสีนั้นยอมดับไป   สงบไป   ฉันใด 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เวทนา  ๓  นี้กฉั็นนั้นเหมือนกันแล    เกิดแตผัสสะ 
มีผัสสะเปนมูล  มีผัสสะเปนเหตุ  มีผัสสะเปนปจจัย  เวทนาอันเกิดแตผัสสะ 
เกิดข้ึนเพราะอาศัยผัสสะท่ีเกิดแตปจจัยนั้น     ยอมดับเพราะผัสสะที่เกิดแต 
ปจจัยนั้นดับไป. 
                                    จบ  ผัสสมูลกสูตรที่ ๑๐ 
 
                      อรรถกถาผัสสมูลกสูตรท่ี ๑๐ 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในผัสสมูลกสูตรที่  ๑๐   ดงัตอไปนี้. 
           บทวา  สขุเวทนีย ไดแก   ผัสสะเปนปจจัยแหงสุขเวทนา.   แมใน 
บทเหลือก็นัยนี้นั่นแล  สวนในขอน้ี   การพรรณนาตามลําดับบท  ทานให  
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พิสดารไวแลวในหนหลัง.  ในสองสูตรนี้   ตรัสถึงเวทนาอันเที่ยวไปในการ 
พิจารณา  
                        จบ  อรรถกถาผัสสมูลกสูตรที่ ๑๐  
                        จบ  ปฐทกสคถวรรคท่ี ๑ 
 

                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
           ๑.  สมาธิสูตร  ๒.  สุขสูตร  ๓.  ปหานสูตร  ๔.  ปาตาลสูตร 
๕.  ทฏัฐัพพสูตร   ๖.  สลัลัตสูตร   ๗.   ปฐมเคลัญญสูตร   ๘.  ทุติย- 
เคลัญญสูตร   ๙.   อนิจจสูตร  ๑๐.  ผัสสมูลกสูตร.  
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                                  รโหคตวรรคท่ี ๒ 
 
                                      ๑.  รโหคตสูตร 
 
            วาดวยเวทนา ๓ หมายถึงสังขารเปนของไมเท่ียง  
 
           [๓๙๑]   ครั้งน้ันแล    ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว  นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ขา 
พระองคขอประทานพระวโรกาส    ความปริวิตกแหงใจเกิดข้ึนแตขาพระองค 
ผูหลีกเรนอยูในที่ลับอยางนี้วา    พระผูมีพระภาคเจาตรัสเวทนา  ๓  อยาง 
คือ  สุขเวทนา   ทุกขเวทนา   อทุกขมสุขเวทนา   พระผูมีพระภาคเจาตรัส  
เวทนา ๓ อยางนี้     ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระดํารัสนี้วา    ความเสวย  
อารมณอยางใดอยางหน่ึงเปนทุกข  ดังนี้แล   พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระ- 
ดํารัสนี้วา   ความเสวยอารมณอยางใดอยางหน่ึงเปนทุกข  ดังนี้    ทรงหมาย 
เอาอะไรหนอ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ถูกแลว  ถูกแลว ภิกษุ  ดูกอนภิกษุ 
เรากลาวเวทนา ๓ นี้    คือ  สุขเวทนา  ทุกขเวทนา  อทุกขมสุขเวทนา  เรา 
กลาวเวทนา ๓ นี้   ดูกอนภิกษุ  เรากลาวคําน้ีวา  ความเสวยอารมณอยางใด 
อยางหน่ึงเปนทุกข  ดังนี้   ดูกอนภิกษุ  ก็คําน้ีวา  ความเสวยอารมณอยางใด 
อยางหน่ึงเปนทุกข   ดังน้ี    เรากลาวหมายเอาความท่ีสังขารทั้งหลายนั่นเอง 
ไมเที่ยง ดูกอนภิกษุ ก็คําน้ีวา ความเสวยอารมณอยางใดอยางหน่ึงเปนทุกข 
ดังน้ี  เรากลาวหมายเอาความท่ีสังขารท้ังหลายน้ันแหละมีความสิ้นไป  เสื่อม 
ไป   คลายไป   ดับไป   แปรปรวนไปเปนธรรมดา.  
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           [๓๙๒]   ดูกอนภิกษุ   ก็ลําดับนั้นแล  เรากลาวความดับสนิทแหง  
สังขารทั้งหลายโดยลําดับ   คือ   เมื่อภิกษุเขาปฐมฌาน   วาจายอมดับ   เมื่อ 
เขาทุติยฌาน   วิตกวิจารยอมดับ   เมื่อเขาตติยฌาน   ปติยอมดับ   เมื่อเขา 
จตุตถฌาน  ลมอัสสาสะ  ปสสาสะยอมดับ  เมื่อเขาอากาสานัญจายตนฌาน 
รูปสัญญายอมดับ เมื่อเขาวิญาณัญจายตนฌาน  อากาสานัญจายตนสัญญา 
ยอมดับ   เมือ่เขาอากิญจัญญายตนฌาน    วิญญาณัญจายตนสัญญายอมดับ 
เมื่อเขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  อากิญจัญญายตนสัญญายอมดับ เมื่อ 
เขาสัญญาเวทยิตนิโรธ   สัญญาและเวทนายอมดับ ราคะ   โทสะ  โมหะของ 
ภิกษุผูสิ้นอาสวะยอมดับ. 
           [๓๙๓]   ดูกอนภิกษุ  ลําดับนัน้แล  เรากลาวความสงบแหงสังขาร 
ทั้งหลายโดยลําดับ  คือ  เมื่อภิกษุเขาปฐมฌานวาจายอมสงบ  เมื่อเขาทุติย-  
ฌาน   วิตกวิจารยอมสงบ ฯลฯ   เมื่อเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ   สัญญาและ 
เวทนายอมสงบ  ราคะ  โทสะ  โมหะของภิกษุผูสิ้นอาสวะ  ยอมสงบ. 
         [๓๙๔]  ดูกอนภิกษุ  ปสสัทธิ  ๖  อยางนี้    คือ    เมื่อภิกษุเขา 
ปฐมฌาน   วาจายอมระงับ   เมื่อเขาทุติยฌาน   วิตกวิจารยอมระงับ   เมื่อ 
เขาตติยฌาน   ปติยอมระงับ   เมื่อเขาจตุตถฌาน  ลมอัสสาสะปสสาสะยอม   
ระงับ    เมื่อเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ     สัญญาและเวทนายอมระงับ    ราคะ 
โทสะ  โมหะของภิกษุขีณาสพยอมระงับ. 
                                         จบ  รโหคตสูตรที่ ๑  
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                        อรรถกถารโหคตวรรคท่ี ๒  
 
                           อรรถกถารโหคตสูตรที่ ๑ 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในรโหคตสูตรที่  ๑   แหงรโหควรรค  ดังตอไปนี้  
           บทวา   ยงฺกิฺจิ   เวทยิติ  ต  ทกฺุขสฺม ิ  ความวา   ความเสวย 
อารมณอยางใดอยางหน่ึง    นั้นทั้งหมดเปนทุกข.   ในบทวา    สงฺขาราน 
เยว   อนิจฺจต   เปนอาทิ   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา  ความที่แหง 
สังขารทั้งหลายไมเท่ียง  มีความในรูป  เสื่อมไป  แปรปรวนไปเปนธรรมดา 
อยางนี้ใด      เราหมายถึงขอน้ี      จึงกลาววา      ความเสวยอารมณอยางใด 
อยางหน่ึง   นั้นเปนทุกข   อธิบายวา   เวทนาท้ังปวงเปนทุกข   ดวยความ 
ประสงคนี้วา    เพราะวา    สังขารทั้งหลายไมเท่ียง   แมเวทนาท้ังหลาย   ก ็
ไมเที่ยงเหมือนกัน.  ก็คือวาความไมเท่ียงนี้    เปนมรณะ   ชื่อวาความทุกข 
ยิ่งกวามรณะ  ยอมไมมีดังน้ี. 
           บทวา   อถโข  ปน  ภิกฺข ุ  มยา  นี้ พระผูมีพระภาคเจา   ทรง 
ปรารภเพ่ือแสดงวา    เราบัญญัติความดับแหงเวทนาอยางเดียวเทาน้ัน 
หามิได   เราบัญญัติความดับแหงธรรมแมเหลาน้ีดวย.    ตรัสความสงบและ 
ความระงับตามอัธยาศัยของบุคคลผูรู  ดวยเวทนาเห็นปานน้ี.  พึงทราบวา 
อรูปฌาน ยอมเปนอันทานถือเอาแลวในที่นี้ดวยสัญญาเวทยิตนิโรธศัพท 
                               จบ  อรรถกถารโหคตสูตรที่ ๑  
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                                 ๒.  ปฐมวาตสูตร 
 
                     วาดวยเวทนา ๓ เปรียบดวยลมตางชนิด  
 
           [๓๙๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เปรียบเหมอืนลมตางชนิด  พัดไป 
แมในอากาศ   คือ   ลมทศิตะวันออกบาง  ลมทิศตะวันตกบาง  ลมทิศเหนือ 
บาง  ลมทิศใตบาง  ลมมีธุลีบาง  ลมไมมีธุลีบาง  ลมหนาวบาง  ลมรอนบาง 
ลมออนบาง   ลมแรงบาง    ฉันใด   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เวทนาตางชนิด 
ยอมเกิดข้ึนในกายนี้ฉันนั้นเหมือนกันแล  คือ  สุขเวทนาบาง   ทุกขเวทนา 
บาง   อทุกขมสุขเวทนาบาง. 
          พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา    ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ี  
จบลงแลวจึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
              [๓๙๖]  เปรียบเหมือนลมมากมายหลายชนิด พัดไป 
              ในอากาศ   คือ   ลมทิศตะวันออกบาง    ลมทิศ 
              ตะวันตกบาง    ลมทิศเหนือบาง    ลมทิศใตบาง 
              มีธลุีบาง   ไมมธีุลีบาง  บางครั้งลมหนาว  บางครั้ง 
              ลมรอน     บางครั้งลมแรง     บางครั้งก็ลมออน 
              ลมมากมายพัดไป   ฉันใด  เวทนา   ยอมเกิดขึ้น 
              ในกายน้ี   ฉันนัน้เหมือนกัน    คือสุขเวทนาบาง 
              ทุกขเวทนาบาง   อทุกขมสุขเวทนาบาง    เมื่อใด 
              ภิกษุมีความเพียร    รูสึกอยู   เขานิโรธ   เมื่อนั้น  
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                   เธอผูเปนบัณฑิตยอมกําหนดรูเวทนา ไดทุกอยาง  
              ภิกษุนั้นกําหนดรูเวทนาแลว    เปนผูไมมอีาสวะ 
              ต้ังอยูในธรรม เรียนจบพระเวทในปจจุบนั เพราะ 
              กายแตกยอมไมเขาถึงซ่ึงบัญญัติ. 
                             จบ  ปฐมวาตสูตรที่ ๒ 
 
                  อรรถกถาปฐมวาตสูตรท่ี ๒ 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในปฐมวาตสูตรที่ ๒  ดังตอไปนี้  
           บทวา   ปุถู  วายนฺติ  มาลตุา  ไดแก  ลมเปนอันมาก  ยอมพัดไป  
คําท่ีเหลือ  มีเนื้อความงายท้ังน้ัน.  เวนคาถาทั้งหลายเสียตรัสตามอัธยาศัย 
ของพวกบุคคลผูรูอยู.                                                              
                                  จบ  อรรถกถาปฐมวาตสูตรที่ ๒ 
 
                                ๓.  ทุติยวาตสูตร 
 
              วาดวยเวทนา  ๓ เปรียบดวยลมตางชนิด 
 
           [๓๙๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนลมตางชนิด  พัดไป 
ในอากาศ   คือ   ลมทิศตะวันออกบาง  ฯลฯ   ลมแรงบาง   ฉันใด   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เวทนาตางชนิดยอมเกิดข้ึนในกายนี้    ฉันนั้นเหมือนกันแล 
คือ   สุขเวทนาบาง   ทุกขเวทนาบาง   อทุกขมสุขเวทนาบาง. 
                                     จบ  ทุติยวาตสูตรที่ ๓  
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                         อรรถกถาทุติยวาตสูตรที่ ๓  
 
           พึงทราบวินิจฉัยในทุติยวาตสูตรที่  ๓  ดังตอไปนี้. 
           เวนคาถาทั้งหลายเสีย      พระผูมีพระภาคเจาตรัสตามอัธยาศัยของ 
บุคคลผูรูอยู. 
                                จบ  อรรถกถาทุติยวาตสูตรที่  ๓ 
 
                                      ๔.  นิวาสสูตร 
 
             วาดวยเวทนา ๓ เปรียบดวยเรือนพักคนเดินทาง 
 
           [๓๙๘ ]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนเรือนพักคนเดินทาง 
ชนทั้งหลายมาจากทิศตะวันออกบาง    มาจากทิศตะวันตกบาง    มาจากทิศ  
เหนือบาง   มาจากทิศใตบาง   เปนกษัตริยบาง   เปนพราหมณบาง   เปน 
พอคาบาง  เปนคนงานบาง  มาพักในเรือนน้ัน  ฉันใด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เวทนาตางชนิดยอมเกิดข้ึนในกายนี้    ฉันนั้นเหมือนกัน   คือ   สุขเวทนา 
บาง     ทุกขเวทนาบาง     อทุกขมสุขเวทนาบาง     สุขเวทนามีอามิสบาง 
ทุกขเวทนามีอามิสบาง   อทุกขมสุขเวทนามีอามิสบาง   สุขเวทนาไมมีอามิส  
บาง  ทุกขเวทนาไมมีอามิสบาง   อทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิสบาง. 
                                      จบ  นิวาสสูตรที่ ๔  
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                             อรรถกถานิวาสสูตรที่  ๔  
 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิวาสสูตรท่ี ๔  ดังตอไปนี้. 
           บทวา   ปุรตฺถิมา  คือ  ในทิศตะวันออก.    ในบททั้งปวงก็อยางนี้. 
ในบทเปนอาทิวา  สามิสาป  สุขา  เวทนา   สุขเวทนา   อันประกอบดวย 
อามิสคือกาม   ชื่อวา  สขุมีอามิส   เวทนาอันเกิดข้ึนดวยสามารถแหงฌาน 
ทั้งหลายมีปฐมฌานเปนตน   ดวยสามารถแหงวิปสสนา   และดวยสามารถ 
แหงอนุสสติ   ชื่อวาสุขไมมีอามิส.     ทุกขเวทนามีอามิสดวยอามิสคือกาม 
ชื่อวาทุกขมอีามิส   โทมนัสเวทนา  อันเกิดข้ึนแกภิกษุผูยังความปรารถนา 
ใหเขาไปต้ังไว     ในวิโมกขอันยอดเยี่ยม  ( อนุตตรวิโมกข)   เพราะความ 
ปรารถนาเปนปจจัย  ชื่อวา  ทุกขไมมอีามิส.   เวทนามีอามิสดวยสามารถ 
อามิสคือกามชื่อวาอทุกขมสุขอันมีอามิส.  อทุกขมสุขเวทนาอันเกิดข้ึน 
ดวยสามารถจตุตถฌาน  ชื่อวาอทุกขมสุข  อันไมมีอามิส. 
           สี่สูตรมีสูตรที่ ๕ เปนตนไป    มีนัยอันกลาวไวแลว    ในหนหลัง. 
สวนในขอน้ี     แมสองสูตรกอน    ประกอบดวยปสสัทธิ.    สองสูตรหลัง 
ประกอบดวยปสสัทธิกึ่งหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสแลวตามอัธยาศัย 
ของบุคคลผูรูดวยเทศนา. 
                                  จบ  อรรถกถานิวาสสูตรที่ ๔  
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                           ๕.  ปฐมอานันทสูตร๑ 

 
              วาดวยพระอานนททูลถามเรื่องเวทนา ๓  
 
           [๓๙๙]  ครั้งน้ันแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    เวทนา 
มีเทาไร   ความเกิดข้ึนแหงเวทนาเปนไฉน     ความดับแหงเวทนาเปนไฉน 
ปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงเวทนาเปนไฉน    อะไรเปนคุณแหงเวทนา 
อะไรเปนโทษแหงเวทนา  อะไรเปนอุบายเครื่องสลัดออกแหงเวทนา.  พระ 
ผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดกูอนอานนท   เวทนามี ๓ เหลาน้ี   คือ สุขเวทนา 
ทุกขเวทนา  อทุกขมสุขเวทนา   ดูกอนอานนท  เหลาน้ี    เราเรียกวาเวทนา 
เพราะผัสสะเกิดข้ึนเวทนาจึงเกิด   เพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ   อริยมรรค 
มีองค  ๘   นีแ้ล   คือ   สมัมาทิฏฐิ   ฯลฯ  สัมมาสมาธิ   เปนปฏิปทาเครื่อง 
ใหถึงความดับแหงเวทนา   สุข   โสมนัส   ยอมเกิดข้ึนเพราะอาศัยเวทนาใด 
นี้เปนคุณแหงเวทนา    เวทนาใดไมเที่ยง     เปนทุกข    มีความแปรปรวน 
เปนธรรมดา     นี้เปนโทษแหงเวทนา     การกําจัด    การละฉันทราคะใน 
เวทนาใด   นีเ้ปนอุบายเครื่องสลัดออก แหงเวทนา. 
          [๔๐๐]   ดูกอนอานนท โดยที่แท เราไดกลาว  ความดับแหงสังขาร 
ทั้งหลายโดยลําดับแลว   คือ    เม่ือภิกษุเขาปฐมฌาน    วาจายอมดับ ฯ ล ฯ 
เมื่อเชาสัญญาเวทยิตนิโรธ  สัญญาและเวทนายอมดับ  ราคะ  โทสะ   โมหะ 
ของภิกษุผูขีณาสพยอมดับ. 
๑.  สูตรท่ี ๕-๘ ไมมี อรรถกถาแก.  
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           [๔๐๑]   ดูกอนอานนท   โดยทีแ่ท     เราไดกลาวความสงบแหง  
สังขารทั้งหลายโดยลําดับแลว คือ เมื่อภิกษุเขาปฐมฌาน วาจายอมสงบ ฯลฯ 
เมื่อเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ   สัญญาและเวทนายอมสงบ  ราคะ โทสะ  โมหะ 
ของภิกษุผูขีณาสพยอมสงบ. 
           [๔๐๒]  ดูกอนอานนท    โดยที่แท    เราไดกลาวความระงับแหง 
สังขารทั้งหลายโดยลําดับแลว     คือ    เมื่อภิกษุเขาปฐมฌาน      วาจายอม 
ระงับ ฯลฯ เม่ือเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ  สัญญาและเวทนายอมระงับ  ราคะ 
โทสะ  โมหะของภิกษุผูขีณาสพยอมระงับ. 
                                    จบ  ปฐมอานันทสูตรที่ ๕ 
 
                           ๖.  ทุติยอานันทสูตร 
 
วาดวยพระพุทธองคตรัสถามพระอานนทในเรื่องเวทนา ๓ 
 
           [๔๐๓]   ครั้งน้ันแล  ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
เจาถึงท่ีประทับ    ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว   นั่ง  ณ ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง     ครั้นแลว     พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามทานพระอานนทวา 
ดูกอนอานนท  เวทนามีเทาไร  ความเกิดข้ึนแหงเวทนาเปนไฉน   ความดับ 
แหงเวทนาเปนไฉน ปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงเวทนาเปนไฉน อะไร 
เปนคุณแหงเวทนา   อะไรเปนโทษแหงเวทนา   อะไรเปนอุบายเครื่องสลัด 
ออกแหงเวทนา.      ทานพระอานนทกราบทูลวา       ขาแตพระองคผูเจริญ 
ธรรมทั้งหลายของพวกขาพระองค       มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน  
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มีพระผูมีพระภาคเจาเปนผูนํา   มีพระผูมีพระภาคเจาในท่ีพ่ึงอาศัย   ขาแต  
พระองคผูเจริญ  ขอประทานพระวโรกาส   ขอเนื้อความแหงภาษิตน้ีจงแจม 
แจงกะพระผูมีพระภาคเจาเทาน้ันเถิด   ภิกษุทั้งหลายฟงพระดํารัสของพระ 
ผูมีพระภาคเจาแลวจักทรงจําไว  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนอานนท 
ถากระน้ันเธอจงฟง  จงใสใจใหดี  เราจักกลาว ทานพระอานนททูลรับพระ 
ผูมีพระภาคเจาแลว   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา  ดูกอน 
อานนท  เวทนา ๓ เหลาน้ี  คือ  สุขเวทนา  ทุกขเวทนา   อทุกขมสุขเวทนา 
ดูกอนอานนท   เหลาน้ี เราเรียกวาเวทนา  ฯลฯ   ราคะ   โทสะ    โมหะของ 
ภิกษุผูขีณาสพยอมระงับ. 
                                  จบ  ทุติยอานันทสูตรที่ ๙ 
 
                            ๗.  ปฐมสัมพหุลสตูร 
 
              วาดวยภิกษุจํานวนมากทูลถามเรื่องเวทนา ๓ 
 
           [๔๐๔] ครั้งน้ันแล ภิกษุมากดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ   ถวายบังคมพระผูมีพระพระภาคเจาแลว  นั่ง  ณ ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง   ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ 
เวทนามีเทาไร    ความเกิดข้ึนแหงเวทนาเปนไฉน     ความดับแหงเวทนา 
เปนไฉน   ปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงเวทนาเปนไฉน   อะไรเปนคุณ 
แหงเวทนา   อะไรเปนโทษแหงเวทนา  อะไรเปนอุบายเครื่องสลัดออกแหง 
เวทนา.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เวทนามี ๓ เหลาน้ี  
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คือ  สุขเวทนา ทุกขเวทนา  อทุกขมสุขเวทนา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหลาน้ี  
เราเรียกวาเวทนา    เพราะผัสสะเกิดข้ึนเวทนาจึงเกิด    เพราะผัสสะดับไป 
เวทนาจึงดับ   อริยมรรคมีองค  ๘  นี้นัน้แล  คือ  สมัมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สัมมา- 
สมาธิเปนปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงเวทนา สุข โสมนัส ยอมเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยเวทนาใด   นี้เปนคุณแหงเวทนา   เวทนาใดไมเที่ยง  เปนทุกข 
มีความแปรปรวนเปนธรรมดา   นี้เปนโทษแหงเวทนา   การกําจัด  การละ 
ฉันทราคะในเวทนาใด   นี้เปนอุบายเครื่องสลัดออกแหงเวทนา. 
           [๔๐๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    โดยที่แท     เราไดกลาวความดับ  
แหงสังขารทั้งหลายโดยลาํดับแลว  คือ  เมื่อภิกษุเขาปฐมฌาน  วาจายอมดับ 
ฯลฯ  ราคะ  โทสะ  โมหะของภิกษุผูขีณาสพยอมดับ. 
           [๔๐๖]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    โดยที่แท    เราไดกลาวความสงบ 
แหงสังขารทั้งหลายโดยลาดับแลว   คือ   เมื่อภิกษุเขาปฐมฌาน   วาจายอม 
สงบ  ฯลฯ  ราคะ  โทสะ  โมหะของภิกษุผูขีณาสพยอมสงบ. 
           [๔๐๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปสสัทธิ  ๖  ประการนี้   คือ  เมื่อ 
ภิกษุเขาปฐมฌาน  วาจายอมระงับ   เมื่อเขาทุติยฌาน  วิตกวิจารยอมระงับ 
เมื่อเขาตติยฌาน   ปติยอมระงับ   เมื่อเขาจตุตถฌาน  ลมอัสสาสะปสสาสะ 
ยอมระงับ  เมื่อเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ   สัญญาและเวทนายอมระงับ   ราคะ  
โทสะ  โมหะ  ของภิกษุผูขีณาสพยอมระงับ. 
                                  จบ  ปฐมสัมพหุลสูตรที่ ๗  
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                           ๘.  ทุติยสัมพหุลสูตร 
 
                 วาดวยพระพุทธองคทรงแสดงเวทนา  
 
           [๔๐๘]   ครั้งน้ันแล    ภิกษุมากดวยกัน    เขาไปเฝาพระผูมีพระ. 
ใดเจาถึงท่ีประทับ   ฯลฯ    ครั้นแลวพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามภิกษุ 
เลนนั้นวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เวทนามีเทาไร   ฯลฯ   อะไรเปนอุบาย 
เครื่องสลัดออกแหงเวทนา  ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ 
กรรมท้ังหลายของพวกขาพระองคมีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน  ฯลฯ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถากระน้ันพวกเธอจงฟง 
จงใสใจใหดี    เราจักกลาว     ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ 
เหลาน้ี  คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เหลาน้ี เราเรียกวา   เวทนา   ฯ ลฯ    ( พึงขยายความใหพิสดารเหมือนสูตร 
ตนๆ)  
                                    จบ  ทุติสัมพหุลสูตรที่ ๘ 
 
                              ๙.  ปญจกังคสูตร 
 
           วาดวยชางไมปญจกังคะถามปญหาพระอุทายี 
 
           [๔๐๙]   ครั้งน้ันแล  ชางไมชื่อปญจกังคะเขาไปหาทานพระอุทายี 
ถึงท่ีอยู  ไหวทานพระอุทายีแลว   นั่ง   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้นแลว 
ไดถามทานพระอุทายีวา   ทานพระอุทายีผูเจริญ    พระผูมีพระภาคเจาตรัส  
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เวทนาไวเทาไรหนอ    ทานพระอุทายีตอบวา    ดูกอนคฤหบดี    พระผูม ี
พระภาคเจาตรัสเวทนาไว ๓ อยาง  คือ  สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุข  
เวทนา   ดูกอนคฤหบดี   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเวทนาไว ๓ อยางนี้แล. 
           [๔๑๐]    เมื่อทานพระอุทายีกลาวอยางนี้แลว ชางไมชือ่ปญจกังคะ 
ไดกลาวกะทานพระอุทายีวา    ทานพระอุทายีผูเจริญ    พระผูมีพระภาคเจา 
ไมไดตรัสเวทนาไว   ๓  อยาง ตรัสไว  ๒ อยาง  คือ  สุขเวทนา  ทุกขเวทนา 
ทานผูเจริญ  อทุกขมสุขเวทนาอันเปนไปฝายละเอียด   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไวในสุขอันประณีต แมครั้งท่ี  ๒  ทานพระอุทายี   ก็ไดกลาวกะชางไมวา 
กอนคฤหบดี   พระผูมีพระภาคเจาไมไดตรัสเวทนาไว ๒ อยางเลย   พระ 
ผูมีพระภาคเจาตรัสเวทนา ๓  คือ สุขเวทนา    ทกุขเวทนา   อทุกขมสุขเวทนา 
พระผูมีพระภาคจาตรัสเวทนา ๓ อยางนี้   แมครั้งท่ี ๒ ชางไมชื่อปญจกังคะ 
ก็ไดกลาวกะทานพระอุทายีวา   ทานพระอุทายีผูเจริญ    พระผูมีพระภาคเจา 
ไมไดตรัสเวทนาไว  ๓  อยางเลย   ตรัสเวทนาไว ๒ อยาง   คือ   สุขเวทนา 
ทุกขเวทนา     ทานผูเจริญ     อทุกขมสุขเวทนาอันเปนไปในฝายละเอียด  
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในสุขอันประณีต   แมครั้งท่ี   ๓   ทานพระอุทายี 
ก็ไดกลาวกะชางไมวา  ดูกอนคฤหบดี  พระผูมีพระภาคเจาไมไดตรัสเวทนา 
ไว ๒ อยางเลย ตรัสเวทนาไว ๓ อยาง คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขม- 
สุขเวทนา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเวทนา ๓ อยางนี้    แมครั้งท่ี ๓  ชางไม 
ไดกลาวกะทานพระอุทายีวา   ทานพระอุทายีผูเจริญ   พระผูมีพระภาคเจา 
ไมไดตรัสเวทนาไว ๓ อยางเลย    ตรสัเวทนาไว ๒ อยาง   คือ  สุขเวทนา  
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ทุกขเวทนา    ทานผูเจริญ    อทุกขมสุขเวทนาอันเปนไปในฝายละเอียด  
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในสุขอันประณีต    ทานพระอุทายีไมสามารถจะ 
ชางไมตกลงได   ฝายชางไมก็ไมสามารถใหทานพระอุทายีตกลงได.         
          [๔๑๑]  ทานพระอานนท   ไดฟงการสนทนาปราศรัยนี้ของที่ใน  
พระอุทายีกับชางไม ครั้นแลวไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ  นัง่  
ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว  ไดกราบทูลการสนทนาปราศรัยแมนั้นทั้งหมด 
แตพระผูมีพระภาคเจา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนอานนท  ชางไม 
ชื่อปญจกังคะไมคลอยตามเหตุอันมีอยูของภิกษุอุทายี  สวนภิกษุอุทายีไม 
คลอยตามเหตุอันมีอยูของชางไม. 
 
                        วาดวยประเภทแหงเวทนา 
 
          [๔๑๒]   ดูกอนอานนท โดยปริยายหนึ่ง เรากลาวเวทนา ๒ ก็มี 
โดยปริยายหน่ึง เรากลาวเวทนา ๓ ก็มี โดยปริยายหน่ึง เรากลาวเวทนา 
ก็มี   โดยปรยิายหนึ่ง   เรากลาวเวทนา  ๖  ก็มี   โดยปริยายหนึ่ง   เรากลาว 
เวทนา ๑๘ ก็มี โดยปรยิายหนึ่ง  เรากลาวเวทนา ๓๖ ก็มี โดยปริยายหนึ่ง  
เรากลาวเวทนา ๑๐๘ ก็ม ีดูกอนอานนท  ธรรมอันเราแสดงแลวโดยปริยาย 
อยางนี้    ดูกอนอานนท    เมื่อธรรมอันเราแสดงแลวโดยปริยายอยางน้ีแล  
ชนเหลาใดจักไมสําคัญตาม  จักไมรูตาม จักไมบันเทงิตาม ซึ่งคําท่ีเรากลาวดี 
แลว   เจรจาดีแลว  แกกนัและกัน  เหตุนี้จักเปนอันชนเหลาน้ันหวังได  คือ  
ชนเหลาน้ันจักเกิดความบาดหมางกัน     เกิดความทะเลาะกัน     วิวาทกัน 
จักทิ่มแทงกันและกันดวยหอกคือปาก   ดูกอนอานนท    ธรรมอันเราแสดง  
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แลวโดยปริยายอยางนี้แล    ดูกอนอานนท   เมื่อธรรมอันเราแสดงแลวโดย  
ปริยายอยางนี้  ชนเหลาใดจักสําคัญตาม  จักรูตาม  จักบันเทิงตาม  ซึ่งคําที่  
เรากลาวดีแลว   เจรจาดีแลว   แกกันและกัน    เหตุนี้ชนเหลาน้ันพึงหวังได 
คือ ชนเหลาน้ันจักพรอมเพรียงกัน ชืน่บานตอกัน ไมวิวาทกัน  เปนดุจนํ้า 
เจือดวยนํ้านม   มองกันและกันดวยจักษุอันเปยมดวยความรักอยู. 
 
                                   วาดวยกามสุข 
 
           [๔๑๓]  ดูกอนอานนท กามคุณ ๕ เหลาน้ี  กามคุณ  ๕ เปนไฉน. 
คือ  รูปที่พึงรูแจงไดดวยจักษุ   อันนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  นารัก 
ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด ฯลฯ โผฏฐัพพะที่พึงรูแจงดวยกาย นาปรารถนา 
นาใคร  นาพอใจ  นารัก ชักใหใคร  ชวนใหกําหนัด  กามคุณ ๕  เหลาน้ีแล  
ดูกอนอานนท  สุขโสมนัสยอมเกิดข้ึนเพราะอาศัยกามคุณ ๕ เหลาน้ี   นี้เรา 
เรียกวากามสุข. 
           [๔๑๔]   ดูกอนอานนท  ชนเหลาใดแลพึงกลาวอยางนี้วา  ชนทั้ง 
หลายยอมเสวยสุขโสมนัสนั้นอันเปนเย่ียมและละเอียด   ดังน้ี     เราไมยอม 
ตามคําน้ีแกชนเหลาน้ัน   ขอน้ันเพราะเหตุอะไร   เพราะสุขอ่ืนอันนาใคร 
ยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั้น   มีอยู. 
 
                                           วาดวยสุข 
 
          [๔๑๕]   ดูกอนอานนท  ก็สุขอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุข 
นั่นเปนไฉน   ภิกษุในธรรมวินัยนี้     สงัดจากกาม    สงัดจากอกุศลธรรม 
เขาปฐมฌาน มีวิตกวิจาร   มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู  นี้แลเปนสุขอ่ืน  
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อันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่น  ดูกอนอานนท   ชนเหลาใดแลพึง 
กลาวอยางนี้วา     ชนทั้งหลายยอมเสวยสุขโสมนัสนั่นอันเปนเย่ียมและ  
ละเอียด  ดังน้ี    เราไมยอมตามคําน้ีแกชนเหลาน้ัน  ขอน้ันเพราะเหตุอะไร. 
เพราะสุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั้น   มีอยู. 
           [๔๑๖]   ดูกอนอานนท  ก็สุขอ่ืนอันนาใครย่ิงกวาและประณีตกวา 
สุขนั้นเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เขาทุติยฌานอันมีความผองใสแหงจิต  
ในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารระงับ 
ไป   มีปติและสุขอันเกิดแกสมาธิอยู.   นี้แลเปน  สขุอ่ืนอันนาใคร ยิ่งกวาแล 
ประณีตกวาสุขนั้น   ดูกอนอานนท  ชนเหลาใดแลพึงกลาวอยางนี้วา     ชน 
ทั้งหลายยอมเสวยสุขโสมนัสนั้นอันเปนเยี่ยมและละเอียด  ดังน้ี  เราไมยอม 
ตามคําน้ี แกชนเหลาน้ัน   ขอน้ันเพราะเหตุไร.    เพราะสุขอ่ืนอันนาใครยิ่ง 
กวาและประณีตกวาสุขนั่น   มีอยู. 
           [๔๑๗]   ดูกอนอานนท ก็สุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวา 
สุขนั้นเปนไฉน.    ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีอุเบกขา   มีสติสัมปชญัญะ    และ 
เสวยสุขดวยนามกาย  เพราะปติสิ้นไป  เขาตติยฌานที่พระอริยเจาท้ังหลาย 
สรรเสริญวา    ผูไดฌานน้ีเปนผูมีอุเบกขามีสติอยูเปนสุข   นี้แลเปนสุขอ่ืน 
อันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั้น    ดูกอนอานนท    ชนเหลาใดแล 
พึงกลาวอยางนี้วา     ชนท้ังหลายยอมเสวยสุขโสมนัสนั้นอันเปนเยี่ยมและ 
ละเอียดดังนี้    เราไมยอมตามคําน้ีแกชนเหลาน้ัน   ขอน้ันเพราะเหตุอะไร. 
เพราะสุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่น   มีอยู.  
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           [๔๑๘]  ดกูอนอานนท ก็สุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวา  
สุขนั้นเปนไฉน.  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เขาจตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมีสุข 
เพราะละสุขละทุกข  และดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได   มีอุเบกขาเปนเหตุ 
ใหสติบริสุทธิ์อยู   นี้แลเปนสุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั้น. 
           [๔๑๙]   ดูกอนอานนท   ชนเหลาใดแลพึงกลาวอยางนี้วา  ชนทั้ง 
หลายยอมเสวยสุขโสมนัสนั้น    อันเปนเยี่ยมและละเอียด    ดงัน้ี     เราไม 
ยอมตามคําน้ี แกชนเหลาน้ัน    ขอน้ันเพราะเหตุอะไร.     เพราะสุขอ่ืนอัน 
นาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั้น   มีอยู. 
           [๔๒๐]   ดูกอนอานนท  สุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวา 
สุขนั้นเปนไฉน.     ภิกษุในธรรมวินัยนี้    เขาอากาสานัญจายตนฌานโดย 
บริกรรมวา   อากาศไมมีที่สุด   เพราะกาวลวงรูปสัญญาท้ังหลาย  เพราะความ 
ดับสูญแหงปฏิฆสัญญาทั้งหลาย เพราะไมมนสิการถึงนานัตตสัญญาท้ังหลาย 
โดยประการทั้งปวงอยู      นี้แลเปนสขุอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวา 
สุขนั้น       ชนเหลาใดแลพึงกลาวอยางนี้วา       ชนท้ังหลายยอมเสวยสุข 
โสมนัสนั้นอันเปนเยี่ยมและละเอียด  ดังน้ี   เราไมยอมตามคําน้ี แกชนเหลา 
นั้น    ขอน้ันเพราะเหตุอะไร.     เพราะสุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีต 
กวาสุขนั่น มีอยู. 
           [๔๒๑]    ดูกอนอานนท   สุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวา 
สุขนั่นเปนไฉน.  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   กาวลวงอากาสานัญจายตนฌานโดย 
ประการทั้งปวงแลว  เขาวิญญาณัญจายตนฌานโดยบริกรรมวา  วิญญาณไม  
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มีที่สุด  นี้แลเปนสุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั้น ชนเหลาใด 
แลพึงกลาวอยางนี้วา       ชนทั้งหลายยอมเสวยสุขโสมนัสนั่นอันเปนเยี่ยม  
และละเอียด   ดังนี้    เราไมยอมตามคํานี้ แกชนเหลาน้ัน   ขอน้ันเพราะเหตุ 
อะไร.   เพราะสุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่น   มีอยู. 
           [๔๒๒]  ดูกอนอานนท  สุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวา 
สุขนั่นเปนไฉน.   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   กาวลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดย 
ประการทั้งปวงแลว  เขาอากิญจัญญายตนฌานโดยบริกรรมวา  อะไรหนอย 
หน่ึงไมมี  นี้แลเปนสุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่น  ชนเหลา 
ใดแลพึงกลาวอยางนี้วา   ชนทั้งหลายยอมเสวยสุขโสมนัสนั่นอันเปนเยี่ยม 
และละเอียด   ดังนี้   เราไมยอมตามคํานี้แกชนเหลาน้ัน   ขอน้ันเพราะเหตุ 
อะไร.   เพราะสุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั้น   มีอยู. 
           [๔๒๓]   ดูกอนอานนท ก็สุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวา 
สุขนั่นเปนไฉน.   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   กาวลวงอากิญจัญญายตนฌานโดย 
ประการทั้งปวงแลว  เขานวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู  นี้แลเปนสุขอ่ืน 
อันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั้น     ชนเหลาใดแลพึงกลาวอยางนี้วา 
ชนทั้งหลายยอมเสวยสุขโสมนัสนั่นอันเปนเยี่ยมและละเอียด  ดังน้ี   เราไม 
ยอมตามคําแกชนเหลาน้ัน   ขอน้ันเพราะเหตุอะไร.    เพราะสุขอ่ืนอันนา  
ใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่น   มีอยู. 
           [๔๒๑]  ดูกอนอานนท   สุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวา 
สุขนั่นเปนไฉน.   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   กาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตน- 
ฌานโดยประการท้ังปวงแลว   เขาสัญญาเวทยิตนิโรธสมบัติอยู   นี้แลเปน  
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สุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่น ก็ขอท่ีปริพาชกอัญญเดียรถยี  
พึงกลาวอยางนี้วา   พระสมณโคดมกลาวสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ    และ 
ยอมบัญญัตินิโรธนั้นไวในความสุข   ขอน้ีนั้นเพราะเหตุไร   ขอน้ีนั้นเปน 
อยางไร.  นัน้เปนฐานะท่ีจะมีได   พวกปริพาชกอัญญเดียรถยีมีวาทะอยางนี้  
พวกเธอพึงคานอยางนี้วา   ทานผูมีอายุทั้งหลาย   พระผูมีพระภาคเจาไมได 
ทรงหมายเอาสุขเวทนาบัญญัตินิโรธน้ันไวในความสุขเลย  บุคคลยอมไดสุข 
ในฐานะใด ๆ    พระตถาคตยอมทรงบัญญัติฐานะน้ัน ๆ    อันเปนสุขไวใน 
ความสุขทุกแหง. 
                                   จบ  ปญจกังคสูตรที่  ๙ 
 
                              อรรถกถาปญจกังคสูตรท่ี ๙ 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในปญจกังสูตรที่ ๙     ดังตอไปนี้. 
           บทวา  ปฺจกงฺโค  ในบทวา   ปฺจกงฺโค   ปติ  เปนชื่อของชางไมนั้น 
อน่ึง ชางไมนั้น ปรากฏชือ่วาปญจังคะ เพราะประกอบดวยองค ๕ กลาวคือ 
มีด ขวาน สิ่ว ไม คอน  กระปุกดายเสนบรรทัด. บทวา  ปติ  คือชางไม ผูเปน 
หัวหนา  บทวา  อุทายิ  คือพระอุทายีเถระผูบัณฑิต.  บทวา   ปรยิาย  คือเหตุ. 
บทวา เทฺววานนฺท  คือ ดกูอนอานนท เวทนา ๒ ก็มี.  บทวา ปริยาเยน   คือ 
โดยเหตุ.  สวนในที่นี้  พึงทราบเวทนา ๒ ดวยสามารถทางกายและทางจิต. 
แม เวทนา ๓  ดวยสามารถสุขเปนตน.  เวทนา ๕  มีสุขินทรียเปนตน  ดวย 
สามารถอินทรีย.  เวทนา  ๖   มีจักขุสัมผัสสชาเปนตนดวยสามารถทวาร.  
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เวทนา  ๑๘  มีเปนอาทิวา เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมไตรตรองซ่ึงรูป อันเปน 
ที่ต้ังแหงโสมนัสดวยสามารถการไตรตรอง   พึงทราบ  เวทนา  ๓๖  อยางนี้  
คือ  โสมนัสอาศัยเรือน  ๖,  อาศัยเนกขัมมะการออกจากกาม ๖,  โทมนัส   
อาศัยเรือน ๖,    อาศัยเนกขัมมะการออกจากกาม  ๖,   อุเบกขาอาศัยเรือน ๖, 
อาศัยเนกขัมมะการออกจากกาม ๖,   พึงทราบ เวทนา  ๑๐๘   อยางนี้    คือ 
เวทนาเหลานั้น  ในอดีตมี ๓๖.  ในอนาคตมี ๓๖.  ในปจจุบันมี ๓๖. 
           บทวา ปฺจิเม   อานนฺท  กามคุณา   นี ้  เปนอนุสนธิเฉพาะอยาง 
หน่ึง.  ที่จริง พระผูมีพระภาคเจา ทรงทําเวทนา ๒ ใหเปนตน ทรงบัญญัติ 
เวทนาอยางเดียวเทาน้ัน  ก็หามิได.   โดยปริยาย  ตรัสเวทนาอยางเดียวก็มี 
เมื่อจะทรงแสดงเวทนานั้น  จึงทรงเริ่มเทศนาน้ีเพ่ือสงเสริมวาทะของชางไม 
ชื่อปญจกังคะ    บทวา  อภิกฺกนฺตตร  คือ  ดีกวา.   บทวา ปณีตตร  คือ 
ยิ่งกวา.  ในขอน้ีอทุกขมสุขเวทนา  ทานกลาววา สุขดวยอรรถวาสงบและ 
ประณีต.  จําเดิมแตจตุตถฌาน   นโิรธ  ชื่อวาเปนสุข  ดวยสามารถมิไดเสวย 
อารมณ.   ดวยวา  ชื่อวาสุขอันเสวยอารมณเกิดข้ึนแลวดวยสามารถกามคุณ 
๕   และดวยสามารถสมาบัติ   ๘.   นิโรธ   ชื่อวาสุขอันมิไดเสวยอารมณแลว. 
สุขเสวยอารมณก็ตาม  มิไดเสวยอารมณก็ตาม   กช็ื่อวาสุขโดยสวนเดียวแท 
ดวยอรรถวาเปนสุข   กลาวคือความไมมีทุกข.                             
           บทวา ยตฺถ ยตฺถ  คือในฐานะใด.     บทวา สุข  อุปลพฺภติ    ความวา 
บุคคล  ยอมไดสุขอันเสวยอารมณหรือสุขอันมิไดเสวยอารมณ  พระตถาคต 
ยอมบัญญัติสุขนั้นๆ  ลงในสุข.    พระตถาคต   ยอมบัญญัติสุขนั้นทั้งหมด  
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ซึ่งไมมีความทุกขลงในสุขเทาน้ัน   ดังน้ัน    พระผูมีพระภาคเจา   ทรงทํา   
นิโรธสมาบัติ    ใหเปนประธานในท่ีนี่แลว   จึงทรงยังเทศนาใหจบลงดวย 
ธรรมคือยอดพระอรหัตอยางเดียว     ดวยสามารถแหงบุคคลผูพอแนะนําได. 
                      จบ  อรรถกถาปญจกังคสูตรที่ ๙ 
                        จบ  อรรถกถารโหคตวรรคท่ี ๒ 
 
                                  ๑๐.  ภิกขุสูตร  
 
      วาดวยพระพุทธองคทรงแสดงประเภทแหงเวทนา 
 
           [๔๒๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โดยปริยายหน่ึง  เรากลาวเวทนา ๒ 
ก็มี  โดยปริยายหน่ึง   เรากลาวเวทนา  ๓  ก็มี  โดยปริยายหนึ่ง  เรากลาว 
เวทนา  ๕  กม็ี  โดยปริยายหนึ่ง  เรากลาวเวทนา  ๖  ก็ม ี โดยปริยายหนึ่ง 
เรากลาวเวทนา ๑๘ ก็มี   โดยปริยายหน่ึง  เรากลาวเวทนา ๓๖  ก็มี   โดย  
ปริยายหนึ่ง  เรากลาวเวทนา  ๑๐๘ ก็ม ี  ธรรมอันเราแสดงแลวโดยปริยาย 
อยูใน    เมื่อเราแสดงธรรมโดยปริยายอยางนี้แลว  ชนเหลาใดจักไมสําคัญ 
ตาม   จักไมรูตาม   จักไมบันเทิงตาม   ซึ่งคําท่ีเรากลาวดีแลว   เจรจาดีแลว 
แกกันและกนั   เหตุนี้จักเปนอันชนเหลาน้ันพึงหวังได  คือ   ชนเหลาน้ัน 
จักเกิดความบาดหมางกัน   จักเกิดความทะเลาะกัน   วิวาทกัน   จักทิ่มแทง 
กันและกัน ดวยหอกคือปากอยู     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ธรรมอันเราแสดง 
แลวโดยปริยายอยางนี้      เมื่อธรรมอันเราแสดงแลวโดยปริยายอยางน้ีมีอยู 
ชนเหลาใดจักสําคัญตาม   จักรูตาม  จักบันเทิงตาม   ซึ่งคําท่ีเรากลาวดีแลว 
๑.  สูตรท่ี ๑๐ ไมมีอรรถกถาแก  
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เจรจาดีแลว   แกกันและกนั   เหตุนี้อันชนเหลาน้ันพึงหวังได   คือพวกเขา  
จักพรอมเพรียงกัน   จักชืน่บานตอกัน    จักไมวิวาทกัน   จักเปนดุจน้ําเจือ 
ดวยนํ้ามัน  จักมองกันและกันดวยจักษุอันเปยมดวยความรักอยู. 
           [๔๒๖]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   กามคุณ  ๕  เหลาน้ี  ฯลฯ (เหมือน 
ขอ ๔๑๓  ถงึขอ   ๔๒๔)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ขอท่ีปริพาชกอัญญ- 
เดียรถียพึงกลาวอยางนี้วา  พระสมณโคดมกลาวสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ 
และยอมบัญญัตินิโรธนั้นไวในความสุข   ขอน้ีนั้นเพราะเหตุไร   ขอน้ีนั้น  
เปนอยางไร.  ขอน้ันเปนฐานะที่จะมีได  พวกปริพาชกอัญญเดียรถียผูมีวาทะ 
อยางนี้    พวกเธอพึงคานอยางนี้วา.   ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย  พระผูมีพระ- 
ภาคเจา ไมไดทรงหมายเอาสุขเวทนาบัญญัตินิโรธน้ันไวในความสุข  บุคคล 
ยอมไดสุขในฐานะใดๆ  พระตถาคตยอมทรงบัญญัติฐานะน้ันๆ อันเปนสุข 
ไวในความสุขทุกแหง   ดงัน้ี. 
                                        จบ  ภิกขุสูตรที่ ๑๐ 
                                    อรรถกถาภิกขุสูตรท่ี ๑๐ 
                              สูตรท่ี  ๑๐  มีเน้ือความงายท้ังน้ัน 
                                   จบ  อรรถกถาภิกขุสูตรที่ ๑๐ 
                                        จบ  รโหคตวรรคที่   ๒      
  

                          รวมพระสูตรทีม่ีในวรรคนี้  คือ 
           ๑. รโหคตสูตร ๒. ปฐมวาตสูตร  ๓. ทุติยวาตสูตร  ๔. นวิาสสูตร 
๕.ปฐมอานันทสูตร  ๖. ทุติยอานันทสูตร  ๗. ปฐมสัมพหุลสูตร ๘. ทุติย 
สัมพหุลสูตร  ๙.  ปญจกังคสูตร  ๑๐. ภิกขุสูตร.  
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                          อัฏฐสตปริยายวรรคที่ ๓  
 
                                      ๑.  สิวกสูตร 
 
                       วาดวยสิวกปริพาชกทูลถามปญหา 
 
           [๔๒๗]    สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระวิหาร 
เวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน  กรุงราชคฤห  ครั้งน้ันแล  โมฬิยสิวกปริพาชก 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา 
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว จึงนั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา      ขาแตพระโคดมผูเจริญ     มี 
สมณพราหมณพวกหน่ึงมีวาทะอยูไหน  มีทฏิฐิอยางนี้วา บุคคลน้ีไดเสวยสุข 
ทุกข  หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหน่ึง  สุข  ทุกข  หรืออทุกขมสุขทั้งมวล 
นั้น    มีการกระทําไวในปางกอนเปนเหตุ    กใ็นขอน้ีทานพระโคดมตรัส  
อยางไร.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   ดูกอนสิวกะ   เวทนาบางอยาง 
มีดีเปนสมุฏฐานก็มี  ยอมเกิดข้ึนในโลกน้ี  ขอท่ีเวทนาบางอยางซึ่งมีดีเปน 
สมุฏฐานเถิดข้ึนในโลกน้ี    บุคคลพึงทราบไดเองอยางน้ีก็มี   โลกสมมติวา 
เปนของจริงก็มี    ในขอนั้นสมณพราหมณเหลาใดมีวาทะอยางนี้     มีทฏิฐิ 
อยางนี้วา   บคุคลน้ีไดเสวยสุข   ทุกข   หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหน่ึง 
สุข  ทุกข  หรืออทุกขมสุขท้ังมวลน้ัน  มีการกระทําไวในปางกอนเปนเหตุ 
ยอมแลนไปสูสิ่งที่รูดวยตนเอง และแลนไปสูสิ่งที่สมมติกันวาเปนความจริง 
ในโลก  เพราะฉะนั้นเรากลาววา  เปนความผิดของสมณพราหมณเหลาน้ัน 
เวทนาบางอยางมีเสมหะเปนสมุฏฐานก็มี ฯลฯ  มลีมเปนสมุฏฐานก็มี ฯลฯ  
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มีรวมกันเปนสมุฏฐานก็มี ฯลฯ เกิดแตเปลี่ยนฤดูกม็ี ฯลฯ  เกิดแตรักษาตัว  
ไมสม่ําเสมอก็มี  ฯลฯ   เกดิจากการถูกทํารายก็มี  ฯลฯ  เวทนาบางอยางเกิด 
แตผลของกรรมก็มี   ยอมเกิดข้ึนในโลกนี้   ขอท่ีเวทนาบางอยางซึ่งเกิดแต 
ผลของกรรมเกิดข้ึนในโลกนี้  บุคคลพึงทราบไดเองอยางนี้ก็มีโลกสมมติวา 
เปนของจริงก็มี    ในขอนั้นสมณพราหมณเหลาใดมีวาทะอยางนี้     มีทฏิฐิ 
อยางนี้วา   บคุคลน้ีไดเสวยสุข ทุกข   หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหน่ึง 
สุข  ทุกข  หรืออทุกขมสุขท้ังมวลน้ัน  มีการกระทําไวในปางกอนเปนเหตุ 
ยอมแลนไปสูสิ่งที่รูดวยตนเอง และแลนไปสูสิ่งที่สมมติกันวาเปนความจริง 
ในโลก เพราะฉะนั้นเรากลาววาเปนความผิด ของสมณพราหมณเหลาน้ัน. 
           [๔๒๘]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีแลว     โมฬิยสิวก 
ปริพาชกไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ภาษิต  
ของพระองคแจมแจงนัก  ขาแตพระโคดมผูเจริญภาษิตของพระองคแจมแจง 
นัก    ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะจน 
ตลอดชีวิต  ต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
           [๔๒๙]    เรื่องดี ๑ เสมหะ ๑  ลม ๑  ดี  เสมหะ   ลม 
              รวมกัน ๑  ฤดู  ๑  รักษาตัวไมสม่ํา เสมอ  ๑  ถูก 
              ทําราย  ๑  ผลของกรรม  ๑  เปนที่ ๘. 
                                    จบ  สิวกสูตรท่ี  ๑  
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                   อรรถกถาอัฏฐสตปริยายวรรคที่ ๓  
 
                                อรรถกถาสิวกสูตรท่ี  ๑ 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในสิวกสูตรที่  ๑  แหงวรรคที่ ๓ ดังตอไปนี้  
           บทวา สิวโก  ในบทวา โมฬิยสิวโก  เปนชื่อของปริพาชกน้ัน.  ก ็
จุกของปริพาชกนั้นมีอยู  เพราะฉะนั้น  เขาจึงเรียกวา สิวกปริพาชกมีจุก. 
บทวา ปริพฺพาชโก ไดแก  ปริพาชกผูนุงผา  บทวา  ปตฺตสมุฏานานิ 
ไดแก  มีดีเปนปจจัย.  บทวา  เวทยิตานิ  คือเวทนา.  เวทนา ๓ ยอมเกิด 
ข้ึนในบุคคลน้ันเพราะดีเปนปจจัย.  ถามวา   อยางไร.   ตอบวา  ฝายบุคคล  
บางคนคิดวา    ดีของเรากําเริบแลว   กแ็ล    ชีวิตรูไดยาก    ยอมใหทาน 
สมาทานศีล   กระทําอุโบสถกรรม.  กศุลเวทนา  ยอมเกิดข้ึนแกบางคนนั้น 
ดวยอาการอยางน้ี.   สวนบางคนคิดวา   เราจักทําเภสัชแกดี   ยอมฆาสัตว 
ลักทรัพย  พูดเท็จ   ยอมทําทุสีลกรรม ๑๐ ก็ม.ี  อกุศลเวทนา  ยอมเกิดข้ึน 
แกบางคนน้ัน   ดวยอาการอยางนี้.   แตบางคนมีตนเปนกลางวา   ดีของเรา 
ยอมไมสงบดวยการทํายา    แมประมาณเทาน้ี   เรือ่งยาน้ันพอกันที   ยอม 
นอนอดกลั้นซึ่งเวทนาทางกาย.  อัพยากตเวทนา  ยอมเกิดข้ึนแกบางคนน้ัน 
ดวยอาการอยางน้ี. 
           บทวา  สามป  โข  เอต  ความวา   บุคคลเห็นวิการแหงดีนั้น ๆ แลว 
ก็พึงทราบเวทนาน้ันไดดวยตน.  บทวา  สจฺจสมมฺต  คือสมมติวาเปนจริง 
ฝายชาวโลกเห็นวิการแหงดีมีวรรณะตางพรอมเปนตนที่สรีระของเขาแลว 
ยอมรูวา  ดีของเขากําเริบ.  บทวา  ตสมฺา ความวา เพราะแลนไปสูสิ่งที่รูดวย  
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ตนเอง  และแลนไปสูสิ่งที่สมมติกันวา  เปนจริงของโลก.  แมในบทมีเสมหะ  
เปนสมุฏฐานเปนอาทิ    ก็นัยนี้เหมือนกัน.   สวนบทวา   สนฺนปิาติกานิ 
ในบทวา  สนฺนิปาตสมุฏานานิป  นี้ เกิดข้ึนแลว   เพราะการกําเริบแหงดี 
เปนตน   แมทั้งสาม.    บทวา    อุตุปรณิามชานิ    คือเกิดแตฤดูเปลี่ยน 
ยอมเกิดข้ึนแกชาวชังคลเทศ     เมื่ออยูในอนุประเทศ.     ความเปลี่ยนฤดู 
ยอมเกิดข้ึน     ดวยสามารถมีฝงมณีสมุทรเปนตนอยางนี้วา     เม่ือชาวอนุ 
ประเทศอยูในชังคลเทศ.   บทวา   ตโต  ชาตา  ไดแก   เกิดแตเปลี่ยนฤดู. 
           บทวา  วิสมปริหารชานิ  ความวา  เกิดแตการรักษาตัวไมสม่ําเสมอ 
ในการรับภาระหนัก  โดยมีการทุบเปนตน.   หรือเม่ือเท่ียวไปผิดเวลา  โดย 
มีการถูกงูกัด   และตกบอเปนตน.  บทวา  โอปกฺกมภิานิ ความวา  เกิดข้ึน 
เพราะถือวา  ผูนี้เปนโจร   หรือเปนทาริกาของผูอ่ืน  แลวจึงทํารายดวยการ 
เอาเขา   ศอกและไมคอนเปนตน    โบยใหเปนปจจัย.   บางคน   ถูกทําราย 
ในภายนอกน้ันแลว     ยอมทํากุศล    โดยนัยอันกลาวแลวแล.    บางคนทํา 
อกุศล.  บางคนยอมนอนอดกลั้นอยู.  บทวา    กมมฺวิปากชาตานิ  คือเกิด 
แตผลของกรรมอยางเดียว.  ก็เม่ือกรรมวิบากเหลาน้ัน  เกิดข้ึนแลว  บางคน 
ยอมทํากุศล  บางคนยอมทําอกุศล  บางคนยอมนอนอดกลั้นอยู.  ก็เวทนา 
๓ อยาง   ยอมมีในวาระท้ังปวงอยางนี้. 
           ในเวทนาเหลาน้ัน  เวทนาอันเปนไปในสรีระซึ่งเกิดข้ึนดวยเหตุ  ๗ 
อยางขางตน ใคร ๆ ก็อาจเพ่ือจะหามได  แตเภสัชทัง้ปวงก็ดี  เครื่องปองกัน 
ก็ดี   ก็ไมสามารถเพ่ือกําจัดเวทนาอันเกิดแตผลของกรรมไดเลย.  ชื่อวาโลก 
โวหาร   พระองคไดตรัสแลว  ในพระสูตรนี้. 
                                      จบอรรถกถาสิวกสูตรที่ ๑  
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                               ๒.  อกัฐสตปริยายสูตร 
 
                 วาดวยพระพุทธองคทรงแสดงประแหงเวทนา  
 
           [๔๓๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมปริยายอันมีปริยาย 
ตางๆ  ๑๐๘  แกเธอทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจงฟงธรรมปริยายน้ัน   ก็ธรรม 
ปริยายอันมีปริยาย  ๑๐๘  เปนไฉน.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  โดยปริยายหนึ่ง 
เรากลาวเวทนา  ๒  ก็ม ี  โดยปริยายหน่ึง    เรากลาวเวทนา  ๓  ก็มี    โดย 
ปริยายหนึ่ง   เรากลาวเวทนา ๑๘ ก็มี  โดยปริยายหน่ึง  เรากลาวเวทนา 
๓๖   ม ี โดยปริยายหนึ่ง   เรากลาวเวทนา ๑๐๘ ก็ม.ี 
           [๔๓๑]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็เวทนา ๒ เปนไฉน.  เวทนา ๒ 
คือ   เวทนาทางกาย  ๑   เวทนาทางใจ     เหลาน้ีเราเรียกวา   เวทนา  ๒. 
           [๔๓๒]   ก็เวทนา ๓ เปนไฉน.    เวทนา ๓  คือ    สุขเวทนา. 
ทุกขเวทนา ๑  อทุกขมสุขเวทนา ๑  เหลาน้ีเราเรียกวา  เวทนา ๓. 
           [๔๓๓]   ก็เวทนา ๕  เปนไฉน.    เวทนา ๕  คือ  สุขินทรยี  ๑ 
ทุกขินทรีย  ๑   โสมนัสสินทรีย  ๑   โทมนัสสินทรีย  ๑  อุเบกขินทรีย ๑ 
เหลาน้ี เราเรียกวา   เวทนา    ๕. 
           [๔๓๔]  ก็เวทนา ๖ เปนไฉน.   เวทนา ๖  คือ  จักขุสัมผัสสชา 
เวทนา ๑ โสตสัมผัสสชาเวทนา  ๑  ฆานสัมผัสสชาเวทนา  ๑  ชวิหาสัม-  
ผัสสชาเวทนา ๑ กายสัมผัสสชาเวทนา ๑  มโนสัมผัสสชาเวทนา ๑ เหลาน้ี  
เราเรียกวา   เวทนา  ๖.  
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           [๔๓๕]    ก็เวทนา ๑๘  เปนไฉน.    เวทนา  ๑๘   คือ    เวทนาท่ี  
สหรคตดวยโสมนัส ๖    เวทนาท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ๖    เวทนาท่ีสหรคต 
ดวยอุเบกขา ๖   เหลาน้ี เราเรียกวาเวทนา ๑๘. 
           [๔๓๖]    ก็เวทนา ๓๖ เปนไฉน.    เวทนา  ๓๖  คือ เคหสิตโสมนัส  ๖ 
เนกขัมมสิตโสมนัส ๖  เคหสิตโทมนัส  ๖  เนกขัมมสิตโทมนัส ๖  เคหสิ- 
อุเบกขา ๖   เนกขัมมสิตอุเบกขา ๖   เหลาน้ีเราเรียกวาเวทนา ๓๖. 
           [๔๓๗]   เวทนา ๑๐๘ เปนไฉน.    เวทนา ๑๐๘  คือ    เวทนาที่  
เปนอดีต ๓๖   ที่เปนอนาคต ๓๖   ที่เปนปจจุบัน ๓๖   เหลาน้ี เราเรียกวา  
เวทนา ๑๘ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมปริยายอันมีปริยาย ๑๘  แมนี้แล. 
                                 จบ  อัฏฐสตปริยายสูตรที่  ๒ 
 
                  อรรถกถาอัฏฐสตปริยายสูตรท่ี ๒ 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในอัฏฐสตปริยายสูตรที่  ๒  ดังตอไปนี้ . 
           บทวา  อฏสตปริยาย  คือเปนเหตุ ๑๐๘ บทวา  ธมฺมปริยาย  
คือเหตุแหงธรรม.  ในบทวา  กายิกา  จ  เจตสิกา  จ  นี้     เวทนาทางกาย 
ยอมไดในกามาวจรเทาน้ัน.  เวทนาทางใจ  ก็เปนไปในภูมิ ๔.  สุขเวทนาใน 
บทเปนอาทิวา สุขา   ยอมไมมีในอรูปาวจร   แตยอมไดในภูมิ ๓ ที่เหลือ. 
ทุกขเวทนา จัดเปนกามาวจร.   เวทนานอกน้ี  ก็เปนไปในภูมิ ๔.  ในหมวด 
๕  สุขินทรีย   ทุกขินทรีย   โทมนัสสนิทรีย   จัดเปนกามาวจร.   โสมนัส 
สินทรีย  เปนไปในภูมิ ๓.  อุเบกขินทรีย  เปนไปในภูมิ ๔.  
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           ในหมวด  ๖   เวทนาในทวาร  ๕   จัดเปนกามาวจร.    เวทนาใน  
มโนทวาร  เปนไปในภูมิ ๔  ในหมวด  ๑๘ ในอารมณอันนาปรารถนา ๖ 
ชื่อวา   โสมนัสสุปวิจาร เพราะอรรถวายอมเขาไปไตรตรองกันดวยโสมนัส. 
แมในสองบทท่ีเหลือ   กม็ีนัยนี้เหมือนกัน.     เทศนานี้มาแลวดวยสามารถ 
แหงวิจารดวยประการดังนี้.    แตพึงทราบเวทนา  ๑๘ ในที่นี้   ดวยสามารถ  
แหงโสมนัสเปนตน  อันสัมปยุตดวยวิจารน้ัน.                                    
           พึงทราบในบทเปนอาทิวา  ฉ  เคหสิตานิ โสมนสฺสานิ  ความวา 
โสมนัสอาศัยกามคุณ   อันทานกลาวแลวในทวาร ๖ อยางนี้วา    เมื่อระลึก 
ถึงการได   โดยการไดแหงรูปอันพึงรูดวยจักษุ   อันนาปรารถนา   นาใคร   
นาพอใจ   นารื่นรมยแหงใจ   อันประกอบดวยโลกามิส   หรือเม่ือระลึกถึง 
สิ่งท่ีลวงไปแลว   ดับไปแลว  เปลี่ยนแปลงไปแลว  ซึ่งตนเคยไดแลวในอดีต  
โสมนัส  ก็ยอมเกิดข้ึน.  โสมนัสเห็นปานน้ี  ทานเรียกวา  เคหสิตโสมนัส 
โสมนัสอาศัยเรือน   ชื่อวาโสมนัสอาศัยเรือน ๖. 
           เมื่อสามารถเพ่ือใหขวนขวายเริ่มวิปสสนาดวยสามารถความไมเที่ยง 
เปนตน    เกดิโสมนัสวา    วิปสสนา   อันเราขวนขวายแลวดังนี้    โสมนัส  
เกิดข้ึนแลว    เมื่ออารมณ  อันนาปรารถนาไปปรากฏในทวาร ๖ อยางนี้วา 
ก็แล  เมื่อรูแจงวารูปทั้งหลายไมเท่ียง  ก็พิจารณาเห็นอยูซึ่งความแปรปรวน 
คลายกําหนัดและดับเสียได ดวยปญญาอันเห็นชอบตามเปนจริงน้ัน อยางนี้ 
วา   รูปทั้งหลายในอดีตก็ดี  ในปจจุบันก็ดี  รูปเหลาน้ันทั้งปวง   ก็ไมเที่ยง 
เปนทุกข     มีความแปรปรวนเปนธรรมดาดังน้ี      โสมนัสก็ยอมเกิดข้ึน. 
โสมนัสเห็นปานน้ี.  ทานเรียกวา    เนกขัมมสิตโสมนัส   โสมนัสอาศัย 
การออกจากกาม   ชื่อวา   โสมนัสอาศัยการออกจากกาม ๖.  
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           โทมนัสอาศัยกามคุณ  อันเกิดข้ึนแลวแกผูตรึกอยูวา  เราจักไมเสวย  
จะไมเสวยอารมณ     อันนาปรารถนาดังนี้     ในทวาร ๖    อยางน้ีวา    เม่ือ 
พิจารณาเห็นอยูซึ่งการไมได   โดยการไมไดแหงรูปทั้งหลาย  พึงรูดวยจักษุ 
อันนาปรารถนา  นาใคร   นาพอใจ   นารื่นรมยแหงใจ    อันประกอบดวย 
โลกามิส   หรือเมื่อพิจารณาเห็นอยู  ซึ่งสิ่งท่ีลวงไปแลว  ดับไปแลว  เปลี่ยน 
แปลงไปแลว    ซึ่งอันตนยังไมเคยไดแลวในอดีต     โทมนัส    ก็ยอมเกิดข้ึน 
โทมนัสเห็นปานน้ี    ทานเรียกวา   เคหสิตโทมนัส  โทมนัสอาศัยการอยู 
ครองเรือนดังน้ี     ชื่อวา   โทมนัสอาศัยการอยูครองเรือน ๖. 
           สวน   ภิกษุผูรูแจงวารูปทั้งหลายไมเท่ียง    เห็นซึ่งความแปรปรวน 
คลายกําหนัด   และดับเสียไดดวยปญญา  อันชอบตามเปนจริงน้ัน   อยางนี้  
วา.    รูปทั้งหลายในอดีตก็ดี   ในปจจุบันก็ดี   รูปเหลาน้ันทั้งปวงก็ไมเที่ยง 
เปนทุกข   มคีวามแปรปรวนไปเปนธรรมดาดังน้ี   ยอมยังความพยายามให 
เขาไปต้ังอยู    ในวิโมกข     อันยอดเยี่ยมวา     เมื่อไรเรานี้จักเขาตทายตนะ 
(เหตุใหจิตหลุดพนอยู ).     พระอริยะท้ังหลาย    ยอมเขาอายตนะอยูดังน้ี.  
ดวยอาการอยางน้ี    เม่ือเธอยังความพยายามใหเขาไป  ต้ังอยูในวิโมกข  อัน 
ยอดเยี่ยม  โทมนัสก็ยอมเกิดข้ึน   เพราะความพยายามเปนปจจัย.   โทมนัส  
เห็นปานน้ี   ทานเรียกวา  เนกขัมมโทมนัส  โทมนสัอาศัยการออกจากกาม 
           เมื่ออารมณ อันนาปรารถนาไปปรากฏในทวาร  ๖ อยางนี้   โทมนัส 
อันเกิดข้ึนแลวแกเธอผูยังความพยายามใหเขาไปต้ังไวในธรรมคืออริยผล  
กลาวคืออนุตตรวิโมกข     แตไมสามารถเพื่อใหขวนขวายเริ่มวิปสสนาดวย 
อํานาจแหงความไมเที่ยงเปนตน  เพ่ือบรรลุอริยผลธรรมนั้นได  จึงเสียดาย 
อยูวา    เราไมสามารถเพ่ือจะขวนขวายถึงวิปสสนาแลว    บรรลุอริยภูมิได  
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ทั้งปกษนี้  ทั้งเดือนน้ี  ทั้งปนี้      ชื่อวา  เนกขมัมสิตโทมนัส  โทมนัส 
อาศัยการออกจากกาม ๖.  
           เมื่ออารมณ อันนาปรารถนาไปปรากฏในทวาร ๖  อยางนี้วา พาล- 
ปุถุชนคนลุมหลง  คือคนหนา  อันยังไมเกิดวิบาก ไมเห็นโทษ  ไมไดสดับ 
เห็นรูปดวยจักษุแลว    อุเบกขา    ก็ยอมเกิดข้ึน    อุเบกขาเห็นปานนี้อันใด  
อุเบกขานั้น  ยอมลวงรูปไปไมได  เพราะฉะนั้น  อุเบกขานั้น  ทานเรียกวา 
เคหสิตอุเบกขา  อุเบกขาอาศัยเรือนดังน้ี.    อุเบกขา    อาศัยกามคุณเกิดข้ึน 
แลวเมื่อลวงรูปเปนตนไปไมได  เหมือนแมลงวันหัวเขียวลวงเลยน้ําออยไป 
ไมได    ฉะน้ัน  ก็ตองของอยูในรูปนั้นนั่งเอง.  ชื่อวา   เคหสติอุเบกขา 
อุเบกขาอาศัยเรือน. 
           อุเบกขาสัมปยุตดวยญาณ   อันเปนวิปสสนาเกิดข้ึนแลวแกผูไมกํา- 
หนดในอารมณอันนาปรารถนา    ไมขัดเคืองในอารมณอันไมนาปรารถนา 
ไมหลงในการเพงดูอารมณอันไมสม่ําเสมอ.      เมือ่อารมณอันนาปรารถนา 
ไปปรากฏ   ในทวาร ๖ อยางนี้วา   ก็แล   เมื่อรูแจงวา  รูปทั้งหลายไมเที่ยง 
พิจารณาเห็นอยูซึ่งความแปรปรวน คลายกําหนัดและดับเสียได ดวยปญญา 
อันชอบตามความจริงนั้นอยางนี้วา   รปูทั้งหลายในอดีตก็ดี   ในปจจุบันก็ดี 
รูปเหลาน้ันทั้งปวง ไมเที่ยงเปนทุกข มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดาดังน้ี.  
อุเบกขา   ก็ยอมเกิดข้ึน.   อุเบกขาเห็นปานนี้ใด   อุเบกขานั้น   ยอมลวงรูป 
ไปได  เพราะฉะนั้น  อุเบกขานั้น   ทานเรียกวา    เนกขัมมสิตอุเบกขา 
อุเบกขาอาศัยการออกจากกาม  ๖  ดังน้ี     ชื่อวา   อุเบกขาอาศัยการออกจาก 
กาม  ๖.  ในพระสูตรนี้  พระองคตรัสการกําหนดธรรม  อันเปนไปในภูมิ ๔ 
อันรวบรวมธรรมไวทั้งหมด.  สูตรที่  ๓  เปนตนไปมีเนื้อความงายทั้งน้ัน. 
                     จบ  อรรถกถาอัฏฐสตปริยายสูตรที่  ๒  
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                                    ๓. ภิกขุสูตร๑ 

 
                            วาดวยภิกษุทูลถามเรื่องเวทนา  
 
           [๔๓๘]   ครั้งน้ันแล     ภิกษุรปูหน่ึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ ฯลฯ  ครั้นแลวไดทูลถาม พระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ    เวทนาเปนไฉนหนอ   ความเกิดข้ึนแหงเวทนาเปนไฉน   ปฏิปทา 
เครื่องใหถึงความเกิดข้ึนแหงเวทนาเปนไฉน   ความดับแหงเวทนาเปนไฉน 
ปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงเวทนาเปนไฉน   อะไรเปนคุณแหงเวทนา 
อะไรเปนโทษแหงเวทนา อะไรเปนอุบายเครื่องสลัดออกแหงเวทนา.  พระ 
ผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายเวทนา ๓ เหลาน้ี  คือ สุขเวทนา 
ทุกขเวทนา    อทุกขมสุขเวทนา    นี้เราเรียกวาเวทนา     เพราะผัสสะเกิด 
เวทนาจึงเกิด    ตัณหาเปนปฏิปทาเครื่องใหถึงเหตุเกิดแหงเวทนา    เพราะ 
ผัสสะดับเวทนาจึงดับ  อริยมรรคประกอบดวยองค ๘  นี้แหละ  คือ  สัมมา- 
ทิฏฐิ  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ   เปนปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงเวทนา   สุข  
โสมนัสเกิดนี้เพราะอาศัยเวทนาอันใด    นี้เปนคุณแหงเวทนา  เวทนาอันใด 
ไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  นี้เปนโทษแหงเวทนา 
ความกําจัด   ความละฉันทราคะในเวทนา   นี้เปนอุบายเครื่องสลัดออกแหง 
เวทนา. 
                                           จบ  ภิกขุสตูรที่  ๓ 
๑. สูตรท่ี  ๓ - ๑๐  ไมมีอรรถกถาแก  
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                                  ๔.  ปุพพสูตร 
 
                  วาดวยความคิดเกิดขึ้นเมื่อกอนตรัสรู  
 
           [๔๓๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อกอนแตตรัสรู    ครัง้ยังมิได 
ตรัสรู  ยังเปนโพธิสัตวอยู  เราไดมีความคิดอยางนี้วา  เวทนาเปนไฉนหนอ 
ความเกิดข้ึนแหงเวทนาเปนไฉน      ปฏิปทาเครื่องใหถึงความเกิดข้ึนแหง 
เวทนาเปนไฉน  ความดับแหงเวทนาเปนไฉน ปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับ 
แหงเวทนาเปนไฉน    อะไรเปนคุณแหงเวทนา    อะไรเปนโทษแหงเวทนา 
อะไรเปนอุบายเครื่องสลัดออกแหงเวทนา.       เราไดมีความคิดอยางนี้วา 
เวทนา  ๓  นี ้  เหลาน้ี   คือ   สุขเวทนา   ทุกขเวทนา   อทุกขมสุขเวทนา 
นี้เราเรียกวาเวทนา   เพราะผัสสะเกิด    เวทนาจึงเกิด     ตัณหาเปนปฏิปทา 
เครื่องใหถึงความเกิดข้ึนแหงเวทนา  ฯลฯ  ความกําจัด  ความละฉันทราคะ 
ในเวทนา   นี้เปนอุบายเครื่องสลัดออกแหงเวทนา. 
                                     จบ ปุพพสูตรที่ ๔     
 
                                    ๕.  ญาณสูตร                                          
 
                         วาดวยความรูแทในเรือ่งเวทนา 
 
           [๔๔๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  จักษุ   ญาณ  ปญญา  วิชชา  แสง 
สวางไดเกิดข้ึนแกเรา    ในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา   นี้เวทนา . . . 
นี้ความเกิดข้ึนแหงเวทนา. . .  นี้ปฏิปทาเครื่องใหถึงความเกิดข้ึนแหงเวทนา 
. . .  นี้ความดับแหงเวทนา . . .  นี้ปฏปิทาเครื่องใหถึงความดับแหงเวทนา     
นี้เปนคุณแหงเวทนา . . .   นี้เปนโทษแหงเวทนา ...นี้เปนอุบายเครื่อง 



สลัดออกแหงเวทนา. 
                                      จบ ญาณสูตรที่  ๕  
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                                   ๖.  ภิกขุสูตร 
 
                        วาดวยภิกษุทูลถามเรื่องเวทนา  
 
           [๔๔๑]   ครั้งน้ันแล   ภิกษุเปนอันมากเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค- 
เจาถึงท่ีประทับ  ฯลฯ    ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแต 
พระองคผูเจริญ    เวทนาเปนไฉนหนอ    ความเกิดข้ึนแหงเวทนาเปนไฉน 
ปฏิปทาเครื่องใหถึงความเกิดข้ึนแหงเวทนาเปนไฉน  ฯลฯ    อะไรเปนคุณ 
แหงเวทนา      อะไรเปนโทษแหงเวทนา      อะไรเปนอุบายเครื่องสลัดออก 
สงเวทนา.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เวทนา  ๓ 
เหลาน้ี  ฯลฯ ความกําจัด  ความละฉันทราคะในเวทนา  นี้เปนอุบายเครื่อง 
สลัดออกแหงเวทนา. 
                                          จบ  ภิกขุสูตรที่ ๖ 
 
                         ๗.  ปฐมสมณพราหมณสูตร 
 
                   วาดวยผูเปนและไมเปนสมณพราหมณ 
 
           [๔๔๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เวทนา ๓ เหลาน้ี   เวทนา ๓ เปน 
ไฉน.  คือ  สขุเวทนา   ทุกขเวทนา   อทุกขมสุขเวทนา   ก็สมณะ   หรือ 
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งยอมไมรูความเกิด     ความดับ  คุณ  โทษ   และ 
อุบายเครื่องสลัดออกแหงเวทนา  ๓  เหลาน้ี     ตามความเปนจริง    สมณะ 
หรือพราหมณเหลาน้ัน    ยังไมนับวาเปนสมณะในหมูสมณะ    หรือเปน 
พราหมณในหมูพราหมณ    และทานเหลาน้ัน     ยอมไมกระทําใหแจงซ่ึง  
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ประโยชนของความเปนสมณะหรือความเปนพราหมณ    ดวยปญญาอันยิ่ง  
เองในปจจุบันเขาถึงอยู  สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมรู 
ความเกิด   ความดับ   คุณ   โทษ   และอุบายเครื่องสลัดออกแหงเวทนา   
เหลาน้ี     ตามความเปนจริง   สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน    นบัวาเปน 
สมณะในหมูสมณะหรือเปนพราหมณในหมูพราหมณ    และทานเหลาน้ัน 
ยอมกระทําใหแจงซ่ึงประโยชน     ของความเปนสมณะหรือของความเปน 
พราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู. 
                              จบ  ปฐมสมณพราหมณสูตรที่ ๗ 
 
                               ๘. ทุติยสมณพราหมณสูตร 
 
                       วาดวยผูเปนและไมเปนสมณพราหมณ 
 
           [๔๔๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เวทนา ๓ เหลาน้ี  เวทนา  ๓  เปน 
ไฉน.  คือ    สุขเวทนา    ทุกขเวทนา   อทุกขมสุขเวทนา    ก็สมณะหรือ 
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง     ยอมไมรูความเกิด   ความดับ   คุณ  โทษ 
และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงเวทนา ๓  เหลาน้ี    ตามความเปนจริง ฯลฯ 
ยอมกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของความเปนสมณะ     หรือของความเปน 
พราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู.       
                              จบ  ทติุยสมพราหมณสูตรที่  ๘  
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                             ๙.   ตติยสมณพราหมณสูตร  
 
                     วาดวยผูเปนและไมเปนสมณพราหมณ 
 
           [๔๔๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา 
หน่ึงยอมไมรูเวทนา ความเกิดข้ึนแหงเวทนา ความดับแหงเวทนา ปฏิปทา 
เครื่องใหถึงความดับแหงเวทนา  ฯ ล ฯ  ยอมกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของ 
ความเปนสมณะหรือของความเปนพราหมณ      ดวยปญญาอันยิ่งเองใน 
ปจจุบันเขาถึงอยู. 
                           จบ  ตติยสมณพราหมณสูตรที่ ๙ 
 
                                    ๑๐.  สุทธิกสูตร 
 
                                      วาดวยเวทนา ๓ 
 
           [๔๔๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เวทนา ๓ เหลาน้ี    เวทนา ๓ 
เปนไฉน.   คือ   สุขเวทนา   ทุกขเวทนา   อทุกขมสุขเวทนา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เวทนา ๓ เหลาน้ีแล. 
                                     จบ  สุทธิสูตรท่ี ๑๐ 
 
                                    ๑๑.  นิรามิสสูตร 
 
                          วาดวยปติสุขมีอามิสและไมม ี
 
           [๔๔๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปติมีอามิสมีอยู   ปติไมมอีามิสมีอยู 



ปติที่ไมมีอามิสกวาปติที่ไมมีอามิสมีอยู   สุขมีอามิสมีอยู   สุขไมมีอามิสมีอยู 
สุขไมมีอามิสกวาสุขไมมีอามิสมีอยู  อุเบกขามีอามิสมีอยู  อุเบกขาไมมีอามิส 
มีอยู   อุเบกขาไมมีอามิสกวาอุเบกขาไมมีอามิสมีอยู.   วิโมกขมีอามิสมีอยู 
วิโมกขไมมีอามิสมีอยู   วิโมกขไมมีอามิสกวาวิโมกขไมมีอามิสมีอยู.  
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           [๔๔๗]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ปติมีอามิสเปนไฉน.   กามคุณ ๕  
เหลาน้ี    กามคุณ ๕ เปนไฉน.  คือ  รปูที่พึงรูแจงดวยจักษุอันนาปรารถนา 
นาใคร   นาพอใจ   นารกั  ชักใหใคร   ชวนใหกําหนัด ฯลฯ โผฏฐัพพะ 
ที่พึงรูแจงดวยกาย   อันนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  นารัก  ชักใหใคร 
ชวนใหกําหนัด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กามคุณ ๕ เหลาน้ีแล   ปติเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยกามคุณ  ๕  เหลาน้ี    เราเรียกวา   ปติมีอามิส. 
           [๔๔๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ปติไมมีอามิสเปนไฉน.    ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้  สงัดจากกาม    สงัดจากอกุศลธรรม   บรรลุปฐมฌาน   ม ี
วิตกวิจาร  มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู   เธอบรรลุทติุยฌาน   มีความผองใส  
แหงจิตในภายใน    เปนธรรมเอกผุดข้ึน   ไมมีวิตกวิจาร   เพราะวิตกวิจาร 
สงบไป   มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู   นี้เราเรียกวา   ปติไมมีอามิส 
           [๔๔๙]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ปติไมมีอามิสกวาปติไมมีเปนไฉน. 
ปติที่เกิดข้ึนแกภิกษุขีณาสพผูพิจารณาเห็นจิตชึ่งหลุดพนแลวจากราคะ จาก 
โทสะ   จากโมหะ   นี้เราเรียกวา   ปติไมมีอามิสกวาปติไมมีอามิส. 
           [๔๕๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สุขมีอามิสเปนไฉน.  กามคุณ ๕ 
เหลาน้ี   กามคุณ  ๕  เปนไฉน.  คือ  รปูที่พึงรูแจงดวยจักษุอันนาปรารถนา 
นาใคร  นาพอใจ   นารัก  ชักใหใคร   ชวนใหกําหนัด  ฯลฯ  โผฏฐัพพะ 
ที่พึงรูแจงดวยกายอันนาปรารถนา   นาใคร   นาพอใจ   นารกั   ชักใหใคร 
ชวนใหกําหนัด   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กามคุณ  ๕  เหลาน้ี    สุขโสมนัส  
เกิดข้ึนเพราะอาศัยกามคุณ  ๕  เหลาน้ี    นี้เราเรียกวา   สุขมีอามิส.  
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           [๔๕๑]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ก็สุขไมมีอามิสเปนไฉน.  ภิกษุใน  
ธรรมวินัยนี้    สงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรม   บรรลุปฐมฌาน  มีวิตก 
วิจาร   มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู   ฯลฯ   เธอมีอุเบกขา   มีสติสัมปชัญญะ 
และเสวยสุขดวยนามกาย   เพราะปติสิ้นไป  บรรลตุติยฌาน  ที่พระอริยเจา 
ทั้งหลายสรรเสริญวา     ผูไดฌานน้ีเปนผูมีอุเบกขามีสติอยูเปนสุข     นี้เรา 
เรียกวา   สุขไมมีอามิส. 
           [๔๕๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลายก็สุข ไมมีอามิสกวาสุขไมมีอามิสเปน 
ไฉน.  สุขโสมนัสที่เกิดข้ึนแกภิกษุขีณาสพผูพิจารณาเห็นจิตซ่ึงหลุดพนแลว 
จากราคะ    จากโทสะ   จากโมหะ    นี้เราเรียกวา   สุขไมมีอามิสกวาสุขไมมี 
อามิส. 
           [๔๕๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็อุเบกขามีอามิสเปนไฉน.    กาม 
คุณ ๕   เหลาน้ี    กามคุณ  ๕  เปนไฉน.   คือรูปที่พึงรูแจงดวยจักษุอันนา 
ปรารถนา  นาใคร   นาพอใจ   นารัก   ชักใหใคร   ชวนใหกําหนัด   ฯลฯ 
โผฏฐัพพะท่ีพึงรูแจงดวยกายอันนาปรารถนา    นาใคร    นาพอใจ    นารัก 
ชักใหใคร   ชวนใหกําหนัด   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กามคุณ  ๕  เหลาน้ีแล 
อุเบกขาเกิดข้ึนเพราะอาศัยกามคุณ    ๕   เหลาน้ี     เราเรียกวา    อุเบกขามี 
อามิส. 
           [๔๕๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อุเบกขาไมมีอามิสเปนไฉน.   ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้   บรรลุจตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข 
สดับโสมนัสโทมนัสกอน   ๆ  ได  มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู  นี้  
เราเรียกวา   อุเบกขาไมมีอามิส.  
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           [๔๕๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็อุเบกขาไมมีอามิสกวาอุเบกขา  
ไมมีอามิสเปนไฉน.    อุเบกขาเกิดข้ึนแกภิกษุขีณาสพผูพิจารณาเห็นจิตซ่ึง 
หลุดพนแลวจาก  ราคะ   จากโทสะ   จากโมหะ   นี้เราเรียกวา   อุเบกขาไมมี 
อามิสกวาอุเบกขาไมมีอามิส. 
           [๔๕๖]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็วิโมกขมีอามิสเปนไฉน.  วิโมกข 
ที่ปฏิสังยุตดวยรูป  ชื่อวาวิโมกขมีอามิส  วิโมกขที่ไมปฏิสังยุตดวยรูป  ชือ่วา 
วิโมกขไมมีอามิส. 
           [๔๕๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็วิโมกขไมมีอามิสกวาวิโมกขไมมี 
อามิสเปนไฉน. วิโมกขเกดิข้ึนแกภิกษุขีณาสพผูพิจารณาเห็น จิตซ่ึงหลุดพน 
แลวจากราคะ    จากโทสะ    จากโมหะ    นี้เราเรียกวาวิโมกขไมมีอามิสกวา 
วิโมกขไมมีอามิส. 
                                      จบ  นิรามิสสตูรที่ ๑๑ 
 
                            อรรถกถานิรามิสสูตรท่ี ๑๑ 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิรามิสสูตรที่ ๑๑  ดังตอไปนี้. 
           บทวา  สามิสา  ปติมีอามิสดวยอามิสคือกิเลส.    บทวา  นิรามิสตรา 
ความวา  ปติที่ไมมีอามิสกวาปติในฌานแมที่ไมมีอามิส.    ถามวาก็ในฌาน ๒ 
ปติยอมเปนมหัคคตะก็มี   ยอมเปนโลกุตตระก็มี.    ปติในปจจเวกขณญาณ  
ยอมเปนโลกยิะอยางเดียวมิใชหรือ  เพราะเหตุไร  ปตินั้น   จึงไมมีอามิสกวา  
เลา.   ตอบวา  เพราะเกิดข้ึนแลว  ดวยสามารถแหงการพิจารณาซ่ึงธรรมอัน  
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สงบและประณีต.    เหมือนคนรับใช  เปนคนโปรดของพระราชา  เขาไปสู  
ราชตระกูลไดตามสบายไมมีใครขัดขวาง      แมจะเอาเทาถีบเศรษฐี     และ 
เสนาบดีเปนตนก็ได   เพราะเหตุอะไร   เพราะเปนผูรับใชใกลชิดของพระ 
ราชา.    ดวยเหตุนี้  คนรับใชนั้น  ยอมเปนผูยิ่งกวาเศรษฐีเปนตนเหลาน้ัน 
ฉันใด.   ปติแมนี้   พึงทราบวา ยิ่งกวาแมปติในโลกุตตระ  เพราะเกิดข้ึนแลว 
ดวยสามารถแหงการพิจารณาธรรมอันสงบและประณีตฉันนั้น  แมในวาระ 
ที่เหลือ  ก็มนีัยนี้ทั้งน้ัน. 
           สวนในวาระแหงวิโมกข  วิโมกขอันประกอบดวยรูป  ชือ่วามีอามิส 
ดวยสามารถอามิสคือรูป    อันเปนอารมณของตน.     ที่ไมประกอบดวยรูป 
ชื่อวาไมมีอามิส    โดยไมมีอามิสคือรูป. 
                              จบ  อรรถกถานิรามิสสูตรที่ ๑๑ 
                        จบ  อรรถกถาอัฏฐสตปริยายวรรคที่ ๓ 
 

                           รวมพระสูตรทีม่ีในวรรคนี้  คือ 
           ๑  สิวกสูตร  ๒.  อัฏฐสตปริยายสูตร  ๓.  ภิกขุสูตร  ๔.  ปพุพสูตร 
๕.  ญาณสูตร   ๖.  ภิกขุสตูร   ๗.  ปฐมสมณพราหมณสูตร   ๘. ทุติยสมณ 
พราหมณสูตร   ๙.   ตติยสมณพราหมณสูตร   ๑๐.  สุทธิกสูตร   ๑๑.  นิรา 
มิสสูตร. 
                                          จบ  เวทนาสังยุต  
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                           ๓.  มาตุคามสังยุต  
 
                              เปยยาลวรรคท่ี ๑ 
 
                                 ๑.  อมนาปสูตร 
 
                 วาดวยมาตุคามผูประกอบดวยองค  ๕ 
 
                     เปนที่ถูกใจและไมถูกใจของบุรษุ 
 
           [๔๕๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มาตุคามผูประกอบดวยองค  ๕ 
ยอมไมเปนท่ีชอบใจของบุรุษโดยสวนเดียว   องค ๕ เปนไฉน.    คือรูปไม 
สวย  ๑   ไมมีโภคสมบัติ  ๑   ไมมีมารยาท ๑   เกียจคราน ๑    ไมไดบุตร 
เพ่ือเขา ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย มาตุคามผูประกอบดวยองค ๕   เหลาน้ันแล 
ยอมไมเปนท่ีชอบใจของบุรุษโดยสวนเดียว. 
           [๔๕๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     มาตุคามผูประกอบดวยองค ๕ 
ยอมเปนที่ชอบใจของบุรุษโดยสวนเดียว   องค  ๕  เปนไฉน.     คือ   มรีูป 
สวย  ๑   มโีภคสมบัติ ๑    มีมารยาท ๑    ขยันไมเกียจคราน  ๑    ไดบุตร 
เพ่ือเขา ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  มาตุคามผูประกอบดวยองค ๕  เหลาน้ันแล 
ยอมเปนที่ชอบใจของบุรุษโดยสวนเดียว. 
                                    จบ  อมนาปสูตรที่ ๑  
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                                  มาตุคามสังยุต  
 
                          อรรถกถาเปยยาลวรรคที่ ๑ 
 
                           อรรถกถาอมนาปสูตรท่ี ๑ 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในอมนาปสูตรท่ี ๑ แหงมาตุคามสังยุต  ดังตอไปนี้  
           บทวา  องฺเคหิ  คือดวยองคแหงโทษ   บทวา  น  จ  รูปวา   ความวา 
มีรูปไมสมประกอบ พิการ รูปรางนาเกลียด.  บทวา น  จ โภควา  ความวา 
ไมถึงพรอมดวยโภคะ   คือทรัพยไมมี.      บทวา   น   จ   สีลวา   ความวา 
ผูมีศีลวิบัติ    คือทุศีล.   บทวา  อลโส  จ  ความวา  ยอมไมสามารถทําการงาน 
ทั้งหลายมีการตัดฟนและการหุงเปนตน     คนเกียจคราน     ความเปนผู 
เกียจคราน   ยอมน่ังหลับในที่นั่งบาง   ยอมยืนหลบัในที่ยืนบาง       บทวา 
ปชฺจสฺส  น  ลภติ   ความวา   ยอมไมไดบุตรที่จะใหดํารงวงศตระกูลได 
เพ่ือบุรุษน้ัน   ยามชื่อวา   หญิงหมัน.   สุกกปกข   พึงทราบโดยปริยายอัน 
ตรงกันขามกับที่กลาวแลว.   สูตรที ่๒ พึงใหเนื้อความกลับกัน   โดยนัยอัน 
กลาวแลวในสูตรที่ ๑.                                                                  
                             จบ  อรรถกถาอมนาปสูตรที่ ๑   
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                                    ๒.  มนาปสูตร๑ 

  
                              วาดวยบุรุษผูประกอบดวยองค ๕  
 
                              เปนทีถู่กใจและไมถูกใจของมาตุคาม 
 
           [๔๖๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุรุษผูประกอบดวยองค ๕  ยอมไม 
เปนที่ชอบใจของมาตุคามโดยสวนเดียว   องค  ๕   เปนไฉน.    คือ   รูปไม 
สวย ๑   ไมมโีภคสมบัติ ๑   ไมมีมารยาท ๑   เกียจคราน  ๑   ไมไดบุตร 
เพ่ือเขา ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    บุรุษผูประกอบดวยองค ๕    เหลาน้ีแล 
ยอมไมเปนท่ีชอบใจของมาตุคามโดยสวนเดียว. 
           [๔๖๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุรุษผูประกอบดวยองค ๕  ยอมเปน 
ที่ชอบใจของมาตุคามโดยสวนเดียว   องค ๕   เปนไฉน.   คือ   มีรูปสวย  ๑ 
มีโภคสมบัติ ๑    มีมารยาท ๑    ขยันไมเกียจคราน ๑    ไดบุตรเพ่ือเขา ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุรุษผูประกอบดวยองค ๕  เหลาน้ีแล   ยอมเปนที่ชอบ 
ใจของมาตุคามโดยสวนเดียว. 
                                        จบ มนาปสูตรที่ ๒ 
 
                                 ๓.  อาเวณิกสูตร 
 
           วาดวยความทุกขเฉพาะของมาตุคาม ๕ ประการ           
 
           [๔๖๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความทุกขแผนกหนึ่งของมาตุคามท่ี  
ตนจะตองเสวย   เวนจากบุรุษ  ๕   อยางนี้    ความทุกข ๕   อยางเปนไฉน. 
คือ  มาตุคามในโลกน้ี   เมื่อยังกําลังสาวไปสูสกุลผัวเวนจากญาติ   อันนี้เปน 



ความทุกขแผนกหนึ่งของมาตุคามขอตนที่ตนจะตองเสวย   เวนจากบุรุษ. 
๑.  สูตรท่ี ๒ ไมมีอรรถกถาแก  
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           [๔๖๓]     อีกประการหน่ึง    มาตุคามมีระดู    อันนี้เปนความทุกข 
แผนกหนึ่งของมาตุคามขอท่ี  ๒   ที่ตนจะตองเสวย   เวนจากบุรุษ.   
           [๔๖๔]   อีกประการหน่ึง   มาตุคามมีครรภ   อันนี้เปนความทุกข 
แผนกหนึ่งของมาตุคามขอท่ี  ๓   ที่ตนจะตองเสวย   เวนจากบุรุษ. 
           [๔๖๕]  อีกประการหน่ึง   มาตุคามคลอดบุตร    อันนี้เปนความ 
ทุกขแผนกหนึ่งของมาตุคามขอท่ี ๔   ที่ตนจะตองเสวย   เวนจากบุรุษ. 
           [๔๖๖]   อีกประการหนึ่ง      มาตุคามเขาถึงความเปนหญิงบําเรอ 
ของบุรุษ   อันนี้เปนความทุกขแผนกหนึ่งของมาตุคามขอท่ี  ๕   ที่ตนจะตอง 
เสวยเวนจากบุรุษ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความทุกขแผนกหนึ่งของมาตุคาม 
ที่ตนจะตองเสวย   เวนจากบุรุษ ๕   อยางนี้แล. 
                                      จบ อาเวณิกสูตรที่ ๓ 
 
                                อรรถกถาอาเวณิกสูตรท่ี ๓ 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในอาเวณิกสูตรที่  ๓  ดังตอไปนี้. 
           บทวา   อาเวณิกานิ   ความวา   ทุกขเฉพาะบุคคลคือไมทั่วไปดวย 
พวกบุรุษ.   บทวา   ปารจิริย   คือมาตุคามยอมเขาถึงความเปนหญิงบําเรอ. 
                                จบ  อรรถกถาอาเวณิกสูตรที่ ๓  
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                                   ๔.  มาตุคามสูตร 
 
วาดวยมาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ  ยอมเขาถึงอบาย  
 
           [๔๖๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๓ 
ประการ   โดยมากเมื่อแตกกายตายไป    ยอมเขาถึงอบาย    ทุคติ   วินิบาต  
นรก     ธรรม ๓ ประการเปนไฉน.  คือ   มาตุคามในโลกน้ี    เวลาเชามีใจ 
อันมลทิน    คือความตระหนี่กลุมรุมแลวอยูครองเรือน   เวลาเที่ยงมีใจอัน 
ความริษยากลุมรุมแลวอยูครองเรือน เวลาเย็นมีใจอันกามราคะกลุมรุมแลว 
อยูครองเรือน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๓ ประ- 
การน้ีแล   โดยมากเมื่อแตกกายตายไป   ยอมเขาถึง  อบาย   ทคุติ   วินิบาต  
นรก.                                        
                                     จบ  มาตุคามสูตรที่  ๔ 
 
                               อรรถกถามาตุคามสูตรท่ี ๔ 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในมาตุคามสูตรที่  ๔  ดังตอไปนี้  
           บทวา   มจฺเฉรมลปริยุฏ ิเตน   ความวา  ก็ในเวลาเชา   มาตุคาม  
ปรารภเพ่ือจะทําการงานท่ีมีกังวลอยูในน้ํานม    นมสมและการหุงเปนตน. 
แมบุตรนอยท้ังหลาย   รองขออยู    ยอมไมปรารถนาเพ่ือจะใหอะไร.   ดวย 
เหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสคําน้ันวา   เวลาเชา   มีใจอันมลทิน 
คือความตระหนี่กลุมรุมแลว.  สวนเวลาเที่ยงมาตุคาม  ยอมถูกความโกรธ  
ครอบงํา.     เมื่อไมไดทะเลาะกันภายในเรือน    ก็ยอมทําการทะเลาะกันใน   
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เรือนของชนท่ีคุนเคยกัน    และยอมเทีย่วสอดสองดูที่ยืนและที่นั่งของสามี  
ดวยเหตุนั้นพระองค    จึงตรัสวา    เวลาเที่ยง    มีใจอันความริษยากลุมรุม  
แลว.  สวนในเวลาเย็น  จิตของหญิงน้ัน  ยอมนอมไปเพ่ือเสพอสัทธรรม. 
ดวยเหตุนั้น   พระองค    จึงตรัสวา   เวลาเย็นมีใจอันกามราคะกลุมรุมแลว. 
                             จบ  อรรถกถามาตุคามสูตรที่ ๔ 
 
                                     ๕.  อนุรุทธสูตร 
 
วาดวยมาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการยอมเขาถึงอบาย 
 
           [๔๖๘]   ครั้งน้ันแล     ทานพระอนุรุทธะเขาไปเฝาพระผูมีพระ 
ภาคเจาถึงท่ีประทับ ฯ ล ฯ ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแต 
พระองคผูเจริญ   ขอประทานพระวโรกาส   ขาพระองคไดเห็นมาตุคามเม่ือ 
แตกกายตายไป   เขาถึงอบาย   ทุคติ   วินิบาต    นรก    ดวยทิพยจักษุอัน 
บริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย  ขาแตพระองคผูเจริญ   มาตุคามผูประกอบดวย 
ธรรมเทาไรหนอ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ  วินิบาต  นรก  
           [๔๖๙]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนอนุรุทธะ   มาตุคาม 
ผูประกอบดวยธรรม   ๕ ประการ     เมื่อแตกกายตายไป     ยอมเขาถึงอบาย 
ทุคติ  วินิบาต  นรก   ธรรม  ๕   ประการเปนไฉน.  คือ  มาตุคามเปนผูไม 
ศรัทธา ๑  ไมมีหิริ ๑  ไมมีโอตตัปปะ ๑   มกัโกรธ   ๑  มีปญญาทราม ๑ 
ดูกอนอนุรุทธะ   มาตุคามผูประกอบดวยธรรม  ๕  ประการน้ีแล   เมื่อแตก 
กายตายไป   ยอมเขาถึงอบาย   ทุคติ   วินิบาต   นรก. 
                                          จบ  อนุรุทธสูตรที่  ๔ 
           สูตรที่ ๕ เปนตน  มีเนื้อความงายทั้งน้ัน  
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                               ๖.  อปุนาหีสูตร 
 
วาดวยมาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการยอมเขาถึงอบาย  
 
           [๔๗๐]  ดกูอนอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม  ๕  ประการ 
เมื่อแตกกายตายไป    ยอมเขาถึงอบาย    ทุคติ   วินิบาต    นรก     ธรรม ๕ 
ประการเปนไฉน.  คือ   มาตุคามเปนผูไมมีศรัทธา  ๑   ไมมีหริิ  ๑   ไมมี  
โอตตัปปะ  ๑  มักผูกโกรธ  ๑  มีปญญาทราม  ๑   ดูกอนอนุรทุธะ  มาตุคาม 
ผูประกอบดวยธรรม  ๕  ประการนี้แล    เมื่อแตกกายตายไป    ยอมเขาถึง 
อบาย  ทุคติ  วินิบาต   นรก. 
                                    จบ  อุปนาหีสูตรที่  ๖ 
 
                                        ๗.  อิสสุกีสตูร 
 
วาดวยมาตุคามผูประกอบดวยธรรม  ๕ ประการยอมเขาถึงอบาย 
 
           [๔๗๑]  ดูกอนอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม   ๕  ประการ 
เมื่อแตกกายตายไป    ยอมเขาถึงอบาย    ทุคติ   วินิบาต    นรก   ธรรม    ๕ 
ประการเปนไฉน.  คือ   มาตุคามเปนผูไมมีศรัทธา  ๑   ไมมีหริิ  ๑   ไมม ี
โอตตัปปะ ๑  มีความริษยา ๑  มีปญญาทราม ๑  ดูกอนอนุรุทธะ    มาตุคาม 
ผูประกอบดวยธรรม  ๕   ประการนี้แล    เมื่อแตกกายตายไป    ยอมเขาถึง 
อบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก.      
                                         จบ  อิสสุกีสตูรที่ ๗  
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                                  ๘.  มัจฉรีสูตร 
 
วาดวยมาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการยอมเขาถึงอบาย  
 
           [๔๗๒]   ดูกอนอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
เมื่อแตกกายตายไป    ยอมเขาถึงอบาย    ทุคติ   วินิบาต    นรก   ธรรม   ๕ 
ประการเปนไฉน.    คือ   มาตุคามเปนผูไมมีศรัทธา  ๑    ไมมีหริิ  ๑   ไมม ี
โอตตัปปะ ๑  มีความตระหนี่  ๑  มีปญญาทราม ๑  ดูกอนอนุรุทธะ  มาตุคาม 
ผูประกอบดวยธรรม   ๕   ประการนี้แล    เมื่อแตกกายตายไป    ยอมเขาถึง 
อบาย  ทุคติ  วินิบาต   นรก. 
                                          จบ  มัจฉรีสูตรที่  ๘ 
 
                                     ๙.  อติจารสูตร 
 
วาดวยมาตุคามผูประกอบดวยธรรม  ๕  ประการยอมเขาถึงอบาย 
 
           [๔๗๓]   ดูกอนอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
เมื่อแตกกายตายไป    ยอมเขาถึงอบาย    ทุคติ   วินิบาต    นรก   ธรรม   ๕ 
ประการเปนไฉน.  คือ  มาตุคามเปนผูไมมีศรัทธา  ๑  ไมมีหิริ ๑   ไมมี 
โอตตัปปะ  ๑   ประพฤตินอกใจ  ๑   มีปญญาทราม   ๑   ดูกอนอนุรุทธะ 
มาตุคามผูประกอบดวยธรรม  ๕  ประการน้ีแล   เมื่อแตกกายตายไป   ยอม 
เขาถึงอบาย   ทุคติ   วินิบาต   นรก. 
                                        จบ  อติจารีสูตรที่  ๙  
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                             ๑๐.  ทุสสีลสูตร  
 
วาดวยมาตุคามผูประกอบดวยธรรม  ๕  ประการยอมเขาถึงอบาย 
 
           [๔๗๔]  ดกูอนอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
เมื่อแตกกายตายไป   ยอมเขาถึงอบาย    ทุคติ    วินิบาต     นรก    ธรรม  ๕ 
ประการเปนไฉน.   คือ   มาตุคามเปนผูไมมีศรัทธา  ๑ ไมมีหิริ  ๑   ไมมี  
โอตตัปปะ ๑  เปนคนทุศีล ๑  มีปญญาทราม  ๑  ดกูอนอนุรุทธะ  มาตุคาม 
ผูประกอบดวยธรรม   ๕   ประการนี้แล    เมื่อแตกกายตายไป    ยอมเขาถึง 
อบาย   ทุคติ  วินิบาต  นรก. 
                                     จบ  ทุสสลีสูตรที่  ๑๐ 
 
                                ๑๑.   อัปปสสุตสูตร   
 
วาดวยมาตุคามผูประกอบดวยธรรม  ๕  ประการยอมเขาถึงอบาย 
 
           [๔๗๕]  ดูกอนอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
เมื่อแตกกายตายไป   ยอมเขาถึงอบาย    ทุคติ    วินิบาต   นรก   ธรรม  ๕ 
ประการเปนไฉน.   คือ   มาตุคามเปนผูไมมีศรัทธา ๑    ไมมีหริิ  ๑     ไมมี  
โอตตัปปะ ๑  มีสุตะนอย ๑  มีปญญาทราม ๑  ดูกอนอนุรุทธะ  มาตุคาม  
ผูประกอบดวยธรรม   ๕   ประการนี้แล    เมื่อแตกกายตายไป    ยอมเขาถึง 
อบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก. 
                                    จบ  อัปปสสุตสูตรที่  ๑๑  
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                                 ๑๒.  กุสีตสูตร 
 
วาดวยมาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการยอมเขาถึงอบาย 
 
           [๔๗๖]  ดูกอนอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม  ๕ ประการ  
เมื่อแตกกายตายไป   ยอมเขาถึงอบาย    ทุคติ   วินิบาต    นรก    ธรรม  ๕   
ประการเปนไฉน.  คือ   มาตุคามเปนผูไมมีศรัทธา  ๑   ไมมีหริิ  ๑   ไมม ี
โอตตัปปะ ๑   เกียจคราน ๑   มีปญญาทราม ๑   ดูกอนอนุรุทธะ  มาตุคาม 
ผูประกอบดวยธรรม   ๕   ประการนี้แล    เมื่อแตกกายตายไป    ยอมเขาถึง 
อบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  
                                     จบ  กุสีตสูตรที่  ๑๒ 
 
                                 ๑๓.  มุฏฐัสสติสูตร 
 
 วาดวยมาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประกอยอมเขาถึงอบาย 
 
           [๔๗๗]  ดูกอนอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
เมื่อแตกกายตายไป    ยอมเขาถึงอบาย   ทุคติ   วินบิาต    นรก   ธรรม  ๕ 
ประการเปนไฉน.  คือ  มาตุคามเปนผูไมมีศรัทธา  ๑   ไมมีหิร ิ๑   ไมม ี
โอตตัปปะ  ๑  มีสติหลง  ๑  มีปญญาทราม  ๑  ดูกอนอนุรุทธะ  มาตุคาม 
ผูประกอบดวยธรรม  ๕   ประการนี้แล    เมื่อแตกกายตายไป    ยอมเขาถึง 
อบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก.  
                                    จบ  มฏุฐัสสติสูตรที่  ๑๓  
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                            ๑๔.   ปญจเวรสูตร  
 
วาดวยมาตุคามผูประกอบดวยธรรม  ๕  ประการยอมเขาถึงอบาย 
 
           [๔๗๘]  ดกูอนอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม  ๕ ประการ 
เมื่อแตกกายตายไป    ยอมเขาถึงอบาย    ทุคติ    วินิบาต    นรก    ธรรม  ๕ 
ประการเปนไฉน.   คือ   มาตุคามเปนผูฆาสัตว  ๑   ลักทรัพย   ๑   ประพฤติ 
ผิดในกาม ๑   พูดเท็จ ๑   ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความ 
ประมาท   ดกูอนอนุรุทธะ  มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการน้ีแล 
เมื่อแตกกายตายไป    ยอมเขาถึงอบาย    ทุคติ    วินิบาต    นรก. 
                                 จบ  ปญจเวรสูตรที่ ๑๔ 
                                   จบ  เปยยาลวรรคที่ ๑ 
 

                             รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี ้
           ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสในฝายดํา   คือ 
           ๑.  อมนาปสูตร   ๒.  มนาปสูตร   ๓. อาเวณิกสูตร   ๔. มาตุคาม- 
สูตร   ๕.   อนุรุทะสูตร   ๖.  อุปนาหีสูตร   ๗.  อิสสุกีสูตร   ๘.  มัจฉรีสูตร 
๙.   อติจารีสูตร   ๑๐.   ทสุสีลสูตร   ๑๑.   อัปปสสตุสูตร   ๑๒.   กุสีตสูตร 
๑๓.   มุฏฐัสสติสูตร   ๑๔.    ปญจเวรสูตร.  
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                                เปยยาลวรรคท่ี ๒ ๑ 

 
                                 ๑. อกัโกธนสูตร 
 
วาดวยมาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการยอมเขาถึงสุคติ  
 
           [๔๗๙]   ครั้งน้ันแล     ทานพระอนุรุทธะเขาไปเฝาพระผูมีพระ 
ภาคเจาถึงท่ีประทับ  ฯลฯ  ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแต 
พระองคผูเจริญ     ขอประทานพระวโรกาส        ขาพระองคเห็นมาตุคาม 
เมื่อแตกกายตายไปเขาถึงสุคติโลกสวรรค   ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์     ลวง 
จักษุของมนุษย      ขาแตพระองคผูเจริญ       มาตุคามผูประกอบดวยธรรม 
เทาไรหนอ    เมื่อแตกกายตายไป     ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค     พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสวา     ดกูอนอนุรุทธะ     มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ 
ประการ  เมือ่แตกกายตายไป    ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคธรรม   ๕ ประการ 
เปนไฉน.   คือ   มาตุคามเปนผูมีศรัทธา ๑  มีหิร ิ   มีโอตตัปปะ ๑  ไมมัก 
โกรธ  ๑  มีปญญา ๑   ดูกอนอนุรุทธะ     มาตุคามผูประกอบดวยธรรม  ๕ 
ประการนี้แล   เมื่อแตกกายตายไป   ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  
                                    ๒.  อนุปนาหีสตูร 
 
วาดวยมาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการยอมเขาถึงสุคติ 
 
           [๔๘๐]   ดูกอนอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคธรรม ๕ ประการเปนไฉน.  
คือ   มาตุคามเปนผูมีศรัทธา  ๑   มีหริิ  ๑   มีโอตตัปปะ  ๑  ไมผูกโกรธ  ๑ 
มีปญญา ๑  ดูกอนอนุรุทธะ  มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล 



เมื่อแตกกายตายไป   ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค. 
๑.  วรรคท่ี   ๒  ไมมีอรรถกถาแก.  
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                                      ๓.  อนิสสุกสีูตร 
 
วาดวยมาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการยอมเขาถึงสุคติ  
 
           [๔๘๑]  ดูกอนอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม   ๕ ประการ 
เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน. 
คือ   มาตุคามเปนผูมีศรัทธา ๑  มีหิร ิ ๑  มโีอตตัปปะ  ๑   ไมมคีวามริษยา   
มีปญญา ๑  ดูกอนอนุรุทธะ  มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล 
เมื่อแตกกายตายไป   ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค. 
 
                                       ๔.  อันจฉรีสตูร 
 
วาดวยมาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการยอมเขาถึงสุคติ 
 
           [๔๘๒]  ดูกอนอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
เมื่อแตกกายตายไป   ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ธรรม  ๕ ประการเปนไฉน. 
คือ มาตุคามเปนผูมีศรัทธา ๑ มีหิริ ๑  มีโอตตัปปะ ๑ ไมมีความตระหน่ี ๑ 
มีปญญา  ๑,  ฯลฯ  ไมประพฤตินอกใจ  ๑   มีปญญา  ๑,  ฯลฯ  มีศีล ๑ 
มึปญญา  ๑,  ฯลฯ  มีสุตะมาก  ๑  มีปญญา  ๑,  ฯลฯ   ปรารภความเพียร ๑  
มีปญญา ๑, ฯลฯ  มีสติต้ังม่ัน ๑ มีปญญา ๑  ดูกอนอนุรุทธะ  มาตุคามประ 
กอบดวยธรรม  ๕ ประการน้ีแล   เมื่อแตกกายตายไป   ยอมเขาถึงสุคติโลก 
สวรรค.  
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                                    ๑๐.  ปญจสีลสูตร  
 
วาดวยมาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการยอมเขาถึงสุคติ 
 
           [๔๘๓]   ดูกอนอนุรุทธะ  มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคธรรม ๕ ประการเปนไฉน.  
คือ  มาตุคามเปนผูงดเวนจากการฆาสัตว  ๑   จากการลักทรัพย  ๑   จากการ 
ประพฤติผิดในกาม ๑  จากการพูดเท็จ ๑ จากด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัย 
อันเปนที่ต้ังแหงความประมาท ๑ ดูกอนอนุรุทธะ  มาตุคามผูประกอบดวย 
ธรรม ๕ ประการนี้แล  เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค. 
                                  จบ  เปยยาลวรรคที่  ๒ 
 

                               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี ้
           ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสในฝายขาว  คือ 
           ๑.  อักโกธนสูตร  ๒.  อนุปนาหีสูตร  ๓.  อนิสสุกีสูตร  ๔.  อมัจฉรี- 
สูตร   ๕.  อนติจารีสูตร   ๖.  สีลวาสูตร   ๗.  พหุสสุตสูตร   ๘   วิริยสูตร 
๙.  สติสูตร    ๑๐.  ปญจสีลสูตร. 
                                   ขอความของสูตรที่  ๕    ถึงสูตรที่   ๙ 
                                    รวมอยูในสูตรที่ ๔ คือ    อมัจฉรีสูตร  
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                                มาตุคามพลวรรคที่ ๓ 
 
                                      ๑.  วิสารทสูตร๑ 

 
                         วาดวยกําลังของมาตุคาม ๕ ประการ  
 
           [๔๘๔]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     กําลังของมาตุคาม  ๕  ประการนี ้ 
๕ ประการเปนไฉน.  กําลังคือรูป ๑  กําลังคือโภคะ ๑  กําลังคือญาติ ๑  กําลัง 
คือบุตร  ๑ กาํลังคือศีล ๑  กําลังของมาตุคาม  ๕  นี้แล   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
มาตุคามผูประกอบดวยกําลัง  ๕  ประการน้ีแล  เปนผูสามารถอยูครองเรือน. 
                                     จบ  วิสารทสูตรที่ ๑ 
 
                               มาตุคามพลวรรคที่ ๓ 
 
                               อรรถกถาวิสารทสุตรท่ี ๑๑ 

 
           พึงทราบวินิจฉัยใน วิสารทสูตรท่ี  ๑ ดังตอไปนี้  
           ในบทเปนอาทิวา  รูปพล ความวา    ความถึงพรอมแหงรูป   ชื่อวา 
รูปพละ.   ความถึงพรอมแหงโภคะ ชื่อวา โภคพละ  ความถึงพรอมแหงญาติ 
ชื่อวา  ญาติพละ.  ความถึงพรอมแหงบุตร  ชื่อวา ปุตตพละ.   ความถึงพรอม 
แหงศีล   ชื่อวา สีลพละ.   ก็เม่ือรักษาศีล ๕ หรือศีล  ๑.   ไมขาด   ชื่อวา 
สีลพละ   คือความถึงพรอมแหงศีล.     บทวา   อิมานิ  โข  ภิกขฺเว  ปฺจ 
พลานิ   ความวาพละ ๕ เหลาน้ี    ทานเรียก   ชื่อวาพละ    เพราะอรรถวา 
เปนเครื่องสนับสนุน   ( อุปถัมภ ) 
                                   จบ อรรถกถาวิสารทสูตรที่ ๑ 



๑. อรรถกถาจัดเปนสูตรท่ี ๑๐ ในเปยยาลวรรค  พระไตรปฎกเปนสูตรท่ี ๑ ใน 
มาตุคามพลวรรคท่ี ๓  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 81 

                                     ๒.  ปสัยหสูตร๑ 

 
                        วาดวยกําลังของมาตุคาม ๕ ประการ  
 
           [๔๘๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กําลังของมาตุคาม  ๕ ประการนี้  ๕ 
ประการเปนไฉน.    กําลงัคือรูป ๑  กาํลังคือโภคะ ๑  กําลังคือญาติ ๑ กําลังคือ 
บุตร ๑ กําลังคือศีล ๑  กําลังของมาตุคาม ๕ นี้แล  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มาตุ- 
คามผูประกอบดวยกําลัง  ๕  ประการน้ีแล   ยอมบังคับสามีอยูครองเรือนได. 
                                     จบ  ปสัยหสูตรที่ ๒ 
 
                         อรรถกถาปสัยหสูตรท่ี  ๒ 
 
           บทวา   ปสยฺห  คือครอบงําแลว                       
                                 จบ  อรรถกถาปสัยหสูตรที่ ๒ 
 
                                      ๓.  อภิภุยยสูตร๒ 

 
วาดวยกําลังของมาตุคาม ๕ ประการของบุรษุประการเดียว 
 
           [๔๘๖]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    กําลังของมาตุคาม  ๕  ประการนี้ 
๕  ประการเปนไฉน.    กาํลังคือรูป  ๑   กําลังคือโภคะ  ๑   กําลังคือญาติ ๑ 
กําลังคือบุตร  ๑   กําลังคือศีล  ๑   กําลังของมาตุคาม ๕   นี้แล    มาตุคามผู 
ประกอบดวยกําลัง  ๕  ประการน้ี   ยอมประพฤติขมข่ีสามีได  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย     สวนบุรุษผูประกอบดวยกําลังอยางเดียว     ยอมประพฤติขมข่ี 
มาตุคามได       กําลังอยางเดียวเปนไฉน.      ไดแกกําลังคือความเปนใหญ 



๑. อรรถกถาจัดไวเปนสูตรท่ี ๑๐ ในเปยยาลวรรค  พระไตรปฎกเปนสูตรท่ี ๒ ใน 
มาตุคามพลวรรคท่ี ๓ 
๒.  สูตรท่ี ๓-๑๐ ไมมีอรรถกถาแก.  
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กําลังคือรูป      ยอมปองกันมาตุคามผูถูกบุรุษขมข่ีแลวได     กําลังคือโภคะ. 
กําลังคือญาติ  กําลังคือบุตร   กําลังคือศีล   ปองกันไมได   
                                   จบ  อภิภุยยสูตรที่ ๓ 
 
                             อรรถกถาอภิภุยยสูตรท่ี  ๓ 
 
           บทวา   อภิภุยฺย   วตฺตติ  ไดแก  ยอมครอบงํา  คือ  ขมข่ี.  บทวา 
เนว   รูปพล   ตายติ   ความวา   กําลังคือรูป   ยอมไมสามารถจะปองกัน 
คือรักษาไดเลย. 
                              จบ อรรถกถาอภิภุยยสูตรที่  ๓ 
 
                                      ๔. อังคสูตร 
 
                    วาดวยกําลังของมาตุคาม ๕ ประการ 
 
           [๔๘๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    กําลังของมาตุคาม  ๕  ประการนี้ 
๕    ประการเปนไฉน.   กาํลังคือรูป  ๑   กําลังคือโภคะ  ๑   กาํลังคือญาติ ๑ 
กําลังคือบุตร  ๑   กําลังคือศีล  ๑. 
           [๔๘๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย ก็มาตุคามผูประกอบดวยกําลังคือรูป 
แตไมประกอบดวยกําลังคือโภคะ     อยางนี้ชื่อวายังไมบริบูรณดวยองคนั้น 
แตเมื่อมาตุคามประกอบดวยกําลังคือรูปและกําลังคือโภคะ    อยางนี้ชื่อวา 
บริบูรณดวยองคนั้น  ก็มาตุคามผูประกอบดวยกําลังคือรูปและกําลังคือโภคะ 
แตไมประกอบดวยกําลังคือญาติ     อยางนี้ชื่อวายังไมบริบูรณดวยองคนั้น 
แตเมื่อมาตุคามประกอบดวยกําลังคือรูป    กําลังคือโภคะ    และกําลังคือญาติ 
อยางนี้ชื่อวาบริบูรณดวยองคนั้น ก็มาตุคามผูประกอบดวยกําลังคือรูป กําลัง  
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คือโภคะ  และกําลังคือญาติ   แตไมประกอบดวยกําลังคือบุตร  อยางนี้ชื่อวา  
ยังไมบริบูรณดวยองคนั้น   แตเมื่อมาตุคามประกอบดวยกําลังคือรูป   กําลงั 
คือโภคะ  กําลังคือญาติ  และกําลังคือบุตร อยางนี้ชื่อวาบริบูรณดวยองคนั้น 
ก็มาตุคามผูประกอบดวยกําลังคือรูป    กําลังคือโภคะ    กําลังคือญาติ    และ 
กําลังคือบุตร    แตไมประกอบดวยกําลังคือศีล    อยางนี้ชื่อวายังไมบริบูรณ 
ดวยองคนั้น  แตเมื่อมาตุตามประกอบดวยกําลังคือรูป  กําลังคือโภคะ  กําลัง 
คือญาติ   กําลังคือบุตร   และกําลังคือศีล  อยางนี้ชื่อวาบริบูรณดวยองคนั้น 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กําลงัของมาตุคาม ๕ ประการนี้แล. 
                                         จบ  อังคสูตรที่ ๔ 
 
                                           ๕.  นาสยิตถสูตร 
 
วาดวยมาตุคามผูไมประกอบดวยกําลัง ๕ ถูกพวกญาติใหพินาศ 
 
           [๔๘๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     กําลังของมาตุคาม ๕  ประการนี้  
๕ ประการเปนไฉน.  กําลังคือรูป ๑ กําลังคือโภคะ ๑  กําลังคือญาติ ๑  กําลัง 
คือบุตร ๑ กําลังคือศีล ๑ 
           [๔๙๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็มาตุคามผูประกอบดวยกําลังคือ 
รูป   แตไมประกอบดวยกําลังคือศีล   พวกญาติยอมยังมาตุคามน้ันใหพินาศ 
คือไมใหอยูในสกุล     มาตุคามผูประกอบดวยกําลังคือรูปและกําลังคือโภคะ 
แตไมประกอบดวยกําลังคือศีล   พวกญาติยอมยังมาตุคามน้ันใหพินาศ  คือ 
ใหอยูในสกุล   มาตุคามผูประกอบดวยกําลังคือรูป   กําลังคือโภคะ   และ 
กําลังคือญาติ   แตไมประกอบดวยกําลังคือศีล  พวกญาติยอมยังมาตุคามน้ัน 
ใหพินาศ  คือไมใหอยูในสกุล  มาตุคามผูประกอบดวยกําลังคือรูป  กําลังคือ 
โภคะ   กําลังคือญาติ    และกําลังคือบุตร     แตไมประกอบดวยกําลังคือศีล  
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พวกญาติยอมยังมาตุคามน้ันใหพินาศ   คือไมใหอยูในสกุล  แตเมื่อมาตุคาม  
ประกอบดวยกําลังคือรูป     กําลังคือโภคะ    กําลังคือญาติ    กําลังคือบุตร 
และกําลังคือศีล     พวกญาติยอมยังมาตุคามน้ันใหอยูในสกุล     ยอมไมให 
พินาศ  มาตุคามผูประกอบดวยกําลังคือศีล   แตไมประกอบดวยกําลังคือรูป 
พวกญาติยอมยอมยังมาตุคามน้ันใหอยูในสกุล  ยอมไมใหพินาศ  ก็มาตุคาม 
ผูประกอบดวยกําลังคือศีล  แตไมประกอบดวยกําลังคือโภคะ  พวกญาติยอม 
ยังมาตุคามน้ันใหอยูในสกุล  ยอมไมใหพินาศ มาตุคามผูประกอบดวยกําลัง 
คือศีล    แตไมประกอบดวยกําลังคือญาติ    พวกญาติยอมยังมาตุคามน้ันให 
อยูในสกุล   ยอมไมใหพินาศ   มาตุคามผูประกอบดวยกําลังคือศีล    แตไม 
ประกอบดวยกําลังคือบุตร  พวกญาติยอมยังมาตุคามน้ันใหอยูในสกุล  ยอม 
ไมใหพินาศ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กาํลังของมาตุคาม ๕ ประการนี้แล. 
                                   จบ  มาสยิตถสูตร ๕ 
 
                           อรรถกถานาสยิตถสูตรท่ี ๕ 
 
           บทวา   นาเสนฺเตว  น  กุเล  น  วาเสนฺติ   ความวา   พวกญาติ 
คิดวา   หญิงทุศีล  เสียมารยาท  ประพฤตินอกใจ  ดังน้ี   จึงจับคอนําออกไป 
คือไมใหอยูในตระกูลนั้น.  บทวา   วาเสนฺเตว  น   กุเล   น  นาเสนฺติ 
ความวา พวกญาติรูวาประโยชนอะไรดวยรูปหรือดวยโภคะเปนตน หญิงน้ี 
เปนผูมีศีลบริสุทธิ์    มีมารยาทดีงาม   จึงใหอยูในตระกูลนั้น   ไมใหพินาศ  
คําท่ีเหลือในท่ีทั้งปวง   มีเนื้อความงายท้ังน้ันแล. 
                             จบ  อรรถกถานาสยิตถสูตรที่ ๕  
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                                   ๖.   เหตุสูตร 
 
วาดวยมาตุคามผูประกอบดวยกําลัง ๕ ยอมเขาถึงสวรรค  
 
           [๔๙๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กําลังของมาตุคาม ๕ ประการ 
เปนไฉน.  กาํลังคือรูป ๑  กําลังคือโภคะ ๑  กําลังคือญาติ ๑ กําลังคือบุตร ๑ 
กําลังคือศีล ๑ 
           [๔๙๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มาตุคามเม่ือแตกกายตายไป  ยอม 
เขาถึงสุคติโลกสวรรคเพราะกําลังคือรูปเปนเหตุ   เพราะกําลังคือโภคะเปน 
เหตุ  เพราะกําลังคือญาติเปนเหตุ  หรอืเพราะกําลังคือบุตรเปนเหตุ  หามิได 
แตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคเพราะกําลังคือศีลเปนเหตุ      ดกูอนภิกษุทั้ง 
หลาย   กําลังของมาตุคาม  ๕ ประการน้ี แล. 
                                       จบ เหตุสูตรที่ ๖ 
 
                                        ๗.  ฐานสูตร 
 
                         วาดวยฐานะที่ไดยาก ๕ ประการ 
 
           [๔๙๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ฐานะ ๕ ประการนี้   อันมาตุคาม 
ผูมิไดทําบุญไวยากท่ีจะได    ฐานะ ๕ ประการเปนไฉน.   คือ    ขอเราพึง 
เกิดในสกุลอันสมควร   นีเ้ปนฐานะขอที่  ๑  อันมาตุคามผูมีไดทําบุญไวยากที่  
จะได   เกิดในสกุลอันสมควรแลว   ขอเราพึงไปสูสกุลอันสมควร   นี้เปน 
ฐานะขอท่ี  ๒. . . เกิดในสกุลอันสมควรแลว  ไปสูสกุลอันสมควรแลว  ขอ 
เราพึงอยูครองเรือนปราศจากหญิงรวมสามี  นี้เปนฐานะขอท่ี  ๓ . . . เกิดใน 
สกุลอันสมควรแลว     ไปสูสกุลอันสมควรแลว     อยูครองเรือนปราศจาก 



หญิงรวมสามี    ขอเราพึงมีบุตร    นี้เปนฐานะขอที่ ๔ . . . เกิดในสูสกุลอัน 
สมควรแลว    ไปสูสกลุอันสมควรแลว    อยูครองเรือนปราศจากหญิงรวม 
สามี มีบุตร   ขอเราประพฤติครอบงําสามี   นี้เปนฐานะขอที่  ๕ อันมาตุคาม  
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ผูมิไดทําบุญไวยากท่ีจะได   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ฐานะ ๕ ประการนี้    
อันมาตุคามผูมิไดทําบุญไวยากท่ีจะได.  
                                            จบ  ฐานสูตรที่ ๗         
         
                                    ๘. วิสารทสูตร 
 
     วาดวยฐานะ  ๕  ประการ  ผูทําบญุไวยอมไดโดยงาย 
 
           [๔๙๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ฐานะ ๕ ประการนี้  อันมาตุคาม 
ผูทําบุญไวไดโดยงาย  ฐานะ ๕ ประการเปนไฉน.  คือ  ขอเราพึงเกิดใน 
สกุลอันสมควร    นี้เปนฐานะขอที่  ๑     อันมาตุคามผูทําบุญไวไดโดยงาย  
เกิดในสกุลอันสมควรแลว     ขอเราพึงไปสูสกุลอันสมควร    นี่เปนฐานะ 
ขอท่ี ๒. . .เกดิในสกุลอันสมควรแลว  ไปสูสกุลอันสมควรแลว   ขอเรา 
พึงอยูครองเรือนปราศจากหญิงรวมสามี    นี้เปนฐานะขอที่  ๓ . . .เกิดใน  
สกุลอันสมควรแลว  ไปสูสกุลอันสมควรแลว  อยูครองเรือนปราศจากหญิง  
รวมสามี  ขอเราพึงมีบุตร  นี้เปนฐานะขอท่ี  ๔. . .เกิดในสกุลอันสมควร 
แลว ไปสูสกลุอันสมควรแลว อยูครองเรือนปราศจากหญิงรวมสามี  มีบุตร 
ขอเราพึงประพฤติครอบงําสามี   นี้เปนฐานะขอท่ี   ๕   อันมาตุคามผูทําบุญ  
ไว ไดโดยงาย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ฐานะ  ๕ ประการนี้แล   อันมาตุคาม 
ผูทําบุญไวไดโดยงงาย. 
                                     จบ  วิสารทสูตรที่ ๘ 
 
                                  ๙.  ปญจเวรสูตร 
 
        วาดวยมาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 



 
                                สามารถอยูครองเรือน 
 
           [๔๙๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มาตุคามผูประกอบดวยธรรม   ๕ 
ประการ  เปนผูสามารถอยูครองเรือน    ธรรม  ๕ ประการเปนไฉน.   คือ  
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มาตุคามเปนผูงดเวนจากการฆาสัตว  ๑     จากการลักทรัพย  ๑     จากการ 
ประพฤติผิดในกาม  ๑    จากการพูดเท็จ  ๑    จากการด่ืมน้ําเมาคือสุราและ 
เมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท  ๑     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     มาตุคาม  
ผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล   เปนผูสามารถอยูครองเรือน. 
                                    จบ  ปญจเวรสุตรที่ ๙ 
 
                                ๑๐.  วัฑฒิสูตร 
 
    วาดวยอรยิสาวิกายอมเจริญดวยธรรม ๕ ประการ 
 
           [๔๙๖]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      อริยสาวิกาเมื่อเจริญดวยวัฑฒิ-  
ธรรม  ๕ ประการ   ยอมเจริญดวยวัฑฒิธรรมอันเปนอริยะ   เปนผูถือเอา 
สาระและถือเอาสิ่งประเสริฐของกายไวได      วัฑฒิธรรม  ๕  ประการเปน 
ไฉน.  คือ  อริยสาวิกายอมเจริญดวยศรัทธา ๑    ศลี ๑   สุตะ ๑   จาคะ ๑  
ปญญา ๑    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อริยสาวิกาเมื่อเจริญดวยวัฑฒิธรรม  ๕ 
ประการนี้แล   ยอมเจริญดวยวัฑฒิธรรมอันเปนอริยะ    เปนผูถือเอาสาระ 
และถือเอาสิ่งประเสริฐแหงกายไวได. 
           สตรีใดเจริญดวยศรัทธา ศีล สตุะ จาคะ และปญญา สตรี 
เชนนั้น    เปนอุบาสิกาผูมีศีล  ยอมถอืสาระของตนในโลกน้ีไวได.                                                                        
                                   จบ วัฑฒิสูตรที่ ๑๐ 
                             จบ  มาตุคามพลวรรคที่ ๓ 
 

                             รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
           ๑.  วิสารทสูตร  ๒.  ปสัยหสูตร  ๓.  อภิภุยยสูตร   ๔.  อังคสูตร 
๕  นาสยิตถสูตร  ๖.  เหตุสูตร   ๗.  ฐานะสูตร  ๘.  วิสารทสูตร 



๙.  ปญจเวรสูตร  ๑๐.  วัฑฒิสูตร. 
                                     จบ  มาตุคามสังยุต  
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                               ๔.  ชมัพุขาทกสังยุต  
                                ๑. นพิพานปญหาสูตร 
                                  วาดวยปญหานิพพาน 
           [๔๙๗]  สมัยหน่ึง ทานพระสารีบุตรอยู ณ บานนาลคาม แควน 
มคธ    ครั้งน้ันแล   ปริพาชกชื่อวาชัมพุขาทก   เขาไปหาทานพระสารีบุตร 
ถึงท่ีอยู    ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร     ครัน้ผานการปราศรัยพอใจ 
ระลึกถึงกันไปแลว    จึงนั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง    ครั้นแลวไดถามทาน 
พระสารีบุตรวา  ดูกอนทานสารีบุตร  ที่เรียกวา นิพพาน ๆ ดังน้ี   นิพพาน 
เปนไฉนหนอ.   ทานพระสารีบุตรตอบวา   ดูกอนผูมีอายุ   ความส้ินราคะ 
ความส้ินโทสะ.  ความส้ินโมหะ  นี้เรยีกวานิพพาน. 
           ช.   ดกูอนทานผูมีอายุ   ก็บรรดามีอยูหรือ  ปฏิปทามิอยูหรือ  เพ่ือ 
กระทํานิพพานนั้นใหแจง. 
           สา.   มีอยู  ผูมีอายุ. 
           ช.    ดูกอนทานผูมีอายุ  ก็มรรคาเปนไฉน  ปฏิปทาเปนไฉน  เพ่ือ 
กระทํานิพพานนั้นใหแจง. 
           สา.  ดูกอนผูมีอายุ  อริยมรรคประกอบดวยองค ๘  คือ  ความเห็น 
ชอบ ความดําริชอบ   วาจาชอบ  การงานชอบ  เลี้ยงชีพชอบ  เพียรชอบ  
ต้ังสติชอบ    ต้ังใจชอบ  นี้แลเปนมรรคา    เปนปฏิปทาเพ่ือกระทํานิพพาน 
นั้นใหแจง. 
           ช.  ดกูอนทานผูมีอายุ    บรรดาดีนัก   ปฏิปทาดีนัก  เพ่ือกระทํา 
นิพพานใหแจง   และเพียงพอเพ่ือความไมประมาท   นะทานสารีบุตร. 
                              จบ  นพิพานปญหาสูตรที่ ๑  
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                                    ชมัพุขาทกสังยุต   
 
                         อรรถกถานิพพานปญหาสูตรท่ี ๑ 
 
           พึงทราบวินิจฉัยในชัมพุขาทกสังยุต  ดังตอไปนี้   
           บทวา   ชมฺพุขาทโก    ปริพฺพาชโก   ความวา   ปริพาชกผูนุงผา 
เปนหลานของพระสารีบุตรเถระ   ซึ่งมีชื่ออยางนี้.   บทวา  โย โข อาวุโส 
ราคกฺขโย   ความวา    ราคะยอมส้ินไปเพราะอาศัยนิพพาน   เพราะฉะนั้น 
พระสารีบุตร    จึงเรียกนพิพานวา    ความสิ้นราคะดังน้ี.    แมในความส้ิน 
โทสะและโมหะก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
           สวนผูใด พึงกลาวเพียงความสิ้นกิเลสวานิพพานดวยสูตรนี้   ผูนั้น 
พึงถูกถามวากิเลสของใครน้ัน  ของตนหรือ  หรือของคนเหลาอ่ืน.  เขาจัก 
ตอบวาของตนแน.   เขาตองถูกถามตอไปวาอะไร  เปนอารมณของโคตรภู- 
ญาณ  เมื่อรจักตอบวานิพพาน.   ถามวา  ก็กิเลสทั้งหลายสิ้นแลว กําลังสิ้น 
จักสิ้นในขณะแหงโคตรภูญาณหรือ    ตอบวา    เขาไมพึงตอบวา    สิ้นแลว 
หรือกําลัง.    แตพึงตอบวา    จักสิ้นดังน้ี.   ก็เม่ือกิเลสทั้งหลายเหลาน้ัน 
ยังไมสิ้นแลว.  โคตรภูญาณจะทําความส้ินแหงกิเลสใหเปนอารมณไดหรือ 
เมื่อทานถูกถามอยางนี้แลว   เขาจักไมมีคําตอบ. 
           แตในขอน้ี    พึงประกอบความส้ินกิเลสแมดวยมรรคญาณ.   ดวยวา 
กิเลสทั้งหลาย   แมในขณะแหงมรรค   ไมควรกลาววา   สิ้นแลวหรือจักสิ้น 
แตควร  กลาววา  กําลังส้ิน    อน่ึง   เมื่อกิเลสทั้งหลายยังไมสิ้นไป   ความสิ้น 
กิเลสยอมเปนอารมณหาไดไม.  เพราะฉะนั้นขอน้ันควรรับได.  ธรรมมี  
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ราคะเปนตน     ยอมส้ินไป     เพราะอาศัยธรรมชาติใด     เพราะเหตุนั้น  
ธรรมชาตินัน้  ชื่อวานิพพาน.   สวนนิพพานน้ีนั้น     ไมเพียงเปนความส้ิน 
กิเลสเทาน้ัน  เพราะทานรวบรวมไววาสงเคราะหวาเปนอรูปธรรม.   ธรรม 
ทั้งหลายท่ีชื่อวารูป  ในทกุะมาติกามีอาทิวา  รูปโน  ธมมฺา อรูปโน  ธมฺมา  
ธรรมทั้งหลายท่ีชื่อวารูป   ธรรมทั้งหลายท่ีไมชื่อวารูปทั้งน้ี 
                      จบ  อรรถกถานิพพานปญหาสูตรที่ ๑ 
 
                             ๒.  อรหัตตปญหาสูตร 
 
                     วาดวยปญหาเรื่องพระอรหัตผล 
 
           [๔๙๘]  ดกูอนทานสารีบุตร  ที่เรียกวา  อรหัต ๆ    ดังน้ี  อรหัต 
เปนไฉน. 
           สา.   ดูกอนผูมีอายุ    ธรรมเปนที่สิ้นราคะ   ธรรมเปนที่สิ้นโทสะ 
ธรรมเปนที่สิ้นโมหะ  นีเ้รียกวาอรหัต. 
           ช.  ดกูอนทานผูมีอายุ  ก็มรรคามีอยูหรือ  ปฏิปทามีอยูหรือ  เพ่ือ 
กระทําอรหัตน้ันใหแจง. 
           สา.   มีอยู   ผูมีอายุ. 
           ช.    ดูกอนทานผูมีอายุ  ก็มรรคาเปนไฉน  ปฏิปทาเปนไฉน  เพ่ือ 
กระทําอรหัตน้ันใหแจง. 
           สา.  ดูกอนผูมีอายุ   อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ  ความเห็น 
ชอบ ฯลฯ      ต้ังใจชอบ   นี้แลเปนบรรดา   เปนปฏิปทา   เพ่ือกระทําอรหัต 
นั้นใหแจง.  
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           ช.  ดกูอนทานผูมีอายุ   มรรคาดีนัก   ปฏิปทาดีนัก    เพ่ือกระทํา 
อรหัตน้ันใหแจง   และเพียงพอเพ่ือความไมประมาท   นะทานสารีบุตร   
                                 จบ  อรหัตตปญหาสูตรที่ ๒ 
 
                         อรรถกถาอรหัตตปญหาสูตรท่ี ๒ 
 
           ในการพยากรณปญหาในอรหัต      เพราะอรหัตยอมเกิดข้ึนในที่สุด 
แหงความส้ินราคะโทสะและโมหะ  ฉะน้ัน  พระสารีบุตร  จึงกลาววา  ความ 
สิ้นราคะ  โทสะ  โมหะดังน้ี. 
                          จบ  อรรถกถาอรหัตตปญหาสูตรที่ ๒ 
 
                          ๓.  ธรรมวาทีปญหาสูตร 
 
                           วาดวยปญหาผูเปนธรรมวาท ี
 
           [๔๙๙]  ดูกอนทานสารีบุตร ใครหนอเปนธรรมวาทีในโลก  ใคร 
เปนผูปฏิบัติดีในโลก  ใครเปนผูไปดีแลวในโลก.  
           สา.   ดูกอนผูมีอายุ  ทานผูใดแสดงธรรมเพื่อละราคะ โทสะ โมหะ 
ทานผูนั้นเปนธรรมวาทีในโลก  อนึ่ง  ทานผูใดปฏิบัติเพ่ือละราคะ  โทสะ 
โมหะ     ทานผูนั้นเปนผูปฏิบัติดีในโลก  ราคะ  โทสะ  โมหะ  อันทานผูใด 
ละแลว     ถอนรากเสียแลวทําใหเปนดังตาลยอดดวน     กระทาํไมไดมีใน 
ภายหลัง ไมใหเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา  ทานผูนั้นเปนผูไปดีแลวในโลก. 
           ช.  ดกูอนทานผูมีอายุ   บรรดามีอยูหรือ   ปฏิปทามีอยูหรือ   เพ่ือ 
ละราคะ โทสะ โมหะน้ัน.  
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           สา.   มีอยู   ผูมีอายุ.  
           ช.  ดกูอนทานผูมีอายุ  ก็บรรดาเปนไฉน  ปฏิปทาเปนไฉน  เพ่ือ 
ละราคะ  โทสะ  โมหะน้ัน. 
           สา.  อริยมรรคประกอบดวยองค   ๘   คือ  ความเห็นชอบ   ฯลฯ 
ต้ังใจชอบ   นี้แลเปนมรรคา   เปนปฏิปทาเพ่ือละราคะ  โทสะ  โมหะน้ัน. 
           ช.    ดูกอนทานผูมีอายุ   มรรคาดีนัก   ปฏปิทาดีนัก   เพ่ือละราคะ 
โทสะ  โมหะนั้น   และเพียงพอเพ่ือความไมประมาท   นะทานสารีบุตร. 
                             จบ  ธรรมวาทีปญหาสูตรที่ ๓ 
 
                       อรรถกถาธรรมวาทีปญหาสูตรท่ี ๓ 
 
           บทวา  เต โลเก สุคตา  ความวา ทานเหลาน้ัน  ชื่อวา   ไป 
ดีแลว  เพราะละราคะเปนตนไปแลว.  บทวา ทุกฺขสฺส  โข  อาวุโส 
ปริฺตฺถ  ความวา  เพ่ือกําหนดรูวัฏทุกข 
                              จบ  ธรรมวาทีปญหาสูตรที่ ๓ 
 
                              ๔.  ภมิัตถิยสูตร๑ 

 
         วาดวยประโยชนแหงการประพฤติพรหมจรรย 
 
           [๕๐๐]    ดูกอนทานสารีบุตร  ทานอยูประพฤติพรหมจรรยใน 
พระสมณะโคดม  เพ่ือประโยชนอะไร ? 
๑.  สูตรท่ี ๔-๑๓ ไมมีอรรถกถาแก.  
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           สา.  ดูกอนทานผูมีอายุ    เราอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมี-   
พระภาคเจา   เพ่ือกําหนดรูทุกข. 
           ช.   ดกูอนผูมีอายุ  มรรคามีอยูหรือ  ปฏิปทามีอยูหรือ  เพ่ือกําหนด 
รูทุกขนั้น. 
           สา.   มีอยู   ผูมีอายุ. 
           ช.  ดกูอนทานผูมีอายุ  ก็มรรคาเปนไฉน  ปฏิปทาเปนไฉน   เพ่ือ 
กําหนดรูทุกขนั้น. 
           สา.   ดูกอนผูมีอายุ  อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ    ความเห็น 
ชอบ  ฯลฯ  ต้ังใจชอบ  นี้แลเปนมรรคา  เปนปฏปิทาเพ่ือกําหนดรูทุกขนั้น  
           ช.    ดูกอนทานผูมีอายุ   มรรคาดีนัก  ปฏปิทาดีนัก  เพ่ือกําหนดรู 
ทุกขนั้น  และเพียงพอเพื่อความไมประมาท  นะทานสารีบุตร. 
                                     จบ  กิมัตถิยสตูรที่ ๔ 
 
                                ๕.  อสัสาสัปปตตสูตร  
 
                                    วาดวยผูถึงความโลงใจ 
 
           [๕๐๑]   ดูกอนทานสารีบุตร   ที่เรียกวา   ถงึความโลงใจ ๆ   ดังน้ี  
ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล   จึงจะชื่อวาถึงความโลงใจ. 
           สา.     ดูกอนผูมีอายุ เมื่อไรภิกษุยอมรูความเกิด  ความดับ  คุณ โทษ 
และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ ตามความเปนจริง     ดวยเหตุ 
เพียงเทาน้ีแล   จึงจะชื่อวาถึงความโลงใจ.  
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           ช.   ดกูอนทานผูมีอายุ   ก็บรรดามีอยูหรือ   ปฏิปทามีอยูหรือ  เพ่ือ 
กระทําความโลงใจนั้นใหแจง.  
           สา.   มีอยู   ผูมีอายุ 
           ช.   ดกูอนทานผูมีอายุ  ก็บรรดาเปนไฉน  ปฏิปทาเปนไฉน  เพ่ือ 
กระทําความโลงใจนั้นใหแจง. 
           สา.  อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ  ความเห็นชอบ ฯลฯ   ต้ัง 
ใจชอบ  นี้แลเปนบรรดา  เปนปฏิปทา  เพ่ือกระทําความโลงใจน้ันใหแจง. 
           ช.    ดูกอนทานผูมีอายุ   บรรดาดีนัก   ปฏปิทาดีนัก    เพ่ือกระทํา 
ความโลงใจน้ันใหแจง  และเพียงพอเพื่อความไมประมาท   นะทานสารีบุตร. 
                            จบ  อัสสาสัปปตตสูตรที่  ๕ 
 
                           ๖.  ปรมสัสาสัปปตรสูตร  
       
                         วาดวยผูถึงความโลงใจอยางย่ิง 
 
           [๕๐๒]   ดูกอนทานสารีบุตร  ที่เรียกวา ถึงความโลงใจอยางย่ิง ๆ  
ดังน้ี    ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล   จึงจะชื่อวาถึงความโลงใจอยางย่ิง. 
           สา.   ดูกอนผูมีอายุ   เมื่อไรภิกษุรูความเกิด   ความดับ   คุณ    โทษ 
และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงผัสสายนะ ๖  ตามความเปนจริงแลว   เปนผู 
หลุดพนเพราะไมถือมั่น   ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล   จึงจะชื่อวาถึงความโลงใจ 
อยางยิ่ง.  
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           ช.   ดกูอนทานผูมีอายุ  ก็มรรคมีอยูหรือ  ปฏิปทามีอยูหรือ  เพ่ือ 
กระทําความโลงใจอยางยิ่งน้ันใหแจง.  
           สา.   มีอยู   ผูมีอายุ. 
           ช.    ดูกอนทานผูมีอายุ  ก็บรรดาเปนไฉน  ปฏิปทาเปนไฉน  เพ่ือ 
กระทําความโลงใจอยางยิ่งน้ันใหแจง. 
           สา.   ดูกอนผูมีอายุ  อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ  ความเห็น 
ชอบ ฯลฯ  ต้ังใจชอบ   นีแ้ลเปนมรรคา   เปนปฏิปทา   เพ่ือกระทําความ 
โลงใจอยางยิ่งน้ันใหแจง. 
           ช.  ดกูอนทานผูมีอายุ   บรรดาดีนัก   ปฏิปทาดีนัก   เพ่ือกระทํา 
ความโลงใจอยางยิ่งน้ันใหแจง  และเพียงพอเพ่ือความไมประมาท  นะทาน 
สารีบุตร. 
                           จบ  ปรมัสสาสัปปตตสูตรที่ ๖ 
 
                              ๗.  เวทนาปญหาสูตร 
 
                             วาดวยปญหาเรื่องเวทนา 
  
           [๕๐๓]   ดูกอนทานสารีบุตร  ที่เรียกวา  เวทนา ๆ ดังน้ี    เวทนา 
เปนไฉนหนอ. 
          สา.   ดูกอนผูมีอายุ  เวทนา ๓ อยางนี้  ๓ อยางเปนไฉน.   คือ สุข- 
เวทนา   ทุกขเวทนา   อทุกขมสุขเวทนา   เวทนา ๓ อยาง   นีแ้ล.  
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           ช.   ดกูอนทานผูมีอายุ   ก็มรรคามีอยูหรือ  ปฏิปทามีอยูหรือ  เพ่ือ 
กําหนดรูเวทนา ๓ อยางนี้.  
           สา.   มีอยู   ผูมีอายุ. 
           ช.    ดูกอนทานผูมีอายุ  ก็มรรคาเปนไฉน   ปฏิปทาเปนไฉน  เพ่ือ 
กําหนดรูเวทนา ๓ อยางนั้น. 
           สา.   ดูกอนผูมีอายุ   อริยมรรคประกอบดวยองค ๘  คือความเห็น 
ชอบ ฯลฯ  ต้ังใจชอบ  นี้แลเปนมรรคาเปนปฏิปทา  เพ่ือกําหนดรูเวทนา ๓ 
อยางนั้น. 
           ช.   ดกูอนทานผูมีอายุ   มรรคาดีนัก  ปฏิปทาดีนัก   เพ่ือกําหนด 
รูเวทนา ๓ อยางนั้น  และเพียงพอเพื่อความไมประมาท  นะทานสารีบุตร 
                              จบ  เวทนาปญหาสูตรที่  ๗ 
 
                                ๘. อาสวปญหาสูตร 
 
                               วาดวยปญหาเรื่องอาสวะ 
 
           [๕๐๔]     ดูกอนทานสารีบุตร  ที่เรยีกวา  อาสวะ ๆ  ดงัน้ี  อาสวะ 
เปนไฉนหนอ. 
           สา.   ดูกอนผูมีอายุ   อาสวะ ๓ อยางนี้    คือ   กามาสวะ   ภวาสวะ 
อวิชชาสวะ   อาสวะ ๓ อยางนี้แล. 
           ช.    ดูกอนทานผูมีอายุ  ก็บรรดามีอยูหรือ    ปฏิปทามีอยูหรือ  เพ่ือ 
ละอาสวะเหลาน้ัน.  
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           สา   มีอยู   ผูมีอายุ.  
           ช.   ดกูอนทานผูมีอายุ   ก็มรรคาเปนไฉน  ปฏิปทาเปนไฉน  เพ่ือ 
ละอาสวะเหลาน้ัน. 
           สา.   ดูกอนผูมีอายุ   อริยมรรคประกอบดวยองค ๘   คือ   ความ 
เห็นชอบ  ฯลฯ  ต้ังใจชอบ  นี้แลเปนมรรคา   เปนปฏิปทา   เพ่ือละอาสวะ 
เหลาน้ัน. 
           ช.   ดกูอนทานผูมีอายุ   มรรคาดีนัก   ปฏิปทาดีนัก   เพ่ือละอาสวะ 
เหลาน้ัน   และเพียงพอเพ่ือความไมประมาท   นะทานสารีบุตร  
                               จบ  อาสวปญหาสูตรที่  ๘ 
 
                             ๙.  อวชิชาปญหาสูตร 
 
                              วาดวยปญหาเรื่องอวิชชา 
 
           [๕๐๕]   ดูกอนทานสารีบุตร  ที่เรียกวา  อวิชชา ๆ  ดังน้ี   อวิชชา 
เปนไฉนหนอ. 
           สา.   ดูกอนผูมีอายุ   ความไมรูในทุกข   ในเหตุเกิดแหงทุกข   ใน 
ความดับทุกข   นี้ปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับทุกข   นี้เรียกวาอวิชชา  
           ช.   ดกูอนทานผูมีอายุ   ก็มรรคามีอยูหรือ  ปฏิปทามีอยูหรือ  เพ่ือ 
อวิชชาเหลานั้น. 
           สา.   มีอยู   ผูมีอายุ.  
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           ช.  ดกูอนทานผูมีอายุ  ก็มรรคาเปนไฉน  ปฏิปทาเปนไฉน  เพ่ือ 
ละอวิชชาเหลาน้ัน.  
           สา.   ดูกอนผูมีอายุ   อริยมรรคประกอบดวยองค ๘   คือ    ความ 
เห็นชอบ  ฯลฯ  ต้ังใจชอบ   นี้แลเปนมรรคา   เปนปฏิปทา  เพ่ือละอวิชชา 
เหลาน้ัน. 
           ช.   ดกูอนทานผูมีอายุ  บรรดาดีนัก  ปฏิปทาดีนัก  เพ่ือละอวิชชา 
เหลาน้ัน   และเพียงพอเพ่ือความไมประมาท   นะทานสารีบุตร. 
                              จบ  อวิชชาปญหาสูตรที่  ๙ 
 
                               ๑๐.  ตัณหาปญหาสูตร 
 
                                วาดวยปญหาเรื่องตัณหา 
 
           [๕๐๖]   ดูกอนทานสารีบุตร   ที่เรียกวา   ตัณหา ๆ ดังน้ี    ตัณหา 
เปนไฉนหนอ.  
           สา.   ดูกอนผูมีอายุ ตัณหา ๓ ประการนี้  คือ กามตัณหา ภวตัณหา 
วิภวตัณหา   ตัณหา ๓ ประการนี้แล. 
           สา.   ดูกอนทานผูมีอายุ  อริยมรรคประกอบดวยองค ๘  คือ ความ 
เห็นชอบ  ฯลฯ  ต้ังใจชอบ   นี้แลเปนบรรดา   เปนปฏิปทา   เพ่ือละตัณหา 
เหลาน้ัน. 
           ช.  ดกูอนทานผูมีอายุ  มรรคาดีนัก  ปฏิปทาดีนัก  เพ่ือละตัณหา 
เหลาน้ัน   และเพียงพอเพ่ือความไมประมาท   นะทานสารีบุตร. 
                              จบ  ตัณหาปญหาสูตรที่  ๑๐  
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                               ๑๑.  โอฆปญหาสูตร   
 
                               วาดวยปญหาเรื่องโอฆะ 
 
           [๕๐๗]   ดูกอนทานสารีบุตร   ที่เรียกวา   โอฆะ ๆ  ดังนี ้   โอฆะ 
เปนไฉนหนอ. 
           สา.   ดูกอนผูมีอายุ   โอฆะ ๔ ประการนี้    คือ   กาโมฆะ   ภโวฆะ 
ทิฏโฐฆะ   อวิชโชฆะ   โอฆะ ๔ ประการน้ีแล.  
           ช.   ดกูอนทานผูมีอายุ   ก็มรรคามีอยูหรือ   ปฏิปทามีอยูหรือ  เพ่ือ 
ละโอฆะเหลาน้ัน. 
           สา.   มีอยู   ผูมีอายุ. 
           ช.   ดกูอนทานผูมีอายุ   ก็มรรคาเปนไฉน   ปฏิปทาเปนไฉน  เพ่ือ 
ละโอฆะ   เหลาน้ัน.  
           สา.   ดูกอนผูมีอายุ    อริยมรรคประกอบดวยองค ๘   คือ   ความ 
เห็นชอบ   ฯลฯ   ต้ังใจชอบ   นี้แลเปนบรรดา   เปนปฏิปทา   เพ่ือละโอฆะ 
เหลาน้ัน. 
           ช.   ดกูอนทานผูมีอายุ   มรรคาดีนัก   ปฏิปทาดีนัก   เพ่ือละโอฆะ 
เหลาน้ัน   และเพียงพอเพ่ือความไมประมาท   นะทานสารีบุตร. 
                               จบ  โอฆปญหาสูตรที่  ๑๑  
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                          ๑๒.  อุปทานปญหาสูตร    
 
                           วาดวยปญหาเรื่องอุปาทาน 
 
           [๕๐๘]   ดูกอนทานสารีบุตร     ที่เรียกวา      อุปาทาน  ๆ   ดังน้ี  
อุปาทานเปนไฉนหนอ. 
           สา.   ดูกอนผูมีอายุ    อุปาทาน ๔ ประการนี้     คือ    กามุปาทาน 
ทิฏุปาทาน  สีลัพพตุปาทาน  อัตตวาทุปาทาน  อุปาทาน ๔ ประการนี้แล. 
           ช.   ดกูอนทานผูมีอายุ   ก็มรรคามีอยูหรือ  ปฏิปทามีอยูหรือ  เพ่ือ 
ละอุปาทานเหลาน้ัน. 
           สา.   มีอยู   ผูมีอายุ. 
           ช.    ดูกอนทานผูมีอายุ  ก็มรรคาเปนไฉน  ปฏิปทาเปนไฉน  เพ่ือ 
ละอุปาทานเหลาน้ัน. 
           สา.   ดูกอนผูมีอายุ    อริยมรรคประกอบดวยองค ๘  คือ   ความ 
เห็นชอบ    ฯลฯ   ต้ังใจชอบ   นี้แลเปนบรรดา    เปนปฏิปทา    เพ่ือละ 
อุปาทานเหลาน้ัน. 
           ช.   ดกูอนทานผูมีอายุ   มรรคาดีนัก  ปฏิปทาดีนัก  เพ่ือละอุปาทาน 
เหลาน้ัน    และเพียงพอเพ่ือความไมประมาท   นะทานสารีบุตร. 
                              จบ  อุปทานปญหาสูตรที่  ๑๒  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 101 

                              ๑๓.  ภวปญหาสูตร   
 
                               วาดวยปญหาเรื่องภพ 
 
           [๕๐๙]   ดูกอนทานสารีบุตร  ที่เรียกวา  ภพ ๆ ดังน้ี  ภพเปน 
ไฉนหนอ. 
           สา.    ดูกอนผูมีอายุ   ภพ ๓ เหลาน้ี   คือ  กามภพ  รูปภพ  อรูปภพ 
ภพ ๓ เหลาน้ีแล. 
           ช.  ดกูอนทานผูมีอายุ   ก็มรรคามีอยูหรือ  ปฏิปทามีอยูหรือ  เพ่ือ 
กําหนดรูภพเหลาน้ัน. 
           สา.   มีอยู  ผูมีอายุ. 
           ช.   ดกูอนทานผูมีอายุ   ก็มรรคาเปนไฉน   ปฏิปทาเปนไฉน  เพ่ือ 
กําหนดรูภพเหลาน้ัน. 
           สา.  ดูกอนผูมีอายุ    อริยมรรคประกอบดวยองค ๘  คือ    ความ 
เห็นชอบ ฯลฯ    จงใจชอบ   นี้แลเปนบรรดา   เปนปฏิปทา    เพ่ือกําหนด 
รูภพเหลาน้ัน. 
           ช.  ดกูอนทานผูมีอายุ   มรรคาดีนัก   ปฏิปทาดีนัก   เพ่ือกําหนด 
รูภพเหลาน้ัน   และเพียงพอเพ่ือความไมประมาท   นะทานสารีบุตร. 
                                  จบ  ภวปญหาสูตรที่  ๑๓  
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                             ๑๔.  ทกุขปญหาสูตร   
 
                              วาดวยปญหาเรื่องทุกข 
 
           [๕๑๐]  ดูกอนทานสารีบุตร    ทีเ่รียกวา   ทุกข   ดังน้ี    ทกุข 
เปนไฉนหนอ. 
           สา.  ดูกอนผูมีอายุ   สภาพทุกข ๓ ประการน้ี  คือ   สภาพทุกขคือ 
ทุกข  สภาพทุกขคือสังขาร   สภาพทกุขคือความแปรปรวน   สภาพทุกข ๓ 
ประการนี้แล. 
           ช.  ดกูอนทานผูมีอายุ   ก็มรรคามีอยูหรือ  ปฏิปทามีอยูหรือ  เพ่ือ 
กําหนดรูสภาพทุกขเหลานั้น. 
           สา.   มีอยู   ผูมีอายุ. 
           ช.  ดกูอนทานผูมีอายุ  ก็มรรคาเปนไฉน  ปฏิปทาเปนไฉน  เพ่ือ 
กําหนดรูสภาพทุกขเหลานั้น. 
           สา.   ดูกอนผูมีอายุ   อริยมรรคประกอบดวยองค  ๘   คือความเห็น 
ชอบ ฯลฯ   ต้ังใจชอบ  นี้แลเปนมรรคา  เปนปฏปิทา  เพ่ือกําหนดรูสภาพ 
ทุกขเหลาน้ัน. 
           ช.  ดกูอนทานผูมีอายุ   มรรคาดีนัก   ปฏิปทาดีนัก   เพ่ือกําหนด 
รูสภาพทุกขเหลาน้ัน   และเพียงพอเพื่อความไมประมาท  นะทานสารีบุตร. 
                                    จบ ทุกขปญหาสูตรที่ ๑๔ 
 
                          อรรถกถาทุกขปญหาสูตรท่ี ๑๔  
 
           บทวา ทุกฺขตา   คือสภาพแหงทุกขในบทเปนอาทิวา ทุกฺขทุกฺขตา 
ไดแก  สภาพแหงทุกขกลาวคือทุกข ชื่อวา ทุกฺขตา.   แมในสองบทท่ีเหลือ 



ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
                            จบ  อรรถกถาทุกขปญหาสูตรที่ ๑๔  
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                             ๑๕. สกักายปญหาสูตร   
 
                         วาดวยปญหาเรื่องสักกายทิฏฐิ 
 
           [๕๑๑]   ดูกอนทานสารีบุตร     ที่เรียกวา     สักกายะ ๆ   ดังน้ี 
สักกายะเปนไฉนหนอ. 
           สา.   ดูกอนผูมีอายุ    อุปาทานขันธ   ๕  ประการน้ี  คือ อุปาทาน-  
ขันธคือรูป   เวทนา  สัญญา สังขาร วิญญาณ  อุปาทานขันธ ๕ ประการนี้แล 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาสักกายะ. 
           ช.   กอนทานผูมีอายุ  ก็มรรคามีอยูหรือ  ปฏิปทามีอยูหรือ  เพ่ือ 
กําหนดรูสักกายะน้ัน. 
           สา.  มีอยู  ผูมีอายุ. 
           ช.   ดกูอนทานผูมีอายุ  ก็มรรคาเปนไฉน  ปฏิปทาเปนไฉน  เพ่ือ 
กําหนดรูสักกายะน้ัน. 
           สา.   ดูกอนทานผูมีอายุ    อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือความ 
เห็นชอบ ฯลฯ    ต้ังใจชอบ   นี้แลเปนมรรคา   เปนปฏิปทา   เพ่ือกําหนด 
รูสักกายะน้ัน. 
           ช.  ดกูอนทานผูมีอายุ   มรรคาดีนัก   ปฏิปทาดีนัก   เพ่ือกําหนด 
รูสักกายะน้ัน   และเพียงพอเพ่ือความไมประมาท   นะทานสารีบุตร. 
                                  จบ สักกายปญหาสูตรที่  ๑๕  
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                                ๑๖.  ทุกกรปญหาสูตร   
 
                          วาดวยปญหาเรื่องส่ิงท่ีทําไดยาก 
 
           [ ๕๑๒ ]  ดูกอนทานสารีบุตร  อะไรหนอ  เปนการยากท่ีจะกระทํา 
ไดในธรรมวินัยนี้. 
           สา.   บรรพชา   ผูมีอายุ. 
           ช.   ดกูอนทานผูมีอายุ   ก็สิ่งอะไรอันบุคคลผูบวชแลว   กระทําได   
โดยยาก. 
           สา.   ความยินดียิ่ง   ผูมีอายุ. 
           ช.  ดกูอนทานผูมีอายุ   ก็สิ่งอะไร  อันภิกษุผูยินดียิ่งแลวกระทําได 
โดยยาก. 
           สา.   การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม   ผูมีอายุ. 
           ช.   ดกูอนทานผูมีอายุ     ก็ภิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมแลว 
จะพึงเปนพระอรหันตไดนานเพียงไร. 
           สา.  ไมนานนัก  ผูมีอายุ. 
                                  จบ  ทุกกรปญหาสูตรที่  ๑๖ 
                                        จบ  ชัมพุขาทกสังยุต  
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                          อรรถกถาทุกรปญหาสูตรท่ี ๑๖   
 
           บทวา  อภริติ  คือความไมกระสันในการบรรพชา.  บทวา   น  จิร 
อาวุโส ทานแสดงวา ขาแตทานผูมีอายุ  ภิกษุผูปฏบิัติธรรมสมควรแกธรรม 
เมื่อพากเพียรพยายามอยู  จะพึงเปนพระอรหันต  คือพึงต้ังอยูในพระอรหัต  
ไดไมนานนักคือเร็วน่ันเอง.   เพราะทานกลาววา   ภิกษุผูอันทานตักเตือน 
แลวในเวลาเชา  จักบรรลคุุณวิเศษในเวลาเย็น  ภิกษุผูอันทานตักเตือนแลว 
ในเวลาเย็น   จักบรรลุคุณวิเศษในเวลาเชา    คําท่ีเหลือใน  บททัง้ปวงมีเนื้อ 
ความงายทั้งนั้น. 
                             จบ  อรรถกถาทุกรปญหาสูตรที่  ๑๖ 
                          จบ  อรรถกถาชัมพุขาทกสังยุต. 
 

                         รวมพระสูตรทีม่ีในสังยตุน้ี  คือ 
         ๑.  นิพพานปญหาสูตร   ๒.  อรหัตตปญหาสูตร   ๓.   ธรรมวาที 
ปญหาสูตร   ๔.   กิมัตถิยสูตร   ๕.   อัสสาสัปปตตวสูตร   ๖.   ปรมัสสาสัป- 
ปตตสูตร    ๗.   เวทนาปญหาสูตร    ๘.   อาสวปญหาสูตร     ๙.   อวิชชา 
ปญหาสูตร  ๑๐.  ตัณหาปญหาสูตร   ๑๑.  โอฆปญหาสูตร   ๑๒.  อุปาทาน 
ปญหาสูตร   ๑๓.  ภวปญหาสูตร    ๑๔.   ทกุขปญหาสูตร   ๑๕.  สักกาย 
ปญหาสูตร   ๑๖.  ทุกกรปญหาสูตร.  
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                                 ๕.  สามัณฑกสังยุต  
 
                                    ๑.  สามัณฑกสูตร 
 
                                วาดวยปญหาเรื่องนิพพาน 
 
           [๕๑๓]  สมัยหน่ึง   ทานพระสารีบุตรอยู   ณ ฝงแมน้ําคงคาใกล 
อุกกเจลนคร  แควนวัชช ี ครั้งน้ัน  ปรพิาชกชื่อ      สามัณฑกะ  เขาไปหา 
ทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู  ไดปราศรยักับทานพระสารีบุตร   ครั้นผานการ 
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว  จึงนั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว 
ไดถามทานพระสารีบุตรวา    ดูกอนทานสารีบุตร   ที่เรียกวา    นิพพาน ๆ 
ดังน้ี   นิพพานเปนไฉนหนอ.    ทานพระสารีบุตรตอบวา   ดูกอนผูมีอายุ 
ความส้ินราคะ  ความสิ้นโทสะ  ความสิ้นโมหะ  นีเ้รียกวา  นิพพาน. 
           ป.  ดกูอนทานผูมีอายุ   ก็มรรคามีอยูหรือ     ปฏิปทามีอยูหรือเพ่ือ 
กระทํานิพพานนั้นใหแจง. 
           สา.   มีอยู   ผูมีอายุ. 
           ป.   ดกูอนทานผูมีอายุ    ก็มรรคาเปนไฉน   ปฏิปทาเปนไฉนเพื่อ 
กระทํานิพพานนั้นใหแจง. 
           สา.   ดูกอนผูมีอายุ   อริยมรรคประกอบดวยองค   ๘  คือความเห็น 
ชอบ  ฯลฯ.   ต้ังใจชอบ   นี้แลเปนมรรคา  เปนปฏปิทาเพ่ือกระทํานิพพาน 
นั้นใหแจง. 
           ป.  ดกูอนทานผูมีอายุ   มรรคาดีนัก   ปฏิปทาดีนัก   เพ่ือกระทํา 
นิพพานน้ันใหแจง และเพียงพอเพ่ือความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯลฯ 
( เหมือนกับในชัมพุขาทกสังยุต ) 
                                          จบ  สามัณฑกสูตรที่ ๑  
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                               ๑๖. ทกุรปญหาสูตร ๑ 

 
                         วาดวยปญหาเรื่องส่ิงท่ีทําไดยาก  
 
           [๕๑๔]  ดกูอนทานสารีบุตร   อะไรหนอเปนการยากท่ีจะกระทํา 
ไดในธรรมวินัยนี้. 
           สา.  บรรพชา  ผูมีอายุ. 
           ป.   ดกูอนภิกษุผูมีอายุ     ก็สิ่งอะไรอันบุคคลผูบวชแลวกระทําได 
โดยยาก. 
           สา.  ความยินดียิ่ง   ผูมีอายุ. 
           ป.  ดกูอนทานผูมีอายุ  ก็สิ่งอะไรอันภิกษุผูยินดียิ่งแลวกระทําได 
โดยยาก. 
           สา.   การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม   ผูมีอายุ. 
           ป.    ดูกอนทานผูมีอายุ    ก็ภิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมแลว 
จะพึงเปนพระอรหันตไดนานเพียงไร. 
           สา.  ไมนานนัก  ผูมีอายุ. 
                               จบ  ทกุกรปญหาสตูรที่ ๑๖ 
 
                           อรรถกถาสัมัณฑกสังยุต  
 
           แมในสามัณฑกสังยุต   พึงทราบเนื้อความโดยนัยนี้แล๒.  
                           จบ  อรรถกถาสามัณฑกสัยุต 
 รวมพระสูตรในสังยุตน้ี  เชนเดียวกับในสังยุตกอน (คือชัมพุขาทกสังยุต) 
                                   จบ สามัณฑกสังยุต 
๑.  สูตรท่ี ๒-๑๕  เหมือนในชัมพุขาทกสังยุต 



๒. โดยนัยเดียวกับ อรรถกถาแหงสูตรท้ังหลายในชัมพขุาทกสังยุต  
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                             ๖.  โมคคัลลานสังยุต 
 
                               ๑.  สวิตักกปญหาสูตร  
 
                            วาดวยปญหาเรื่องรูปฌานท่ี  ๑ 
 
          [๕๑๕]  สมัยหน่ึง  ทานพระมหาโมคคัลลานะอยู  ณ  พระวิหาร 
เชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี  ณ ที่นัน้แล  ทาน 
พระมหาโมคคัลลานะเรียกภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเหลาน้ันรับคําทานพระมหา- 
โมคคัลลานะแลว   ทานพระมหาโมคัลลานะ  ไดกลาวกะภิกษุเหลาน้ันวา 
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย  ขอโอกาส  เมื่อเราหลีกเรนอยูในที่ลับ  ความปริวิตก 
แหงใจไดเกิดข้ึนอยางนี้วา  ที่เรียกวา  ปฐมฌาน ๆ  ดังน้ี   ปฐมฌาน  เปน 
ไฉนหนอ.  เราไดมีความคิดอยางนี้วา  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้    สงัดจาก 
กาม   สงัดจากอกุศลธรรม   เขาปฐมฌานอันมีวิตกวิจาร   มีปติและสุขเกิด 
แตวิเวกอยู  นี้เรียกวา  ปฐมฌาน  เราก็สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม  
เขาปฐมฌานอันมีวิตกวิจาร    มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู    เมื่อเราอยูดวย  
วิหารธรรมนี้  สัญญามนสิการอันประกอบดวยกามยอมฟุงซาน   ครั้งน้ัน   
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปหาเราดวยพระฤทธิ์     แลวไดตรัสวา   โมค- 
คัลลานะ ๆ    เธออยาประมาทปฐมฌาน    จงดํารงจิตไวในปฐมฌาน    จง 
กระทําจิตใหเปนธรรมเอกผุดข้ึนในปฐมฌาน    จงดํารงจิตไวใหมั่นในปฐม- 
ฌาน   สมัยตอมา   เราสงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรม   เขาปฐมฌาน 
อันมีวิตกวิจาร  มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู  ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย  ก็บุคคล 
เมื่อจะพูดใหถูก   พึงพูดคําใดวา   สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะหแลว 
ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ   บุคคลเมื่อจะพูดใหถูกพึงพูดคําน้ันกะเราวา   สาวก  
อันพระศาสดาทรงอนุเคราะหแลว   ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ. 



                                 จบ สวิตักกปญหาสูตรที่ ๑  
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                              อรรถกถาโมคคัลลานสังยุต 
 
                           อรรถกถาสวิตักกปญหาสูตรท่ี  ๑  
 
           พึงทราบวินิจฉัยในโมคคัลลานสังยุต  ดังตอไปนี้  
           บทวา   กามสหคตา  คือประกอบนิวรณ  ๕   ก็เม่ือภิกษุนั้นออก 
จากปฐมฌานแลว  นิวรณ   ๕   ปรากฏแลว  โดยความสงบมีอยู  ดวยเหตุนั้น 
ปฐมฌานน้ัน    ของภิกษุนั้น    ยอมชื่อวามีสวนแหงความเส่ือมพระศาสดา 
ทรงทรามความประมาทน้ันแลว  จึงไดประทานพระโอวาทวา  อยาประมาท 
                          จบ  อรรถกถาสวิตักกปญหาสูตรที่ ๑ 
 
                            ๒.  อวตัิกกปญหาสูตร 
 
                         วาดวยปญหาเรื่องรูปฌานท่ี  ๒ 
 
           [๕๑๖]   ที่เรียกวา  ทุติยฌาน ๆ  ดังนี้   ทุติยฌานเปนไฉนหนอ. 
เราไดมีความคิดอยางนี้วา ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เขาทุติยฌานอันมีความ 
ผองใสแหงจิตในภายใน   เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ไมมีวิตกวิจาร   เพราะวิตก 
วิจารสงบไป   มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู    นี้เรียกวาทุติยฌาน    เราก็เขา 
ทุติยฌานอันมีความผองใสแหงจิตในภายใน     เปนธรรมเอกผุดข้ึน   ไมม ี
วิตกวิจาร   เพราะวิตกวิจารสงบไป    มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู    เมื่อเรา 
อยูดวยวิหารธรรมน้ี      สญัญามนสิการอันประกอบดวยวิตกยอมฟุงซาน 
ครั้งน้ันแล       พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปหาเราดวยพระฤทธิ์แลวได 
ตรัสวา     โมคคัลลานะ ๆ    เธออยาประมาททุติยฌาน    จงดํารงจิตไวใน  
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ทุติยฌาน   จงกระทําจิตใหเปนธรรมเอกผุดข้ึนในทุติยฌาน   จงต้ังจิตไวใน  
มั่นในทุติยฌาน   สมัยตอมา   เราเขาทุติยฌานอันมีความผองใสแหงจิตใน 
ภายใน   เปนธรรมเอกผุดข้ึน   ไมมีวิตกวิจาร   เพราะวิตกวิจารสงบไป   ม ี
ปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู   ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย  ก็บุคคลเมื่อจะพูดใหถูก  
พึงพูดคําใดวา    สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะหแลว    ถึงความเปนผูรู 
ยิ่งใหญ  บุคคลเมื่อจะพูดใหถูก  พึงพูดคําน้ันกะเราวา  สาวกอันพระศาสดา 
ทรงอนุเคราะหแลว   ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ 
                                 จบ  อวิตักกปญหาสูตรที่ ๒ 
 
                    อรรถกถาอวิตักกปญหาสูตรท่ี ๒ 
  
           แมในทุติยฌานเปนตน   ก็พึงทราบความโดยนัยนี้แล.   ก็ในขอ   
ฌานอันประกอบดวยอารมณเทาน้ัน  ทานกลาววา  สหคต  ดังนี้. 
                      จบ  อรรถกถาอวิตักกปญหาสูตรที่ ๒ 
 
                                  ๓.  สุขปญหาสูตร๑ 

 
                           วาดวยปญหาเรื่องรูปฌานท่ี ๓ 
 
          [ ๕๑๗ ]  ที่เรียกวา   ตติยฌาน ๆ ดังน้ี    ตติยฌานเปนไฉนหนอ. 
เราไดมีความคิดอยางนี้วาภิกษุในพระธรรมวินัยนี้     มีอุเบกขา    มีสติ    มี 
สัมปชัญญะ    เสวยสุขดวยนามกาย   เพราะปติสิ้นไป  เขาตติยฌานที่พระ- 
อริยเจาท้ังหลายสรรเสรญิวา   ผูไดฌานน้ีเปนผูมีอุเบกขา   มีสติอยูเปนสุข 
นี้เรียกวาตติยฌาน   เรากม็ีอุเบกขา   มีสติ  มีสัมปชัญญะ    เสวยสุขดวย 
๑.  สูตรท่ี  ๓ - ๘ ไมมีอรรถกถาแก.  
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นามกาย  เพราะปติสิ้นไป  เขาตติยฌานที่พระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา  
ผูไดฌานน้ี   เปนผูมีอุเบกขา  มีสติอยูเปนสุข  เมื่อเราอยูดวยวิหารธรรมน้ี  
สัญญามนสิการอันประกอบดวยปติยอมฟุงซาน  ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาเสด็จไปหาเราดวยพระฤทธิ์    แลวไดตรัสวา   โมคคัลลานะ ๆ   เธอ 
อยาประมาทตติยฌาน จงดํารงจิตไวในตติยฌาน จงกระทําจิตใหเปนธรรม 
เอกผุดข้ึนในตติยฌาน     จงต้ังจิตไวใหมั่นในตติยฌาน     สมัยตอมาเรามี  
อุเบกขา  มีสติ  มีสัมปชญัญะ    เสวยสุขดวยนามกาย  เพราะปติสิ้นไป  เขา 
ตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา     ผูไดฌานน้ีเปนผูมีอุเบกขา 
มีสติอยูเปนสุข  ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย  ก็บุคคลเม่ือจะพูดใหถูกพึงพูดคําใด 
วา สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะหแลว  ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ  บุคคล 
เมื่อจะพูดใหถูกพึงพูดคํานั้นกะเราวา    สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะห 
แลว   ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ. 
                                      จบ  สุขปญหาสูตรที่  ๓ 
 
                                ๔.  อเุปกขาปญหาสูตร 
 
                               วาดวยปญหาเรื่องฌานท่ี  ๔ 
 
          [ ๕๑๘ ]   ที่เรยีกวา  จตุตถฌาน ๆ ดังน้ี   จตุตถฌานเปนไฉนหนอ. 
เราไดมีความคิดอยางนี้วา  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   เขาจตุตถฌานนัยนี้ไมมี 
ทุกข  ไมมีสขุ   เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนสัโทมนัสกอน ๆ ได   ม ี
อุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์ อยู  นี้เรียกวาจตุตถฌาน  เราก็เขาจตุตถฌาน 
อันไมมีทุกข ไมมีสุข  เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได  
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มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู    เมื่อเราอยูดวยวิหารธรรมนี้    สัญญา-  
มนสิการอันประกอบดวยสุขยอมฟุงซาน  ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จเขาไปหาเราดวยพระฤทธิ์     แลวไดตรัสวา    โมคคัลลานะ ๆ   เธออยา 
ประมาทจตุตถฌาน  จงดํารงจิตไวในจตุตถฌาน  จงกระทําจิตใหเปนธรรม 
เอกผุดข้ึนในจตุตถฌาน   จงต้ังจิตไวใหมั่นในจตุตถฌาน  สมัยตอมาเราเขา 
จตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมีสุข  เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัส 
กอน ๆ ได   มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู     ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย 
ก็บุคคลเม่ือจะพูดใหถูก  พึงพูดคําใดวา  สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะห 
แลวถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ   บุคคลเมื่อจะพูดใหถูก   พึงพูดคํานั้นกะเราวา 
สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะหแลว   ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ. 
                              จบ อุเบกขาปญหาสูตรที่ ๔ 
 
              ๕.  อากาสานัญจายตนฌานปญหาสูตร 
 
                      วาดวยปญหาเรื่องอรูปฌานท่ี  ๑ 
 
          [ ๕๑๙ ]  ที่เรียกวา  อากาสานัญจายตนฌาน ๆ ดังน้ี   อากาสานัญ- 
จายตนฌานเปนไฉนหนอ.   เราไดมีความคิดอยางนี้วา   ภิกษุในพระธรรม 
วินัยนี้   เขาอากาสานัญจายตนฌานดวยคํานึงวา อากาศหาที่สุดมิได  เพราะ 
ลวงรูปสัญญาเสียได  เพราะดับปฏิฆสัญญาเสียได  เพราะไมกระทําไวในใจ 
ซึ่งนานัตตสัญญาโดยประการท้ังปวง       นี้เรียกวาอากาสานัญจายตนฌาน 
เราก็เขาอากาสานัญจายตนฌานดวยคํานึงวา    อากาศหาที่สุดมิได   เพราะ 
ลวงรูปสัญญาเสียได เพราะดับปฏิฆสัญญาเสียได  เพราะไมกระทําไวในใจ  
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ซึ่งนานัตตสัญญาโดยประการท้ังปวง  เมื่อเราอยูดวยวิหารธรรมนี้   สัญญา   
มนสิการอันประกอบดวยรูปสัญญายอมฟุงซาน  ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาเสด็จเขาไปหาเราดวยพระฤทธิ์    แลวไดตรัสวา  โมคคัลลานะ ๆ เธอ 
อยาประมาทอากาสานัญจายตนฌาน    จงดํารงจิตไวในอากาสานัญจายตน. 
ฌาน   จงกระทําจิตใหเปนธรรมเอกผุดข้ึนในอากาสานัญจายตนฌาน    จง 
ต้ังจิตไวใหมั่นในอากาสานัญจายตนฌาน   สมัยตอมา   เราเขาอากาสานัญ- 
จายตนฌานดวยคํานึงวาอากาศหาที่สุดมิได      เพราะลวงรูปสัญญาเสียได 
เพราะดับปฏิฆสัญญาเสียได  เพราะไมกระทําไวในใจซึ่งนานัตตสัญญาโดย 
ประการทั้งปวง   ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย   ก็บุคคลเม่ือจะพูดใหถูก   พึงพูด  
คําใดวา      สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะหแลวถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ 
บุคคลเมื่อจะพูดใหถูก     พึงพูดคําน้ันกะเราวา     สาวกอันพระศาสดาทรง 
อนุเคราะหแลว   ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ. 
                     จบ  อากาสานัญจายตนฌานปญหาสูตรที่ ๕ 
 
                      ๖.  วิญญาณัญจายตนปญหาสูตร 
  
                        วาดวยปญหาเรื่องอรูปฌานท่ี  ๒ 
 
           [๕๒๐]  ที่เรยีกวา  วิญญาณัญจายตนฌานๆ  ดังน้ี   วิญญาณัญ- 
จายตนฌานเปนไฉนหนอ.  เราไดมีความคิดอยางนี้วา   ภิกษุในพระธรรม 
วินัยนี้     เขาวิญญานัญจายตนฌานดวยคํานึงวา     วิญญาณหาท่ีสุดมิได 
เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานเสียไดโดยประการท้ังปวง       นี้เรียกวา 
วิญญาณัญจายตนฌาน      เราก็เขาวิญญาณัญจายตนฌานดวยคํานึงวา 
วิญญาณที่สุดมิได     เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานเสียไดโดยประการ  
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ทั้งปวง     เมือ่เราอยูดวยวิหารธรรมนี้     สัญญามนสิการอันประกอบดวย   
อากาสานัญจายตนะยอมฟุงซาน   ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขา  
ไปหาเราดวยพระฤทธิ์      แลวไดตรัสวา    โมคคัลลานะ ๆ  เธออยาประมาท  
วิญญาณัญจายตนฌาน   จะดํารงจิตไวในวิญญาณัญจายตนฌาน   จงกระทํา 
จิตใหเปนธรรมเอกผุดข้ึนในวิญญาณัญจายตนฌาน     จงต้ังไวใหมั่นใน 
วิญญาณัญจายตนฌาน  สมัยตอมา   เราเขาวิญญณัญจายตนฌานดวยคํานึง 
วา    วิญญาณหาที่สุดมิได     เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานเสียไดโดย  
ประการทั้งปวง   ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย   ก็บุคคลเม่ือจะพูดใหถูก   พึงพูด  
คําใดวา      สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะห      ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ 
บุคคลเมื่อจะพูดใหถูก    พึงพูดคําน้ันกะเรา     สาวกอันพระศาสดาทรง 
อนุเคราะหแลว   ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ. 
                 จบ  วิญญาณัญจายตนฌานปญหาสูตรที่  ๖ 
 
                    ๗.  อากิญจัญญายตนฌานปญหาสูตร  
 
                         วาดวยปญหาเรื่องอรูปฌานท่ี  ๓ 
 
           [๕๒๑]   ที่เรียกวา  อากิญจัญญายตนฌาน ๆ  ดังนี้   อากิญจัญญา- 
ยตนฌานเปนไฉนหนอ.    เราไดมีความคิดอยางนี้วา    ภิกษุในพระธรรม  
วินัยนี้    เขาอากิญจัญญายตนฌานดวยคํานึงวา    สิ่งอะไรหนอยหน่ึงไมมี 
เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานเสียไดโดยประการท้ังปวง      นี้เรียกวา 
อากิญจัญญายาตนฌาน  เราก็เขาอากิญจัญญายตนฌานดวยคํานึงวา  สิ่งอะไร 
หนอยหน่ึงไมมีเพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานเสียไดโดยประการท้ังปวง 
เมื่อเราอยูดวยวิหารธรรมน้ี   สัญญามนสิการอันประกอบดวยวิญญาณัญจา-  
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ยตนะยอมฟุงซาน  ครั้งน้ันแล    พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปหาเราดวย  
พระฤทธิ์    แลวไดตรัสวา    โมคคัลลานะ ๆ    เธออยาประมาทอากิญจัญญา 
ยตนฌาน จงดํารงจิตไวในอากิญจัญญายตนฌาน จงกระทําจิตใหเปนธรรม 
เอกผุดข้ึนในอากิญจัญญายตนฌาน   จงต้ังจิตไวใหมั่นในอากิญจัญญายตน- 
ฌาน   สมัยตอมาเรา เขาอากิญจัญญายตนฌานดวยคํานึงวา   สิ่งอะไรหนอย  
หน่ึงไมมี     เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานเสียไดโดยประการท้ังปวง 
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย   ก็บุคคลเม่ือจะพูดใหถูก   พึงพูดคําใดวา    สาวกอัน 
พระศาสดาทรงอนุเคราะหแลว    ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ   บุคคลเมื่อจะพูด 
ใหถูก      พึงพูดคําน้ันกะเราวา     สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะหแลว 
ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ. 
                      จบ  อากิญจัญญายตนฌานปญหาสูตร 
 
               ๘.  เนวสัญญานาสัญญายตนฌานปญหาสูตร 
 
                          วาดวยปญหาเรื่องอรูปฌานท่ี  ๔ 
 
           [๕๒๒]    ที่เรียกวา   เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ๆ ดังน้ี   เนว- 
สัญญานาสัญญายตนฌานเปนไฉนหนอ.  เราไดมคีวามคิดอยางนี้วา  ภิกษุ 
ในพระธรรมวินัยนี้   เขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน   เพราะลวงอากิญ- 
จัญญาตนฌานเสียไดโดยประการท้ังปวง     นี้เรียกวาเนวสัญญานาสัญญา- 
ยตนฌาน   เราก็เขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  เพราะลวงอากิญจัญญา- 
ยตนฌานเสียไดโดยประการท้ังปวง    เม่ือเราอยูดวยวิหารธรรมน้ี  สัญญามน 
สิการอันประกอบดวยอากิญจัญญายตนะยอมฟุงซาน ครั้งน้ันแล พระผูม ี
พระภาคเจาเสด็จเขาไปหาเราดวยพระพุทธ    แลวไดตรัสวา  โมคคัลลานะ ๆ  
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เธออยาประมาทเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน จงดํารงจิตไวในเนวสัญญา-  
นาสัญญายตนฌาน  จงกระทําจิตใหเปนธรรมเอกผุดข้ึน ในเนวสัญญา- 
สัญญายตนฌาน  จงต้ังจิตไวใหมั่นในเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน   สมัย 
ตอมาเราเขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌานเพราะลวงอากิญจัญญายตนฌาน 
เสียไดโดยประการท้ังปวง.  ดูกอนผูมอีายุทั้งหลาย   ก็บุคคลเม่ือจะพูดใหถูก  
พึงพูดคําใดวา.    สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะหแลว    ถงึความเปนผูรู  
ยิ่งใหญ  บุคคลเม่ือจะพูดใหถูก  พึงพูดคําน้ันกะเราวา  สาวกอันพระศาสดา  
ทรงอนุเคราะหแลว   ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ. 
               จบ  เนวสัญญานาสัญญายตนฌานปญหาสูตรที่ ๘ 
 
                                ๙.  อนิมิตตปญหาสูตร 
 
                      วาดวยปญหาเรื่องอนิมติตเจโตสมาธิ 
 
           [๕๒๓]    ที่เรียกวา   อนิมิตตเจโตสมาธิ  ๆ    ดังน้ี    อนิมิตตเจโต  
สมาธิเปนไฉนหนอ.   เราไดมีความคิดอยางนี้วา   ภิกษุในพระธรรมวินัยนี ้
เขาอนิมิตตเจโตสมาธิอยู   เพราะไมกระทําไวในใจซึ่งนิมิตท้ังปวง   นี้เรียก  
วาอนิมิตตเจโตสมาธิ    เราก็เขาอนิมิตตเจโตสมาธิอยู    เพราะไมกระทําไว 
ในใจซึ่งนิมิตท้ังปวง  เมื่อเราอยูดวยวิหารธรรมนี้   วิญญาณอันซานไปตาม 
ซึ่งอนิมิตยอมมี     ครั้งน้ันแล     พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปหาเราดวย  
พระฤทธิ์    แลวไดตรัสวา   โมคคัลลานะ ๆ   เธออยาประมาทอนิมิตตเจโต 
สมาธิ    จงดํารงจิตไวในอนิมิตตเจโตสมาธิ    จงกระทําจิตใหเปนธรรมเอก 
ผุดข้ึนในอนิมิตตเจโตสมาธิ  จงต้ังจิตไวใหมั่นในอนิมิตตเจโตสมาธิสมัยตอ 
มา   เราเขาอนิมิตตเจโตสมาธิอยู    เพราะไมกระทําไวในใจซึ่งนิมิตท้ังปวง  
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ดูกอนผูมีอายุฟุงหลาย  กบ็ุคคลเม่ือจะพูดใหถูก   พึงพูดคําใดวา    สาวกอัน  
พระศาสดาท้ังอนุเคราะหแลว   ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ    บุคคลเม่ือจะพูด 
ใหถูก    พึงพูดคําน้ันกะเราวา    สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะหแลวถึง 
ความเปนผูรูยิ่งใหญ. 
           [๕๒๔]    ครั้งน้ันแล  ทานพระมหาโมคคัลลานะหายจากพระวิหาร 
เชตวันไปปรากฏในดาวดึงสเทวโลก     เหมือนบุรษุมีกําลังพึงเหยียดแขนท่ี 
คู  หรือพึงดูแขนท่ีเหยียด   ฉะน้ัน    ครั้งน้ันแล     ทาวสักกะจอมเทพกับ 
เทวดา  ๕๐๐  องค   เขาไปหาทานพระโมคคัลลานะถึงท่ีอยู   ไหวทานพระ. 
มหาโมคคัลลานะแลว  ไดประทับยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้นแลว 
ทานพระมหาโมคคัลลานะไดพูดกะทาวสักกะจอมเทพวา     ดูกอนจอมเทพ 
การถึงพระพุทธเจาเปนสรณะดีนัก  เพราะเหตุแหงการถึงพระพุทธเจาเปน 
สรณะ    สัตวบางพวกในโลกน้ี     เมื่อแตกกายตายไป    ยอมเขาถึงสุคติโลก 
สวรรค การถึงพระธรรมเปนสรณะดีนัก   การถึงพระสงฆเปนสรณะดีนัก 
เพราะเหตุแหงการถึงพระสงฆเปนสรณะ   สัตวบางพวกในโลกน้ี   เมื่อแตก 
กายตายไป   ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค   ทาวสักกะจอมเทพตรัสวา   ขาแต 
พระโมคคัลลานะผูนิรทุกข  การถึงพระพุทธเจาเปนสมณะดีนัก   เพราะเหตุ 
แหงการถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ     สัตวบางพวกในโลกน้ี     เมื่อแตกกาย 
ตายไป    ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค   การถึงพระธรรมเปนสรณะดีนัก . . . 
การถึงพระสงฆเปนสรณะดีนัก    เพราะเหตุแหงการถึงพระสงฆเปนสรณะ 
สัตวบางพวกในโลกน้ี    เมื่อแตกกายตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค. 
                              จบ  อนิมิตตปญหาสูตรที่ ๙  
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                        อรรถกถาอนิมิตตปญหาสูตรท่ี ๙  
 
           บทวา  อนมิิตฺต เจโตสมาธิ  นัน้ พระเถระกลาวหมายถึงวิปสสนา- 
สมาธิทูลนิมิตวาเท่ียงเปนตนไดแลวเปนไป.    บทวา    อนิมิตฺตานุสาริ- 
วิฺาณ  โหติ ความวา เมื่อเราอยูดวยวิปสสนาสมาธิวิหารธรรมนี้อยางนี้ 
วิปสสนาญาณก็แกกลา ละเอียดนําไปอยูเหมือนเมื่อบุรุษเอาขวานท่ีคม 
ตัดตนไมอยู    มองดูอยูซึ่งคมขวานในทุกขณะดวยคิดวา    ขวานของเรา 
จริงหนอดังนี้    กิจในการตัด   ก็ยอมไมสําเร็จฉันใด  แมพระเถระ  ปรารภ 
วิปสสนาดวยคิดวาญาณของเราแกกลาจริงหนอดังน้ี  ความใคร  ก็ยอมเกดิ  
ข้ึน  เมื่อเปนเชนนั้น   พระเถระนั้น   ก็ไมสามารถใหวิปสสนากิจสําเร็จได 
ฉันนั้น.  พระเถระหมายถึงขอน้ัน   จึงกลาววา   อนิมิตฺตานุสาริวิฺาณ 
โหติ.  บทวา สพฺพนิมิต ตาน   อมนสิการา   อนิมิตฺต     เจโตสมาธิ 
อุปสมฺปชฺช  วิหาสึ   ความวา  เราเขาเจโตสมาธิที่สัมปยุตดวยวุฏฐานคามิ- 
นีวิปสสนา   และสมาธิในมรรคและผลเบื้องสูง    ซึ่งมีนิพพานเปนอารมณ 
อันไมมีนิมิต      เพราะไมกระทําไวในใจซึ่งนิมิตวาเท่ียงเปนสุขเปนตน 
ทั้งปวงอยูแลว 
                              จบ  อรรถกถาอนิมิตตปญหาสูตรที่  ๙ 
 
                                         ๑๐. สักกสูตร  
 
วาดวยพระมหาโมคคัลลานเถระแสดงธรรมแกทาวสักกะ 
 
           [๕๒๕]    ครั้งน้ัน   ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา  ๖๐๐  องค ฯลฯ 
๗๐๐  องค  ฯลฯ  ๘๐๐  องค  ฯลฯ  
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           [๕๒๖]   ครั้งน้ันแล  ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา ๘๔,๐๐๐  องค  
เขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะถึงท่ีอยู   ไหวทานพระมหาโมคคัลลานะ 
แลว  ไดไปประทับยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้นแลวทานพระมหา- 
โมคคัลลานะไดพูดกะทาวสักกะจอมเทพวา    ดูกอนจอมเทพ   การถึงพระ- 
พุทธเจาเปนสรณะดีนัก      เพราะเหตุแหงการถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ 
สัตวบางพวกในโลกน้ี      เมื่อแตกกายตายไป     ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
การถึงพระธรรมเปนสรณะดีนัก. . .การถึงพระสงฆเปนสรณะดีนัก    เพราะ 
เหตุแหงการถึงพระสงฆเปนสรณะ     สัตวบางพวกในโลกน้ี     เมื่อแตกกาย 
ตายไป   ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค   ทาวสักกะจอมเทพตรัสวา  ขาแตทาน 
พระโมคคัลลานะผูนิรทุกข    การถึงพระพุทธเจาเปนสรณะดีนัก    เพราะ 
เหตุแหงการถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ สัตวบางพวกในโลกน้ี   เมื่อแตกกาย 
ตายไป    ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค   การถึงพระธรรมเปนสรณะดีนัก . . . 
การถึงพระสงฆเปนสรณะดีนัก    เพราะเหตุแหงการถึงพระสงฆเปนสรณะ 
สัตวบางพวกในโลกน้ี    เมื่อแตกกายตายไป   ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  
           [๕๒๗]   ครั้งน้ันแล     ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา   ๕๐๐   องค 
เขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะถึงท่ีอยู    ไหวทานพระมหาโมคคัลลานะ 
แลว  ไดประทับยืนอยู  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครัน้แลว   ทานพระมหา- 
โมคคัลลานะไดพูดกะทาวสักกะจอมเทพวา   ดูกอนจอมเทพ   การประกอบ 
ดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระ 
ผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ   ถึงพรอม 
ดวยวิชชาและจรณะ    เสด็จไปดีแลว   ทรงรูแจงโลก   เปนสารถีฝกบุรุษท่ี  
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ควรฝก  ไมมผูีอ่ืนยิ่งกวา   เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   เปน 
ผูเบิกบานแลว  เปนผูจําแนกธรรมดังน้ี  ดีนัก  เพราะเหตุแหงการประกอบ  
ดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา     สัตวบางพวกในโลกนี้  
เมื่อแตกกายตายไป    ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค    ดูกอนจอมเทพ    การ 
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระธรรมวา     พระธรรมอัน 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว   อันผูไดบรรลุพึงเห็นเอง  ไมประกอบดวย  
กาล  ควรเรียกใหมาดู   ควรนอมเขามา  อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน  ดังนี้ 
ดีนัก       เพราะเหตุแหงการประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวใน 
พระธรรม   สัตวบางพวกในโลกน้ี    เมื่อแตกกายตายไป   ยอมเขาถึงสุคติ 
โลกสวรรค  ดูกอนจอมเทพ  การประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหว 
ในพระสงฆวา   พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา   เปนผูปฏิบัติแลว 
ปฏิบัติตรง  ปฏิบัติเปนธรรม  ปฏิบัติชอบ คือ คูแหงบุรุษ ๔   บุรุษบุคคล ๘ 
นี้    พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  เปนผูควรของคํานับ   ควรของ 
ตอนรับ  ควรของทําบุญ  ควรทําอัญชลี  เปนนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญ  
อ่ืนยิ่งกวา   ดังน้ี    ดีนัก   เพราะเหตุแหงการประกอบดวยความเลื่อมใสอัน 
ไมหว่ันไหวในพระสงฆ  สัตวบางพวกในโลกน้ี   เมื่อแตกกายตายไป  ยอม 
เขาถึงสุคติโลกสวรรค  ดกูอนจอมเทพ  การประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจา 
ใครแลว   อันไมขาด   ไมทะลุ   ไมดาง ๆ   ไมพรอม   เปนไทย   วิญูชน 
สรรเสริญ  อันตัณหาและทิฏฐิลูบคลําไมไดเปนไปเพ่ือสมาธิ    ดีนัก เพราะ 
เหตุแหงการประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว    สัตวบางพวกในโลกนี้ 
เมื่อแตกกายตายไป  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ทาวสักกะจอมเทพตรัสวา  
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ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข  การประกอบดวยความเลื่อมใสอันไม 
หว่ันไหวในพระพุทธเจาวา  แมเพราะเหตุนี้ ๆ  พระผูมีพระภาคเจาพระองค 
นั้น...  ดีนัก     เพราะเหตุแหงการประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ัน  
ไหวในพระพุทธเจา    สตัวบางพวกในโลกน้ี     เมื่อแตกกายตายไป    ยอม 
เขาถึงสุคติโลกสวรรค  ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข  การประกอบ 
ดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระธรรมวา     พระธรรมอันพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสดีแลว  . . .  ดีนัก  เพราะเหตุการณประกอบดวยความเลื่อมใส 
อันไมหว่ันไหวในพระธรรม   สัตวบางพวกในโลกน้ี    เมื่อแตกกายตายไป 
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค    ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข     การ 
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระสงฆวา     พระสงฆสาวก 
ของพระผูมีพระภาคเจา   เปนผูปฏิบัติดีแลว . . . ดนีัก   เพราะเหตุแหงการ 
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระสงฆ      สตัวบางพวกใน 
โลกนี ้   เมื่อแตกกายตายไป    ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค   ขาแตทานพระ- 
โมคคัลลานะผูนิรทุกข การประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด... 
เปนไปเพ่ือสมาธิ   ดีนัก   เพราะเหตุแหงการประกอบดวยศีลที่พระอริยเจา 
ใครแลว    สตัวบางพวกในโลกน้ี    เมือ่แตกกายตายไป    ยอมเขาถึงสุคติ 
โลกสวรรค. 
           [๕๒๘]   ครั้งน้ันแล  ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา   ๖๐๐    องค 
ฯลฯ   ๗๐๐  องค  ฯลฯ  ๘๐๐  องค  ฯลฯ.  
           [๕๒๙]     ครั้งน้ัน     ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา  ๘๔,๐๐๐  องค 
เขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะถึงท่ีอยู   ไหวทานพระมหาโมคคัลลานะ  
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แลว  ไดประทับยืนอยู  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลว  ทานพระมหา-  
โมคคัลลานะไดพูดกะทาวสักกะจอมเทพวา   ดูกอนจอมเทพ  การประกอบ  
ดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาวา     แมเพราะเหตุนี้ ๆ 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น.... ดนีักเพราะเหตุแหงการประกอบดวย 
ความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา   สตัวบางพวกในโลก  เมื่อ 
แตกกายตายไป   ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค    ดูกอนจอมเทพ    การประกอบ 
ดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระธรรมวา     พระธรรมอันพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสดีแลว . . .  ดีนัก      เพราะเหตุแหงการประกอบดวยความ  
เลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระธรรม  สัตวบางพวกในโลกน้ี   เมื่อแตกกาย 
ตายไป  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ดกูอนจอมเทพ  การประกอบดวยความ 
เลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระสงฆวา     พระสงฆสาวกของพระผูมีพระ- 
ภาคเจา    เปนผูปฏิบัติดีแลว . . .  ดีนกั    เพราะเหตุแหงการประกอบดวย 
ความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระสงฆ  สัตวบางพวกในโลกน้ี    เมื่อแตก  
กายตายไป   ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ดูกอนจอมเทพ   การประกอบดวย 
ศีลที่พระอรยิเจาใครแลว อันไมขาด . . . ดีนักเพราะเหตุแหงการประกอบ 
ดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว   สัตวบางพวกในโลกน้ี   เมื่อแตกกายตายไป 
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค     ทาวสักกะจอมเทพตรัสวา     ขาแตทานพระ- 
โมคคัลลานะผูนิรทุกข     การประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวใน 
พระพุทธเจาวา    แมเพราะเหตุนี้  ๆ    พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น . . . 
ดีนัก  เพราะเหตุแหงการประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระ- 
พุทธเจา    สตัวบางพวกในโลกน้ี     เมื่อแตกกายตายไป    ยอมเขาถึงสุคติ-  
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โลกสวรรค   การประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระธรรมวา 
พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว. . . ดนีัก   เพราะเหตุแหงการ  
ประกอบดวย  ความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระธรรม     สัตวบางพวกใน 
โลกนี ้   เมื่อแตกกายตายไป   ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค   การประกอบดวย 
ความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระ- 
ภาคเจา     เปนผูปฏิบัติดีแลว. . . ดีนกั     เพราะเหตุแหงการประกอบดวย 
ความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระสงฆ   สัตวบางพวกในโลกน้ี    เมื่อแตก 
กายตายไป   ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  การประกอบดวยศีลที่พระอริยเจา 
ใครแลวอันไมขาด. . .ดีนกั    เพราะเหตุแหงการประกอบดวยศีลท่ีพระ- 
อริยเจาใครแลว   สัตวบางพวกในโลกน้ี     เมื่อแตกกายตายไป    ยอมเขาถึง 
สุคติโลกสวรรค. 
           [๕๓๐]   ครั้งน้ัน    ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา ๕๐๐ องค  เขา 
ไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะถึงท่ีอยู ไหวทานพระมหาโมคคัลลานะแลว 
ไดประทับยืนอยู ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง      ครัน้แลว     ทานพระมหา- 
โมคคัลลานะไดพูดกะทาวสักกะจอมเทพวา      ดกูอนจอมเทพ     การถึง 
พระพุทธเจาเปนสรณะดีนัก  เพราะเหตุแหงการถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ 
สัตวบางพวกในโลกน้ี    เมื่อแตกกายตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค   เขา 
เหลาน้ันยอมครอบงําเทวดาพวกอ่ืนดวยฐานะ  ๑๐ ประการ  คือ   ดวยอาย ุ
วรรณะ  สุข   ยศ   ความเปนใหญ  รูป  เสียง   กลิ่น  รส   โผฏฐัพพะ 
อันเปนพิทย   ดูกอนจอมเทพ   การถึงพระธรรมเปนสรณะดีนัก    เพราะ 
เหตุแหงการถึงพระธรรมเปนสรณะ   สัตวบางพวกในโลกน้ี    เมื่อแตกกาย   
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ตายไป  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เขาเหลาน้ันยอมครอบงําเทวดาพวกอ่ืน 
ดวยฐานะ  ๑๐ ประการ  คือ   ดวยอายุ  วรรณะ   สขุ  ยศ  ความเปนใหญ 
รูป  เสียง   กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ   อันเปนทิพย.   การถึงพระสงฆเปน  
สรณะ ดีนัก.     เพราะเหตุแหงการถึงพระสงฆเปนสรณะ    สตัวบางพวกใน 
โลกนี ้   เมื่อแตกกายตายไป   ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค   เขาเหลาน้ันยอม 
ครอบงําเทวดาพวกอ่ืนดวยฐานะ ๑๐ ประการ   คือ   ดวย   อายุ    วรรณะ 
สุข  ยศ  ความเปนใหญ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  อันเปนทิพย  
ทาวสักกะจอมเทพตรัสวา   ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข    การถงึ 
พระพุทธเจาเปนสรณะดีนัก  เพราะเหตุแหงการถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ 
สัตวบางพวกในโลกน้ี     เมื่อแตกกายตายไป     ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
เขาเหลาน้ันยอมครอบงําเทวดาพวกอ่ืนดวยฐานะ ๑๐ประการ   คือ  สัตว 
อายุ. . .อันเปนทิพย  การถึงพระธรรมเปนสรณะดีนัก . . . การถึงพระสงฆ 
เปนสรณะดีนัก   เพราะเหตุแหงการถึงพระสงฆเปนสรณะ   สัตวบางพวก 
ในโลกน้ี   เมื่อแตกกายตายไปแลว    ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค   เขาเหลา 
นั้นยอมครอบงําเทวดาพวกอ่ืนดวยฐานะ ๑๐ ประการ คือดวยอายุ  วรรณะ 
สุข ยศ ความเปนใหญ  รปู เสียง  กลิน่  รส  โผฏฐัพพะ  อันเปนทิพย. 
           [๕๓๑]   ครั้งน้ันแล  ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา  ๖๐๐ องค ฯลฯ 
๗๐๐ องค ฯลฯ  ๘๐๐ องค ฯลฯ. 
           [๕๓๒]   ครั้งน้ันแล  ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา ๘๔,๐๐๐ องค 
เขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะถึงท่ีอยู   ไหวทานพระมหาโมคคัลลานะ 
แลว  ไดประทับยืนอยู    ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครัน้แลว   ทานพระมหา-   
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โมคคัลลานะได    พูดกะทาวสักกะจอมเทพวา     ดูกอนจอมเทพ    การถึง 
พระพุทธเจาเปนสรณะดีนัก  เพราะเหตุแหงการถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ  
สัตวบางพวกในโลกน้ี      เมื่อแตกกายตายไป     ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
เขาเหลาน้ันยอมครอบงําเทวดาพวกอ่ืนดวยฐานะ ๑๐ ประการ  คือ    ดวย 
อายุ . . .      อันเปนทิพย.     การถึงพระธรรมเปนสรณะดีนัก . . .      การถึง 
พระสงฆเปนสรณะดีนัก   เพราะเหตุแหงการถึงพระสงฆเปนสรณะ   สัตว 
บางพวกในโลกน้ี  เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  เขาเหลา 
นั้นยอมครอบงําเทวดาพวกอ่ืนดวยฐานะ  ๑๐ ประการ   คือ    ดวยอายุ  
อันเปนทิพย.    ทาวสักกะจอมเทพตรัสวา   ขาแตทานพระโมคคัลลานะผู 
นิรทุกข  การถึงพระพุทธเจาเปนสรณะดีนัก. . .การถึงพระธรรมเปนสรณะ 
ดีนัก . . .การถึงพระสงฆเปนสรณะดีนักเพราะเหตุแหงการถึงพระสงฆเปน 
สรณะ   สัตวบางพวกในโลกน้ี     เมื่อแตกกายตายไป    ยอมเขาถึงสุคติโลก 
สวรรค     เขาเหลาน้ันยอมครอบงําเทวดาพวกอ่ืนดวยฐานะ ๑๐  ประการ 
คือ  ดวยอายุ . . .  อันเปนทิพย. 
           [๕๓๓]     ครั้งน้ันแล      ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา  ๕๐๐  องค 
เขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะถึงท่ีอยู   ไหวทานพระมหาโมคคัลลานะ 
แลว  ไดประทับยืนอยู  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครัน้แลว  ทานพระมหา- 
โมคคัลลานะไดพูดกะทาวสักกะจอมเทพวา   ดูกอนจอมเทพ   การประกอบ 
ดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาวา      แมเพราะเหตุนี้  ๆ 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปนพระอรหันต  . . .    เปนผูเบิกบานแลว 
เปนผูจําแนกธรรม    ดังน้ี     ดีนัก     เพราะเหตุแหงการประกอบดวยความ  
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เลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา สัตวบางพวกในโลกนี้   เมื่อแตกกาย 
ตายไป   ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  เขาเหลาน้ัน  ยอมครอบงําเทวดาพวก   
อ่ืนดวยฐานะ  ๑๐ ประการ คือ ดวยอายุ. . .อันเปนทิพย ดูกอนจอมเทพ  
การประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระธรรมวา      ธรรมอัน 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว . . .  ดกูอนจอมเทพ  การประกอบดวยความ 
เลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระสงฆวา     พระสงฆสาวกของพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   เปนผูปฏิบัติดีแลว . . . ดูกอนจอมเทพ   การประกอบดวยศีล  
พระอริยเจาใครแลว   อันไมขาด . . . เปนไปเพ่ือสมาธิ  ดีนัก   เพราะเหตุ 
แหงการประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว  สตัวบางพวกในโลกน้ี  เมื่อ 
แตกกายตายไป     ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค      เขาเหลาน้ันยอมครอบงํา 
เทวดาพวกอ่ืนดวยฐานะ  ๑๐ ประการ   คือ   ดวยอายุ. . . อันเปนทิพย 
ทาวสักกะจอมเทพตรัสวา     ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข     การ 
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาวา   แมเพราะเหตุ 
นี้ ๆ  พระผูมพีระภาคเจาพระองคนั้น. . .ในพระธรรมวา   พระธรรมอัน 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว  . . .  ในพระสงฆวา      พระสงฆสาวกของ 
พระผูมีพระภาคเจา   เปนผูปฏิบัติดีแลว . . . การประกอบดวยศีลท่ีพระ- 
อริยเจาใครแลว   อันไมขาด . . . เปนไปเพ่ือสมาธิ    ดีนัก  เพราะเหตุแหง 
การประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว  สัตวบางพวกในโลกน้ี  เมื่อแตก   
กายตายไป    ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค    เขาเหลานั้นยอมครอบงําเทวดา 
พวกอ่ืนดวยฐานะ  ๑๐ ประการ คือ ดวยอายุ . . .โผฏฐัพพะ  อันเปนทิพย. 
           [๕๓๔]   ครั้งน้ันแล ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา ๖๐๐ องค ฯลฯ 
๗๐๐ องค ฯลฯ   ๘๐๐ องค ฯลฯ.  
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           [๕๓๕]   ครั้งน้ันแล   ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา ๘๐,๐๐๐ องค 
เขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะถึงท่ีอยู     ไหวทานพระมหาโมคัลลานะ 
แลว  ไดประทับยืนอยู  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครัน้แลว   ทานพระมหา-  
โมคคัลลานะไดพูดกะทาวสักกะจอมเทพวา   ดูกอนจอมเทพ   การประกอบ 
ดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาวา      แมเพราะเหตุนี้ ๆ 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น . . .  ในพระธรรมวา  พระธรรมอันพระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว . . . ในพระสงฆวา   พระสงฆสาวกของพระผูมี 
พระภาคเจา    เปนผูปฏิบติัดีแลว . . .  การประกอบดวยศีลที่พระอริยเจา 
ใครแลว   อันไมขาด . . .  เปนไปเพ่ือสมาธิ    ดีนกั     เพราะเหตุแหงการ 
ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว  สัตวบางพวกในโลกน้ี   เมื่อแตกกาย 
ตายไป  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  เขาเหลาน้ันยอมครอบงําเทวดาพวกอ่ืน 
ดวยฐานะ  ๑๐ ประการ  คือ  ดวยอายุ   วรรณะ   สขุ   ยศ   ความเปนใหญ 
รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ   อันเปนทิพย   ทาวสักกะจอมเทพตรัสวา 
ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข  การประกอบดวยความเลื่อมใสอันไม 
หว่ันไหวในพระพุทธเจาวา  แมเพราะเหตุนี้  ๆ  พระผูมีพระภาคเจาพระองค 
นั้น . . . ในพระธรรมวา  พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว . . . 
ในพระสงฆวา   พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา   ผูปฏิบัติดีแลว. . . 
การประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว อันไมขาด. . . เปนไปเพ่ือสมาธิ 
ดีนัก    เพราะเหตุแหงการประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว   สัตวบาง 
พวกในโลกนี้   เมื่อแตกกายตายไป  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เขาเหลาน้ัน 
ยอมครอบงําเทวดาพวกอ่ืนดวยฐานะ ๑๐  ประการ    คือ    ดวยอายุ . . . 
โผฏฐัพพะ  อันเปนทิพย. 
                                   จบ  สักกสูตรที่ ๑๐  
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                                 อรรถกถาสักกสูตรท่ี  ๑๐ 
 
           บทวา   อเวจฺจปฺปสาเทน ไดแก  ดวยความเลื่อมใสท่ีไมหว่ันไหว.  
บทวา ทสหิ  าเนหิ  คือดวยเหตุ ๑๐.  บทวา   อธิคณฺหนฺติ  คือ  ยอม 
ครอบงํา   คือลวงเกิน.  คําท่ีเหลือมีเนื้อความงายทั้งน้ัน   ดวยประการฉะน้ี. 
                           จบ  อรรถกถาสักกสูตรที่ ๑๐ 
                       จบ  อรรถกถาโมคคัลลานสังยุต. 
 
                                   ๑๑.  จันทนสูตร  
 
วาดวยพระมหาโมคคัลลานเถระแสดงธรรมแกจนัทนเทพบุตร 
 
           [๕๓๖]   ครั้งน้ันแล    จันทนเทพบุตร ฯลฯ    ครั้งน้ันแล   สุยาม 
เทพบุตร ฯลฯ  ครั้งน้ันแล   สันตุสิจาเทพบุตร ฯลฯ   ครั้งน้ันแล   สุนิมมิต  
เทพบุตร ฯลฯ  ครั้งน้ันแล   วสวัตตีเทพบุตร ฯลฯ  ( เปยยาล ๕ ประการนี้  
พึงใหพิสดารเหมือนกับในสักกสูตร ) 
                                     จบ  จันทนสูตรที่  ๑๑ 
                                      จบ โมคคัลลานสังยุต 
 

                             รวมพระสูตรที่มีในสังยุตน้ี  คือ 
          ๑.  สวิตักกปญหาสูตร   ๒.  อวิตักกปญหาสูตร   ๓  สุขปญหาสูตร 
๔.  อุเปกขาปญหาสูตร  ๕.  อากาสานัญจายตนฌานปญหาสูตร  ๖. วิญญา- 
ณัญจายตนฌานปญหาสูตร  ๗. อากิญจัญญายตนฌานปญหาสูตร ๘. เนว- 
สัญญานาสัญญายตนฌานปญหาสูตร  ๙. อนิมิตตปญหาสูตร  ๑๐. สักกสูตร 
๑๑.  จันทนสูตร.  
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                                    จติตคหปติปุจฉาสังยุต 
 
                                          ๑.  สังโยชนสูตร  
 
                        วาดวยสังโยชนมีอรรถตางกันเปนตน  
 
           [๕๓๗]    สมัยหนึ่ง  ภิกษุผูเถระมากดวยกันอยูที่อัมพาฏกวัน ใกล 
ราวปามัจฉิกาสณฑ ก็สมัยนั้นแล  ภิกษุเถระมากดวยกันกลับจากบิณฑบาต 
ภายหลังภัตน่ังประชุมสนทนากันที่โรงกลมไดสนทนากันวา  ดูกอนทานผูมี 
อายุทั้งหลาย  กรรมเหลาน้ี   คือ  สังโยชนก็ดี  สังโยชนียธรรมก็ดี  มีอรรถ 
ตางกัน  มีพยัญชนะตางกัน   หรือวามีอรรถเหมือนกัน  พยญัชนะเทาน้ัน 
ตางกัน.  บรรดาภิกษุผูเถระเหลาน้ัน ภิกษุผูเถระบางพวกพยากรณอยางนี้วา 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  ธรรมเหลาน้ี คือสังโยชนก็ดี สังโยชนียธรรมกด็ี 
มีอรรถตางกันและมีพยัญชนะตางกัน   บางพวกพยากรณอยางนี้วา   ดูกอน 
ทานผูมีอายุทั้งหลาย   ธรรมเหลาน้ี   คือ  สังโยชนก็ดี  สังโยชนียธรรมกด็ี 
มีอรรถเหมือนกัน   พยัญชนะเทาน้ันตางกัน. 
           [๕๓๘]    ก็สมัยน้ันแล  จิตตคฤหบดีไดไปยังบานสวยชื่อมิคปถกะ 
ดวยกรณียกจิบางอยาง     ไดสดับขาววา    ภิกษุผูเถระมากดวยกันกลับจาก 
บิณฑบาตภายหลังภัตแลว     นั่งประชุมกันที่โรงกลม     ไดสนทนากันวา 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  ธรรมเหลาน้ี คือสังโยชนก็ดี  สังโยชนียธรรมก็ดี 
มีอรรถตางกัน   มีพยัญชนะตางกัน    หรือมีอรรถเหมือนกัน    พยัญชนะ 
เทาน้ันตางกัน   บรรดาภกิษุผูเถระเหลาน้ัน   ภิกษุผูเถระบางพวกพยากรณ 
อยางนี้วา    ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    ธรรมเหลาน้ี     คือ   สังโยชนก็ดี  
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สังโยชนียธรรมก็ดี     มีอรรถตางกันและมีพยัญชนะตางกัน     บางพวก   
พยากรณอยางนี้วา  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   ธรรมเหลาน้ี  คือ สังโยชน 
ก็ดี  สังโยชนียธรรมก็ด ี มีอรรถเหมือนกัน  พยัญชนะเทาน้ันตางกัน. 
           [๕๓๙]  ครั้งน้ันแล จิตตคฤหบดีไดเขาไปหาภิกษุผูเถระ ทั้งหลาย 
ถึงท่ีอยูไหวแลวน่ัง      ทีค่วรสวนขางหนึ่ง    ครั้นแลวไดถามภิกษุผูเถระ 
ทั้งหลายวา   ขาแตทานท้ังหลายผูเจริญ   กระผมไดสดับขาววา  ภิกษุผูเถระ 
มากดวยกันกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตแลว     นั่งประชุมกนัที่โรงกรม 
ไดสนทนา  กันวา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมเหลาน้ี  คือ สังโยชนกด็ี 
สังโยชนียธรรมก็ดี   มีอรรถตางกัน   มีพยัญชนะตางกัน    หรือวามีอรรถ  
เหมือนกัน พยัญชนะเทาน้ันตางกัน ภิกษุผูเถระบางพวกพยากรณอยางนี้วา  
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   ธรรมเหลาน้ี   คือ   สังโยชนก็ด ี สงัโยชนีย- 
ธรรมก็ด ีมีอรรถตางกันและมีพยัญชนะตางกัน บางพวกพยากรณอยางนี้วา 
กอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    ธรรมเหลาน้ี   คือ  สังโยชนก็ด ี สงัโยชนีย- 
ธรรมก็ด ี มอีรรถเหมือนกัน  พยญัชนะเทาน้ันตางกัน   ดังน้ีหรอื  ภิกษุ 
เหลาน้ันตอบวา อยางนั้นคฤหบดี จิตตคฤหบดีไดกลาววา   ขาแตทานผูเจริญ  
ทั้งหลาย   ธรรมเหลาน้ี    คือ   สังโยชนก็ดี  สังโยชนียธรรมกด็ี   มีอรรถ  
ตางกัน  และมีพยัญชนะตางกัน   ถากระน้ันกระผมจักอุปมาใหฟง  เพราะ 
วิญูชนบางพวกในโลกนี้    ยอมเขาใจเน้ือความแหงภาษิตแมดวยขออุปมา. 
           [๕๔๐]   ขาแตทานผูเจริญท้ังหลาย    เปรยีบเหมือนโคดําตัวหนึ่ง 
โคขาวตัวหน่ึง     เขาผูกดวยทามหรือเชือกเสนเดียวกัน     ผูใดแลพึงกลาว 
อยางนี้วา   โคดําติดกับโคขาว  โคขาวติดกับโคดํา  ดังนี้   ผูนั้นชื่อวากลาวถูก  
ละหรือ.  
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           ภิ.  ไมถูก  คฤหบดี  เพราะโคดําไมติดกับโคขาว  แมโคขาวก็ไมติด  
กับโคดํา   ทามหรือเชือกที่ผูกโคทั้งสองน้ัน   ชื่อวาเปนเครื่องผูก.  
           จิตต.   ขาแตทานผูเจริญท้ังหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล จักษุไมติด 
กับรูป  รูปไมติดกับจักษุ  ฉันทราคะที่เกิดข้ึนเพราะอาศัยจักษุและรูปทั้ง ๒ 
นั้น   ชื่อวาเปนเครื่องติด   หูไมติดกับเสียง   เสียงไมติดกับหู   ฉันทราคะที่  
เกิดข้ึนเพราะอาศัยหูและเสียงทั้ง ๒  นั้น   ชื่อวาเปนเครื่องติด   จมูกไมติด 
กับกลิ่น  กลิน่ไมติดกับจมูก   ฉันทราคะที่เกิดข้ึนเพราะอาศัยจมูกและกลิ่น 
ทั้ง ๒ นั้น ชือ่วาเปนเครื่องติด ลิ้นไมติดกับรส รสไมติดกับลิ้น  ฉันทราคะ 
ที่เกดิข้ึนเพราะอาศัยลิ้นและรสท้ัง ๒ นั้น  ชื่อวาเปนเครื่องติด   กายไมติด  
กับโผฏฐัพพะ โผฏฐัพพะไมติดกับกาย  ฉันทราคะที่เกิดข้ึนเพราะอาศัยกาย 
และโผฏฐัพพะท้ัง  ๒  นัน้    ชื่อวาเปนเครื่องติด    ใจไมติดกับธรรมารมณ 
ธรรมารมณไมติดกับใจ  ฉันทราคะที่เกิดข้ึนเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ 
ทั้ง ๒ นั้น   ชื่อวาเปนเครื่องติด. 
           ภิ.  ดกูอนคฤหบดี   การท่ีปญญาจักษุของทานหย่ังทราบในพระ 
พุทธพจนลึกซ้ึง   ชื่อวาเปนลาภของทาน   ทานไดดีแลว. 
                                     จบ  สังโยชนสูตรที่ ๑ 
 
                        อรรถกถาจิตตคหปติปุจฉาสังยุต 
 
                               อรรถกถาสังโยชนสูตรท่ี ๑  
 
           พึงทราบวินิจฉัยในสังโยชนสตูรที่  ๑   แหงจิตตคหปติปุจฉาสังยุต  
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           บทวา    มจฺฉิภาสฺเฑ    คือในราวปาอันมีชื่ออยางนี้.     บทวา  
อยมนฺตรากถา    อุทปาทิ   ความวา   พระเถระเกายอมไมสนทนากันถึง 
เดียรัจฉานกถา เมื่อต้ังปญหาข้ึนในที่นั่งแลว  พวกไมรู ก็ยอมถาม พวกท่ีรู 
ก็ยอมตอบดวยเหตุนั้น การสนทนาน้ี  จึงเกิดข้ึนแลวแกพระเถระเหลาน้ัน. 
           บทวา   มิคปถก     คือบานสวยของตนอันมีชื่ออยางนี้   ไดยินวา 
บานสวยน้ัน    อยูหลังอัมพาฏการาม.    บทวา    เตนุปสงฺกมิ   ความวา 
จิตตคฤหบดีคิดวา     เราแกปญหาของพระเถระทั้งหลายแลว     จักทําความ 
อยูผาสุกใหดังนี้     จึงเขาไปหา    คมภฺีเร    พุทฺธวจเน    ความวา    ใน 
พระพุทธพจนที่ลึกซ้ึงดวยอรรถและลกึซึ่งดวยธรรม.  บทวา  ปฺาจกฺขุ 
กมติ  ความวาจักขุคือญาณยอมหยั่งทราบ  คือ  ยอมเปนไป. 
                                   จบ  อรรถกถาสังโยชนสูตร 
 
                                 ๒.  ปฐมิสิทัตตสูตร 
 
                      วาดวยอิสิทตัตภิกษุพยากรณปญหา 
 
           [๕๔๑]   สมัยหน่ึง ภิกษุผูเถระมากดวยกันอยูที่อัมพาฏกวัน ใกล 
ราวปามัจฉิกาสณฑ     ครัง้น้ันแล     จิตตคฤหบดีไดเขาไปหาภิกษุเถระ 
เหลาน้ันไหวแลวน่ัง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง    ครัน้แลว    ไดอาราธนาวา 
ขาแตทานผูเจริญท้ังหลาย    ขอพระเถระทั้งหลาย    โปรดรับภัตตาหารของ 
กระผมในวันพรุงน้ี     ภิกษุผูเถระทั้งหลายไดรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ 
ครั้งน้ันแล  จิตตคฤหบดีทราบการรับอาราธนาของภิกษุเถระทั้งหลายแลว 
ลุกจากท่ีนั่ง   กราบไหว  กระทําประทักษิณแลวจากไป.  
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           [๕๔๒]   ครั้งน้ันแล    พอลวงราตรีนั้นไป   เปนเวลาเชา   ภิกษุ 
ผูเถระทั้งหลายนุงแลวถือบาตรและจีวร     พากันเขาไปยังนิเวสนของจิตต-  
คฤหบดี    แลวน่ังบนอาสนะท่ีตกแตงไวถวาย    ครั้งน้ันแล    จิตตคฤหบดี 
เขาไปหาภิกษุผูเถระทั้งหลายไหวแลวน่ัง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลว 
ไดถามพระเถระผูเปนประธานวา   ขาแตพระเถระผูเจริญ   คําท่ีกลาวกันวา 
ความตางแหงธาตุ ๆ ดังน้ี    ความตางแหงธาตุ    พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว  
ดวยเหตุเทาไรหนอแล. 
           [๕๔๓]  เม่ือจิตตคฤหบดีถามอยางนี้แลว  พระเถระผูเปนประธาน 
ไดนิ่งอยู  แมครั้งท่ี  ๒  จิตตคฤหบดีไดถามพระเถระผูเปนประธานวา ขาแต 
พระเถระผูเจริญ   คําท่ีกลาวกันวา    ความตางแหงธาตุ ๆ  ดังนี้     ความตาง 
แหงธาตุ    พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวยเหตุเทาไรหนอแล    แมครั้งท่ี  ๒  
พระเถระผูเปนประธานก็ไดนิ่งอยู     แมครั้งท่ี  ๓     จิตตคฤหบดีก็ไดถาม 
พระเถระผูเปนประธานวา   ขาแตพระเถระผูเจริญ  คําท่ีกลาวกันวา  ความ 
ตางแหงธาตุ ๆ  ดังน้ี     ความตางแหงธาตุ    พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวย 
เหตุเทาไรหนอแล   แมครั้งท่ี  ๓   พระเถระผูเปนประธานก็ไดนิ่งอยู. 
           [๕๔๔]   กโ็ดยสมัยนั้นแล  ทานอิสิทัตตะเปนผูใหมกวาทุกรูปใน 
ภิกษุสงฆหมูนั้น   ครั้งน้ันแล  ทานอิสทิัตตะไดขอโอกาสกะพระเถระผูเปน 
ประธานวา   ขาแตพระเถระผูเจริญ   กระผมขอพยากรณปญหาขอน้ันของ 
จิตตคฤหบดี.  
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           พระเถระกลาววา   ดูกอนทานอิสิทัตตะ   เชิญทานพยากรณปญหา  
ขอน้ันของจิตตคฤหบดีเถิด. 
           อิ.  ดกูอนคฤหบดี ก็ทานกลาวถามอยางนี้วา ขาแตพระเถระผูเจริญ 
คําท่ีกลาวกันวา   ความตางแหงธาตุ ๆ  ดังน้ี     ความตางแหงธาตุ    พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสไวดวยเหตุเทาไรหนอแล   ดังน้ีหรือ. 
           จิตต.   อยางนั้น    ทานผูเจริญ. 
           อิ.   ดกูอนคฤหบดี   ความตางแหงธาตุ   พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว 
ดังน้ี    คือ   จักขุธาตุ   รูปธาตุ   จักขุวิญญาณธาตุ   โสตธาตุ  สัททธาตุ 
โสตวิญญาณธาตุ   ฆานธาตุ    คันธธาตุ    ฆานวิญญาณธาตุ    ชิวหาธาตุ 
รสธาตุ   ชิวหาวิญญาณธาตุ   กายธาตุ   โผฏฐัพพธาตุ  กายวิญญาณธาตุ 
มโนธาตุ   ธมัมธาตุ   มโนวิญญาณธาตุ   ดูกอนคฤหบดี  ความตางแหงธาตุ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวยเหตุเทาน้ีแล. 
           [๕๔๕]   ครั้งน้ันแล     จิตตคฤหบดีชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของ 
ทานอิสิทัตตะ   แลวไดอังคาสภิกษุผูเถระทั้งหลาย ใหอ่ิมหนําเพียงพอ  ดวย 
ขาทนียโภชนียะอันประณีต     ดวยมือของตน    ครั้งน้ันแล    ภิกษุผูเถระ 
ทั้งหลายฉันเสร็จแลว      ลดมือจากบาตรแลว     ลกุข้ึนจากอาสนะหลีกไป. 
ครั้งน้ันแล     พระเถระผูเปนประธานไดกลาวกะทานอิสิทัตตะวา     ดีแลว 
ทานอิสิทัตตะ   ปญหาขอนั้นแจมแจงกะทาน   มิไดแจมแจงกะเรา   ดูกอน 
ทานอิสิทัตตะ   ตอไป    ถาปญหาเชนนี้ พึงมีมาแมโดยประการอ่ืนในกาลใด 
ทานน่ันแหละพึงกลาวตอบปญหาเชนนั้นในกาลน้ัน. 
                                    จบ ปฐมอิสิทัตตสูตรที่  ๒  
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                        อรรถกถาปฐมอิสิทัตตสูตรท่ี  ๒ 
 
           พึงทราบ  วินิจฉัยในปฐมอิสิทัตตสูตรที่ ๒  ดังตอไปนี้.  
           บทวา  อายสฺมนฺต  เถร  คือ  ซึ่งมหาเถระผูเปนใหญ  ในบรรดา 
พระเถระเหลาน้ัน.   บทวา  ตุณฺหี  อโหสิ   ความวา   พระเถระถึงจะรูอยู 
ก็ไมพยากรณอะไร ๆ เพราะไมกลา.   บทวา  พฺยากโรมห ภนฺเต  ความวา 
พระอิสิทัตตะคิดวา   พระเถระนี้    ยอมไมพยากรณดวยตน.   พระเถระนี้ 
ยอมไมเชื้อเชิญ  ฝายอุบาสกยอมเบียดเบียนภิกษุสงฆ.  เราพยากรณปญหา 
นั้นแลว   จักทําความอยูผาสุกใหดังน้ี     ลุกจากอาสนะไปยังสํานักของพระ- 
เถระ  ไดทําโอกาสอยางนี้แลว  ฝายพระเถระผูมีโอกาสอันตนทําแลวน่ังบน 
อาสนะของตน   พยากรณ. 
           บทวา  สหตฺถา  คือดวยมือของตน.  บทวา  สนฺตปฺเปสิ  ความวา 
ใหอ่ิมหนําดวยดีตามปรารถนา. 
           บทวา   สมฺปวาเรสิ  ความวา  ใหพระเถระทั้งหลาย  หามดวยหัตถ 
สัญญาหรือดวยวาจาวา  พอ ๆ ดังน้ี   บทวา  โอนีตปตฺตปาณิโน  ความวา 
นํามือออกจากบาตร        ลางบาตรแลวจึงเอาใสไวในถุงคลองไวที่บาดังน้ี. 
                       จบ  อรรถกถาปฐมอิสิทัตตสูตร  ที่  ๒  
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                            ๓.  ทุติยอิสิทัตตสูตร 
 
                      วาดวยอิสิทตัตภิกษุพยากรณปญหา  
 
           [๕๔๖]   สมยัหน่ึง      ภิกษุผูเถระมากดวยกันอยูที่อัมพาฏกวัน 
ใกลราวปามัจฉิกาสณฑ   ครั้งน้ันแล    จิตตคฤหบดีไดเขาไปหาภิกษุผูเถระ 
ทั้งหลายถึงท่ีอยู  ไหวแลวน่ัง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดอาราธนา 
วา   ขาแตทานท้ังหลายผูเจริญ  ขอพระเถระทั้งหลายโปรดรับภัตตาหารของ 
กระผมในวันพรุงน้ี    ภิกษุผูเถระทั้งหลายรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ    ครัง้ 
นั้นแล      จิตตคฤหบดีทราบการรับอาราธนาของภิกษุผูเถระทั้งหลายแลว 
ลุกจากอาสนะ  ไหวกระทําประทักษิณแลวจากไป. 
           [๕๔๗]   ครั้งน้ันแล พอลวงราตรีนั้นไปเปนเวลาเชา ภิกษุผูเถระ 
ทั้งหลาย     นุงแลวถือบาตรและจีวรพากันเขาไปยังนิเวศนของจิตตคฤหบดี 
แลวน่ังบนอาสนะท่ีตกแตงไวถวาย   ครั้งน้ันแล   จิตดคฤหบดีเขาไปหาภิกษุ 
ผูเถระทั้งหลาย   ไหวแลวจึงน่ัง  ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง    ครั้นแลวไดถาม 
พระเถระผูเปนประธานวา  ขาแตพระเถระผูเจริญ  ทฏิฐิหลายอยางยอมเกิด 
ข้ึนในโลกดังน้ีวา   โลกเที่ยงบาง  โลกไมเท่ียงบาง  โลกมีที่สดุบาง  โลกไมมี  
ที่สุดบาง  ชพีอันนั้น  สรรีะก็อันนั้นบาง  ชีพเปนอ่ืน   สรีระก็เปนอ่ืนบาง 
สัตวตายแลวยอมเปนอีกบาง  สัตวตายแลวยอมไมเปนอีกบาง  สัตวตายแลว 
ยอมเปนอีกก็มี    ยอมไมเปนอีกก็มีบาง    สัตวตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได 
ยอมไมเปนอีกก็หามิไดบาง      ( ก็ทิฏฐิ  ๖๒  อยางเหลาน้ี    ไดกลาวไวใน 
พรหมชาลสูตร )  ขาแตทานผูเจริญ  เมื่ออะไรมี  ทิฏฐิเหลาน้ีจึงมี  เมื่ออะไร 
ไมมี  ทิฏฐิเหลาน้ี จึงไมมี.  
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           [๕๔๘]   เมื่อจิตตคฤหบดีไดถามอยางนี้แลว      พระเถระผูเปน 
ประธานไดนิ่งอยู    แมครั้งท่ี   ๒   ฯลฯ     แมครัง้ท่ี ๓   จิตตคฤหบดีไดถาม 
พระเถระผูเปนประธานวา    ขาแตพระเถระผูเจริญ    ทฏิฐิหลายอยางยอม 
เกิดข้ึนในโลกดังน้ีวา    โลกเท่ียงบาง     โลกไมเท่ียงบาง     โลกมีที่สุดบาง 
โลกไมมีที่สดุบาง   ชีพอันนั้น   สรีระก็อันนั้นบาง   ชีพเปนอ่ืน   สรรีะก็  
เปนอ่ืนบาง   สัตวตายแลวยอมเปนอีกบาง   สัตวตายแลวยอมไมเปนอีกบาง 
สัตวตายแลวยอมเปนอีกก็มี   ยอมไมเปนอีกก็มีบาง   สัตวตายแลวยอมเปน 
อีกก็หามิได     ยอมไมเปนอีกก็หามิไดบาง     แมครั้ง ที่  ๓  พระเถระผูเปน 
ประธานก็ไดนิ่งอยู. 
           [๕๔๙]  กส็มัยนัน้แล  ทานพระอิสิทัตตะเปนผูใหมกวาทุกรูปใน 
ภิกษุสงฆหมูนั้น.   ครั้งน้ันแลทานพระอิสิทัตตะไดขอโอกาสกะพระเถระ 
เปนประธานวา   ขาแตพระเถระผูเจริญ  กระผมขอพยากรณปญหาขอน้ัน 
ของจิตตคฤหบดี  พระเถระกลาววา  ดูกอนทานอิสิทัตตะ  ทานจงพยากรณ 
ปญหาขอนั้นของจิตตคฤหบดีเถิด   ทานอิสิทัตตะไดถามวา   ดูกอนคฤหบดี 
ทานถามอยางนี้วา    ขาแตพระเถระผูเจริญ     ทิฏฐิหลายอยางยอมเกิดข้ึน 
ในโลกดังน้ีวา   โลกเท่ียงบาง   โลกไมเที่ยงบาง   โลกมีที่สุดบาง   โลกไมมี 
ที่สุดบาง  ฯลฯ   ขาแตทานผูเจริญ  เมื่ออะไรมี   ทิฏฐิเหลาน้ีจึงมี  เมื่ออะไร 
ไมมี    ทิฏฐิเหลาน้ีจึงไมมี    ดังน้ีหรอื.    จิตตคฤหบดีกลาววา    อยางนั้น 
ทานผูเจริญ.  
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           อิ.   ดกูอนคฤหบดี  ทฏิฐิหลายอยางยอมเกิดข้ึนในโลกดังน้ีวา  โลก 
เที่ยงบาง   โลกไมเที่ยงบาง . . .  สัตวตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได  ยอมไม  
เปนอีกก็หามิไดบาง ( ทิฏฐิ ๖๒ เหลาน้ี  ไดกลาวไวแลวในพรหมชาลสูตร) 
ดูกอนคฤหบดี   เมื่อสักกายทิฏฐิมี   ทิฎฐิเหลาน้ี ก็มี   เม่ือสักกายทิฏฐไมมี 
ทิฏฐิเหลาน้ีก็ไมมี. 
           [๕๕๐]   จิตต.    ขาแตทานผูเจริญ     ก็สักกายทิฏฐิยอมเกิดมีได 
อยางไร. 
           อิ.     ดูกอนคฤหบดี ปุถชุนในโลกนี้ผูไมไดสดับ ไมเห็นพระอริยเจา 
ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา ไมไดรับแนะนําในธรรมของพระอริยเจา 
ไมไดเห็นสัตบุรุษ  ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมไดรับแนะนําในธรรม 
ของสัตบุรุษ    ยอมเห็นรูปโดยความเปนตน  ๑   เห็นตนมีรูป ๑   เห็นรูป 
ในตน ๑    เห็นตนในรูป ๑    เห็นเวทนาโดยความเปนตน ๑    เห็นตนมี 
เวทนา ๑  เห็นเวทนาในตน ๑  เห็นตนในเวทนา  ๑  เห็นสัญญาโดยความ 
เปนตน ๑  เห็นตนมีสัญญา  ๑  เห็นสัญญาในตน ๑  เห็นตนในสัญญา ๑ 
เห็นสังขารโดยความเปนตน ๑    เห็นตนมีสังขาร ๑    เห็นสังขารในตน ๑ 
เห็นตนในสังขาร ๑   เห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑  เห็นตนมีวิญญาณ  ๑ 
เห็นวิญญาณในตน ๑  เหน็ตนในวิญญาณ ๑  ดูกอนคฤหบดี  สักกายทิฏฐิ 
ยอมเกิดมีไดอยางนี้แล. 
           [๕๕๑]   จิตต.   ขาแตทานผูเจริญ    ก็สักกายทิฏฐิยอมไมเกิดมีได 
อยางไร.  
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           อิ.   ดกูอนคฤหบดี   อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้   ผูไดสดับแลว 
ไดเห็นพระอริยเจา  ฉลาดในธรรมของพระอริยเจา  ไดรับแนะนําในธรรม 
ของพระอริยเจา  ไดเห็นสัตบุรุษ  ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ  ไดรับแนะนํา  
ในธรรมของสัตบุรุษ  ยอมไมเห็นรูปโดยความเปนตน ๑ ไมเห็นตนมีรูป ๑ 
ไมเห็นรูปในตน ๑  ไมเห็นตนในรูป ๑  ไมเห็นเวทนาโดยความเปนตน ๑ 
ไมเห็นตนมี เวทนา ๑     ไมเห็นเวทนาในตน ๑   ไมเห็นตนในเวทนา ๑ 
ไมเห็นสัญญาโดยความเปนตน ๑    ไมเห็นตนมีสัญญา ๑    ไมเห็นสัญญา 
ในตน ๑ ไมเห็นตนในสัญญา ๑ ไมเห็นสังขารโดยความเปนตน ๑ ไมเห็น 
ตนมีสังขาร ๑   ไมเห็นสงัขารในตน ๑   ไมเห็นตนในสังขาร ๑   ไมเห็น 
วิญญาณโดยความเปนตน ๑    ไมเห็นตนมีวิญญาณ  ๑    ไมเห็นวิญญาณ 
ในตน ๑ ไมเห็นตนในวิญญาณ ๑  ดกูอนคฤหบดี  สักกายทิฏฐิยอมไมเกิด 
มีไดอยางนี้แล. 
           จิตต.   ขาแตทานผูเจริญ   พระคุณเจาอิสิทัตตะมาจากไหน. 
           อิ.  ดกูอนคฤหบดี  อาตมภาพมาจากอวันตีชนบท. 
           จิตต.   ขาแตทานผูเจริญ  กลุบุตรมีนามวาอิสิทัตตะในอวันตีชนบท 
เปนสหายท่ีไมเคยเห็นกันของขาพเจา   ไดออกบรรพชามีอยู   พระคุณเจา 
ไดเห็นทานหรือไม. 
           อิ.  ไดเห็น  คฤหบดี. 
           จิตต.  ขาแตทานผูเจริญ เดี๋ยวน้ี ทานผูมีอายุรูปนั้นอยูที่ไหนหนอ.  
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           [๕๕๒]  เมื่อจิตตคฤหบดีไดถามอยางนี้  ทานอิสิทัตตะไดนิ่งอยู. 
           จิตต.  ขาแตทานผูเจริญ  ทานอิสิทัตตะของขาพเจา  คือพระคุณเจา 
หรือ. 
           อิ.  ใชละ  คฤหบดี.  
           จิตต.  ขาแตทานผูเจริญ  ขอใหพระคุณเจาอิสิทัตตะจงชอบใจ 
อัมพาฏกวันอันเปนที่รื่นรมยใกลราวปามัจฉิกาสณฑเถิด  ขาพเจาจัก 
บํารุงดวยจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานเภสัชบริขาร. 
           อิ.  ดกูอนคฤหบดี  ทานกลาวดแีลว. 
           [๕๕๓]  ครั้งน้ันแล  จิตคฤหบดีชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของทาน 
พระอิสิทัตตะแลว  ไดอังคาสภิกษุผูเถระทั้งหลายใหอ่ิมหนําสําราญ  ดวย 
ขาทนียโภชนียะอันประณีต  ดวยมือของตน  ครั้งนั้นแล  ภิกษุผูเถระ 
ทั้งหลายฉันเสร็จแลว  ลดมือจากบาตร  ลุกข้ึนจากอาสนะกลับไป  ลําดับ 
นั้นแล  พระเถระผูเปนประธานไดใหโอกาสทานพระอิสิทัตตะวา  ดีแลว 
ทานอิสิทัตตะ  ปญหาขอนั้นแจมแจงกะทาน  มิไดแจงแจงกะผม  ตอไป 
ถาปญหาเชนนี้พึงมีมาแมโดยประการอ่ืนในกาลใด  ทานนั้นแหละพึงกลาว 
ตอบปญหาเชนนั้นในกาลน้ัน  ครั้งน้ันแล  ทานอิสิทัตตะไดเก็บเสนาสนะ 
ถือเอาบาตรและจีวร  เดินทางออกจากราวปาชื่อมัจฉิกาสณฑไมไดกลับมา 
อีก  เหมือนกับภิกษุรูปอ่ืนที่ไดออกเดินทางจากไป. 
                                 จบ  ทุติยอิสิทัตตสูตรที่  ๓  
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                     อรรถกถาทุติยอิสิทัตตสูตรท่ี  ๓ 
 
          พึงทราบวินิจฉัยในทุติยอิสิทัตตสูตรที่  ๓  ตังตอไปนี้  
          บทวา   อวนฺติยา   คือในอวันตีชนบท.   บทวา  กลฺยาณ  วุจฺจติ 
ความวา     ทานอิสิทัตตะยอมกลาวดวยประสงควา     ขาแตอุบาสกอุบาสิกา 
ทั้งหลาย   คําอันหมดโทษ  ไมมีโทษ   อันทานกลาววาขาพเจาจักบํารุงดวย 
ปจจัยทั้งหลาย ๔. 
                        จบ  อรรถกถาทุติอิสิทัตตะสูตรที่ ๓ 
 
                                      ๔.  มหกสูตร  
 
                                   วาดวยอิทธาภิสังขาร 
 
           [๕๕๔]   สมัยหน่ึง  ภิกษุผูเถระมากรูปอยูที่อัมพาฏกวัน   ใกลราว 
ปามัจฉิกาสณฑ   ครั้งน้ันแล   จิตตคฤหบดีไดเขาไปหาภิกษุผูเถระทั้งหลาย 
ไหวแลวน่ัง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้นแลวไดอาราธนาวา    ขาแตทาน 
ทั้งหลายผูเจริญ     ขอพระเถระทั้งหลายจงรับภัตตาหารท่ีโรงโคของขาพเจา 
ในวันพรุงน้ี  ภิกษุผูเถระทั้งหลายไดรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ  ครั้งน้ันแล 
จิตตคฤหบดีทราบการรับอาราธนาของภิกษุผูเถระทั้งหลายแลว     ลุกจากท่ี  
นั่งไหวทําประทักษิณแลวจากไป.                                            
           [๕๕๕]     ครั้งน้ันแล   พอลวงราตรีนั้นไป   เปนเวลาเชา   ภิกษุผู 
เถระทั้งหลายนุงแลว  ถือบาตรและจีวรเขาไปยังโรงโคของจิตตคฤหบดี  ได 
นั่ง  ณ อาสนะที่ไดตกแตงไว   ครั้งน้ันแล   จิตตคฤหบดี  ไดอังคาสภิกษุผู  
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เถระทั้งหลายใหอ่ิมหนําสําราญเพียงพอ       ดวยขาวปายาสเจือดวยเนยใส  
อยางประณีต  ดวยมือของตนเอง  ครั้งน้ันแล  ภิกษุผูเถระทั้งหลายฉันเสร็จ 
แลว  ลดมืดจากบาตร  ลกุจากอาสนะแลวจากไป  แมจิตตคฤหบดีไดสั่งทาส  
กรรมกรวา  พวกทานจงท้ิงสวนท่ีเหลือเสีย  แลวจึงไดตามไปสงภิกษุผูเถระ 
ทั้งหลายขางหลัง ๆ ก็โดยสมัยนั้นแล  ไดเกิดรอนจัด    ภิกษุผูเถระทั้งหลาย 
ไดเดินไปดวยกายที่คลายกับจะหดเขาฉะนั้น    ( จะเปอย )     ทัง้ท่ีไดฉัน 
โภชนะอิ่มแลว. 
           [๕๕๖]   ก็โดยสมัยนั้นแล    ทานพระมหกะเปนผูออนกวาทุกรูป 
ในภิกษุสงฆหมูนั้น   ครั้งน้ันแล    ทานพระมหกะไดพูดกะพระเถระผูเปน 
ประธานวา   ขาแตทานผูเจริญ   เปนการดีทีเดียวท่ีพึงมีลมเย็นพัดมา   และ 
พึงมีแดดออน ทั้งฝนพึงโปรยลงมาทีละเม็ด ๆ พระเถระกลาววา ทานมหกะ 
เปนการดีทีเดียวท่ีพึงมีลมเย็นพัดมา    และพึงมีแดดออน    ทัง้ฝนพึงโปรย 
ลงมาทีละเม็ดๆ   ครั้งน้ันแล  ทานพระมหกะไดบันดาลอิทธาภิสังขารใหมี 
ลมเย็นพัดมา   และมีแดดออน   ทั้งใหมีฝนโปรยลงมาทีละเม็ด ๆ. 
           [๕๕๗]     ครั้งน้ันแล  จิตตคฤหบดีไดคิดวา  ภิกษุผูออนกวาทุกรูป 
ในภิกษุสงฆหมูนี้    เปนผูมีฤทธานุภาพเห็นปานน้ีทีเดียว  ครัง้น้ันแล  ทาน  
พระมหกะไปถึงอารามแลว   ไดถามพระเถระผูเปนประฐานวา    ขาแตทาน 
ผูเจริญ   การบันดาลอิทธาภิสังขารเทานี้เปนการเพียงพอหรือ.    พระเถระ 
ผูเปนประธานไดกลาววา   ทานมหกะ   การบันดาลอิทธาภิสังขารเทาน้ีเปน 
การเพียงพอ   ทานมหกะ   การบันดาลอิทธาภิสังขารเพียงเทาน้ี เปนอันเรา 
ทําแลว   เปนอันเราบูชาแลว.   ครั้งน้ันแล    ภิกษุผูเถระทั้งหลายไดไปตาม 
ที่อยู  แมทานมหกะก็ไดไปยังท่ีอยูของตน  ครั้งน้ันแล  จิตตคฤหบดีเขาไป  
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หาทานพระมหกะถึงท่ีอยู  ไหวแลวนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้นแลว 
ไดขอรองวา  ขาแตทานผูเจริญ  ขอพระคุณเจามหกะจงแสดงอิทธิปาฏิหาริย 
ที่เปนอุตตริมนุสสธรรมแกขาพเจาเถิด.  ทานพระมหกะพูดวา ดูกอนคฤหบดี 
ถาเชนนั้น   ทานจงปูผาหมที่ระเบียง    แลวจงเอาฟอนหญามาโปรยลงที่ผา 
นั้น.  จิตตคฤหบดีไดรับคําทานพระมหกะแลวจึงปูผาหมที่ระเบียง  แลวเอา 
ฟอนหญามาโปรยลงที่ผาน้ัน.  
           ครั้งน้ันแล    ทานพระมหกะไดเขาไปสูวิหารใสลูกดานแลวบันดาล 
อิทธาภิสังขารใหเปลวไฟแลบออกมาโดยชองลูกดานและระหวางลูกดาน 
ไหมหญา  ไมไหมผาหม.  ครั้งน้ัน  จิตตคฤหบดีไดสลัดผาหมแลว  สลดใจ 
(ตกใจ )   ชนลุกชัน   ไดยินอยู  ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง.    ลําดับนั้นแล 
ทานพระมหกะไดออกจากวิหาร     ไดถามจิตตคฤหบดีวา     ดูกอนคฤหบดี 
การบันดาลอิทธาภิสังขารเทาน้ี     เปนการเพียงพอหรือ.    จิตตคฤหบดีได 
กลาววา ทานมหกะผูเจริญ การบันดาลอิทธาภิสังขารเทาน้ีเปนการเพียงพอ 
ทานมหกะผูเจริญ การบันดาลอิทธาภิสังขารเพียงเทาน้ี  เปนอันทานกระทํา 
แลว  เปนอันทานบูชาแลว ขอพระคุณเจามหกะจงชอบใจอัมพาฏกวนาราม 
ที่นารื่นรมยใกลราวปามัจฉิกาสณฑเถิด ขาพเจาจักบํารุงดวยจีวร บิณฑบาต 
เสนาสนะ.   และคิลานเภสัชบริขาร.     ทานพระมหกะไดกลาววา   ดูกอน 
คฤหบดี  นั้นทานกลาวดีแลว  ครั้งน้ันแล  ทานพระมหกะไดเก็บเสนาสนะ 
ถือบาตรและจีวรเดินทางออกจากราวปาชื่อมัจฉิกาสณฑ    ไมไดกลับมาอีก 
เหมือนกับภิกษุรูปอ่ืน ๆ  ที่เดินทางจากไป  ฉะนั้น. 
                                       จบ  มหกสูตรที่  ๔  
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                              อรรถกถามหกสูตรท่ี  ๔ 
  
           พึงทราบวินิจฉัยในมหกสูตรที่ ๔  ดังตอไปนี้.  
           บทวา   เสสก   วิสสฺชฺเชถ    ความวา   ไดยินวาพวกอุบาสกและ 
อุบาสิกากับดวยพระเถระทั้งหลายน้ันแล เช็ดถาดสัมฤทธิ์แลวคดขาวปายาส 
ใหแกจิตตคฤหบดีนั้น   จิตตคฤหบดีนั้นบริโภคขาวปายาสเสร็จแลว     ใคร 
จะไปกับดวยพระเถระทั้งหลายน้ันแล    จึงคิดวา        อุบาสิกาจัดสวนท่ี- 
เหลืออยูในเรือนกอน    สวนทาสและกรรมกรในเรือนน้ี    ไมถูกเราวาแลว 
จักในชวยจัด   ขาวปายาสอันประณีตน้ี    จักเสียไปดวยอาการอยางนี้   ดังน้ี  
เมื่ออนุญาต    จึงกลาวอยางนี้     แกพระเถระเหลาน้ัน.    บทวา     กุฏ ิต 
คือ    แหง    อธิบายวา     ขางลางรอนจัดดวยทรายรอนและขางบนรอนจัด 
ดวยแดด   กบ็ทนี้เปนบทไมเจือปนในพระพุทธพจน   คือ   พระไตรปฎก. 
บทวา ปเวลิยมาเนน คือความหดหู.  บทวา สาธุ ขวฺสฺส ภนฺเต  ความวา 
พระมหกะคิดวา    เราจักทําความอยูผาสุกแกพระเถระเหลาน้ัน   จึงกลาว 
อยางนี้.                                                             
           บทวา   อิทฺธาภิสงฺขาร  อภิสงฺขริ  ไดแก  ไดบันดาลฤทธิด์วยการ 
อธิษฐาน.  ในการบันดาลฤทธิ์นี ้   ยอมมีบริกรรมตาง ๆ  อยางนี้วา   ขอลม 
เย็นออน ๆ   จงพัดมา    ขอฝนต้ังเคาแลว    จงโปรยลงมาทีละเม็ด ๆ  ดังนี ้
การอธิษฐานรวมกันอยางนี้วา     ขอฝนพรอมดวยลม     จงตกเถิดดังน้ีก็มี 
การอธิษฐานตาง ๆ วา  บริกรรมรวมกนัวา  ขอฝนพรอมดวยลม  จงตกเถิด 
ขอลมเย็นออน ๆ    จงพัดมา    ขอฝนต้ังเคาแลว    จงโปรยลงมาทีละเม็ดๆ  
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ดังน้ีก็มี    การบริกรรมตาง ๆ    การอธิษฐานตาง ๆ     การบริกรรมรวมกัน 
การอธิษฐานรวมกันก็มี โดยนัยอันกลาวแลวแล. กเ็มื่อบุคคลกระทําอยางใด 
อยางหน่ึง ออกจากฌานอันเปนบาททําบริกรรมแลว การอธิษฐานนั้น ยอม  
สําเร็จดวยจิตอธิษฐานอันเปนมหัคคตะเทาน้ันโดยระหวางแหงบริกรรม. 
บทวา   โอกาเสสิ   คือ   กระจายออกแลว. 
                               จบ  อรรถกถามหกสูตรที่ ๔ 
 
                                  ๕.  ปฐมกามภูสตูร  
 
                                    วาดวยรถคือรางกาย 
 
           [๕๕๘]  สมยัหน่ึง   ทานพระกามภูอยูที่อัมพาฏกวัน  ใกลราวปา 
มัจฉิกาสณฑ   ครั้งน้ันแล   จิตตคฤหบดีไดเขาไปหาทานพระกามภูถึงท่ีอยู 
ไหวแลวน่ัง    ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง     ครั้นแลวทานพระกามภูไดกลาวกะ 
จิตตคฤหบดีวา   ดูกอนคฤหบดี   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสประพันธคาถา 
ไวดังนี้วา 
                             เธอจงดูรถอันไมมีโทษ มีหลังคาขาว มีเพลา 
              เดียว  ไมมีทุกข  แลนไปถึงท่ีหมาย  ตัดกระแส 
              ตัณหาขาด  ไมมกีิเลสเครื่องผูกพัน. 
           [ ๕๕๙ ]   ดูกอนคฤหบดี ทานพึงเห็นเน้ือความแหงคาถาประพันธนี้ 
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยยอโดยพิสดารอยางไรหนอ.  
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           จิ.   ขาแตทานผูเจริญ   คาถาประพันธนี้   พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
หรือ            
           กา.  อยางนั้น  คฤหบดี.  
           จิ.   ขาแตทานผูเจริญ  ถาเชนนัน้  ขอทานโปรดรอคอยอยูครูหน่ึง 
จนกวากระผมจักเพงเนื้อความแหงคาถาประพันธนั้นได. 
           ครั้งน้ันแล    จิตตคฤหบดีนิ่งอยูครูหน่ึง     จึงไดตอบทานกามภูวา 
ขาแตทานผูเจริญ.     คําวา   ไมมีโทษนั้น   เปนชื่อของศีล   คําวา   มีหลังคา 
ขาวน้ัน   เปนชื่อของวิมุตติ   คําวา  มีเพลาเดียวน้ัน  เปนชื่อของสติ   คําวา 
ยอมแลนไปน้ัน   เปนชื่อของการกาวไปและการถอยกลับ    คําวา   รถน้ัน 
เปนชื่อของรางกายนี้  ซึ่งประกอบดวยมหาภูตรูป ๔  มีมารดาบิดาเปนแดน 
เกิด เจริญข้ึนดวยขาวสุกและขนมสด  มีความไมเที่ยง  ตองลูบไล นวดเฟน 
มีการแตกทําลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดา  ขาแตทานผูเจริญ  ราคะ 
โทสะ  โมหะ  ชื่อวาทุกข  ทุกขเหลาน้ันอันภิกษุผูขีณาสพละไดแลว   ตัด 
มูลรากขาดแลว   ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน   ทําไมใหมี  ไมใหเกิดข้ึน 
อีกตอไปเปนธรรมดา   เพราะเหตุนั้น   ภิกษุผูขีณาสพพระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา ไมมีทุกข.  คําวา แลนไปถงึท่ีหมาย  นั้นเปนชื่อของพระอรหันต. 
คําวา  กระแสน้ัน   เปนชือ่ของตัณหา   ตัณหานั้น   อันภิกษุผูขีณาสพละ 
ไดแลว    ตัดมูลรากขาดแลว    ทําไดเปนเหมือนดาลยอดดวน    ทําไมใหมี 
ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา.       เพราะเหตุนั้น       ภิกษุผูขีณาสพละ 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   ตัณหากระแสตัณหาขาด   ราคะ   โทสะ   โมหะ 
ชื่อวากิเลส.   เครื่องผูกพัน  กิเลสเครือ่งผูกพันเหลาน้ัน   อันภิกษุผูขีณาสพ  
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ละไดแลว   ตัดมูลรากขาดแลว   ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน   ทําไมใหมี 
ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา.      เพราะเหตุนั้น       ภิกษุผูขีณาสพละ  
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   ผูไมมีกิเลสเครื่องผูกพัน   ขาแตทานผูเจริญ  
คาถาประพันธที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
                             เธอจงดูรถอันไมมีโทษ มีหลังคาขาว  มีเพลา 
              เดียว  ไมมีทุกข  แลนไปถึงท่ีหมาย  ตัดกระแส 
              ตัณหาขาด  ไมมกีิเลสเครื่องผูกพัน  ดังน้ี. 
           กระผมยอมรูทั่วถงึเนื้อความแหงคาถาประพันธนี้     ทีพ่ระผูมีพระ- 
พระภาคเจาตรัสไวโดยยอไดโดยพิสดารอยางนี้. 
         กา.  ดกูอนคฤหบดี   การท่ีปญญาจักษุของทานหย่ังทราบในพระ- 
พุทธพจนที่ลึกซึ้งน้ี   ชื่อวาเปนลาภของทาน  ทานไดดีแลว. 
                                จบ  ปฐมกามภูสูตรที่  ๕ 
 
                       อรรถกถาปฐมกามภูสตูรท่ี  ๕ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปฐมกามภูสูตรที่ ๕  ดังตอไปนี้. 
         บทวา   เนลงฺโค   คือไมมีโทษ.    บทวา   เสตปจฺฉาโท   คือมี 
หลังคาขาว.  บทวา  อนีฆ  คือไมมีทุกข.  บทวา  มหุตฺุต  ตุณฺหี   หุตฺวา 
ความวา จิตตคฤหบดี เมื่อยังพระไตรปฎกใหหว่ันไหวเพ่ือเพงเนื้อความแหง 
บทวา เนลงฺโค นั้น เหมือนใหเขยาตางหูที่หู จึงนิ่งอยูครูหน่ึงเพ่ือพิจารณา 
วา   นี้เปนเนื้อความแหงบทนี้.    บทวา   วิมุตฺติยา   คือ อรหัตตผลวิมุตติ.  
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ก็อุบาสก    เมื่อกลาวปญหานี้   ไดทําส่ิงท่ีทําไดยาก.    สวนพระสัมมาสัม-  
พุทธเจา       ตรัสดวยส่ิงที่พระองคทรงเห็นแลววา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เธอทั้งหลายไมเห็นภิกษุนั้น  ขาว   บอบบาง   จมูกโดง   มาหรือ   แตจิตต- 
คฤหบดีนี้    กลาวแลววา   นั้นเปนชื่อของพระอรหันต  โดยใหถือเอานัย. 
                               จบ  อรรถกถาปฐมกามภูสูตร 
      
                                    ๖.  ทุติยกามภูสตูร  
 
                                           วาดวยสังขาร  ๓  
 
           [๕๖๐]   สมัยหน่ึง   ทานพระกามภูอยูที่อัมพาฏกวัน  ใกลราวปา 
มัจฉิกาสณฑ   ครั้งน้ันแล   จิตตคฤหบดีไดเขาไปหาทานพระกามภูถึงท่ีอยู 
ไหวแลวน่ัง   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง      ครั้นแลวไดถามทานพระกามภูวา 
ขาแตทานผูเจริญ   สังขารมีเทาไรหนอแล   ทานพระกามภูตอบวา    ดกูอน 
คฤหบดี   สังขารมี ๓ คือ   กายสังขาร   วจีสังขาร   จิตตสังขาร. 
           [๕๖๑]   จิตตคฤหบดีกลาววา ดีละ ทานผูเจริญ ดังน้ีแลว ชื่นชม  
อนุโมทนาภาษิตของทานพระกามภู แลวไดถามปญหายิ่งข้ึนไปอีกวา  ขาแต 
ทานผูเจริญ ก็กายสังขารเปนไฉน วจีสังขารเปนไฉน จิตตสังขารเปนไฉน. 
           กา.   ดูกอนคฤหบดี      ลมหายใจเขาและลมหายใจออกแลชื่อวา 
กายสังขาร   วิตกวิจารชื่อวา วจีสังขาร   สัญญาและเวทนาชื่อวา   จิตตสังขาร. 
           [๕๖๒]    จิตตคฤหบดีกลาววา    ดลีะ    ทานผูเจริญ    ดงัน้ีแลว 
ไดถามปญหายิ่งข้ึนไปอีกวา ขาแตทานผูเจริญ ก็เพราะเหตุไร ลมหายใจเขา 
และลมหายใจออกจึงชื่อวากายสังขาร   วิตกวิจารจึงชื่อวาวจีสังขาร   สัญญา 
และเวทนาจึงชื่อวาจิตตสังขาร.  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 149 

           กา.   ดูกอนคฤหบดี    ลมหายใจเขาและลมหายใจออกเปนของเกิด 
ที่กาย   ธรรมเหลาน้ี เนื่องดวยกาย  ฉะนั้น  ลมหายใจเชาและลมหายใจออก  
จงชื่อวากายสังขาร.    บคุคลยอมตรึกตรองกอนแลว   จึงเปลงวาจาภายหลัง 
ฉะน้ัน    วิตกวิจารจึงชื่อวาวจีสังขาร.    สัญญาและเวทนาเปนของเกิดที่จิต 
ธรรมเหลาน้ี เนื่องดวยจิต.   ฉะน้ัน   สญัญาและเวทนาจึงชื่อวาจิตตสังขาร. 
           [๕๖๓]   จิตตคฤหบดีกลาววา ดีละ ทานผูเจริญ ดังน้ีแลว ไดถาม 
ปญหายิ่งข้ึนไปอีกวา   ขาแตทานผูเจริญ   ก็สญัญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ  เกิด 
มีไดอยางไร. 
           กา.  ดกูอนคฤหบดี    ภิกษุเมื่อจะเขาสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ 
ไมไดคิดอยางนี้วา    เราจักเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบาง   เรากําลังเขาสัญญา 
เวทยิตนิโรธบาง    เราเขาสัญญาเวทยิตนิโรธแลวบาง   โดยทีถู่ก   กอนแต 
จะเขา   ทานไดอบรมจิตท่ีจะนอมไปเพ่ือความเปนอยางนั้น. 
           [๕๖๔]   จิตตคฤหบดีกลาววา     ดีละ    ทานผูเจริญ     ดังน้ีแลว 
ไดถามปญหายิ่งข้ึนไปอีกวา  ขาแตทานผูเจริญ  ก็เมื่อภิกษุเขาสัญญาเวทยิต- 
นิโรธอยู    ธรรมเหลาไหนดับกอน   คือ   กายสังขาร   วจีสังขาร   หรือ 
จิตตสังขารดับกอน. 
           กา.   ดูกอนคฤหบดี  เม่ือภิกษุเขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู  วจีสังขาร 
ดับกอน   ตอจากนั้นกายสังขารดับ   ตอจากนั้นจิตตสังขารจึงดับ. 
           [๕๖๕]     จิตตคฤหบดีกลาววา    ดลีะ     ทานผูเจริญ     ดังน้ีแลว 
ไดถามปญหายิ่งข้ึนไปอีกวา   ขาแตทานผูเจริญ  คนที่ตายแลว  ทํากาละแลว 
กับภิกษุผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ    ทั้งสองน้ีมีความตางกันอยางไร.  
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           กา.   ดูกอนคฤหบดี   คนที่ตายแลว    ทํากาละแลว    มกีายสังขาร 
ดับสงบ  มีวจีสังขารดับสงบ  มีจิตตสังขารดับสงบ  มีอายุสิ้นไปไออุนสงบ  
อินทรียแตกกระจาย สวนภิกษุผูเขาสัญญาเวทยิตนิโร   กายสังขารดับสงบ 
วจีสังขารดับสงบ  จิตตสังขารดับสงบ ( แต ) ยังไมสิ้นอายุ  ไออุน   ยังไมสงบ 
อินทรียผองใส   ดูกอนคฤหบดี   คนตายแลว   ทํากาลแลว   กับภิกษุผูเขา 
สัญญาเวทยิตนิโรธมีความตางกันอยางนี้. 
 
                      วาดวยสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ 
 
           [๕๖๖]   จิตตคฤหบดีกลาววา   ดีละ    ทานผูเจริญ   ดงัน้ีแลวได 
ถามปญหายิ่งข้ึนไปอีกวา   ขาแตทานผูเจริญ   กก็ารออกจากสัญญาเวทยิต- 
นิโรธสมาบัติ   ยอมมีอยางไร. 
           กา.   ดูกอนคฤหบดี ภิกษุเมื่อจะออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ 
ไมไดคิดอยางนี้วา  เราจักออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติบาง  เรากําลัง 
ออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติบาง      เราออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธ 
สมาบัติแลวบาง   โดยทีแ่ท   กอนแตจะออก   ทานไดอบรมจิตท่ีนอมเขาไป 
เพ่ือความเปนอยางนั้น. 
           [๕๖๗]   จิตตคฤหบดีกลาววา    ดลีะ    ทานผูเจริญ     ดังน้ีแลว 
ไดถามปญหายิ่งข้ึนไปอีกวา    ขาแตทานผูเจริญ    ก็เม่ือภิกษุออกจากสัญญา 
เวทยิตนิโรธสมาบัติ    ธรรมเหลาไหนเกิดกอน   คือกายสังขาร   วจีสังขาร 
หรือจิตตสังขารเกิดกอน.  
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           กา.  ดกูอนคฤหบดี    เมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ  
จิตตสังขารเกิดกอน     ตอจากนั้นกายสังขารจึงเกิด     ตอจากนั้นวจีสังขาร 
จึงเกิด.  
           [๕๖๘]   จิตตคฤหบดีกลาววา ดีละ ทานผูเจริญ ดังน้ีแลว ไดถาม 
ปญหายิ่งข้ึนไปอีกวา   ขาแตทานผูเจริญ   ก็ผัสสะเทาไร   ยอมถูกตองภิกษุ 
ผูออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ. 
           กา.  ดกูอนคฤหบดี ผัสสะ ๓  อยางคือ  สุญญผัสสะ ๑  อนิมิตตผัสสะ ๑ 
อัปปณิหิตผัสสะ ๑  ยอมถูกตองภิกษุผูออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ. 
           [๕๖๙]     จิตตคฤหบดีกลาววา ดีละ ทานผูเจริญ ดังน้ีแลว ไดถาม 
ปญหายิ่งข้ึนไปอีกวา    ขาแตทานผูเจริญ     ก็จิตของภิกษุผูออกจากสัญญา- 
เวทยิตนิโรธสมาบัติ    ยอมเปนธรรมชาตินอมไปสูอะไร    โนมไปสูอะไร 
เง้ือมไปสูอะไร. 
           กา.   ดูกอนคฤหบดีจิตของภิกษุผูออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ 
ยอมเปนธรรมชาตินอมไปสูวิเวก  โนมไปสูวิเวก  โอนไปสูวิเวก. 
           [๕๗๐]   จิตตคฤหบดีกลาววา ดีละ ทานผูเจริญ  ดังนี้แลว ชื่นชม 
อนุโมทนาภาษิตของทานพระกามภูแลว ไดถามปญหายิ่งข้ึนไปอีกวา  ขาแต 
ทานผูเจริญ    ก็ธรรมเทาไร    ยอมมีอุปการะมากแกสัญญาเวทยิตนิโรธ 
สมาบัติ. 
           กา.  ดกูอนคฤหบดี ทานถามปญหาที่ควรจะถามกอนลาชาไปหนอย 
แตวาอาตมาจักพยากรณปญหาแกทาน   ดูกอนคฤหบดี  ธรรม ๒ อยาง  คือ 
สมถะ ๑  วิปสสนา  ๑   ยอมมีอุปการะมากแกสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ. 
                                      จบ  ทุติยกามภูสูตรที่  ๖  
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                          อรรถกถาทุติยกามภูสูตรท่ี ๖  
 
           พึงทราบวินิจฉัยในทุติยกามภูสูตรที่ ๖  ดังตอไปนี้.  
           บทวา    กติ   นุโข   ภนฺเต    สงฺขารา   ความวา ไดยินวา  คฤหบดี 
ยอมคนหานิโรธ    เพราะฉะนั้น   จึงคิดวาเราจักถามสังขารท้ังหลายอันเปน 
บาทแหงนิโรธ     จึงไดกลาวอยางนี้.      แมพระเถระก็รูความประสงคของ 
คฤหบดีนั้นแลว    เมื่อสังขารหลายอยางมีบุญญาภิสังขารเปนตน    แมมีอยู 
เมื่อจะบอกกายสังขารเปนตน   จึงกลาวคําเปนอาทิวา   ตโย  โข   คหปติ. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   ชื่อวา   กายสังขาร   เพราะอรรถวา   อันกาย 
ปรุงแตงใหเกิด    เพราะเน่ืองดวยกาย.   ชื่อวา   วจีสังขาร   เพราะอรรถวา 
ปรุงแตงวาจา   กระทําใหเกิด.    ชื่อวา   จิตตสังขาร   เพราะอรรถวาอันจิต  
ปรุงแตงใหเกิด   เพราะเน่ืองดวยจิต.   ในบทวา   กตโม   ปน   ภนฺเต   นี ้
คฤหบดีไดถามอยางไร    ไดถามวา    สังขารทั้งหลายเหลาน้ี    คลุกเคลากัน 
และกัน   มัว  ไมปรากฏชดั   แสดงยาก. 
           จริงอยางนั้น เจตนา  ๒๐ ที่เปนกุศลและอกุศลอยางนี้ คือกามาวจร- 
กุศลเจตนา ๘ ดวง อันเกิดข้ึนแลวใหถึงการยึด  การถือ การปลอย  การไหว 
ในกายทวาร,   อกุศลเจตนา ๑๒  ดวงก็ดี ลมหายใจเขาและลมหายใจออกก็ดี   
ทานเรียกวา  กายสังขาร.   เจตนา ๒๐ ดวงก็ดี  วิตกวิจารก็ดี  ซึ่งมีประการ 
ดังกลาวอันเกิดข้ึนใหถึงคางไหวเปลงวาจาในวจีทวาร    ทานเรียกวา    วจี- 
สังขาร.   แมธรรม  ๒ อยางเหลาน้ี    คือแมเจตนา ๒๙  ดวงที่เปนกุศลและ 
อกุศลอันเกิดข้ึนแลวแกผูนิ่งคิดอยูในท่ีลับยังไมถึงการไหวในกายทวารและ  
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วจีทวาร   และธรรม ๒ อยางเหลาน้ีคือ    สัญญาและเวทนา    ทานเรียกวา 
จิตตสังขาร.     สังขารเหลาน้ี   คลุกเคลากันและกัน   มัว   ไมปรากฏชัด 
แสดงยาก.  เราจักกลาวสังขารเหลาน้ันใหปรากฏแจมแจงดวยประการฉะนี้.   
           ในบทวา    กสมฺา   ปน  ภนฺเต   นี ้   คฤหบดี  ยอมถามเนื้อความ 
แหงบทของชื่อมีกายสังขารเปนตน.    ในการตอบเน้ือความบทน้ัน   บทวา 
กายปฏิพทฺธา    คือธรรมเหลาน้ี     อาศัยกาย   เมื่อกายมี  ธรรมเหลาน้ี ก็มี 
เมื่อกายไมมี  ธรรมเหลาน้ีก็ไมมี.  บทวา จิตตปฏิพทฺธา  คือ ธรรมเหลาน้ี  
อาศัยจิต    เม่ือจิตมี   ธรรมเหลาน้ีก็มี   เมื่อจิตไมมี    ธรรมเหลาน้ีก็ไมมี  
บัดนี้    เมื่อถามเพ่ือจะรูวา  ทานกามภูนั้น  ยอมคนหาซึ่งสัญญาเวทยิตนิโรธ 
หรือไมคนหา   เปนผูชํานาญหรือไมชํานาญในสัญญาเวทยิตนิโรธนั้น   จึง 
ถามวา   กถมฺปน  ภนฺเต  สฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติ  โหติ.   ในการ 
ตอบสัญญาเวทยิตนิโรธนั้น.    ดวยสองบทวา    สมาปชฺชิสฺสนฺติ    วา 
สมาปชฺชามติี  วา  เปนอันทานกลาวถึงเวลาเขาเนวสัญญานาสัญญายตนะ. 
ดวยบทวา สมาปนฺโน  คือทานกลาวถึงภายในนิโรธ.  ดวยสองบทกอนน้ัน 
ทานกลาวถึงเวลามีวิตก.   ดวยบทหลังทานกลาวถึงเวลาไมมีวิตก  
           บทวา   ปุพฺเพว  ตถา  จิตฺต  ภาวต  โหติ   ความวา   การกําหนด 
เวลาวา   เราไมมีจิต  จักอยูไดตลอดเวลาประมาณเทาน้ี    ในเวลากอนแตจะ 
ออกจากนิโรธสมาบัติ   กก็ําหนดเวลาไดเหมือนกัน.   บทวา   จิตฺต   ภาวิต 
โหติ  ยนฺต  ตถตฺตาย  อุปเนติ  ความวา   สวนจิตท่ีทานอบรมอยางนี้แลว 
ยอมนําบุคคลน้ันเขาไป     เพ่ือความเปนอยางนั้น      คือเพ่ือความไมมีจิต.  
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บทวา วจีสงฺขาโร  ปม   นิรุชฺณติ  ความวา  วจีสังขาร ยอมดับในทุติยฌาน 
กอนกวาสังขารที่เหลือ.     บทวา    ตโต     กายสงฺขาโร    คือตอจากน้ัน 
กายสังขารจึงดับในจตุตถฌาน.     บทวา    ตโต   ปร   จิตฺตสงฺขาโร   คือ 
ตอจากนั้น   จิตตสังขาร   จึงดับในภายในนิโรธสมาบัติ.  
           บทวา อายุ  คือรูปชีวิตินทรีย.  บทวา  วิปริภินฺนานิ  คือ  ถูกกําจัด 
พินาศไปแลว.  บรรดาบทเหลาน้ัน  อาจารยบางพวก  ยอมกลาววา   เมื่อเขา 
นิโรธแลว    จิตยอมไมดับ    เพราะบาลีวา    จิตตสังขารดับ    เพราะฉะนั้น 
ก็สมาบัตินี้    ก็ยังมีจิตอยู.    อาจารยบางพวกเหลาน้ัน   พึงถูกทวงวา    วาจา  
ก็ไมดับ   เพราะบาลีวา   วจีสังขารของเขาตางหากดับ   เพราะฉะนั้น   ผูเขา 
นิโรธแลว    พึงนั่งกลาวธรรมอยูก็มี    พึงนั่งสาธยายอยูก็มี.      จิตก็ไมดับ 
เพราะบาลีวา   คนนี้ตายแลว   ทํากาละแลว   จิตตสังขารของเขาตางหากดับ 
เพราะฉะนั้น   เมื่อเผามารดาบิดาก็ดี   พระอรหันตก็ดี   ที่ตายแลว   จึงเปน 
อนันตริยกรรม   ไมพึงยึดพยัญชนะจนเกินไป   ดาํรงอยูในขอแนะนําของ 
อาจารยทั้งหลาย พิจารณาถึงเนื้อความดวยประการฉะน้ี.  ดวยวา เนื้อความ 
เปนที่พ่ึงได  พยัญชนะไมได. 
           บทวา   อินฺทฺริยานิ  วิปฺปสนฺนานิ  ความวา  ก็เมื่อความประพฤติ 
สําเร็จดวยกิริยาเปนไปอยู    อารมณทั้งหลาย    ในภายนอก    กระทบอยูที ่ 
ประสาทท้ังหลาย   อินทรียทั้งหลาย   ยอมเหน็ดเหน่ือย.   อินทรียทั้งหลาย 
อันถูกกระทบแลว    ยอมเปนเหมือนเปอน,    เหมือนกระจก    อันเขาต้ังไว 
ในทางใหญ ๔ แพรง   ยอมเปอนดวยธุลีเกิดแตลมเปนตนฉะน้ัน.   เปรียบ  
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เหมือนกระจก     อันเขาใสไวในถุงเก็บไวในหีบเปนตน      ยอมใสแจวอยู 
ภายในเทานั้นฉันใด      เมื่อภิกษุเขานิโรธแลว    ประสาท ๕   ยอมรุงเรือง  
ยิ่งนักในภายในนิโรธฉันนั้น.   ดวยเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา  อินฺทฺริยานิ 
วิปฺปสนฺนานิ  อินทรียผองใส. 
           ทานกลาวถึงเวลาอยูภายในนิโรธ     ดวยสองบทวา   วุฏหิสฺสนฺติ 
วา  วุฏหาม ิ วา  ทานกลาวถึงเวลาผลสมาบัติเกิด    ดวยบทวา  วุฏ ิโต.  
ทานกลาวถึงเวลาไมมีจิตดวยสองบทกอนน้ัน.   ดวยบทหลังทานกลาวถึงเวลา 
มีจิต.    บทวา  ปุพฺเพ   จ   ตถา  จิตฺต  โหติ  ความวาทานไดอบรมจิต 
อันกําหนดเวลาไดวา   เราเปนผูไมมีจิต   จักอยูไดตลอดเวลาประมาณเทาน้ี 
ตอแตนั้น  จักเปนผูมีจิต  ในเวลากอนแตจะออกจากนิโรธสมาบัติ  ก็กําหนด 
เวลาได.    บทวา  ยนฺต   ตถตฺตาย   อปุเนติ   ความวา   จิตที่ทานอบรม 
อยางนี้แลว    ยอมนําบุคคลน้ันเขาไปเพ่ือความเปนอยางนั้น   คือความเปน 
ผูมีจิต.    ทานกลาวเวลาเขานิโรธไวในหนหลังแลวดวยประการฉะน้ี.    ใน 
ที่นี้    ทานกลาวเวลาออกจากนิโรธ. 
           บัดนี้    ทานพึงกลาวนิโรธกถาวาวาทะ   เพ่ือจะกลาวนิโรธกถา.    ก ็
นิโรธกถานี้นั้น   ทานต้ังเปนหัวขอวา  ปญญาที่อบรมจนชํานาญ  ดวยการ 
สงบระงบสังขาร  ๓    เพราะประกอบดวยพละ  ๒    ดวยความประพฤติใน 
ญาณ  ( ญาณจริยา )  ๑๖   ดวยความประพฤติในสมาธิ  ( สมาธิจริยา )  ๙ 
เปนญาณในนิโรธสมาบัติ   ซึ่งกลาวไวในวิสุทธิมรรค   โดยอาการท้ังปวง 
แลว    เพราะฉะนั้น    ผูศกึษาพึงถือเอาโดยนัยอันกลาวแลวในวิสุทธิมรรค 
นั้นนั่นแล.  
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           ถามวา  ชื่อวานิโรธน้ี  อยางไร. 
           ตอบวาการพิจารณาขันธ ๔ แลว   ไมเปนไป.   ถามวา    เมื่อเปน  
เชนนั้น   พวกภิกษุ   ยอมเขานิโรธนั้น    เพ่ือประโยชนอะไร.   ตอบวา 
ยอมเขาเพ่ือประโยชนนีว้า  พวกเรา  ( เคย )  เปนผูกระสันในความเปนไป 
แหงสังขารทั้งหลาย   ( บดันี้ )   จักเปนผูไมมีจิตอยูเปนสุขตลอด  ๗  วัน 
นิโรธนี้   ชื่อวา  ทิฎฐธรรมนิพพาน-นิพพานในปจจุบัน. 
           บทวา   จิตฺตสงฺขาโร   ปม   อปฺุปชฺชติ   ความวา   ก็เม่ือภิกษุ 
ออกจากนิโรธ    จิตคือผลสมาบัติ    ยอมเกิดข้ึนกอน.    ทานกามภูหมายถึง  
สัญญาแลเวทนา      อันสัมปยุตดวยจิตคือผลสมาบัตินั้นแลว      จึงกลาววา 
จิตฺตสงฺขาโร  ปม  อุปฺปชฺชติ   บทวา  ตโต   กายสงฺขาโร  ความวา 
ตอจากนั้น   กายสังขาร   ยอมเกิดข้ึนในภวังคสมัย. 
           ถามวา   ก็ผลสมาบัติ   ยอมไมยังลมหายใจเขาและหายใจออกใหต้ัง   
ข้ึนหรือ     ตอบวา   ใหต้ังข้ึน.    แตวาผลสมาบัติ    ของภิกษุประกอบดวย  
จตุตถฌาน  ผลสมาบัตินั้น  จึงไมยังลมอัสสาสปสสาสะใหต้ังข้ึน  ประโยชน 
อะไรดวยลมอัสสาสปสสาสะนั้น  ผลสมาบัติถึงจะมีในปฐมฌานก็ตาม  จะมี 
ในทุติยฌาน   ตติยฌานและจตุตถฌานก็ตาม   จงยกไว.   เมื่อภิกษุออกจาก 
สมาบัติแลว   ลมอัสสาสปสสาสะ.   ยอมเปนอัพโพหาริก   ( มีเหมือนไมมี ). 
ความท่ีลมอัสสาสปสสาสะเหลาน้ัน  เปนอัพโพหาริก  พึงทราบไดดวยเรื่อง 
ของพระสัญชีวเถระ  
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           เมื่อพระสัญชีวเถระ   ออกจากสมาบัติแลว  เหยียบย่ํา  เดินไปบน 
ถานเพลิงปราศเปลวไฟเชนดอกทองกวาว    แมสกัวาเปลวไฟก็ไมไหมจีวร  
แมสักวาอาการแหงไออุน   ก็ไมมี.    เกจิอาจารย   ยอมกลาววา   นั้นชื่อวา 
ผลของสมาบัติ. ทานหมายอยางนี้แล จึงกลาววา เมื่อภิกษุออกจากผลสมาบัติ 
ลมอัสสาสปสสาสะ  ก็เปนอัพโพหาริก  เพราะเหตุนั้นนั่นพึงทราบวา  ทาน 
กลาวดวยภวังคสมัยเทาน้ัน. 
           บทวา  ตโต  วจีสงฺขาโร  ความวา   ตอจากนั้น   วจีสังขาร   ยอม 
เกิดข้ึนในเวลาคนหาความประพฤติที่สําเร็จดวยกิริยา.  ถามวาภวังค   ยอม 
ไมยังวิตกวิจารใหเกิดข้ึนหรือ  ตอบวา  ใหเกิดข้ึน.   แตวิตกวิจารอันมีภวังค 
นั้นเปนสมุฏฐาน   ยอมไมสามารถเพ่ือจะปรุงแตงวาจาได  ดังน้ัน    คําน้ัน 
ทานกลาวดวยเวลาคนหาความประพฤติสําเร็จดวยกิริยา. 
           ผัสสะ ๓ มีเปนอาทิวา  สฺุโต     ผสฺโส   พึงกลาวโดยมีคุณบาง 
โดยอารมณบาง   ผลสมาบัติ   ชื่อวา  สฺุตา   โดยมีคุณกอน  ทานกลาววา 
สุญญผัสสะหมายถึง ผัสสะท่ีเกิดพรอมดวยผลสมาบัตินั้น แมในอนิมิตต- 
ผัสสะ  และอัปปณิหิตผัสสะ ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
           สวน   นิพพาน   ชือ่วา   สุญญะเพราะวางจากกิเลสมีราคะเปนตน 
โดยอารมณ ชื่อวาอนิมิต  เพราะไมมีราคนิมิต  เปนตน  ชื่อวา  อปัปณิ- 
หตะ  เพราะไมมัที่ต้ังแหงราคะ  โทสะและโมหะ.   การถูกตองในผลสมาบัติ 
อันเกิดข้ึน  ชือ่วาสุญญตะ  เพราะทําสุญญตนิพพานใหเปนอารมณ.  ใน 
อนิมิตตะและอัปปณิหิตะ  ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  
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           ชื่อวากถาเปนที่มา มีอีกอยางหน่ึง. สวนแมวิปสสนา ทานก็เรียกวา  
สุญญตะ  อนิมิตตะและอัปปณิหิตะ.  บรรดาบทเหลาน้ัน  ภิกษุใด  กําหนด  
สังขารทั้งหลายโดยความเปนของไมเที่ยง  เห็นโดยความไมเที่ยง  ยอมออก  
จากความไมเที่ยง  วิปสสนา  อันเปนวุฏฐานคามินีของภิกษุนั้น ยอมชื่อวา 
อนิมิตะ ภิกษุใดกําหนดโดยความเปนทุกขเห็นโดยความเปนทุกข  ยอม  
ออกจากความทุกข วิปสสนาของภิกษุนั้น  ยอมชือ่วาอัปปณิหิตะ  ภิกษุใด 
กําหนดโดยความเปนอนัตตา  เห็นโดยความเปนอนัตตายอมออกจากความ 
เปนอนัตตา วิปสสนาของภิกษุนั้นยอมชื่อวาสุญญตะ   บรรดาบทเหลาน้ัน 
มรรคของอนิมิตตวิปสสนา   ชื่อวา   อนิมิต,   ผลของอนิมิตตมรรค   ชื่อวา 
อนิมิต,  เมื่อผัสสะท่ีเกิดพรอมกับอนิมิตตผลสมาบัติถูกตองอยู   ทานเรียกวา 
อนิมิตตผัสสะ    ยอมถกูตอง.    แมในอัปปณิหิตะและสุญญตะ  ก็มีนัยนี ้
เหมือนกัน.   เมื่อทานกลาว  โดยเปนที่มา  พึงถึงความกําหนดวา  สุญญต- 
ผัสสะ   อนิมติตผัสสะ   หรืออัปปณิหิตผัสสะ   เพราะฉะนั้น    ผูดํารงอยู 
โดยที่เปนที่มา   พึงกลาวโดยมีคุณ   และโดยอารมณ.   ก็ผัสสะท้ังหลาย ๓ 
ยอมถูกตองอยางนี้ดังน้ัน   จึงเหมาะสม. 
           นิพพานชื่อวาวิเวกในบทเปนอาทิวา  วิเวกนินฺน ชี่อวา   วิเวก  
นินนะ   เพราะอรรถวา   นอมไป  คือ โนมไปในวิเวกน้ัน.   บทวา   วิเวก 
โปณ   ชื่อวา   วิเวกโปณะ   เพราะอรรถวา   ดํารงอยูดุจความคดดวยเหตุ 
แหงวิเวกซ่ึงมาจากอ่ืน.   ชื่อวา   วิเวกปพฺภาร   เพราะอรรถวาดํารงอยูเปน 
ดุจตกไปดวยเหตุแหงวิเวก. 
                                 จบ  อรรถกถาทุติยกามภูสูตรที่  ๖  
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                                     ๗.  โคทัตตสูตร  
 
                                        วาดวยวิมุตติ ๔ 
 
           [๕๗๑]  สมัยหน่ึง   ทานพระโคทัตตะอยูที่อัมพาฏกวัน ใกลราวปา  
มัจฉิกาสณฑ ครั้งน้ันแล  จิตตคฤหบดีไดเขาไปหาทานพระโคทัตตะถึงท่ีอยู 
ไหวแลวน่ัง   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง      ครั้นแลวทานพระโคทัตตะไดถาม 
จิตตคฤหบดีวา  ดูกอนคฤหบดี  ธรรมเหลาน้ี   คือ  อัปปมาณาเจโตวิมุตติ 
อากิญจัญญาเจโตวิมุตติ   สัญญตาเจโตวิมุตติ    และอนิมิตตาเจโต- 
วิมุตติ     มีอรรถตางกัน    มีพยัญชนะตางกัน    หรอืวามีอรรถ.  เหมือนกัน 
ตางกันแตพยัญชนะเทาน้ัน.  จิตตคฤหบดีตอบวา  ขาแตทานผูเจริญ  ปริยาย 
ที่เปนเหตุใหธรรมเหลาน้ีอาศัยแลว  เปนธรรมมีอรรถตางกัน   มีพยัญชนะ 
ตางกัน   มีอยู   และปริยายที่เปนเหตุใหธรรมเหลาน้ีอาศัยแลว   เปนธรรม 
มีอรรถเหมือนกัน   ตางกันแตพยัญชนะเทาน้ัน   มีอยู. 
           [๕๗๒]    ขาแตทานผูเจริญ     ก็ปริยายท่ีเปนเหตุใหธรรมเหลาน้ี  
อาศัยแลว     เปนธรรมมีอรรถตางกัน      และมีพยญัชนะตางกันเปนไฉน  
ขาแตทานผเจริญ  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  มีจิตประกอบดวยเมตตาแผไป 
ตลอดทิศหน่ึงอยู  ทิศที่ ๒  ทิศที ่๓  ทศิที่ ๔  ก็เหมือน กัน  โดยนัยนี้  ทั้ง 
เบื้องบน   เบ้ืองลาง  เบื้องขวาง   แผไปตลอดโลก   ทั่วสัตวทุกเหลา   ในที ่
ทุกสถาน     ดวยใจอันประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย     ถึงความเปนใหญ 
หาประมาณมิได    ไมมีเวร    ไมมีความเบียดเบียนอยู    มีใจประกอบดวย 
กรุณา. . .ประกอบดวยมุทิตา . . .ประกอบดวยอุเบกขาแผไปตลอดทิศหน่ึง  
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อยู  ทิศที่   ๒  ทิศที่   ๓  ทิศที่  ๔  ก็เหมือนกัน   โดยนัยนี้  ทัง้เบ้ืองบน  
เบื้องลาง   เบ้ืองขวาง   แผไปตลอดโลก   ทําสัตวทุกเหลา   ในท่ีทุกสถาน 
ดวย ใจอันประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย  ถึงความเปนใหญ  หาประมาณ  
มิได   ไมมีเวร   ไมมีความเบียดเบียนอยู    ขาแตทานผูเจริญ    นี้เรียกวา 
อัปปมาณาเจโตวิมุตติ. 
           [๕๗๓]   ขาแตทานผูเจริญ     ก็อากิญจัญญาเจโตวิมุตติ เปนไฉน. 
ขาแตทานผูเจริญ  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  กาวลวงวิญญาณัญจายตนฌาน 
โดยประการทั้งปวงแลว  เขาอากิญจัญญายตนฌานดวยมนสิการวา  อะไรๆ 
หนอยหน่ึงไมมี  ดังนี้ อยู   นี้เรียกวา  อากิญจัญญาเจโตวิมุตติ. 
           [๕๗๔]   ขาแตทานผูเจริญ  กส็ุญญตาเจโตวิมุตติเปนไฉน.  ขาแต 
ทานผูเจริญ  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  อยูในปาก็ดีาม  อยูโคนตนไมก็ตาม 
อยูในเรือนวางเปลาก็ตาม    ยอมพิจารณาเห็นดังน้ี วา   นี้วางเปลาจากตน 
หรือจากสิ่งที่เนื่องในตน เรียกวา  สญุญตาเจโตวิมุตติ. 
           [๕๗๕]  ขาแตทานผูเจริญ  ก็อนิมิตตาเจโตวิมุตติเปนไฉน.  ขาแต 
ทานผูเจริญ   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมเขาถึงอนิมิตตาเจโตวิมุตติเพราะไม 
มนสิการถึงนิมิตท้ังปวงอยู    นี้เรียกวา อนิมิตตาเจโตวิมุตติ    ขาแตทาน 
ผูเจริญ    นี้คือปริยายท่ีเปนเหตุใหธรรมเหลาน้ีอาศัยแลว    มีอรรถตางกัน 
และมีพยัญชนะตางกัน.  
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           [๕๗๖]  ขาแตทานผูเจริญ      ก็ปริยายท่ีเปนเหตุใหธรรมเหลาน้ี  
อาศัยแลว   มีอรรถเปนอันเดียวกัน   ตางกันแตพยัญชนะเทาน้ันเปนไฉน  
ขาแตทานผูเจริญ   ราคะ   โทสะ   โมหะ   ชื่อวากิเลสตัวกระทําประมาณ  
กิเลสเหลาน้ันอันภิกษุผูขีณาสพละไดแลว   ตัดมูลรากขาดแลว   ทําไหเปน 
เหมือนตาลยอดดวน  ทําไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา  อัปป- 
มาณาเจโตริมุตติอันไมกําเริบมีประมาณเทาใด    เจโตวิมุตติบัณฑิตกลาววา 
เปนเลิศกวาอัปปมาณาเจโตวิมุตติเหลาน้ัน   ก็เจโตวิมุตติอันไมกําเริบ   นั้น 
วางเปลาจากราคะ   โทสะ   โมหะ  ราคะ   โทสะ   โมหะ   ชื่อวาเปนกิเลส 
เครื่องกังวล   กิเลสเหลาน้ันอันภิกษุผูขีณาสพ   ละไดแลว   ตัดมลูรากขาด 
แลว    ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน   ทําไมใหมี   ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไป 
เปนธรรมดา   อากิญจัญญาเจโตวิมุตติอันไมกําเริบมีประมาณเทาใด   เจโต. 
วิมุตติบัณฑิตกลาววา  เปนเลิศกวาอากิญจัญญาเจโตวิมุตติเหลาน้ัน  ก็เจโต- 
วิมุตติอันไมกําเริบนั้นวางเปลาจากราคะ  โทสะ โมหะ   ราคะ โทสะ  โมหะ 
ชื่อวาเปนกิเลสเครื่องกระทํานิมิต      ( เครื่องหมาย )      กิเลสเหลาน้ันอัน 
ภิกษุผูขีณาสพละไดแลว   ตัดมูลรากขาดแลว   ทําใหเปนเหมือนตาลยอด 
ดวน ทําไมใหมี  ไมใหเกดิอีกตอไปเปนธรรมดา.  อนิมิตตาเจโตวิมุตติอัน 
ไมกําเริบมีประมาณเทาใด  เจโตวิมุตติบัณฑิตกลาววา  เปนเลิศกวาอนิมิต- 
ตาเจโตวิมุตติเหลาน้ัน ก็เจโตวิมุตติอันไมกําเริบนั้นวางเปลาจากราคะ โทสะ 
โมหะ.    ขาแตทานผูเจริญ   ปริยายน้ีเปนเหตุใหธรรมเหลานี้อาศัยแลว   ม ี
อรรถเปนอันเดียวกัน    ตางกันแตพยัญชนะเทาน้ัน   ทานพระโคทัตตะ 
กลาววา  ดูกอนคฤหบดี  การท่ีปญญาจักษุของทานหยั่งทราบในพระพุทธ- 
พจนที่ลึกซ้ึง   ชื่อวาเปนลาภของทาน   ทานไดดีแลว. 
                                    จบ  โคทัตตสูตรที่  ๗  
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                               อรรถกถาโคทัตตสูตรท่ี  ๗ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในโคทัตตสูตรที่  ๗  ดังตอไปนี้.  
         บทวา   นานตฺถา   เจว   นานาพฺยฺชนา   จ   คือแมพยัญชนะแหง 
ธรรมเหลาน้ันตางกัน   แมอรรถก็ตางกัน.   บรรดาบทเหลาน้ันธรรมชื่อวา 
ปรากฏ   เพราะพยัญชนะตางกัน.   สวนอรรถ   อัปปมาณาเจโตวิมุตติ   
โดยภูมิ เปนมหัคคตะ  เปนรูปาวจร โดยอารมณมีสัตวบัญญติ เปนอารมณ 
อากิญจัญญาเจโตวิมุตติ โดยภูมิเปนมหัคคตะ เปนอรูปาวจร  โดยอารมณ 
มีอารมณไมพึงกลาวฐคือบัญญัติ )สุญญตาเจโตวิมุตติโดยภูมิเปนกามาวจร 
โดยอารมณมีสังขารเปนอารมณ    สวนวิปสสนา  ทานประสงควา  สุญญตา 
ในที่นี้.    อนมิิตตาเจโตวิมุตติ  โดยภูมิ    เปนโลกุตตระ    โดยอารมณ 
มีนิพพานเปนอารมณ. 
           ในบทเปนอาทิวา  ราโค   โข   ภนฺเต   ปมาณกรโณ   ชื่อวานํ้า 
ในเกวียนมีใบไมเนามีสีดําอยูที่เชิงเขา  เมื่อมองดูยอมปรากฏ  เหมือนนํ้าลึก  
รอยวา      เมื่อถือเอาไมหรือเชือกวัด     น้ําเพียงทวมหลังเทาก็ไมไดฉันใด. 
ตลอดเวลาท่ีราคะเปนตนยังไมเกิดข้ึนใครๆ ยอมไมสามารถจะรูจักบุคคลได 
เขายอมปรากฏ  คลายโสดาบัน  คลายสกทาคามี  คลายอนาคามี   แตเมื่อใด 
ราคะเปนตนเกิดข้ึนแกเขา เมื่อน้ัน เขาปรากฏวา กําหนัด ขัดเคือง ลุมหลง 
ฉันนั้นเหมือนกัน.  ชื่อวาการทําประมาณเหลาน้ัน  ทานกลาววา เมื่อแสดง 
ประมาณแกบุคคลวา บุคคลน้ีมีประมาณเทาน้ี  ยอมเกิดข้ึน.   บทวา ยาวตา  
โข   ภนฺเต   อปฺปมาณา   เจโตวิมุตติ  โดยความวาอัปปมาณาเจโตวิมุตติ  
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มีประมาณเทาใด.  ถามวา  ก็อัปปมาณาเจโตวิมุตติเหลาน้ันมีเทาไร. ตอบวา  
มี  ๑๒  คือพรหมวิหาร  ๔  มรรค  ๔   ผล   ๔. ใน  ๑๒ อยางนั้น พรหมวิหาร 
ชื่อวา    อัปปมาณา    เพราะแผไปหาประมาณมิได.  ธรรมท่ีเหลอื( มรรค 
และผล)พึงทราบดังนี้  แมนิพพานก็ชื่อวา อัปปมาณา เหมือนกัน   เพราะ 
ความท่ีแหงกิเลสทั้งหลายตัว ทําประมาณไมมี. แตไมชื่อวา เจโตวิมุตติเพราะ 
ฉะน้ัน จึงไมถือเอา บทวา อกุปฺปา  คืออรหัตตผลเจโตวิมุตติ.  กอ็รหัตผล 
เจโตวิมุตตินั่น เปนหัวหนาธรรมทั้งหมดแหงอัปปมาณาเจโตวิมุตติเหลาน้ัน 
เพราะฉะนั้นทานจึงกลาววา  อคฺคมกฺขายติ.  บทวาราโค โข   ภนฺเต กิฺจน 
ความวา ราคะเกิดข้ึนแลว ยอมกังวลยํ่ายี ยอมผูกพันบุคคลไวเพราะฉะนั้น 
ทานจึงเรียกวา   กิฺจน   กิเลสเครื่องกังวล.   ไดยนิวา   พวกมนุษยใหโค 
ทั้งหลายยํ่าเหยียบลานจะพูดวา แดงวนไป ดําวนไปพึงทราบวาราคะมีอรรถ 
วาย่ํายี  มีอรรถวากังวล.  แมในโทสะและโมหะก็มีนัยนี้เหมือนกัน  
              ธรรม ๙ คืออกิญจัญญายตนะ  ๑ มรรค ๔ ผล ๔ ชื่อวาอกิญ- 
จัญญาเจโตวิมุตติ.  ในธรรมเหลาน้ัน  อากิญจัญญายตนะ   ชื่อวา  อากิญ- 
จัญญะ    เพราะไมมีกิเลสเครื่องกังวลเปนอารมณ.    มรรคและผล   ชื่อวา 
อากิญจัญญะ      เพราะกิเลสเครื่องกังวลคือกิเลสเปนเครื่องย่ํายีและเปน 
เครื่องผูกไมมี นิพพานก็เปน อากิญจัญญะ  แตไมใชเจโตวิมุตติ เพราะฉะ- 
นั้นทานจึงไมถือเอาบทเปนอาทิวา   ราโค   โข   ภนฺเต    นมิิตฺตกรโณ 
ความวา   สองตระกูล   มีลูกโคสองคูเหมือน ๆ กัน   บุคคลยอมไมสามารถ 
จะรูไดวา    นี้ลูกโคของตระกูลโนน    นี้ลูกโคของตระกูลโนน   ตลอดเวลา 
ที่เขายังไมทําเครื่องหมายไวที่ลูกโคเหลาน้ัน     แตเมื่อใดเขาทําเครื่องหมาย  
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อยางใดอยางหนึ่งมีหลาว  ๓  แฉกเปนตน      ที่ลูกโคเหลาน้ัน     เมื่อน้ัน 
บุคคลยอมสามารถรูไดฉันใด     ตลอดเวลาที่ราคะยังไมเกิดข้ึนแกบุคคล  
บุคคลยอมไมสามารถเพ่ือจะรูไดวา  เขาเปนพระอริยะ  หรือปุถุชน  ตอเม่ือ 
ราคะเกิดข้ึนแกเขา ยอมเกิดข้ึนเหมือนทําเครื่องหมายอันใหรูไดวา บุคคลน้ี  
ชื่อวา   ยังมีราคะอยู    เพราะฉะน้ัน    ทานจึงกลาวราคะวาเปนตัวทํานิมิต. 
แมในโทสะและโมหะก็มีนัยนี้ เหมือนกัน. 
           ธรรม  ๑๓  คือวิปสสนา  ๑   อรูป  ๔  มรรค  ๔  ผล  ๔  ชื่อวา 
อนิมิตตาเจโตวิมุตติ.  ในธรรม  ๑๓  นั้น  วิปสสนา   ชื่อวา  อนมิิตตะ 
เพราะอรรถวาเพิกถอนนิมิตวาเท่ียงเปนสุข   เปนตนเสียได  อรปู ๔ ชื่อวา 
อนิมติ   เพราะไมมีรูปนิมิต. มรรคและผล ชื่อวา อนิมิต  เพราะไมมีกิเลส 
เปนตัวกระทํานิมิต.   แมนิพพาน   ก็เปนอนิมิตเทาน้ัน.   แตทานไมถือเอา 
นิพพานน้ัน เพราะไมใชเจโตวิมุตติ.  ถามวาเมื่อเปนเชนนั้น  เพราะเหตุไร 
ทานจึงไมถือเอา สุญญตาเจโตวิมุตติ.   ตอบวา  สุญญาตาเจโตวิมุตตินั้น  ไมจัด 
เขาในธรรมท้ังปวง    เพราะฉะน้ัน    ทานแยกไวไมถือเอา    เพราะบาลีวา 
สฺุา ราเคน  เปนอาทิ.  บทวา  เอกตฺถา ความวา มีอรรถอยางเดียวกัน 
ดวยสามารถแหงอารมณ.   ก็บทเหลาน้ัน   คือ   อัปปมาณะ   อากิญจัญญะ 
สุญญตะ   อนิมิตตะ   ทั้งหมด   เปนชือ่ของนิพพานนั้นเอง.   โดยปริยาย 
อยางนี้    จึงมีอรรถเปนอันเดียวกัน.   แตพยัญชนะตางกัน  โดยปริยายน้ีวา 
ก็ในท่ีแหงหน่ึง    เปนอัปปมาณา    ในที่แหงหน่ึงเปนอากิญจัญญา    ในที ่
แหงหน่ึงเปนสุญญตา   ในที่แหงหน่ึงเปนอนิมิตตา. 
                           จบ  อรรถกถาโคทัตตสูตรที่  ๗  
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                               ๘.  นคัิณฐสูตร  
 
            วาดวยปญหา  ๑๐  ขอของนิครณฐนาฏบุตร  
 
           [๕๗๗]  ก็สมยันัน้แล    นิครณฐนาฏบุตรไดไปถึงราวปาชื่อวา 
มัจฉิกาสณฑพรอมดวยนิครณฐบริษัทเปนอันมาก.     จิตตคฤหบดีไดสดับ 
ขาววา     นิครณฐนาฎบุตรไดมาถึงราวปาชื่อวามัจฉิกาสณฑพรอมดวย 
นิครณฐบริษัทเปนอันมาก.    ครั้งน้ันแล    จิตตคฤหบดีพรอมดวยอุบาสก 
หลายคนเขาไปหานิครณฐนาฏบุตรแลว    ไดปราศรัยกับนิครณฐนาฏบุตร 
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว     จึงไดนั่ง   ณ  ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง   ครั้นแลวนิครณฐนาฏบุตรไดถามจิตตคฤหบดีวา   ดกูอนคฤหบดี 
ทานยอมเชื่อตอพระสมณโคดมวา     สมาธิที่ไมมีวิตกวิจารมีอยู    ความดับ 
วิตกวิจารมีอยูหรือ.   จิตตคฤหบดีกลาววา ทานผูเจริญ  ขาพเจาไมไดเชื่อตอ 
พระผูมีพระภาคเจา  ในขอน้ีวา   สมาธิอันไมมีวิตกวิจารมีอยู  ความดับแหง 
วิตกวิจารมีอยู. 
           [๕๗๘]    เมื่อจิตตคฤหบดีกลาวอยางนี้แลว     นิครณฐนาฏบุตร 
แลดูบริษัทของตนแลวจึงประกาศวา  ทานผูเจริญท้ังหลายจงดูเรื่องนี้   จิตต- 
คฤหบดีนี้ เปนคนตรงไมโออวด ไมมีมารยาจริงเพียงใด. จิตตคฤหบดีผูเขาใจ 
วา  พึงมีการดับวิตกวิจารนั้น  ก็เทากับวาเขาใจวา  พึงกั้นกางลมไดดวยขาย 
หรือจิตตคฤหบดีผูเขาใจวา    พึงมีการดับวิตกวิจารน้ัน    ก็เทากับวาเขาใจวา 
พึงกั้นกางกระแสนํ้าคงคาไดดวยฝามือของตน    จิตตคฤหบดีกลาววา   ทาน 
ผูเจริญ  ทานยอมเขาใจเปนไฉน   คือ  ญาณกับศรัทธาอะไรประณีตกวากัน.  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 166 

           นิครณฐ.  ดูกอนคฤหบดี   ญาณน่ันแหละประณีตกวาศรัทธา.  
           จิตต.   ทานผูเจริญ    ขาพเจายอมจํานงหวังไดทีเดียววา    เราสงัด  
จากกาม   สงัดจากอกุศลธรรม   เขาปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปติและสุขอัน 
เกิดแตวิเวกอยู   ขาพเจายอมจํานงหวังไดทีเดียววา   เราเขาทุติยฌาน ฯลฯ 
เพราะวิตกวิจารสงบไป  ขาพเจายอมจํานงหวังไดทีเดียววา  เพราะปติสิ้นไป 
ฯลฯ  เขาตติยฌาน   ขาพเจายอมจํานงหวังไดทีเดียววา   เราเขาจตุตถฌาน. 
ฯลฯ  เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัส  โทมนสักอนๆ ได.   ทานผูเจริญ 
ขาพเจารูเห็นอยูอยางนี้    จักไมเชื่อสมณะหรือพราหมณได ๆ วาสมาธิอันไม 
มีวิตกวิจารมีอยู   ความดับแหงวิตกวิจารมีอยู. 
           [๕๗๙]   เมื่อจิตตคฤหบดีกลาวอยางนี้แลว    นิครณฐนาฏบุตรได 
แลดูบริษัทของตนแลวจึงประกาศวา  ทานผูเจริญท้ังหลายจงดูเรื่องนี้   จิตต- 
คฤหบดีนี้ เปนคนไมตรง  โออวด  มีมารยาจริงเพียงใด  จิตดคฤหบดีกลาววา 
ทานผูเจริญ   ก็ขาพเจาทราบคําท่ีทานพูดเม่ือสักครูนี้แหละวา   ทานผูเจริญ 
ทั้งหลายจงดูเรื่องนี้    จิตตคฤหบดีนี้เปนคนตรง  ไมโออวด  ไมมีมารยาจริง 
เพียงใด   และทราบคําท่ีทานพูดเด๋ียวนี้วา    ทานผูเจริญท้ังหลายจงดูเรื่องนี้ 
จิตตคฤหบดีนั้นเปนคนไมตรง โออวด มีมารยาจริงเพียงใด ถาคําพูดครั้งกอน 
ของทานเปนจริง   คําพูดครั้งหลังของทานก็ผิด   ถาคําพูดครั้งหลังของทาน 
เปนจริง   คําพูดครั้งกอนของทานก็ผิด   ก็ปญหาที่มีเหตุผล  ๑๐  ขอน้ียอม 
มาถึงแกทาน    เมื่อทานเขาใจเน้ือความแหงปญหาเหลาน้ัน   ก็เชิญบอกกับ 
นิครณฐบริษัท.  ปญหา ๑๐ ขอน้ี   คือ   ปญหา  ๑  อุเทศ  ๑ ไวยากรณ ๑  
ปญหา  ๒   อุเทศ  ๒  ไวยากรณ ๒    ปญหา  ๓   อุเทศ  ๓  ไวยากรณ ๓  
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ปญหา  ๔ อุเทศ  ๔ ไวยากรณ ๔    ปญหา ๕  อุเทศ  ๕  ไวยากรณ ๕ 
ปญหา  ๖  อุเทศ  ๖  ไวยากรณ ๖   ปญหา  ๗  อุเทศ  ๗  ไวยากรณ ๗ 
ปญหา  ๘  อุเทศ  ๘  ไวยากรณ ๘   ปญหา  ๙  อุเทศ  ๙  ไวยากรณ  ๙  
ปญหา  ๑๐ อุเทศ  ๑๐ ไวยากรณ ๑๐  ครั้นจิตตคฤหบดีไดถามปญหาที่มี 
เหตุผล ๑๐  ขอน้ีกะนิครณฐนาฏบุตรเสร็จแลว  ลกุจากอาสนะหลีกไป. 
                                      จบ  นิคัณฐสูตรที่  ๘ 
 
                           อรรถกถานิคัณฐสูตรที่  ๘  
  
           พึงทราบวินิจฉัยในนิคัณฐสูตรที่  ๘  ดังตอไปนี้. 
           บทวา   เตนุปสงฺกมิ   ความวา  ถามวา   จิตตคฤหบดี   เปนอริย 
สาวก ชั้นอนาคามีบุคคล ผูมีอาคมอันถึงแลว  รูคําสอนแจมแจงแลว เหตุไร 
จึงเขาไปหานิครนถเปลอืยกายไมมีมิ่งขวัญเลา.    ตอบวา    เพ่ือปลดเปลื้อง 
การวาราย  และเพ่ือความรุงเรื่องวาทะ. ไดยินวา  พวกนิครนถ  ยอมเขาไป 
วารายวา   พวกสาวกของสมณโคดมเปนเชนตอไมตะเคียนอันแข็ง  ยอมไม 
ทําปฏิสันถารกับใครเลย  จิตตคฤหบดี เขาไปหาแลว  เพ่ือปลดเปลื้องการวา 
รายนั้น  และคิดวา  เราจักยกวาทะกับนิครนถนั้นดงัน้ี.    บทวา น  ขฺวาห 
เอตฺถ   ภนฺเต   ภควโค   สทฺธาย   คจฺฉามิ    ทานแสดงวา   บุคคลใด 
ยอมไมทําใหแจงดวยญาณ  บุคคลน้ัน   พึงไปดวยความเชื่อตอบุคคลอ่ืนวา 
ไดยินวา  สิ่งนั้น  เปนอยางนั้น  แตสิ่งน้ัน  อันเราทําใหแจงแลวดวยญาณ. 
เพราะฉะนั้น    ขาพเจา    จึงไมเชื่อตอพระผูมีพระภาคเจา    ในขอนี้ดังน้ี 
จึงกลาวอยางนี้.  
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           บทวา    อปโลเกตฺวา    ความวา   นอมกายเขาไป   ยืดทอง   ชูคอ  
เพงดูไปในทิศทั้งปวง.   บทวา   พาเธตพฺพ   มฺเยฺย   ความวา   จิตตะ- 
คฤหบดีนั้น  พึงเขาใจวา  พึงหามลม หรือพึงผูกไวดวยตาขาย  โดยประการ 
ที่ลมจะออกไปไมไดฉะนั้น. 
           บทวา สหธมฺมิกา  คือพรอมดวยเหตุ.  บทวา ปม ปฏิหเรยฺยาสิ 
สทฺธึ     นิคฺคณฺปริสาย  ความวา  เมื่อทานรูเนื้อความแหงปญหาเหลาน้ัน 
แลว    พึงบอกกับนิครนถบริษัทกอน   ทานมายังสํานักของเราผูสนับสนุน 
แลว   พึงประกาศใหบริษัทรูวาตนมาแลว   ดังน้ี.    บทวา   เอโก   ปฺโห 
คือมรรคปญหาหน่ึง.   อธิบายวา   การแสวงหาปญหาหน่ึง.   บทวา   เอโก 
อุทฺเทโส คือ  อะไร  ชื่อวาหนึ่ง.  หน่ึงนี้ คืออุเทศ.  บทวา  เอก  พฺยากรณ 
ความวา    คําน้ีวา    สัตวทั้งหลายท้ังปวง     ดํารงอยูไดดวยอาหาร    ชื่อวา 
ไวยากรณหน่ึง.   พึงทราบเน้ือความในบททั้งปวงอยางนี้. 
                                จบ  อรรถกถานิคัณฐสูตรที่  ๘ 
 
                                    ๙.  อเจลสูตร 
 
            วาดวยอุตตริมนุสสธรรมท่ีเปนญาณทัสสนะ 
 
           [๕๘๐]     ก็สมัยน้ันแล     อเจลกัสสปไดเคยเปนสหายของจิตต-  
คฤหบดี  เมือ่ครั้งยังเปนคฤหัสถ  ไดไปถึงราวปามัจฉิกาสณฑ  จิตตคฤหบดี 
ไดสดับขาววา      อเจลกสัสปผูเคยเปนสหายของเราเม่ือครั้งยังเปนคฤหัสถ 
ไดมาถึงราวปาชื่อมัจฉิกาสณฑ  ครั้งน้ันแล  จิตตคฤหบดีไดเขาไปหาอเจล- 
กัสสปแลว ไดปราศรัยกับอเจลกัสสป  ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึง  
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กันไปแลว   จึงนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหนึ่ง    ครั้นแลวไดถามอเจลกัสสปวา 
ทานกัสสปผูเจริญ    ทานบวชมานานเทาไร    อเจลกัสสปตอบวา    ดูกอน 
คฤหบดี  เราบวชมาไดประมาณ  ๓๐ ป.  
           จิตต.   ทานผูเจริญ   ก็ตลอดเวลา  ๓๐ ปมาน้ี    อุตตริมนสุสธรรม 
อะไร ๆ  ที่เปนญาณทัสสนะวิเศษชั้นเยี่ยมอยางบริบูรณ  อันทานบรรลุแลว 
เปนธรรมเครื่องอยูผาสุก   มีอยูหรือ. 
           อ.  ดกูอนคฤหบดี    ตลอดเวลา ๓๐ ปมาน้ี     อุตตริมนสุสธรรม 
อะไร ๆ  ที่เปนญาณทัสสนะวิเศษชั้นเยี่ยมอยางบริบูรณ   อันเราบรรลุแลว 
เปนธรรมเครื่องอยูผาสุก  ไมมี  นอกจากการประพฤติเปลือย   การเปนคน 
โลน   และการปดฝุน. 
           [๕๘๑]       เมื่ออเจลกัสสปกลาวอยางนี้      จิตตคฤหบดีไดกลาววา 
ทานผูเจริญ   ความเปนธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว   นาอัศจรรย 
จริง     ไมเคยมีมาแลวหนอ      เพราะในอเจลบรรพชาตลอดเวลา  ๓๐  ป 
อุตตริมนุสสธรรมอะไร ๆ   ที่เปนญาณทัสสนะวิเศษชั้นเยี่ยมอยางบริบูรณ 
เปนธรรมอันทานบรรลแุลว  เปนธรรมเครื่องอยูผาสุก ไมมี  นอกจากการ 
ประพฤติเปลือย   การเปนคนโลน   และการปดฝุน. 
           อ.   ดกูอนคฤหบดี      ก็ทานไดเขาถึงความเปนอุบาสกมาแลวนาน 
เทาไร. 
           จิตต.   ทานผูเจริญ     สําหรับขาพเจาไดเขาถึงความเปนอุบาสกมา 
แลว ๓๐  ป.  
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           อ.   ดกูอนคฤหบดี   ก็ตลอดเวลา ๓๐ ปมาน้ี     อุตตริมนสุสธรรม 
อะไร ๆ  ที่เปนญาณทัสสนะวิเศษชั้นเยี่ยมอยางบริบูรณ  อันทานบรรลุแลว 
เปนธรรมเครื่องอยูผาสุก   มีอยูหรือ.  
           จิตต.   ทานผูเจริญ     แมคฤหัสถก็พึงมีธรรมเชนนั้นได     เพราะ 
ขาพเจายอมจํานงหวังไดทีเดียววา    เราสงัดจากกาม    สงัดจากอกุศลธรรม. 
เขาปฐมฌาน    มีวิตกวิจาร    มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู    ขาพเจายอม 
จํานงหวังไดทีเดียววา  เราเขาทุติยฌาน . . . ขาพเจายอมจํานงหวังไดทีเดียว 
วา   มีอุเบกขา   มีสติสัมปชัญญะ     และเสวยสุขดวยกาย   เพราะปติสิ้นไป 
เขาตติยฌาน . . .  ขาพเจายอมจํานงหวังไดทีเดียววา   เราเขาจตุตถฌาน . . . 
ก็แหละขาพเจาพึงพยากรณกอนพระผูมีพระภาคเจาไซร     ก็จะไมเปนการ 
นาอัศจรรย   สําหรับขอท่ีพระผูมีพระภาคเจาจะพึงทรงพยากรณ   ขาพเจา 
วา  ไมมีสังโยชนที่จิตตคฤหบดีประกอบแลว  (มีแลว)   จะพึงเปนเหตุให 
กลับมาสูโลกน้ีอีก. 
           [๕๘๒]   เมื่อจิตตคฤหบดีกลาวอยางนี้       อเจลกัสสปไดกลาววา 
ทานผูเจริญ   ความเปนธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว   นาอัศจรรย 
จริงไมเคยมีมาแลวหนอ เพราะในพระธรรมวินัยมีคฤหัสถผูนุงหมขาว จัก 
บรรลุอุตตรมินุสสธรรมท่ีเปนญาณทัสสนะวิเศษชั้นเยี่ยมอยางบริบูรณ 
เปนเครื่องอยูผาสุกเชนนั้น ดูกอนคฤหบดี ขาพเจาพึงไดบรรพชาอุปสมบท 
ในพระธรรมวินัยนี้.  
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           ครั้งน้ันแล     จิตตคฤหบดีไดพาเอาอเจลกัสสปเขาไปหาภิกษุผูเถระ  
ถึงท่ีอยูแลวกลาววา ขาแตทานผูเจริญท้ังหลาย อเจลกัสสปผูนี้เคยเปนสหาย 
ของขาพเจาเมื่อครั้งยังเปนคฤหัสถ    ขอพระเถระท้ังหลายจงใหอเจลกัสสป 
ผูนี้บรรพชาอุปสมบทเถิด  ขาพเจาจักบํารุงเธอดวยจีวร  บิณฑบาต  เสนา- 
สนะและคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร.     อเจลกัสสปไดบรรพชาอุปสมบทใน 
พระธรรมวินัยแลว.   ทานพระอเจลกัสสปอุปสมบทแลวไมนาน   หลกีออก 
จากหมู   อยูผูเดียว   ไมประมาท  มีความเพียร   มีใจแนวแนกระทําใหแจง 
ซึ่งท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม      ที่กลุบุตรทั้งหลายออกบวชเปน 
บรรพชิตโดยชอบตองการน้ัน  ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน   เขาถึงอยูรู 
ชัดวา  ชาติสิน้แลว  พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว  กิจอ่ืน 
เพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี    ก็แลทานพระอเจลกัสสปไดเปนพระอรหันต 
องคหน่ึงในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย. 
                                         จบ  อเจลสูตรที่  ๙ 
                                                           
                                อรรถกถาอเจลสูตรท่ี  ๙ 
          พึงทราบวินิจฉัยในอเจลสูตรที่ ๙  ดังตอไปนี้. 
          บทวา     กีวจิร   ปพฺพชิโต   ความวา   เวลานานเทาไร.   บทวา 
อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม  คือ  กศุลกรรมบถ  ๑๐ ชื่อวา  มนุสสธรรม.   ยิ่ง 
กวามนุสสธรรมนั้นชื่อวาอุตตริมนุสสธรรม. บทวา อลมริยญาณทสฺสน- 
วิเสโส  ความวา   ญาณทสัสนวิเศษกลาวคือ  อลมริยธรรมเพราะสามารถ  
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เพ่ือทําความเปนอริยะ. บทวา นคฺเคยฺย คือจากความเปนคนเปลือย บทวา  
มฺุเฑยฺย  คือจากความเปนคนโลน.  บทวา  วาฬนิปฺโปตนาย  คือจาก 
การปดฝุน  อธิบายวา   เมื่อเขาน่ังท่ีพ้ืนดิน   ก็แตเพียงถือแซหางนกยูงเพ่ือ 
ปดฝุนธุลีและทรายท่ีติดอยูใกลที่นั่ง. 
                               จบ  อรรถกถาอเจลสูตรที่  ๙ 
 
                             ๑๐.  คิลานสูตร  
 
                 วาดวยพุทธคุณ  ธรรมคุณ  สังฆคุณ 
 
           [๕๘๓]  ก็สมัยนัน้แล   จิตตคฤหบดีปวย   เปนทุกข  มีไขหนัก 
ครั้งน้ันแล  อารามเทวดา  วนเทวดา  รุกขเทวดา  ( และ )  เทวดาที่สิงสถิต 
อยูที่ตนไมเปนยา    หญาและพญาไม    มารวมประชุมกันแลวกลาวกับจิตต 
คฤหบดี วา    ดูกอนคฤหบดี     ทานจงปรารถนาวา    ขอใหเราเปนพระเจา 
จักรพรรดิราชในอนาคตเถิด.  เม่ือพวกเทวดากลาวอยางนี้แลว จิตตคฤหบดี  
จึงไดกลาวกะเทวดาเหลานั้นวา   แมการเปนเชนนั้นก็เปนของไมเที่ยง   ไม 
ยั่งยืน   จําจะตองละไป. 
           [๕๘๔]   เมื่อจิตตคฤหบดีกลาวอยางนี้แลว     พวกมิตรสหายญาติ 
สาโลหิตของจิตตคฤหบดีไดกลาวกะจิตตคฤหบดีวา      ขาแตทานผูเปนบุตร 
นาย   ทานจงต้ังสติไว   อยาเพอไป. 
           จิตต.    ฉันไดพูดอะไรออกไปบางหรือ       ที่เปนเหตุใหพวกทาน 
ทั้งหลายกลาวกะฉันอยางน้ีวา   ขาแตทานผูเปนบุตรนาย   ทานจงต้ังสติไว 
อยาเพอไป.  
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           มิตร.    ขาแตทานผูเปนบุตรนาย  ทานไดพูดอยางนี้วา  แมการเปน 
เชนนั้น   ก็เปนของไมเที่ยง  ไมยั่งยืน   จําจะตองละไป.  
           จิตต.   จริงอยางนั้น  อารามเทวดา   วนเทวดา  รุกขเทวดา (และ) 
เทวดาที่สิงสถิตอยูที่ตนไมเปนยา   หญาและพญาไม  ไดกลาวกะเราอยางนี้  
วา   ดูกอนคฤหบดีทานจงต้ังปรารถนาวา  ขอใหเราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ- 
ราชในอนาคตกาล  ฉันจึงไดกลาวกะเทวดาเหลาน้ันวา  แมการเปนเชนนั้น 
ก็เปนของไมเที่ยง   ไมยั่งยืน   จําจะตองละไป. 
           มิตร.   ขาแตทานผูเปนบุตรนาย  ก็อารามเทวดา   วนเทวดา  รุกข 
เทวดา  (และ)  เทวดาที่สิงสถิตอยูที่ตนไมเปนยา หญาและพญาไมเหลาน้ัน 
เห็นอํานาจประโยชนอะไร  จึงไดกลาววา  ดูกอนคฤหบดี  ทานจงปรารถนา 
วา   ขอใหเราไดเปนพระเจาจักรพรรดิราชในอนาคตเถิด. 
           จิตต.    อารามเทวดา   วนเทวดา   รกุขเทวดา    ( และ )    เทวดาที่  
สิงสถิตอยูที่ตนไมเปนยา   หญาและพญาไมเหลาน้ัน    มีความคิดอยางนี้วา 
จิตตคฤหบดีผูนี้เปนผูมีศีล  มีกัลยาณธรรม ถาเธอจักปรารถนาวา ขอใหเรา 
ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราชในอนาคตไซร  การปรารถนาดวยใจของเธอผู 
มีศีลนี้จักสําเร็จไดเพราะศีลบริสุทธิ์  ผูประกอบดวยธรรมยอมเพ่ิมกําลังใหผู 
ที่ประกอบดวยธรรม  อารามเทวดา  วนเทวดา  รุกขเทวดา  ( และ ) เทวดา 
ที่สิงสถิตอยูที่ตนไมเปนยา   หญาและพญาไมเลานั้น  เห็นอํานาจประโยชน 
ดังกลาวมานี้   จึงไดกลาววา  ดูกอนคฤหบดี ทานจงปรารถนาวาขอใหเราได 
เปนพระเจาจักรพรรดิราชในอนาคตเถิด   ฉันจึงไดกลาวกะเทวดาเหลาน้ัน 
วา แมการเปนเชนนั้นก็ เปนของไมเที่ยง ไมยั่งยืน  จําจะตองละไป.  
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           มิตร.   ขาแตทานผูเปนบุตรนาย  ถาเชนนั้น  ขอทานจงกลาวสอน 
พวกขาพเจาบาง.  
           [๕๘๕]   จิตต.  ฉะน้ัน   พวกทานพึงศึกษาอยางนี้วา   พวกเรา 
จักประกอบดวยศรัทธาอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาวา   แมเพราะเหตุนี้ ๆ 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปนพระอรหันต    ตรัสรูเองโดยชอบ    ถึง 
พรอมดวยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีแลว    รูแจงโลก   เปนสารถีฝกบุรษุท่ี 
ควรฝก  ไมมผูีอ่ืนยิ่งกวา  เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เปนผู 
เบิกบานแลว    เปนผูจําแนกธรรม    พวกเราจักประกอบดวยศรัทธาอันไม 
หว่ันไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว อันผู 
ปฏิบัติ จะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล  ควรเรียก  ใหมาดู  ควรนอมเขามา 
อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน พวกเราจักประกอบดวยศรัทธาอันไมหว่ันไหว 
ในพระสงฆวา     พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูปฏิบัติดีแลว 
ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเปนธรรม  ปฏิบัติชอบ  นี่คือคูแหงบุรุษ  ๔  ไดแกบุรุษ 
บุคคล ๘ นี้คือ พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา เปนผูควรของคํานับ 
เปนผูควรของตอนรับ     เปนผูควรของทําบุญ     เปนผูควรกระทําอัญชลี 
เปนนาบุญของโลก ไมมนีาบุญอ่ืนยิ่งใหญไปกวา.  อนึ่ง  ไทยธรรมทุกชนิด 
ในตระกูล  จักเปนของควรแบงกับทานผูมีศีล   มีกลัยาณธรรม   พวกทาน 
พึงศึกษาอยางนี้แล   ครั้งน้ันแล   จิตตคฤหบดี  ครัน้แนะนํามิตรสหายญาติ  
สาโลหิตใหเลื่อมใสในพระพุทธเจา   พระธรรม   พระสงฆ   และจาคะแลว 
ไดกระทํากาละ. 
                                         จบ  คิลานสตูรที่  ๑๐ 
                                         จบ  จิตตตหปติปุจฉา.  
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                                อรรถกถาคิลานสูตรท่ี ๑๐  
 
           พึงทราบวินิจฉัยในคิลานสูตรที่  ๑๐  ดังตอไปนี้.  
           บทวา  อารามเทวดา ความวา พวกเทพยดา ผูสิงอยูในสวนดอกไม 
และในสวนผลไม.    บทวา    วนเทวดา   คือเทพยดาผูสิงอยูในไพรสัณฑ 
บทวา   รุกขฺเทวดา  ความวา  เวสสวัณเทวดา  ในกาลแหงพระเจามัตตราช 
พวกเทพดา ผูสิงอยูในตนไมเหลาน้ันอยางนี้    บทวา  โอสธิติณวนปฺปติ 
ความวา     พวกเทพดา     ผูสิงอยูบนตนสมอไทยและมะขามปอมเปนตน 
บนหญามุงกระตายและหญาปลองเปนตน    และบนตนไมเจาปา     บทวา 
สงฺคมฺม   คือประชุมพรอมกันแลว.   บทวา  สมาคมฺม  คือมาพรอมกัน 
แลวแตที่นั้น  ๆ   บทวา   ปณิเธหิ   ความวา    ทานจงต้ังดวยสามารถความ 
ปรารถนา    บทวา  อิชฺฌิสฺสติ   สีลวโต   เจโตปณิธิ   ความวา  ความ 
ปรารถนาแหงจิต   จักสําเร็จ   แกเธอผูมีศีล.   บทวา    ธมฺมิโก  ผูประกอบ 
ดวยกุศลธรรม ๑๐  คือไมถึงอคติ.   บทวา    ธมฺมราชา    เปนไวพจนของ 
บทวา  ธมฺมิโก  นั่นแหละ.  อนึ่ง  ชื่อวา  ธรรมราชา  เพราะราชสมบัติ 
อันพระองคทรงไดแลว โดยธรรม. บทวา ตสฺมา  ความวา  ขาแตทานผูเปน 
บุตรนายถาอยางนั้น ขอทานท้ังหลาย จงกลาวสอนพวกขาพเจา ดวยโอวาท 
เปนตนเถิด. บทวา อปฺปฏิวิภตฺต  ความวา ไทยธรรมอันแบงกันแลวอยาง 
 ี้วา  พวกเราจักถวายสิ่งนี้แกพวกภิกษุ     เราจักบริโภคส่ิงน้ีดวยตนดังน้ี 
จักเปนของท่ังไป   กับดวยพวกภิกษุดวยประการฉะน้ี. 
                                  จบ  อรรถกถาคิลานสูตรที่  ๑๐ 
                               จบ  อรรถกถาจิตตคหปติปุจฉาสังยุต  
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                        รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
           ๑.  สงัโยชนสูตร   ๒.  ปฐมอิสิทัตตสูตร   ๓.  ทุติยอิสิทัตตสูตร 
๔   มหกสูตร  ๕.  ปฐมกามภูสูตร  ๖. ทุติยกามภูสูตร  ๗. โคทัตตสูตร 
๘.  นิคัณฐสูตร   ๙.  อเจลสูตร    ๑๐.  คิลานสูตร.   
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                                    ๘.  คามณิสังยุต 
 
                                       ๑.  จัณฑสูตร  
 
                            วาดวยคนดุและคนสงบเสง่ียม  
 
           [๕๘๖]   ครั้งน้ันแล นายจัณฑคามณีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวน่ัง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้นแลวไดทูลถาม 
พระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    อะไรหนอ    เปนเหตุเปน 
ปจจัยทําใหบุคคลบางคนในโลกนี ้  ถึงความนับวา   เปนคนดุ    เปนคนดุ 
ก็อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยทําใหบุคคลบางคนในโลกนีถ้งึความนับ 
เปนคนสงบเสง่ียม    เปนคนสงบเสง่ียม.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
ดูกอนนายคามณี  คนบางคนในโลกน้ียังละราคะไมได   เพราะเปนผูยังละ 
ราคะไมได   คนอ่ืนจึงยั่วใหโกรธ    คนท่ียังละราคะไมไดเมื่อถูกคนอ่ืนยั่ว 
ใหโกรธ    ยอมแสดงความโกรธใหปรากฏ  ผูนั้นจึงนับไดวาเปนคนดุ.  คน 
บางคนในโลกนี้ยังละโทสะไมได   เพราะเปนผูยังละโทสะไมได   คนอ่ืนจึง 
ยั่วใหโกรธ     คนที่ยังละโทสะไมไดเมื่อถูกคนอ่ืนยั่วใหโกรธ    ยอมแสดง 
ความโกรธใหปรากฏ  ผูนั้นจึงนับไดวาเปนคนดุ.  คนบางคนในโลกน้ียังละ 
โมหะไมได   เพราะเปนผูยังละโมหะไมได  คนอ่ืนจึงยั่วใหโกรธ   คนที่ยัง 
ละโมหะไมได ถูกคนอ่ืนยั่วใหโกรธยอมแสดงความโกรธใหปรากฏ  ผูนั้น 
จึงนับไดวาเปนคนดุ     ดกูอนนายคามณี     นี้เปนเหตุเปนปจจัยทําใหคน 
บางคนในโลกนี้ถึงความนับวาเปนคนดุ  เปนคนดุดังน้ี.  
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           [๕๘๗]   ดูกอนนายคามณี  อนึ่ง  คนบางคนในโลกน้ีละราคะได   
แลว   เพราะเปนผูละราคะได   คนอ่ืนยั่วก็ไมโกรธ    คนที่ละราคะไดแลว 
ถูกคนอ่ืนยั่วใหโกรธก็ไมแสดงความโกรธใหปรากฏ ผูนั้นจึงนับไดวา เปน 
คนสงบเสง่ียม.  คนบางคนในโลกน้ีละโทสะไดแลว  เพราะเปนผูละโทสะ 
ได  คนอ่ืนยั่วก็ไมโกรธ   คนที่ละโทสะไดแลวถูกคนอ่ืนยั่วใหโกรธ   ก็ไม 
แสดงความโกรธ ใหปรากฏ ผูนั้นจึงนับไดวา เปนคนสงบเสง่ียม   คนบางคน 
ในโลกน้ีละโมหะไดแลว     เพราะเปนผูละโมหะได    คนอ่ืนยั่วไมได 
คนที่ละโมหะไดแลวถูกคนอ่ืนยั่วใหโกรธ   ก็ไมแสดงความโกรธปรากฏ 
ผูนั้นจึงนับไดวา  เปนคนสงบเสง่ียม.   ดูกอนนายคามณี    นี้เปนเหตุเปน 
ปจจัยทําใหคนบางคนในโลกน้ีถึงความนับวา  เปนคนสงบเสง่ียม   เปนตน 
สงบเสง่ียมดังน้ี. 
           [๕๘๘]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีแลว นายจัณฑคามณี 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  พระธรรมเทศหา 
ของพระองค  แจมแจงยิ่งนัก  พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงยิ่งนัก. 
พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนงาย 
ของท่ีควํ่า   เปดของท่ีปด   บอกหนทางใหแกคนหลงทาง   หรอืตามประทีป 
ในที่มืดดวยหวังวา   คนมีจักษุจักเห็นรูป    ฉะน้ัน   ขาแตพระองคผูเจริญ  
ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาคเจา   กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ 
วาเปนสรณะ   ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก  
ผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะจนตลอดชีวิต   ต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
                                      จบ  จัณฑสูตรที่  ๑  
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                             อรรถกถาคามณิสังยุต 
 
                              อรรถกถาจัณฑสูตรที่  ๑  
 
           คามณิสังยุตจัณฑสูตรที่  ๑  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
           บทวา  จณฺโฑ  คามณี   ความวา  นายบานคนหนึ่ง  ที่พระธรรม 
สังคาหกเถระ  เรียกชื่อวา จัณฑะ.  ดวยบทวา  ปาตุกโรติ  ทานแสดงวา 
เขาทะเลาะก็ทะเลาะตอบ  เขาดาก็ดาตอบ  เขาประหารก็ประหารตอบ 
ชื่อวาทําใหปรากฏ.  ดวยบทวา  น ปาตุกโรติ  ทานแสดงวา  แมถูกดา 
ก็ไมทําตัวเปนขาศึกอะไร ๆ. 
                                จบ  อรรถกถาจัณฑสูตรที่  ๑ 
                 
                                ๒.  ตาลปุตตสูตร 
 
                วาดวยปญหาของนักเตนรําชื่อวาตาลบุตร 
 
           [๕๘๙]   สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระวิหาร 
เวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน  ใกลกรุงราชคฤห.  ครั้งน้ัน  พอบานนักเตนรํา 
นามวา  ตาลบุตร  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ  ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดทูลถาม 
พระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคเคยไดยินคําของ 
นักเตนรํา  ผูเปนอาจารยและปาจารยกอน ๆ กลาววา  นักเตนรําคนใด 
ทําใหคนหัวเราะ  รื่นเริง  ดวยคําจริงบาง     ทําเท็จบาง  กลางสถานเตนรํา 
กลางสถานมหรสพ  ผูนั้นเมื่อแตกกายตายไป  ยอมเขาถึงความเปนสหาย  
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แหงเทวดาผูราเริง   ในขอน้ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางไร.   พระผูมีพระ-  
ภาคเจาตรัสวา   อยาเลยนายคามณี  ขอพักขอน้ีเสียเถิด  ทานอยาถามขอน้ี 
กะเราเลย. 
           [๕๙๐]   แมครั้งท่ี  ๒ . . . . แมครั้งท่ี ๓   พอบานนักเตนรํานามวา 
ตาลบุตร  ก็ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระ- 
องคเคยไดยินคําของนักเตนรํา   ผูเปนอาจารยและปาจารยกอน ๆ    กลาววา 
นักเตนรําคนใดทําใหคนหัวเราะ    รืน่เริง    ดวยคําจริงบาง     คําเท็จบาง  
ในทามกลางสถานเตนรํา    ในทามกลางสถานมหรสพ    ผูนั้นเมื่อแตกกาย  
ตายไป  ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาผูราเริง  ในขอน้ีพระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสอยางไร. 
           [๕๙๑]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนนายคามณี   เราหาม 
ทานไมไดแลววา   อยาเลยนายคามณี   ขอพักขอน้ีเสียเถิด    ทานอยาถาม 
ขอน้ีกะเราเลย  แตเราจักพยากรณใหทาน ดูกอนนายคามณี  เม่ือกอนสัตว 
ทั้งหลายยังไมปราศจากราคะ   อันกิเลสเครื่องผูกคือราคะผูกไว   นักเตนรํา 
รวบรวมเขาไวซึ่งธรรมอันเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด     ในทามกลางสถาน 
เตนรํา   ในทามกลางสถานมหรสพ   แกสัตวเหลานั้นมากย่ิงข้ึน.   เมื่อกอน 
สัตวทั้งหลายยังไมปราศจากโทสะ    อันกิเลสเครื่องผูกคือโทสะผูกไว   นกั- 
เตนรํารวบรวมเขาไวซึ่งธรรมเปนที่ต้ังแหงโทสะ  ในทามกลางสถานเตนรํา 
ในทามกลางสถานมหรสพ     แกสัตวเหลาน้ันมากยิ่งข้ึน.     เมือ่กอนสัตว 
ทั้งหลายยังไมปราศจากโมหะ   อันกิเลสเครื่องผูกคือโมหะผูกไว   นักเตนรํา 
ยอมรวบรวมไวซึ่งธรรมอันเปนที่ต้ังแหงโมหะ     ในทามกลางสถานเตนรํา   



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 181 

ในทามกลางสถานมหรสพ     แกสัตวเหลาน้ันมากยิ่งข้ึน      นักเตนรํานั้น  
ตนเองก็มัวเมาประมาท  ต้ังอยูในความประมาท   เม่ือแตกกายตายไป  ยอม 
บังเกิดในนรกชื่อปหาสะ.     อน่ึง   ถาเขามีความเห็นอยางนี้วา   นักเตนรํา 
คนใดทําใหคนหัวเราะ   รื่นเริง   ดวยคําจริงบาง   คําเท็จบาง   ในทามกลาง 
สถานเตนรํา   ในทามกลางสถานมหรสพ   ผูนั้นเมือ่แตกกายตายไป   ยอม 
เขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชื่อปหาสะ.  ความเห็นของเขานั้นเปนความ 
เห็นผิด.  ดูกอนนายคามณี  ก็เรายอมกลาวคติสองอยางคือ นรกหรือกําเนิด 
สัตวเดียรัจฉานอยางใดอยางหน่ึง   ของบุคคลผูมีความเห็นผิด 
           [๕๙๒]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว    พอบานนัก- 
เตนรํานามวาตาลบุตร  รองไหสะอ้ืน  น้ําตาไหล  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ดูกอนนายคามณี    เราไดหามทานแลวมิใชหรือวา    อยาเลย    นายคามณี 
ขอพักขอน้ีเสียเถิด   อยาถามขอน้ีกะเราเลย. 
           คามณี.   ขาแตพระองคผูเจริญ      ขาพระองคไมไดรองไหถึงขอที่  
พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้กะขาพระองคหรอก  แตวาขาพระองคถูก 
นักเตนรําผูเปนอาจารยและปาจารยกอน ๆ   ลอลวงใหหลงสิ้นกาลนานวา 
นักเตนรําคนใดทําใหคนหัวเราะ   รื่นเริง   ดวยคําจริงบาง   คําเท็จบาง  ใน 
ทามกลางสถานมหรสพ     ผูนั้นเมื่อแตกกายตายไป    ยอมเขาถึงความเปน 
สหายของเทวดาชื่อปหาสะ.    ขาแตพระองคผูเจริญ   พระธรรมเทศนาของ 
พระองคแจมแจงยิ่งนัก   ขาแตพระองคผูเจริญ   พระธรรมเทศนาของพระ- 
องคแจมแจงยิ่งนัก   พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย 
ดุจหงายของท่ีควํ่า   เปดของท่ีปด   บอกทางแกคนหลงทางหรือตามประทีบ  
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ในที่มืดดวยหวังวา    คนมีจักษุจักเห็นรูป    ฉะน้ัน    ขาแตพระองคผูเจริญ  
ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาคเจากับทั้งพระธรรมและภิกษสงฆวาเปน 
สรณะ    ขาพระองคพึงไดบรรพชาอุปสมบท    ในสํานักของพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   นายนฏคามณีนามวาตาลบุตรไดบรรพชา   ไดอุปสมบทในสํานัก 
พระผูมีพระภาคเจาแลว  ทานพระตาลบุตรอุปสมบทไมนาน   หลีกออกจาก   
หมูอยูผูเดียว    ไมประมาท    มีความเพียร    มใีจแนวแน ฯลฯ    ก็แลทาน 
พระตาลบุตรเปนพระอรหันตองคหน่ึง  ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย. 
                                  จบ  ตาลปุตตสูตรที่  ๒ 
 
                           อรรถกถาตาลปุตตสูตรท่ี  ๒ 
 
           ในตาลปุตตสูตรที่  ๒  พึงทราบวินิฉัยดังตอไปนี้. 
           บทวา   ตาลปุตฺโต   คือเขามีชื่ออยางนั้น.   เลากันมาวา  นายบาน 
นักฟอนรําคนนั้น  มีผิวพรรณผองใสเหมือนลูกตาลสุกท่ีหลุดจากข้ัว.  ดวย 
เหตุนั้น    คนท้ังหลายจึงต้ังชื่อเขาวา    ตาลบุตร.    นายตาลบุตรผูนี้นั้น 
เขาถึงพรอมดวยอภินิหาร ( บญุเกา ) เปนบุคคลเกิดในภพสุดทาย (ไมตอง 
เกิดอีก ).   แตเพราะธรรมดาปฏิสนธิ   เอาแนนอนไมได   เหมือนทอนไม 
ที่ขวางไปในอากาศ   ฉะน้ัน   นายตาลบุตรนี้จึงบังเกิดในตระกูลนักฟอนราํ 
พอเจริญวัยก็เปนยอดทางนาฏศิลปศิลปฟอนรํา   มชีื่อกระฉอนไปท่ัวชมพู- 
ทวีป.    เขามีเกวียน   ๕๐๐   เลม     มหีญิงแมบาน  ๕๐๐  คนเปนบริวาร 
แมเขาก็มีภรรยาจํานวนเทาน้ัน    ดังน้ันเขาจึงพรอมดวยหญิง  ๑,๐๐๐  คน  
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และเกวียน  ๑,๐๐๐  เลม    อยูอาศัยนครหรือนิคมใด ๆ  ประชาชนในนคร 
หรือนิคมน้ัน ๆ  พากันใหทรัพยแสนหน่ึงแกเขากอนทีเดียว. เมื่อเขาแตงตัว 
แสดงมหรสพกําลังเลนกีฬาพรอมดวยหญิง  ๑,๐๐๐  คนอยู     ประชาชน  
ตางโยนเครื่องประดับมือเทาเปนตน   ตบรางวัลใหไมมีสิ้นสุด.   วันนั้นเขา 
แวดลอมดวยหญิง   ๑,๐๐๐  คน    เลนกีฬาในกรงุราชคฤห    เพราะมีญาณ 
แกกลา  พรอมดวยบริวารท้ังหมดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ.  
           บทวา   สจฺจาลิเกน   ไดแกดวยคําจริงบาง  ดวยคําเท็จบาง.  บทวา 
ติฏเตต  ความวา    ขอนั้นจงพักไว.    บทวา    รชนิยา    ไดแกมายากล 
แสดงลมเจือฝนพัดดายหาสีออกจากปาก   ซึ่งเปนปจจัยแหงราคะ    และนัย 
ที่ยิ่ง ๆ ข้ึนไปอยางอ่ืนซึ่งแสดงอาการท่ีประกอบดวยความยินดีในกาม. 
บทวา   ภิยฺโยโส    มตฺตาย   ไดแกโดยประมาณย่ิง.    บทวา    โทสนิยา 
ไดแกอาการที่แสดงมายากลมีการตัดมือและเทาเปนตน    ซึ่งเปนปจจัยแหง 
โทสะ.   บทวา   โมหนิยา.   ไดแกมายากลชนิดชนดิเอานํ้าทํานํ้ามัน    เอานํ้ามัน 
ทํานํ้า  อยางนี้เปนตน  ซึ่งเปนเปนปจจัยแหงโมหะ.  บทวา  ปหาโส  นาม 
นิรโยความวา  ธรรมดานรกท่ีชื่อวา  ปหาสะ  มิไดมีเปนนรกหนึ่งตางหาก 
แตเปนสวนหนึ่งของอเวจีนั่งเองท่ีพวกสัตวแตงตัวเปนนักฟอนรํา   ทําเปน 
ฟอนรําและขับรองพากันหมกไหมอยู  ทานกลาวหมายเอานรกน้ัน. ในบทวา 
นาห  ภนฺเต  เอต  โรทามิ  นี้   พึงทราบเน้ือความดวยอํานาจสกรรมกิริยา 
อยางนี้วา     ขาพระองคมิไดรองไหถึงการพยากรณของพระผูมีพระภาคเจา 
ขอน้ัน   พระเจาขา.   อนึ่ง  ในขอวา   ชนทั้งหลายปรารภถึงคนตายมีน้ําตา 
ไหลรองไหเปนตนนี้    พึงทราบวาเปนอีกโวหารหนึ่ง. 
                               จบ   อรรถกถาตาลปุตตสูตรที่  ๒  
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                                ๓.  โยธาชีวสูตร  
 
                       วาดวยปญหาของนักรบอาชีพ  
 
           [๕๙๓]  ครั้งน้ันแล  นายบานนักรบอาชีพเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคเจาถึงที่ประทับ  ฯลฯ ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคไดสดับคําของนักรบอาชีพท้ังอาจารย 
และปาจารยกอน ๆ กลาวกันอยางนี้วา  นักรบอาชพีคนใดอุตสาหะพยายาม 
ในสงคราม  คนอ่ืนฆาผูนั้นซึ่งกําลังอุตสาหะพยายามใหถึงความตาย ผูนั้น 
เมื่อตายไป  ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาสรชิต  ในขอน้ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาอยางไร  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อยาเลย 
นายบาน  ขอพักขอน้ีเสียเถิด อยาถามขอน้ีกะเราเลย  แมครั้งท่ี  ๒ ฯลฯ  
แมครั้งท่ี ๓  นายนักรบอาชีพไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแต 
พระองคผูเจริญ  ขาพระองคไดสดับคําของนักรบอาชีพท้ังอาจารยและ 
ปาจารยกอน ๆ กลาวกันอยางนี้วา  นักรบอาชีพคนใดอุตสาหะพยายาม 
ในสงคราม    คนอ่ืนฆาผูนั้นซึ่งกําลังอุตสาหะพยายามใหถึงความตาย ผูนั้น 
เมื่อตายไป  ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาสรชิต  ในขอน้ี 
พระผูมีพระภาคเจาจะตรัสวากะไร   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอน 
นายบาน เราหามทานไมไดแลววา  อยาเลยนายบาน  ของดขอนี้เสียเถิด 
อยาถามเราถึงขอน้ีเลย  แตเราจักพยากรณใหทาน  ดูกอนนายบาน  นักรบ 
อาชีพคนใดอุตสาหะพยายามในสงคราม  ผูนั้นยดึหนวงจิตกระทําไวไมดี 
ต้ังจิตไวไมดีกอนวา  สัตวเหลาน้ีจงถูกฆา  จงถูกแทง  จงขาดสูญ จงพินาศ 
หรือวาอยาไดมี  คนอ่ืนฆาผูนั้นซึ่งกําลังอุตสาหะพยายามใหถึงความตาย 
ผูนั้นเมื่อตายไป  ยอมเกิดในนรกชื่อสรชิต  ก็ถาเขามีความเห็นอยางนี้วา  
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นักรบอาชีพคนใดอุตสาหะพยายามในสงความ     คนอ่ืนฆาผูนั้นซึ่งกําลัง  
อุตสาหะพยายามใหถึงความตาย    ผูนั้นเมื่อตายไป    ยอมเขาถึงความเปน 
สหายของเทวดาเหลาสรชิต  ดังนี้ไชร ความเห็นของผูนั้นเปนความเห็นผิด 
ดูกอนนายบาน   ก็เรายอมกลาวคติ  ๒  อยาง   อยางใดอยางหนึ่ง  คือ นรก 
หรือกําเนิดสัตวเดียรัจฉานของบุคคลผูมีความเห็นผิด  
           [๕๙๔]  เม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีแลว   นายบานนักรบ 
อาชีพรองไหสอ้ืน   น้ําตาไหล   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนนายบาน 
เราไดหามทานแลวมิใชหรือวา   อยาเลยนายบาน   ของดขอน้ีเสียเถิด  อยา 
ถามเราถึงขอนี้เลย    เขาทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระองคไมได 
รองไหถึงขอที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้    กะขาพระองคหรอก   แตวา 
ขาพระองคถูกนักรบอาชพีท้ังอาจารยและปาจารยกอน ๆ  ลอลวงใหหลงสิ้น 
กาลนานวานักรบอาชีพคนใดอุตสาหะพยายามในสงความ  คนอ่ืนฆาผูนั้น 
ซึ่งกําลังอุตสาหะพยายามใหถึงความตาย       นักรบอาชีพคนน้ันเมื่อตายไป 
ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาสรชิต      ดังน้ี      ขาแตพระองค 
ผูเจริญ    พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนัก   ขาแตพระองคผูเจริญ 
พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนัก  พระผูมพีระภาคเจาทรงประกาศ 
ธรรมโดยอเนกปริยาย    ดุจหงายของท่ีควํ่า   เปดของท่ีปด   บอกทางใหแก 
คนหลงทาง  หรือสองไฟในท่ีมืดดวยหวังวา  คนมีจักษุจักไดเห็นรูป  ฉะนั้น 
ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคเจา    กับทั้งพระ- 
ธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ     ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงจํา 
ขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะจนตลอดชีวิต   ต้ังแต 
วันนี้เปนตนไป. 
                                      จบ  โยธาชีวสูตรที่  ๓  
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                           อรรถกถาโยธาชีวสูตรท่ี  ๒   
 
           ในโยธาชีวสูตรที่  ๓  พึงทราบ วินิจฉัยดังตอไปนี้. 
           บทวา  โยธาชีโว  ความวา  ผูเลี้ยงชีพดวยการรบ ( นกัรบอาชีพ) 
พระธรรมสังคาหกเถระต้ังชื่อไวอยางน้ี.  บทวา   อสฺุสหติ    วายมติ     ได 
แกทําความอุตสาหะพยายาม.  บทวา ปริยาปาเทนฺติ ไดแกใหถึงความตาย 
บทวา  ทุกฺกฏ   ไดแกทําจิตไวไมดี. บทวา  ทุปฺปณิหิต   ไดแกต้ังจิตไวไมดี 
บทวา   สรชโิต    นาม  นริโย   ความวา   แมนรกชือ่สรชิตน้ี   กม็ิไดเปน 
นรกหนึ่งตางหาก    แตเปนสวนหนึ่งของอเวจีนั่นเอง    ที่พวกนักรบอาชีพ   
ผูกสอดอาวุธ   ๕   อยาง    ถือโล   ข้ึนชางมารถเหมือนรบอยูในสนามรบ 
หมกไหมอยู  ขอน้ีทานกลาวหมายเอานรกนั้น.    
                              จบ  อรรถกถาโยธาชีวสูตรที่   ๓ 
 
                               ๔.  หตัถาโรหสูตร  
 
                        วาดวยปญหาของนายทหารชาง 
 
           [๕๙๕]    ครั้งน้ันแล นายทหารชางไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ  ฯลฯ  จนตลอดชีวิต    ต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
                                   จบ  หัตถาโรหสูตรที่  ๔  
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                               ๕.  อสัสาโรหสูตร  
 
                          วาดวยปญหาของนายทหารมา  
 
           [๕๙๖]   ครั้งน้ันแล     นายทหารมาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวน่ังอยู ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครัน้แลวไดทูล 
ถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพระองคไดสดับคํา 
ของทหารมา    ทั้งอาจารยและปาจารยกอน ๆ    พูดกันวา    ทหารมาคนใด 
อุตสาหะพยายามในสงคราม     คนอ่ืนฆาผูนั้นซึ่งกําลังอุตสาหะพยายามให 
ถึงความตาย  ทหารมาผูนั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดา 
เหลาสรชิต   ในขอน้ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวากระไร  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา    อยาเลยของดขอน้ีเสียเถิด   อยาถามเราถึงขอน้ีเลย  แมครั้งท่ี ๒ 
ฯลฯ   แมครัง้ท่ี   ๓    นายทหารมาไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแต 
พระองคผเจริญ    ขาพระองคไดสดับคําของทหารมาท้ังอาจารยและปาจารย 
คนกอน ๆ  พูดกันวา  ทหารมาคนใดอุตสาหะพยายามในสงคราม  คนอ่ืน 
ฆาผูนั้นเมื่อตายไป    ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาสรชิต   ใน 
ขอน้ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวากระไร    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    แนะ 
นาย   เราหามไมไดแนแลววา   อยาเลยนาย   ของดขอน้ีเสียเถิด  อยาถาม 
เราถึงขอน้ีเลย แตเราจักพยากรณใหทาน   แนะนาย   ทหารมาคนใดอุตสาหะ 
พยายามในสงคราม   ผูนั้นยึดหนวงจิตกระทําไวไมดี   ต้ังจิตไวไมดีกอนวา 
สัตวเหลาน้ีจงถูกฆา    จงถูกแทง    จงขาดสูญ   จงพินาศ   หรือวา   จงอยา 
มีคนอ่ืนฆาผูนั้นซึ่งกําลังอุตสาหะพยายามใหถึงความตาย      ทหารมาผูนั้น 
เมื่อตายไป ยอมบังเกิดในนรกชื่อสรชติ อน่ึง ถาเขามีความเห็นวา ทหารมา  
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คนใดอุตสาหะพยายามในสงคราม   คนอ่ืนฆาผูนั้นซึ่งกําลังอุตสาหะพยายาม  
ใหถึงความตาย    ทหารมาผูนั้นเมื่อตายไป   ยอมเขาถึงความเปนสหายของ 
เทวดาเหลาสรชิต  ดังน้ี ไซร  ความเห็นของเขาน้ันเปนความเห็นผิด   แนะ. 
นาย  ก็เรากลาวคติ  ๒   อยาง   อยางใดอยางหน่ึง   คือ   นรกหรือกําเนิด  
สัตวเดียรัจฉาน   ของบุคคลผูมีความเห็นผิด. 
           [๕๙๗]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีแลว    นายทหารมา 
รองไห  น้ําตาไหล   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา แนะนาย  เราไดหามทาน 
อยางนี้แลวมิใชหรือวา   อยาเลยนาย    ของดขอน้ีเสียเถิด    อยาถามเราถึง 
ขอน้ีเลย   เขาทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคมิไดรองไหถึงขอที่ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะขาพระองคหรือก็    แตวาขาพระองคถูกทหารมา 
ทั้งอาจารยและปาจารยกอน ๆ  ลวงใหหลงสิ้นกาลนานวา ทหารมาคนใด 
อุตสาหะพยายามในสงคราม  คนอ่ืนฆาผูนั้นซึ่งกําลังอุตสาหะพยายามใหถึง 
ความตาย   ทหารมาผูนั้นเมื่อตายไป   ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดา 
เหลาสรชิต   ขาแตพระองคผูเจริญ   พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจง 
นัก     ขาแตพระองคผูเจริญ      พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนัก 
พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย   ดุจหงายของท่ีควํ่า 
เปดของท่ีปด   บอกทางใหแกคนหลงทาง    หรือสองไฟในท่ีมิดดวยหวังวา 
คนมีจักษุจักไดเห็นรูป  ฉะนั้น  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคนี้ขอถาม 
พระผูมีพระภาคเจากับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมี- 
พระภาคเจาโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปน 
สรณะ  จนตลอดชีวิต  ต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
                                   จบ  อัสสาโรหสูตรที่  ๕  
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อรรถกถาหัตถาโรหสูตรที่ ๔ และ อัสสาโรหสูตรท่ี  ๕  
 
                   แมในสูตรที่  ๔  และสูตรที่  ๕  ก็นัยนีเ้หมือนกัน.  
                                 จบ  อรรถกถาสูตรที่   ๔ - ๕ 
                                          
                                       ๖.  ภูมกสูตร  
 
       วาดวยผูทําอกุศลกรรมบถ  ๑๐  ยอมเขาถึงอบาย 
 
           [๕๙๘]  สมยัหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  ปาวาริก- 
อัมพวัน  ใกลเมืองนาฬันทา   ครั้งน้ันแล   นายบานนามวาอสิพันธกบุตร 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ     ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา 
แลว นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครัน้แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ      พวกพราหมณชาวปจฉาภูมิ      มีคณโฑนํ้าติดตัว 
ประดับพวงมาลัยสาหรายอาบน้ําทุกเชาเย็น บําเรอไฟ พราหมณเหลาน้ัน 
ชื่อวายังสัตวที่ตายทํากาละแลวใหฟนข้ึนมา   ใหรูสึกตัว    จูงใหข้ึนสวรรค 
ขาแตพระองคผูเจริญ      ก็พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตสัมมาสัม- 
พุทธเจา    สามารถการทําใหสัตวโลกทั้งหมด    เม่ือตายไป   พึงเขาถึงสุคติ 
โลกสวรรคไดหรือ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดกูอนนายคามณี   ถาอยาง 
นั้น   เราจักยอนถามทานในขอน้ี   ปญหาควรแกทานดวยประการใด  ทาน 
พึงพยากรณปญหาขอนั้นดวยประการนั้น    ทานจะสําคัญความขอน้ันเปน 
ไฉน    บรุุษในโลกนี้ฆาสัตว    ลักทรัพย    ประพฤติผิดในกาม    พูดเท็จ 
พูดสอเสียด   พูดคําหยาบ   พูดเพอเจอ  มากไปดวยอภิชฌา  มีจิตพยาบาท  
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มีความเห็นผิด   หมูมหาชนมาประชุมกันแลว   พึงสวดวิงวอน   สรรเสรญิ 
ประนมมือเดินเวียนรอบผูนั้นวา   คือบุรุษน้ีเมื่อตายไป   จงเขาถึงสุคติโลก 
สวรรค  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  บุรุษนัน้เมื่อตายไป  พึงเขาถึง 
สุคติโลกสวรรคเพราะเหตุการสวดวิงวอน   เพราะเหตุการสรรเสริญ  หรือ 
เพราะเหตุการประนมมือเดินเวียนรอบดังน้ี หรือ.  
           คา.   ไมใชอยางนั้น   พระเจาขา. 
           [๕๙๙]   พ.  ดูกอนนายคามณี  เปรียบเหมือนบุรุษโยนหนิกอน 
หนาใหญลงในหวงน้ําลึก      หมูมหาชนพึงมาประชุมกันแลวสวดวิงวอน 
สรรเสริญ      ประนมมือเดินเวียนรอบหินนั้นวา     ขอจงโผลข้ึนเกิดทาน 
กอนหิน ขอจงลอยข้ึนเถิดทานกอนหิน   ขอจงข้ึนบกเถิดทานกอนหินทาน 
จะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  กอนหินนั้นพึงโผลข้ึน  พึงลอยข้ึน   หรือ 
พึงข้ึนบก   เพราะเหตุการสวดวิงวอน     สรรเสรญิ    ประณมมือเดินเวียน 
รอบของหมูมหาชนบางหรือ. 
           คา.  ไมใชอยางนั้น   พระเจาขา. 
           พ.  ดกูอนนายคามณี     ฉันนัน้เหมือนกัน     บุรุษคนใดฆาสัตว 
ลักทรัพย  ประพฤติผิดในกาม   พูดเท็จ   พูดสอเสียด   พูดคําหยาบ   พูด 
เพอเจอ   มากไปดวยอภิชฌา   มีจิตพยาบาท   มีความเห็นผิด   หมูมหาชน 
พึงมาประชุมกันแลวสวดวิงวอน     สรรเสริญ     ประนมมือเดินเวียนรอบ 
บุรุษน้ันวา  ขอบุรุษน้ีเมื่อตายไป  จงเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ก็จริง  แตบุรุษ 
นั้นเมื่อตาย   พึงเขาถึงอบาย   ทุคติ   วินิบาต   นรก.  
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      วาดวยผูเวนจากอกุศลกรรมบถ  ๑๐  ยอมเขาถึงสวรรค 
 
           [๖๐๐]  ดูกอนนายคามณี     ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  
บุรุษในโลกนี้เวนจากปาณาติบาต  อทินนาทาน  กาเมสุมิจฉาจาร  มุสาวาท 
ปสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ ไมมากไปดวยอภิชฌา มีจิตไมพยาบาท 
มีความเห็นชอบ   หมูมหาชนพึงมาประชุมกันแลวสวดวิงวอน   สรรเสรญิ 
ประนมมือเดินเวียนรอบบุรุษน้ันวา   ขอบุรุษน้ีเมื่อตายไป   จงเขาถึงอบาย 
ทุคติ วินิบาต นรก ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  บุรุษนัน้เมื่อตายไป 
พึงเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินบิาต   นรก  เพราะเหตุการสวดวิงวอน   สรรเสรญิ 
หรือเพราะเหตุการประนมมือเดินเวียนรอบของหมูมหาชนบางหรือ. 
           คา.  ไมใชอยางนั้น   พระเจาขา. 
           [๖๐๑]   พ.   ดกูอนนายคามณี    เปรียบเหมือนบุรุษลงยังหวงน้ํา 
ลึกแลว   พึงทุบหมอเนยใสหรือหมอนํ้ามัน   กอนกรวดหรือกอนหินที่มีอยู 
ในหมอนั้น     พึงจมลง     เนยใสหรือน้ํามันที่มีอยูในหมอนั้นพึงลอยข้ึน 
หมูมหาชนพึงมาประชุมกันแลวสวดวิงวอน    สรรเสริญ    ประนมมือเดิน 
เวียนรอบเนยใสหรือนํ้ามันนั้นวา     ขอจงจมลงเถิดทานเนยใสและนํ้ามัน 
ขอจงดําลงเถิดทานเนยใสและนํ้ามัน       ขอจงลงภายใตเถิดทานเนยใสและ 
น้ํามัน   ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   เนยใสและนํ้ามันนั้นพึงจมลง 
พึงดําลง   พึงลงภายใต    เพราะเหตุแหงการสวดวิงวอน   สรรเสริญ   หรือ 
เพราะเหตุการประนมมือเดินเวียนรอบของหมูมหาชนบางหรือ. 
           คา.  ไมใชอยางนั้น   พระเจาขา.  
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           พ.  ดกูอนนายคามณี   ฉันนั้นเหมือนกัน   บุรุษใดเวนจากปาณา- 
ติบาต    อทินนาทาน   กาเมสุมิจฉาจาร   มุสาวาท   ปสุณาวาจา   ผรุสวาจา 
สัมผัปปลาปะ   ไมมากไปดวยอภิชฌา   มีจิตไมพยาบาท   มีความเห็นชอบ 
หมูมหาชนจะพากันมาประชุมแลวสวดวิงวอน  สรรเสริญ  ประนมมือเดิน 
เวียนรอบบุรุษน้ันวา   ขอบุรุษน้ีเมื่อตายไป   จงเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  
นรก   ก็จริง   แตบุรุษน้ันเม่ือตายไปพึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค. 
           [๖๐๒]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว  นายบานนามวา 
อสิพันธกบุตรไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ 
พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ พระธรรม 
เทศนาของพระองคแจมแจงนัก   พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศธรรมโดย 
อเนกปริยาย  ดุจหงายของที่ควํ่า  เปดของท่ีปด  บอกทางใหแกคนหลงทาง 
หรือสองไฟในท่ีมืดดวยหวังวา  คนมีจักษุจักเห็นรูป  ฉะนั้น  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ     ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาคเจากับทั้งพระธรรมและภิกษุ  
สงฆวาเปนสรณะ    ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงจําขาพระองค  วาเปน 
อุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะจนตลอดชีวิต   ต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
                                         จบ  ภูมกสูตรที่  ๖ 
 
                                 อรรถกถาภูมกสูตรท่ี  ๖  
 
           ในภูมกสูตรที่ ๖   พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
           บทวา ปจฺฉาภูมกา   แปลวา  ชาวปจฉาภูมิ.   บทวา กามณฺฑลุกา 
แปลวา มีคณโฑนํ้าประจําตัว.   บทวา  เสวาลมาลิกา ความวา เชาข้ึนก็เอา 
สาหรายบาง   ดอกอุบลเปนตนบาง  จากนํ้าทําเปนพวงมาลัยประดับ  เพ่ือให  
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รูวาเปนผูบริสุทธิ์ดวยนํ้า  บทวา   อุทโกโรหกา   แปลวา   อาบน้ําเชาเย็น  
บทวา  อุยฺยาเปนฺติ     แปลวา ใหเปนข้ึน.    บทวา  สัฺาเปนฺติ  แปลวา 
ใหรูชอบ.   บทวา สคฺค นาม โอกฺกาเปนฺติ   ความวา  ยืนหอมลอมชวนให  
เขาไปยังสวรรควา ไปพรหมโลกเถิด ทานผูเจริญ.  บทวา อนุปริสกฺเกยฺย 
แปลวา   เดินเวียนรอบ.   บทวา   อุมมฺชฺุช   แปลวา   จงผุดข้ึนเถิด    บทวา 
ถลมุปฺลว  แปลวา  จงข้ึนบกเถิด.  บทวา  ตตฺร  ยสฺส  ความวา กอนกรวด 
หรือกระเบื้องใดพึงมีในหมอนั้น.  บทวา  สกฺขรา  วา  กลา  วา  แปลวา 
กอนกรวดหรือกระเบื้อง.  บทวา สา อโธคามี อสฺส ความวา กอนกรวด 
หรือกระเบื้องนั้น  พึงจมลง  คือพึงไปขางลาง.   บทวา  อโธ  คจฺฉ  แปลวา 
จงไปขางลาง. 
                                จบ  อรรถกถาภูมกสูตรที่  ๖ 
 
                                ๗.  เทศนาสูตร 
 
             วาดวยการแสดงธรรมเปรียบดวยนา  ๓ ชนิด 
 
           [๖๐๓]  สมัยหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ปาวาริก- 
อัมพวัน  ใกลเมืองนาฬันทา  ครั้งน้ันนายบานนามวาอสิพันธกบุตร เขาไป 
เฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ    ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง 
ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง    ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแต 
พระองคผูเจริญ    พระผูมีพระภาคเจาทรงเกื้อกูลอนุเคราะหสัตวทั่วหนาอยู 
มิใชหรือ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   อยางนั้นนายคามณี    ตถาคต 
เกื้อกูลอนุเคราะหสัตวทั่วหนาอยู.  
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           คา.   ขาแตพระองคผูเจริญ   ก็เม่ือเชนนั้น    เพราะเหตุไรพระผูมี- 
พระภาคเจาจึงทรงแสดงธรรมโดยเคารพแกคนบางพวก ไมทรงแสดงธรรม  
โดยเคารพเหมือนอยางนั้นแกคนบางพวก. 
           พ.  ดกูอนนายคามณี    ถาอยางนั้นเราจักทวนถามทานถึงในขอน้ี 
ปญหาควรแกทานดวยประการใด   ทานพึงพยากรณปญหานั้นดวยประการ 
นั้น  ดูกอนนายคามณี ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  นาของคฤหบดี 
ชาวนาในโลกนี้มีอยู  ๓ ชนิด คือ  ชนิดหน่ึงเปนนาดี  ชนิดหน่ึงเปนนา 
ปานกลาง   ชนิดหน่ึงเปนนาเลวมีดินแข็ง  เค็ม  พ้ืนดินเลว  ทานจะสําคัญ 
ความขอน้ันเห็นไฉน คฤหบดีชาวนาตองการจะหวานพืช  จะพึงหวานในนา 
ไหนกอนเลา. 
           คา.  คฤหบดีชาวนาตองการจะหวานพืช  พึงหวานพืชในนาดีกอน 
ครั้นหวานในนาน้ันแลว  พึงหวานในนาปานกลาง  ครั้นหวานในนาปาน 
กลางนั้นแลว ในนาเลวมีดินแข็ง  เค็ม  พ้ืนดินเลว   พึงหวานบางไมหวาน 
บาง   ขอนั้นเพราะเหตุไร   เพราะที่สุดจักเปนอาหารโค. 
           [๖๐๔]  พ.  ดกูอนนายคามณี    เปรียบเหมือนนาดีฉันใด   เรา  
ยอมแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน  งามในทามกลาง  งามในท่ีสุด  ประกาศ 
พรหมจรรยพรอมท้ังอรรถทั้งพยัญชนะ   บริสุทธิ ์    บริบูรณสิน้เชิง    แก  
ภิกษุและภิกษุณีของเราเหลานั้น  (กอน)  ฉันนั้น    ขอน้ันเพราะเหตุไร 
เพราะภิกษุและภิกษุณีเหลาน้ี    มีเราเปนที่พ่ึง   มีเราเปนที่เรน  มีเราเปนที่  
ตานทาน  มีเราเปนสรณะอยู  ดูกอนนายคามณี  นาเลว  มีดินแข็ง  เค็ม  
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พ้ืนดินเลวฉันใด   เรายอมแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน    งามในทามกลาง  
งามในท่ีสุด    ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถทั้งพยัญชนะ     บริสุทธิ ์
บริบูรณสิ้นเชิง   แกอัญเดียรถีย   สมณะ  พราหมณและปริพาชกของเรา. 
เหลาน้ัน  (ในท่ีสุด)  ฉันน้ัน. 
 
          วาดวยการแสดงธรรมเปรียบดวยขวดน้ํา ๓ ใบ 
 
           [๖๐๕]   ขอน้ันเพราะเหตุไร  เพราะอัญเดียรถีย  สมณะพราหมณ 
และปริพาชกจะพึงรูธรรมแมบทเดียว      ความรูของเขาน้ันพึงเปนไปเพ่ือ 
ประโยชนสขุแกเขาสิ้นกาลนาน   ดูกอนนายคามณี  บุรุษมีขวดนํ้า   ใบ 
คือ   ขวดนํ้าใบหน่ึงไมมีชอง  ใสน้ําไมได  เจาของไมใช  ใบหนึ่งไมมีชอง 
ใสน้ําได    เจาของใช    ใบหนึ่งมีชอง    ใสน้ําได     เจาของใช    ดูกอน 
นายคามณี    ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    บุรุษคนโนนตองการจะ 
กรอกน้ําใส      พึงกรอกน้ําใสในขวดไมมีชองใสน้ําไมได     เจาของไมใช 
หรือขวดนํ้าไมมีชอง  ใสน้ําได เจาของใช  หรือวาขวดนํ้าท่ีมีชอง  ใสน้ําได 
เจาของใชกอน. 
           คา.   ขาแตพระองคผูเจริญ     บุรุษคนโนนตองการจะกรอกนํ้าใส 
พึงกรอกน้ําใสในขวดนํ้าไมมีชอง  ใสน้ําไมได  เจาของไมใช  แลวพึงกรอก 
น้ําใสในขวดนํ้าไมมีชอง  ใสน้ําได   เจาของใช  แลวพึงกรอกนํ้าใสในขวด 
น้ํามีชอง   ใสน้ําได   เจาของใชบาง   ไมกรอกใสบาง   ขอน้ันเพราะเหตุไร 
เพราะที่สุดจักเปนน้ําสําหรับลางส่ิงของ.  
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           [๖๐๖]   พ.   ดกูอนนายคามณี    ขวดนํ้าไมมีชอง    ใสน้าํไมได  
เจาของไมใชฉันใด เรายอมแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง 
งานในท่ีสุด    ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถทั้งพยัญชนะ    บริสุทธิ ์  
บริบูรณสิ้นเชิง    แกภิกษุและภิกษุณีของเราเหลานั้น   ฉันนั้น    ขอน้ัน 
เพราะเหตุไร  เพราะภิกษุและภิกษุณีเหลาน้ี   มีเราเปนที่พ่ึง มีเราเปนที่เรน 
มีเราเปนที่ตานทาน  มีเราเปนสรณะอยู  ดูกอนนายคามณี ขวดน้ําไมมีชอง 
ใสน้ําได   เจาของใชฉันใดเรายอมแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน  งามใน 
ทามกลาง   งามในท่ีสุด    ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถทั้งพยัญชนะ 
บริสุทธิ์    บริบูรณสิ้นเชงิ   แกอุบาสกและอุบาสิกาของเราเหลาน้ัน   ( เปน 
ที่สอง ) ฉันนั้น ขอน้ันเพราะเหตุไร  เพราะอุบาสกอุบาสิกาเหลาน้ัน มีเรา 
เปนที่พ่ึง  มีเราเปนที่เรน  มีเราเปนที่ตานทาน  มีเราเปนสรณะอยู  ดูกอน 
นายคามณี ขวดน้ํามีชอง ใสน้ําไดทั้งเจาของใชฉันใด  เรายอมแสดงธรรม 
อันงามในเบื้องตน   งามในทามกลาง    งามในท่ีสุด     ประกาศพรหมจรรย 
พรอมท้ังอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์  บริบูรณสิ้นเชิง แกอัญเดียรถีย  สมณะ 
พราหมณ   และปริพาชกของเราเหลานั้น   (ในท่ีสดุ)   ฉันนั้น  ขอน้ัน 
เพราะเหตุไร   เพราะแมไฉนอัญเดียรถีย  สมณะ  พราหมณ และปริพาชก 
จะพึงรูทั่วถึงธรรม นั้นแมบทเดียว   ความรูนั้นก็พึงเปนไปเพ่ือประโยชนสขุ 
แกเขาสิ้นกาลนาน. 
           [๖๐๗]   เมื่อผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว      นายบานนามวา 
อสิพันธกบุตรไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา      ขาแตพระองคผูเจริญ 
พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ พระธรรม  
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เทศนาของพระองคแจมแจงนัก  พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศธรรมโดย 
อเนกปริยาย    ดุจหงายของที่ควํ่า   เปดของท่ีปด   บอกทางใหแกคนหลงทาง 
หรือสองไฟในท่ีมืดดวยหวังวา   คนมีจักษุจักเห็นรูป ได   ฉันนั้น    ขาแต   
พระองคผูเจริญ    ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคเจา    กับทัง้พระธรรม 
และภิกษุสงฆวาเปนสรณะ   ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงจําขาพระองค 
วาเปนอุบาสกผูถึงรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต    ต้ังแตวันนี้เปนตนไป  
                                      จบ  เทศนาสูตรที่  ๗ 
 
                                อรรถกถาเทศนาสูตรท่ี ๗ 
 
           ในเทศนาสูตรที่  ๗  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
           บทวา   ชงฺคล  แปลวา   เปนดนิแข็งไมออน.  บทวา  โอสร  เปน 
ดินมีเกลือเกิดเอง  (ดินเค็ม)  บทวา   ปาปภูมิ   แปลวา   เปนพ้ืนดินเลว. 
ในบทวา  มทีปา  เปนตน  มีวินิจฉัยวา   ภิกษุและภิกษุณีเหลาน้ี    ชื่อวา 
มทีปา   เพราะพวกเธอมีเรา   (ตถาคต )   เปนที่พ่ึง   เปนที่อาศัย.   ชื่อวา 
มเลณา    เพราะพวกเธอมีเราเปนที่เรน    เปนที่พักอยู.   ชื่อวา   มตาณา 
เพราะพวกเธอมีเราเปนที่ชวย    เปนทีร่ักษา.    ชื่อวา    มสรณา    เพราะ 
พวกเธอมีเราเปนสรณะ    ทําภัยใหพินาศ.   บทวา    วิหรนฺติ    ความวา 
ทําเราใหเปนท่ีพ่ึงเปนตนอยางนั้นอยู.   บทวา  โคภตฺตป  ความวา  เพราะ 
ไมมีผลาหารคือ  ขาวเปลือก จึงเกี่ยว ( ขาวท่ีหวานในนาเลว ) มดัเปนฟอนๆ 
เก็บไว  โคทั้งหลายจักไดเค้ียวกินในฤดูรอน  (แลง ).  บทวา  อทุกมณิโก  
ไดแกภาชนะพิเศษที่ไดชื่ออยางนั้น     เพราะมีสายรัดขวดคาดไวที่ทอง  
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บทวา อหาริอปริหาริ  ความวา ใสน้ําไมได  นําน้ําไปไมได  ขังนํ้าไมได. 
ในพระสูตรนี้     พระผูมีพระภาคเจาตรัสการแสดงธรรมโดยเคารพ   ดวย 
ประการฉะน้ี.     ความจริงการแสดงธรรมโดยไมเคารพ     ยอมไมมี  
พระพุทธเจาทั้งหลาย ดวยวา   พระพทุธเจาท้ังหลายทรงมีความประพฤติ 
เหมือนราชสีห   ราชสีห    เมื่อจับชางพลายท่ีตกมันก็ดี   จับสัตวเล็กๆ 
กระตายและแมวเปนตนก็ดี    ยอมใชความเร็วเทากันทั้งน้ัน   ฉันใด 
พระพุทธเจาทั้งหลายก็ฉันนั้น     เมื่อทรงแสดงธรรมแกผูฟงคนเดียวก็ตาม 
ทรงแสดงแกผูฟงสองคน  มากคน  แกภิกษุบริษัท  ภิกษุณีบรษัิท  อุบาสก   
บริษัทและอุบาสิกาบริษัทก็ตาม     แกพวกเดียรถยีก็ตาม     ยอมทรงแสดง 
โดยเคารพทั้งน้ัน.    ทั้งบริษัท  ก็มีศรทัธากําหนดใจฟง    ดังนัน้การแสดง  
แกบริษัทสี่เหลาน้ัน   จึงชื่อวาแสดงโดยเคารพ. 
                               จบ  อรรถกถาเทศนาสูตรที่  ๗ 
 
                                       ๘.  อสังขาสตูร 
 
                วาดวยการฆาสัตวตองไปอบายตกนรกเปนตน 
 
           [๖๐๘]  สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ  ปาวาริก- 
อัมพวัน  ใกลเมืองนาฬันทา   ครั้งน้ันแล   นายบานนามวาอสิพันธกบุตร 
สาวกของนิครณถ   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคเจาแลว   นั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้นแลว   พระผูมี- 
พระภาคเจาไดตรัสวา   ดูกอนนายคามณี   นิครณฐนาฏบุตรแสดงธรรมแก  
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พวกสาวกอยางไร  อสิพันธกบุตรทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   นิครณฐ- 
นาฏบุตรแสดงธรรมแกพวกสาวกอยางน้ีวา  ผูที่ฆาสัตวตองไปอบายตกนรก 
ทั้งหมด   ผูทีล่ักทรัพยตองไปอบายตกนรกท้ังหมด   ผูที่ประพฤติผิดในกาม  
ตองไปอบายตกนรกท้ังหมด   ผูที่พูดเท็จตองไปอบายตกนรกทั้งหมด   กรรม 
ใด ๆ มาก  กรรมนั้น ๆ  ยอมนําบุคคลไปนิครณฐนาฏบุตรยอมแสดงธรรม 
แกพวกสาวกอยางน้ีแล   พระเจาขา. 
           [๖๐๙]   พ.   ดกูอนนายคามณี    ก็นิครณฐนาฏบุตรแสดงธรรม 
แกพวกสาวกวา   กรรมใด ๆ  มาก  กรรมนั้น ๆ  ยอมนําบุคคลไป  เมื่อเปน 
เชนนั้น  ใคร ๆ  จักไมไปอบาย   ตกนรก    ตามคําของนิครณฐนาฏบุตร 
ดูกอนนายคามณี  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   บุรุษฆาสัตวรวมท้ัง 
สมัยและไมใชสมัย   ทั้งกลางคืนและกลางวัน   สมยัที่เขาฆาสัตว  หรือสมัย 
ที่เขาไมฆาสัตว  สมัยไหนมากกวากัน. 
           คา.   ขาแตพระองคผูเจริญ    บรุุษฆาสัตวรวมท้ังสมัย และมิใชสมัย 
ทั้งกลางคืนและกลางวัน  สมัยที่เขาฆาสัตวนอยกวา  สมัยที่เขาไมไดฆาสัตว 
มากกวาพระเจาขา. 
           พ.  ดกูอนนายคามณี  ก็นิครณฐนาฏบุตรแสดงธรรมแกพวกสาวก 
วา   กรรมใด ๆ  มาก   กรรมนั้น  ๆ   ยอมนําบุคคลนั้นไป   เมื่อเปนเชนนั้น 
ใคร ๆ  จักไมไปอบาย   ตกนรก  ตามคําของนิครณฐนาฏบุตร. 
           [๖๑๐]   ดูกอนนายคามณี      ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
บุรุษลักทรัพยรวมทั้งสมัยและมิใชสมัย    ทั้งกลางวันและกลางคืน   สมัยที ่ 
เขาลักทรัพย  หรือสมัยที่เขาไมไดลักทรัพย   สมัยไหนมากกวากัน.  
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           คา.  ขาแตพระองคผูเจริญบุรุษลักทรัพยรวมทั้งสมัยและมิใชสมัย  
ทั้งกลางคืนและกลางวัน   สมัยที่เขาลักทรัพยนอยกวา  สวนสมัยที่เขามิได 
ลักทรัพยมากกวา   พระเจาขา.  
           พ.   ดกูอนนายคามณี  ก็นิครณฐนาฏบุตรแสดงธรรมแกพวกสาวก 
วา  กรรมใดๆ มาก  กรรมนั้นๆ  ยอมนําบุคคลน้ันไป   เมื่อเปนเชนนั้น 
ใครๆ จักไมไปอบาย   ตกนรก  ตามคําของนิครณฐนาฏบุตร. 
           [๖๑๑]    ดูกอนนายคามณี    ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
บุรุษประพฤติผิดในกามรวมทั้งสมัยและมิใชสมัย  ทั้งกลางคืนและกลางวัน 
สมัยที่เขาประพฤติผิดในกาม  หรือ สมัยที่เขามิไดประพฤติผิด ในกาม  สมัย  
ไหนมากกวากัน. 
           คา.   ขาแตพระองคผูเจริญ     บุรุษประพฤติผิดในกามรวมทั้งสมัย 
และมิใชสมยั   ทั้งกลางคืนและกลางวัน   สมัยที่เขาประพฤติผิดในกามนั้น 
นอยกวา   สวนสมัยที่เขามิไดประพฤติผิดในกามน้ันมากกวา   พระเจาขา 
           พ.  ดกูอนนายคามณี ก็นิครณฐนาฏบุตรแสดงธรรมแกพวกสาวก 
วา  กรรมใด ๆ   มาก กรรมนั้น.  ๆ  ยอมนําบุคคลไป เมื่อเปนเชนนั้น ใครๆ 
จักไมไปอบาย  ตกนรก  ตามคําของนิครณฐนาฏบุตร.     
           [๖๑๒]   ดูกอนนายคามณี    ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
บุรุษพูดเท็จรวมทั้งสมัยและมิใชสมยั   ทั้งกลางคืนและกลางวัน   สมัยที่เขา 
พูดเท็จ   หรอืสมัยที่เขามิไดพูดเท็จ    สมัยไหนมากกวากัน  
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           คา.   ขาแตพระองคผูเจริญ    บรุุษพูดเท็จรวมทั้งสมัยและมิใชสมัย 
ทั้งกลางคืนและกลางวัน  สมัยที่เขาพูดเท็จน้ันนอยกวา  สวนสมัยที่เขามิได 
พูดเท็จนั้นมากกวา   พระเจาขา.  
           พ.    ดูกอนนายคามณี ก็นิครณฐนาฏบุตรแสดงธรรมแกพวกสาวก 
กรรมใด ๆ มาก  กรรมนัน้ ๆ ยอมนําบุคคลน้ันไป  เมื่อเปนเชนนั้น ใครๆ 
จักไมไปอบาย  ตกนรก  ตามคําของนิครณฐนาฏบุตร. 
           [๖๑๓]  ดูกอนนายคามณี  ศาสดาบางทานในโลกนี ้ มักพูดอยางนี้ 
มักเห็นอยางนี้วา ผูฆาสัตวตองไปอบายตกนรกท้ังหมด  ผูที่ลักทรัพยตองไป 
อบายตกนรกท้ังหมด     ผูทั้งประพฤติผิดในกามตองไปอบายตกนรกท้ังหมด 
ผูที่พูดเท็จตองไปอบายตกนรกท้ังหมด. 
           [๖๑๔]  ดูกอนนายคามณี  สาวกท่ีเลื่อมใสในศาสดาน้ัน  ยอมมี 
ความคิดอยางนี้วา   ศาสดาของเรากลาวอยางนี้  เห็นอยางนี้วา   ผูที่ฆาสัตว 
ตองไปอบายตกนรกท้ังหมด   สาวกของศาสดาน้ันกลับไดความเห็นวา  สัตว 
ที่เราฆามีอยู    แมเราก็ตองไปอบาย    ตองตกนรก    เขายังไมละวาจานั้น 
ยังไมละความคิดนั้น  ยังไมสละความเห็นนั้น  ยอมต้ังอยูในนรก  เหมือน 
ถูกนํามาขังไว  ฉะนั้น  ( สาวกของศาสดาน้ันมีความคิดอยางนี้วา )   ศาสดา 
ของเรากลาวอยางนี้  เห็นอยางนี้วา ผูที่ลักทรัพยตองไปอบายตกนรกท้ังหมด 
สาวกของศาสดาน้ันกลับไดความเห็นวาทรัพยที่เราลักมีอยู   แมเราก็ตองไป 
อบาย  ตองตกนรก   เขายังไมละวาจาน้ัน   ยังไมละความคิดนั้น   ยังไมละ 
ความเห็นนั้น  ยอมต้ังอยูในนรก  เหมือนถูกนํามาขังไว  ฉะนั้น   ศาสดา 
ของเรากลาวอยางนี้     มคีวามเห็นอยางนี้วา    ผูทีป่ระพฤติผิดในกามตองไป  
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อบายตกนรกท้ังหมด   สาวกของศาสดาน้ันกลับไดความเห็นวา   กาเมสุมิจ-  
ฉาจารท่ีเราประพฤติมีอยู   แมเราตองไปอบาย    ตองตกนรก    เขายังไมละ 
วาจานั้น  ยังไมละความคิดนั้น  ยังไมสละความเห็นนั้น  ยอมต้ังอยูในนรก  
เหมือนถูกนํามาขังไว    ฉะน้ัน    ศาสดาของเรากลาวอยางนี้   มีความเห็น  
อยางนี้วา  ผูที่พูดเท็จตองไปอบายตกนรกท้ังหมด  สาวกของศาสดาน้ันกลับ 
ไดความเห็นวา   คําเท็จท่ีเราพดูมีอยู  แมเราตองไปอบาย   ตองตกนรก  เขา 
ยังไมละวาจาน้ัน  ยังไมละความคิดนั้น  ยังไมสละความเห็นนั้น  ยอมต้ังอยู 
ในนรก  เหมือนถูกนํามาขังไว  ฉะนั้น. 
 
                วาดวยพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงศีล ๕ 
 
           [๖๑๕]   ดูกอนนายคามณี    กพ็ระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
ทรงถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ    เสด็จไปดีแลว    ทรงรูแจงโลก    เปน 
สารถีผูฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา   เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย 
ทั้งหลาย  เปนผูเบิกบานแลว  เปนผูมโีชค  เสด็จอุบัติข้ึนในโลกน้ี    ตถาคต 
นั้นทรงตําหนิติเตียนปาณาติบาต     และตรัสวา    จงงดเวนจากปาณาติบาต 
ทรงตําหนิติเตียนอทินนาทานและตรัสวา   จงงดเวนจากอทินนาทาน  ทรง 
ตําหนิติเตียนกาเมสุมิจฉาจาร       และตรัสวาจงงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร 
ทรงตําหนิติเตียนมุสาวาท   และตรัสวา   จงงดเวนจากมุสาวาท   โดยอเนก  
ปริยาย    สาวกเปนผูเลื่อมใสในพระศาสดาน้ัน    ยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงตําหนิติเตียนปาณาติบาตโดยอเนกปรยิาย  และตรสั  
วา   จงงดเวนจากปาณาติบาต   ก็สัตวที่เราฆามีอยูมากมาย  ขอท่ีเราฆาสัตว  
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มากมายน้ัน  ไมมีไมงาม  เราแลพึงเดือดรอนเพราะขอน้ีเปนปจจัยแท  เรา  
จักไมไดทําบาปกรรมน้ันหามิได  เขาพิจารณาเห็นดังนี้แลว  ยอมละปาณา. 
ติบาตน้ันดวย   ยอมงดเวนจากปาณาติบาตตอไปดวย   เปนอันวาเขาละบาป 
กรรม   กาวลวงบาปกรรมไดดวยประการอยางนี้. 
           [๖๑๖]   สาวกน้ันยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา    พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงตําหนิติเตียนอทินนาทานโดยอเนกปริยาย   และตรัสวา   จงงดเวนจาก 
อทินนาทาน    ทรัพยที่เราลักมีอยูมากมาย    ขอท่ีเราลักทรัพยมากมายน้ัน 
ไมดีไมงาม  เราะแลพึงเดือดรอน  เพราะขอน้ันเปนปจจัยแท  เราจักไมไดทํา 
บาปกรรมน้ันหามิได   เขาพิจารณาเห็นดังน้ีแลว   ยอมละอทนินาทานน้ัน 
ดวย    ยอมงดเวนจากอทินนาทานตอไปดวย    เปนอันวาเขาละบาปกรรม 
กาวลวงบาปกรรมได   ดวยประการอยางนี้. 
           [๖๑๗]   สาวกน้ันยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงตําหนิติเตียนกาเมสุมิจฉาจารโดยอเนกปริยาย   และตรัสวา   จงงดเวน 
จากกาเมสุมิจฉาจาร  เราประพฤติผิดในกามมีอยูมากมาย  ขอท่ีเราประพฤติ 
ผิดในกามมากมายน้ัน   ไมดีไมงาม   เราแลพึงเดือดรอนเพราะขอน้ันเปน 
ปจจัยแท   เราจักไมไดทําบาปกรรมน้ันหามิได   เขาพิจารณาเห็นดังน้ีแลว 
ยอมละกาเมสุมิจฉาจารน้ันดวย       ยอมงดเวนจากกาเมสุมิจฉารตอไปดวย 
เปนอันวาเขาละบาปกรรม   กาวลวงบาปกรรมได  ดวยประการอยางนี้. 
           [๖๑๘]   สาวกน้ันยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา    พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงตําหนิติเตียนมุสาวาทโดยอเนกปริยาย     และตรัสวา     จงงดเวนจาก 
มุสาวาท ก็เราพูดเท็จมีอยูมากมาย ขอท่ีเราพูดเท็จมากมายน้ัน ไมดีไมงาม  
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เราแลพึงเดือดรอนเพราะขอน้ันเปนปจจัยแพ เราจักไมไดทําบาปกรรมน้ัน  
หามิได   เขาพิจารณาเห็นดังน้ีแลว   ยอมละมุสาวาทน้ันดวย    ยอมงดเวน 
จากมุสาวาทตอไปดวย    เปนอันวาเขาละบาปกรรม   กาวลวงบาปกรรมได 
ดวยประการอยางนี้. 
           [๖๑๙]  สาวกน้ันละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต  ละอทิน- 
นาทาน   งดเวนจากอทินนาทาน    ละกาเมสุมิจฉาจาร    งดเวนจากกาเม- 
สุมิจฉาจาร   ละมุสาวาท   งดเวนจากมุสาวาท   ละปสุณาวาจา   งดเวนจาก 
ปสุณาวาจา   ละผรุสวาจา   งดเวนจากผรุสวาจา   ละสัมผัปปลาปะ   งดเวน 
จากสัมผัปปลาปะ  ละอภิชฌา ไมโลภมาก ละความประทุษราย คือพยาบาท 
ไมมีจิตพยาบาท    ละความเห็นนิด    มีความเห็นชอบ    ดูกอนนายคามณี 
อริยสาวกน้ันนั่นแล  ปราศจากอภิชฌา  ปราศจากพยาบาทอยางนี้  ไมหลง 
งมงาย    มีความรูสึกตัว    มีสติ    มีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศ 
หน่ึงอยู   ทิศที่  ๒ ที ่ ๓ ที่  ๔  ก็เหมือนกัน  ตามนัยนี้   ทั้งเบ้ืองบน เบื้องลาง 
เบื้องขวาง    แผไปตลอดโลก    ทั่วสัตวทุกเหลา   ในที่ทุกสถาน    ดวยใจ 
ประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ  หาประมาณมิได ไมมีเวร 
ไมมีความเบียดเบียนอยู    ดูกอนนายคามณี   คนเปาสังขผูมีกําลัง    พึงยัง 
บุคคลใหรูแจงท้ัง  ๔  ทศิไดโดยไมยากเลย   ฉันใด    กรรมทีท่ําพอประมาณ 
อันใด  ในเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลอบรมแลวทําใหมากแลวอยางนี้  กรรม 
นั้นจะไมเหลือ   ไมต้ังอยูในรูปาพจรน้ัน   ฉันนั้นเหมือนกัน    กอนนาย 
คามณี   อริยสาวกน้ันนั่นแล   ปราศจากอภิชฌา   ปราศจากพยาบาทแลว 
อยางนี้   ไมหลงงมงาย   รูสึกตัว   มีสติ   มีใจประกอบดวยกรณุา . . .มใีจ  
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ประกอบดวยมุทิตา. . . มใีจประกอบดวยอุเบกขาแผไปตลอดทิศหน่ึงอยู  
ทิศที่  ๒ ที ่๓ ที่   ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้  ใหเบื้องบนเบ้ืองลาง เบื้องขวาง 
แผไปตลอดโลก    ทั่วสัตวทุกเหลา    ในที่ทุกสถาน    ดวยใจประกอบดวย 
อุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ  หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความ 
เบียดเบียนอยู  ดูกอนนายคามณี  คนเปาสังขผูมีกําลัง  พึงยังบุคคลใหรูแจง 
ทั้ง   ๔  ทิศ ไดโดยไมยากฉันใด  กรรมที่ทําพอประมาณในอุเบกขาเจโตวิมุตติ 
ที่บุคคลอบรมแลว   ทําใหมากแลวอยางนี้   กรรมนั้นจะไมเหลือ   ไมต้ังอยู 
ในรูปาพจรน้ัน    ฉันนั้นเหมือนกัน  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว 
นายบานนามวาอสิพันธกบุตรสาวกนิครณฐไดกราบทูล พระผูมีพระภาคเจา 
วาขาแตพระองคผูเจริญ   พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนัก  ขาแต    
พระองคผูเจริญพระธรรมเทศนาของพระองคแจมเเจงนัก ฯลฯ ขอพระผูมี- 
พระภาคเจาโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก     ผูถึงพระรัตนตรัยเปน 
สรณะ  จนตลอดชีวิต  ต้ังแตวันนี้เปนตนไป  พระเจาขา. 
                                     จบ  อสังขาสูตรที่  ๘ 
 
                      อรรถกถาอสังขาสูตรท่ี  ๘ 
 
           ในอังขาสูตรที่  ๘  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
           ดวยบทวา ย  พหุล  ย  พหุล นี้  นิครณฐยอมทําลายวาทะของตน 
ดวยตนเอง    ฉะนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสพระพุทธดํารัสวา   เอว 
สนฺเต  น โกจิ   อาปายิโก  ดังนี้เปนตน.  ก็บทกอน  ๆ  บท  ยอมเปน  
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ปจจัยแกทิฏฐิ  ฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงชี้โทษในบทเหลาน้ัน  
จึงตรัสพระพุทธดํารัสวา  อิธ   คามณิ  เอกจฺโจ  สตฺถา   เอวฺวาที     โหติ 
ดังน้ีเปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา อหปมฺห ิ ตัดบทเปน อหป  อมฺห ิ
แปลวา  แมเรา.  คําท่ีควรจะกลาว  ในบทวา  เมตฺตาสหคเตน  เปนตน 
นั้นทั้งหมด   ไดกลาวไวแลวในคัมภีรวิสุทธิมรรค     พรอมดวยภาวนานัย. 
แตบทวา  เสยฺยถาป คามณิ  พลว  สขธมฺโม  เปนตน  ในที่นี ้ ยงัไม 
มีมากอน. 
           ในบทน้ัน     ความวา      คนเปาสังขสมบูรณดวยกําลัง.  บทวา 
อปฺปกสิเรน  แปลวา  โดยไมยาก  โดยไมลําบาก.   จริงอยู  คนเปาสังข 
ที่มีกําลังนอย     เมื่อเปาสังขยอม ไมอาจใหคนรูแจงท้ัง  ๔  ทศิไดดวยเสียง 
เสียงสังขของเขาไมกระจายไปท่ัวทิศ     แตเสียงสังขของผูมีกําลัง     ยอมมี 
ประการตรงกันขาม (ดังไปทั่วทิศ)  ฉะนั้น จึงตรัสวา  พลวา.  ในบทวา 
เมตฺตาย  เจโตวิมุตฺติยา   นี้     เมื่อกลาววา  เมตตา   หมายถึงท้ังท่ีเปน 
อุปจาร   ทั้งท่ีเปนอัปปนา   แตเมื่อกลาววา   เจโตวิมุตติ   ก็หมายถึงท่ีเปน 
อัปปนาเทาน้ัน.   บทวา  ย  ปมาณกต  กมฺม  ความวา   กรรมที่ทาํพอ 
ประมาณ   เรยีกวา กามาวจร   กรรมท่ีทําหาประมาณมิได  เรียกวา  รูปาวจร 
กรรมท่ีเปนรปูาวจรน้ัน  เรียกวา  ทําหาประมาณมิได  เพราะทําขยายเกิน 
ประมาณ แผไปทุกทิศทั้งเจาะจงและไมเจาะจง. บทวา น  ต  ตตฺราวสิสฺสติ 
น ต ตตฺราวติฏติ  ความวา  กรรมที่เปนกามาวจร  ไมเหลืออยู  ไมต้ังอยู 
ในกรรมท่ีเปนรูปาวจรน้ัน.    อธิบายอยางไร.    อธิบายวา    กรรมที่เปน 
กามาวจรน้ัน    ไมอาจที่จะติดหรือต้ังอยูในระหวางแหงกรรมท่ีเปนรูปาวจร  
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และอรูปาวจรน้ัน  ไมอาจที่จะแผไปถึงกรรมท่ีเปนรูปาวจรและอรูปาวจร  
แลวยึดถือเปนโอกาสของตนต้ังอยู  ที่แท  กรรมที่เปนรูปาวจรและอรูปาวจร 
นั่นเอง   ยอมแผทับกรรมที่เปนกามาวจรเขาต้ังแทนที่     เหมือนหวงน้ําใหญ 
แผน้ําไปทีละนอยเขาต้ังแทนที่   หามวิบากของกรรมที่เปนกามาวจรน้ัน 
แลวนําเขาถึงความเปนสหายกับพรหมในสมัยนั่นแล  พรสูตรที่ดําเนินไป 
ตามอนุสนธิทีเดียว  เพราะตอนตนเริ่มดวยอํานาจกิเลส  ตอนทายถือเอา 
ดวยอํานาจพรหมวิหาร. 
                             จบ  อรรถกถาอสังขาสูตรที่  ๘ 
 
                                     ๙.  กุลสูตร 
 
         วาดวยเหตุปจจัย  ๘  อยาง  ทําใหตระกูลคับแคน 
 
           [๖๒๐]   สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในโกศล 
ชนบท   พรอมดวยภิกษุสงฆเปนอันมาก   เสด็จถงึนาฬันทคาม  ไดยินวา 
สมัยนั้น  พระผูมีพระภาคเจาประทัยอยู ณ ปาวาริกอัมพวันใกลนาฬันทคาม 
สมัยนั้นแล  ชาวนาฬันทคามมีภิกษาหาไดยาก  เลี้ยงชีวิตอยูไดโดยฝดเคือง 
เกลื่อนกลาดดวยกระดูก  ตองจับจายดวยสลาก (บตัรปนสวน) สมัยนั้นแล 
นิครณฐนาฏบุตรอาศัยอยูในนาฬันทคาม  พรอมดวยบริษัทนิครณฐเปน 
อันมาก   ครัง้น้ัน  นายบานนามวาอสิพันธกบุตร   สาวกนิครณฐ  เขาไปหา 
นิครณฐนาฏบุตรยังท่ีอยู  ไหวแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลว 
นิครณฐนาฏบุตรไดพูดกับนายคามณีอสิพันธกบุตรวา  มาเถิดนายคามณี 
จงยกวาทะแกพระสมณโคดม  กิตติศัพทอันงามของทานจักขจรไปอยางนี้วา  
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นายคามณีอสิพันธกบุตรยกวาทะแกพระสมณโคดมผูมีฤทธิ์มากอยางนี้  มี  
อานุภาพมากอยางนี้  นายคามณีถามวา  ทานผูเจริญ  ขาพเจาจะยกวาทะ 
แกพระสมณโคดมผูมีฤทธิ์มาก  มีอานุภาพมากอยางไร  นิครณฐนาฏบุตร 
กลาววา   มาเถิดทานคามณี   จงเขาไปหาพระสมณโคดม  ครั้นแลวจงกลาว 
กะพระสมณโคดมอยางนี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงสรรเสรญิความเอ็นดู  การตามรักษา  ความอนุเคราะหสกุลทั้งหลาย 
โดยอเนกปรยิายมิใชหรือ  ถาพระสมณโคดมถูกทานถามอยางน้ีแลว  ทรง 
พยากรณอยางนี้วา  อยางนั้นนายคามณี  ตถาคตสรรเสริญความเอ็นดู  การ 
ตามรักษา   ความอนุเคราะหสกุลทั้งหลาย  โดยอเนกปริยาย  ทานจงกลาว 
กะพระสมณโคดมน้ันอยางนี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  เมื่อเชนนั้นทําไม 
พระผูมีพระภาคเจากับภิกษุสงฆเปนอันมากจึงเที่ยวจาริกอยูในนาฬันทคาม 
อันเกิดทุพภิกขภัย  เลี้ยงชีวิตอยูไดโดยฝดเคือง  เกลื่อนกลาดดวยกระดูก 
ตองจับจายดวยสลากเลา   พระผูมีพระภาคาเจาทรงปฏิบัติเพ่ือตัดรอนสกุล 
เพ่ือใหสกุลเสื่อม  เพ่ือใหสกุลคับแคน  ดูกอนนายคามมี  พระสมณโคดม 
อันทานถามปญหา  ๒  เง่ือนน้ีแลว  จะไมอาจคาย  จะไมอาจกลืน  (กลืนไม 
เขาคายไมออก)  ไดเลย. 
           [๖๒๑]  นายอสิพันธกบุตรรับคํานิครณฐนาฏบุตรแลว  ลุกจาก 
อาสนะไหวนิครณฐนาฏบุตารทําประทักษิณแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว  นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงสรรเสรญิความเอ็นดู  การตามรักษา  ความอนุเคราะห  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 209 

สกุลทั้งหลาย   โดยอเนกปริยายมิใชหรือ   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  
อยางนั้น   นายคามณี  ตถาคตสรรเสริญความเอ็นดู  การตามรักษา  ความ 
อนุเคราะหสกุลทั้งหลาย   โดยอเนกปริยาย.                                  
           คา.   ขาแตพระองคผูเจริญ  เมือ่เชนนั้น  ทาํไมพระผูมีพระภาคเจา 
พรอมดวยภิกษุสงฆเปนอันมาก     จึงเท่ียวจาริกอยูในนาฬันทคามอันเกิด 
ทุพภิกขภัย  เลี้ยงชีวิตอยูไดโดยฝดเคือง  เกลื่อนกลาดดวยกระดูก  ตอง 
จับจายดวยสลากเลา    พระผูมีพระภาคเจาปฏิบัติเพ่ือตัดรอนสกุล  เพ่ือให 
สกุลเสื่อม   ปฏิบัติเพ่ือใหสกุลคับแคน. 
           [๖๒๒]    พ.   ดกูอนนายคามณี  แตภัทรกปันี้ไป  ๙๑ กปั  ที่เรา 
ระลึกได   เราไมรูสึกวาเคยเบียดเบียนสกุลไหน ๆ ดวยการถอืเอาภิกษาที่สุก 
แลวเลย   อน่ึงเลา   สกุลเหลาใดม่ังค่ัง  มีทรัพยมาก  มโีภคะมาก  มีทอง 
และเงินมาก     มีทรัพยคือเครื่องอุปกรณมาก     มทีรัพยคือขาวเปลือกมาก 
สกุลทั้งปวงนั้นเจริญข้ึนเพราะการใหทาน  เพราะสัจจะและสัญญมะ  ดกูอน 
นายคามณี     เหตุปจจัย  ๘  อยางเพ่ือความคับแคนแหงสกุลทั้งหลาย    คือ 
สกุลทั้งหลายถึงความคับแคนจากพระราชา ๑   จากโจร ๑   จากไฟ ๑  จาก 
น้ํา ๑  ทรัพยที่ฝงไวเคลื่อนจากที่ ๑ ยอมวิบัติเพราะการงานประกอบไมดี ๑ 
ทรัพยในสกลุเดิมเปนถานไฟ ๑   คนในสกุลใชจายโภคทรัพยเหลาน้ันฟุม- 
เฟอย    ใหพินาศสูญหายไป ๑  ความไมเที่ยงเปนท่ี  ๘   ดูกอนนายคามณี 
เหตุปจจัย  ๘  อยางเหลานี้แล  เพ่ือความคับแคนของสกุลท้ังหลาย  เมื่อเหตุ 
ปจจัย ๘ อยางเหลาน้ีมีอยู     ผูใดพึงวาเราอยางนี้วา     พระผูมีพระภาคเจา  
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ปฏิบัติเพ่ือใหสกุลขาดสูญ   เพ่ือใหสกุลเสื่อม   เพ่ือใหสกุลคับแคน  ดังนี้ 
ผูนั้นยังไมละวาจานั้น  ยังไมละความคิดนั้น  ยังไมสละทิฏฐินั้น  ตองดิ่งลง 
ในนรกแนแท.  
           เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว   นายคามณีอสิพันธกบุตร 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ  พระธรรมเทศนา 
ของพระองคแจมแจงนัก     ขาแตพระองคผูเจริญ      พระธรรมเทศนาของ 
พระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงจําขาพระองควา 
เปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะจนตลอดชีวิต    ต้ังแตวันนี้เปนตน 
ไปเถิด  พระเจาขา. 
                                           จบ  กลุสูตรที่  ๘ 
 
                                  อรรถกถากุลสูตรท่ี  ๙ 
 
           ในกุลสูตรที่  ๙  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
           บทวา   ทุพฺภิกฺขา  แปลวา  มีภิกษาหาไดยาก.  บทวา  ทวฺีหิติกา 
ความวา มีความเปนอยูเปนไปอยางนี้วา พวกเราจักมีชีวิตอยูไดหรือไมหนอ. 
ปาฐะวา   ทุหิติกา   ดังน้ีก็มี   เนื้อความก็อยางนี้แหละ   ชื่อวา   ทุหิติกา 
ในขอวาเปนอยูลําบาก  นีเ้พราะไมอาจประกอบการงานอะไร ๆ  ไดสะดวก 
ชื่อวา เสตฏ ิกา  เพราะมีกระดูกของคนที่ตายในที่นั้น ๆ ขาวเกลื่อนกลาด. 
บทวา  สลากวุตฺตา  ไดแกมีชีวิตอยูไดเพียงใชสลาก  (บัตรปนสวน) คือ 
ความเปนอยูในนาฬันคามน้ัน  เพียงใชสลากเทาน้ัน  อธิบายวา  ใหเกิดผล.  
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บทวา อุคฺคิลิตุ  ความวา เมื่อพระสมณโคดมไมอาจกลาวแกเง่ือนท้ังสองได 
ชื่อวาไมอาจคายคือนําออกนอก.   บทวา   โอคิลิตุ   ความวา   เมื่อทรงเห็น 
โทษของคําถามแลวไมอาจนําเขาไป   ชื่อวาไมอาจกลืนคือใหเขาไปภายใน.  
           พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสวา  อิโต  โส คามณิ  เอกนวุโต 
กปฺโป  เทาน้ัน   ก็ทรงระลึกไป   ๑  กปั  ชั่วเวลาที่ลมหายใจออกจากจมูก 
แลวยังไมกลับเขาไป เพ่ือกําหนดรูวา ในตระกูลที่เคยถูกเบียดเบียนดวยการ 
ใหภิกษาที่สุกแลว มีบางไหมหนอถึงอยางน้ัน  ก็มิไดทรงเห็นแมแตรายเดียว   
จึงตรัสพระพุทธพจนเปนตนวา  อิโต โส คามณิ  ดงัน้ี.  บัดนี ้ เมื่อตรัส 
อานิสงสของทานเปนตน   จึงทรงเริ่มพระธรรมเทศนาวา   อถโข    ยานิ 
ตินิ กุลานิ อทฺธานิ ดังน้ี.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ทานสมฺภตูานิ 
แปลวา    เปนพรอมคือบังเกิดเพราะการใหทาน.   แมในบททั้งสองท่ีเหลือ 
ก็นัยนี้เหมือนกัน.  ก็ในบทน้ี   ความเปนคนพูดจริง  ชื่อสัจจะ  ศลีที่เหลือ 
ชื่อ สัญญมะ.  บทวา  วิกริติ  ความวา เมื่อไดแตใชโดยไมประกอบการงาน 
ยอมทําทรัพยใหกระจุยกระจาย.  บทวา  วิธมติ  ความวา  ยอมใหพินาศ 
เหมือนจุดไฟเผา.  บทวา  วิทฺธเสติ  ความวา  ใหพินาศ  คือเปนของเท่ียง 
คงที่หามิได  หรือทรัพยที่ใชเวลาเปนอันมากเก็บรวบรวมไว  อันตรธาน 
ไปชั่วขณะเทาน้ัน  เพราะมีแลวไมมี. 
                                    จบ  อรรถกถากุลสูตรที่  ๙  
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                                 ๑๐.  มณิจูฬกสูตร  
 
            วาดวยทองและเงินไมสมควรแกสมณศากยบุตร 
 
          [๖๒๓]  สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหาร  
เวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน   ใกลกรุงราชคฤห.    ก็สมัยนั้นแล    เมื่อราช 
บริษัทนั่งประชุมกันในพระราชวังสนทนากันวา       ทองและเงินยอมควร 
แกสมณศากยบุตร    สมณศากยบุตรยอมยินดีทองสละเงิน    ยอมรับทอง 
และเงิน. 
           [๖๒๔]  ก็สมัยนัน้แล  นายบานนามวามณิจูฬกะนั่งอยูในบริษัท 
นั้น  นายบาน นามวามณิจูฬกะไดกลาวกะบริษัทนั้นวา  ทานผูเจริญยอมไม 
กลาวอยางนี้  ทองและเงินไมควรแกสมณศากยบุตร สมณศากยบุตรยอมไม 
ยินดีทองและเงิน  ยอมไมรับทองและเงิน  สมณศากยบุตรหามแกวและทอง 
ปราศจากทองและเงิน  นายบานมณิจูฬกะไมอาจใหบริษัทนั้นยินยอมได. 
           [๖๒๕]   ครั้งน้ัน นายบานมณิจูฬกะจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค- 
เจาถึงท่ีประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว   นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขาง 
หน่ึง    ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ 
เมื่อราชบริษัทนั่งประชุมกันในพระราชวังสนทนากันวา        ทองและเงิน 
ยอมควรแกสมณศากยบุตร     สมณศากยบุตรยอมยินดีทองและเงิน    เม่ือ 
ราชบริษัทกลาวอยางนี้    ขาพระองคไดกลาวกะบริษัทนั้นวา   ทานผูเจริญ 
อยาไดกลาวอยางนี้      ทองและเงินยอมไมควรแกสมณศากยบุตร    สมณ- 
ศากยบุตรยอมไมยินดีทองและเงิน  ยอมไมรับทองและเงิน สมณศากยบุตร  
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หามแกวและทอง ปราศจากทองและเงิน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค  
ไมอาจใหบริษัทนั้นยินยอมได     เมื่อขาพระองคพยากรณอยางนี้    เปนอัน 
กลาวตามคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว  จะไมกลาวตูพระผูมีพระภาคเจา 
ดวยคําไมจริง    และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม     และสหธรรมิกไร ๆ 
คลอยตามวาทะ  จะไมถึงฐานะอันวิญูชนพึงติเตียนไดแลหรอื  พระเจาขา. 
           [๖๒๖]   พระผูมีพระภาค จาตรัสวา  ดีละ  นายคามณี   เมื่อทาน 
พยากรณอยางนี้   เปนอันกลาวตามคําที่เรากลาวแลว  ไมกลาวตูเราดวยคํา 
ไมจริง   และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม    และสหธรรมิกไร ๆ   คลอย 
ตามวาทะ    จะไมถึงฐานะอันวิญูชนพึงติเตียนได.   เพราะวาทองและเงิน 
ไมควรแกสมณศากยบุตร   สมณศากยบุตรยอมไมยินดีทองและเงิน   สมณ 
ศากยบุตรหามแกวและทอง     ปราศจากทองและเงิน.      ดูกอนนายคามณี 
ทองและเงินควรแกผูใด    เบญจกามคุณก็ควรแกผูนั้น    เบญจกามคุณควร 
แกผูใด   ทองและเงินก็ควรแกผูนั้น   ดูกอนนายคามณีทานพึงทรงจําความ 
ที่ควรแกเบญจกามคุณน้ันโดยสวนเดียววา  ไมใชธรรมของสมณะ   ไมใช 
ธรรมของศากยบุตร อน่ึงเลา   เรากลาวอยางนี้วา    ผูตองการหญาพึงแสวง 
หาหญา     ผูตองการไมพึงแสวงหาไม    ผูตองการเกวียนพึงแสวงหาเกวียน 
ผูตองการบุรุษพึงแสวงหาบุรุษ    เรามิไดกลาววา    สมณศากยบุตรพึงยินดี 
พึงแสวงหาทองและเงินโดยปริยายอะไรเลย. 
                                      จบ  มณิจูฬกสตูรที่ ๑๐  
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                               อรรถกถามณิจูฬกสูตรท่ี  ๑๐ 
 
          ในมณิจูฬกสูตรที่  ๑๐  พึงทราบวินิจฉัย   ดงัตอไปนี้.  
          บทวา  ต  ปริส  เอตทโวจ   ความวา  ไดยินวา  นายบานนามวา 
มณิจูฬกะนั้นไดมีความคิดวา   กุลบุตรทั้งหลายเมื่อบวช   ยอมละบุตรและ 
ภรรยา   ทองและเงินกอนแลวจึงบวช   แลเขาเหลานั้นครั้นละแลวบวช  จึง 
ไมอาจรับทองและเงินนั้นได.   นายบานน้ันมีความยึดถือเปนพิเศษ   จึงได 
กลาวคําเปนตนวา  มา  อยฺยา   ดังน้ี.   บทวา.   เอกเสเนต   ความวา 
ทานพึงทรงจําความท่ีควรแกกามคุณหาน้ัน  โดยสวนเดียววา  ไมใชธรรม. 
ของสมณะ ไมใชธรรมของศากยบุตร. บทวา ติณ  ไดแกหญามุงเสนาสนะ. 
บทวา  ปริเยสิตพฺพ  ความวา  เมื่อเรือนท่ีมุงดวยหญา  หรือมุงดวยอิฐพัง 
พึงไปยังสํานักของผูที่ทําเรือนน้ัน   บอกวา   เสนาสนะท่ีทานทํา   ฝนรั่ว. 
เราไมอาจอยูในเสนาสนะน้ันได.  มนษุยทั้งหลายเมื่อทําไดก็จักทําให  เมื่อ 
ทําไมไดก็จักบอกวา   พวกทานจงหานายชางใหทํา  พวกเราจักใหสัญญากะ 
นายชางเหลานั้น   ครั้นใหนายชางที่บอกไวอยางนั้นทําเสร็จแจว    พึงบอก 
แกมนุษยเหลาน้ัน     พวกมนุษยจักใหคาจางแกพวกนายชาง.        ถาไมมี 
เจาของท่ีอยูอาศัย   ภิกษุผูประพฤติภิกขาจารวัตร   ควรบอกแมแกคนอ่ืน ๆ 
ใหทํา.   บทวา   ปริเยสิตพฺพ   ตรัสหมายขอความดังน้ี.    บทวา   ทารุ 
ความวา   เมื่อไมกลอนหลังคาเปนตนในเสนาสนะพัง   พึงแสวงหาไมเพ่ือ 
ซอมแซมส่ิงน้ัน.   บทวา  สกฏ ไดแกเกวียนชั่วคราวเทาน้ัน  ทําใหแปลก 
จากของคฤหัสถ   มิใชแตเกวียนอยางเดียวเทาน้ัน   แมอุปกรณอ่ืน ๆ มีมีด  
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ขวานและจอบเปนตน    ก็ควรแสวงหาอยางนี้.    บทวา    ปุริโส   ความวา 
ควรแสวงหาคนมาชวยงาน   คือ   พูดกะคนใดคนหน่ึงวา  ทานจักชวยงาน  
ไดไหม  เมื่อเขาบอกวา  กระผมจักชวยขอรับควรใหเขาทําส่ิงที่ตองการวา 
ทานจงทําส่ิงนี้ ๆ.  บทวา น  เตฺววาห คามณิ  เกนจิ  ปริยาเยน   ความวา 
แตเรามิไดกลาวถึงทองและเงิน   วาสมณศากยบุตรพึงแสวงหา    ดวยเหตุ 
อะไร ๆ  เลย. 
                              จบ  อรรถกถามณิจูฬกสูตรที่ ๑๐ 
 
                                ๑๑.  คันธภกสูตร  
 
                        วาดวยเหตุเกิดและดับแหงทุกข 
 
           [๖๒๗]   สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ อุรุเวลกัปปะ 
นิคมของมัลลกษัตริย   ในมัลลรัฐ.  ครั้งน้ันแล  นายบานนามวา  คันธภกะ 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ     ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา 
แลว นั่งอยู  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา 
วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคขอประทานพระวโรกาส  ขอพระผูมี  
พระภาคเจาโปรดทรงแสดงเหตุเกิดและเหตุดับแหงทุกขแกขาพระองคเถิด 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดูกอนนายคามณี     ก็เราพึงปรารภอดีตกาล 
แสดงเหตุเกิดและเหตุดับแหงทุกขแกทานวา      ในอดีตกาลไดมีแลวอยางนี้  
ความสงสัย     ความเคลือบแคลงในขอน้ันจะพึงมีแกทาน      ถาเราปรารภ 
อนาคตกาลแสดงเหตุเกิดและเหตุดับแหงทุกขแกทานวา   ในอนาคตกาลจัก 
มีอยางนี้    แมในขอน้ัน   ความสงสัย     ความเคลือบแคลง   จะพึงมีแกทาน  
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อน่ึงเลา    เรานั่งอยู   ณ  ที่นี้แหละ    จักแสดงเหตุเกิดและเหตุดับแหงทุกข 
แกทาน ซึ่งน่ังอยูที่นี้เหมือนกัน ทานจงพึงคําน้ัน  จงใสใจใหดีเราจักกลาว  
นายคันธภกคามณีทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว      พระผูมีพระภาคเจาได 
ตรัสพระดํารัสนี้วา   ดูกอนนายคามณี   ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
ความโศก   ความร่ําไร  ความทุกข  โทมนัสและอุปายาส  พึงเกิดข้ึนแกทาน 
เพราะหมูมนุษยในอุรุเวลกัปปนิคมตาย   ถูกจองจํา   เสื่อมทรัพย   หรือถูก 
ติเตียน   มีแกทานหรือ. 
           คา.   มีอยู    พระเจาขา  ที่ความโศก  ความร่ําไร   ความทุกขโทมนัส 
และอุปายาส   พึงเกิดมีแกขาพระองค   เพราะหมูมนุษยในอุรุเวลกัปปนิคม 
ตาย   ถกูจองจํา   เสื่อมทรัพย   หรือถูกติเตียน. 
           พ.  ดกูอนนายคามณี  ก็ความโศก  ความร่ําไร  ความทุกข โทมนัส 
และอุปายาส  ไมพึงเกิดข้ึนแกทาน  เพราะหมูมนุษยในอุรุเวลกปัปนิคมตาย 
ถูกจองจํา   เสื่อมทรัพยหรือถูกติเตียน   มีอยูแกทานหรือ. 
           คา.  มีอยู  พระเจาขา  ที่ความโศก  ความร่ําไร  ความทุกข  โทมนัส 
และอุปายาส   ไมพึงเกิดมีแกขาพระองค   เพราะหมูมนุษย   ในอุรุเวลกัปป 
นิคมตาย   ถกูจองจํา   เสื่อมทรัพยหรือถูกติเตียน. 
           พ.   ดกูอนนายคามณี    อะไรเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหความโศก 
ความร่ําไร   ความทุกข   โทมนัสและอุปายาส   พึงเกิดข้ึนแกทาน    เพราะ 
หมูมนุษยชาวอุรุเวลกัปปนิคมบางพวกตาย    ถูกจองจํา    เส่ือมทรัพยหรือ 
ถูกติเตียน  กห็รือวาอะไรเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหความโศก  ความร่ําไร 
ความทุกขโทมนัสและอุปายาส   ไมพึงเกิดข้ึนแกทาน  เพราะหมูมนุษยชาว 
อุรุเวลกัปปนิคมบางพวกาตาย   ถกูจองจํา   เสื่อมทรัพยหรือถูกติเตียน.  
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           คา.   ขาแตพระองคผูเจริญ    ความโศก    ความร่ําไร    ความทุกข 
โทมนัสและอุปายาส    พึงเกิดข้ึนแกขาพระองค    เพราะหมูมนุษยชาวอุรุ-  
เวลกัปปนิคมเหลาใดตาย   ถูกจองจํา  เสื่อมทรัพยหรือเพราะถูกติเตียน   ก ็
เพราะขาพระองค มีฉันทราคะ  ในหมูมนุษยชาติอุรุเวลกัปปนคิมเหลาน้ัน 
สวนความโศก   ความร่ําไร   ความทุกขโทมนัสและอุปายาส   ไมพึงเกิดข้ึน 
แกขาพระองค  เพราะหมูมนุษยชาวอุรุเวลกัปปนคิมเหลาใดตาย   ก็จองจํา 
เสื่อมทรัพยหรือถูกติเตียน     ก็เพราะขาพระองคไมมีฉันทราคะ  ในหมู 
มนุษยชาวอุรุเวลกัปปนคิมเหลาน้ัน   พระเจาขา. 
           พ.  ดกูอนนายคามณี   ทานจงนําไปซ่ึงทุกขอันใดดวยธรรมท่ีเห็น 
แลวทราบแลว   บรรลุแลวโดยไมประกอบดวยกาล    หยั่งลงแลว    ทั้งอดีต 
และอนาคต      ทุกขเปนอดีตกาลอยางใดอยางหน่ึงเมื่อเกิด      ยอมเกิดข้ึน 
ทุกทั้งหมดน้ันมีฉันทะเปนมูล    มีฉันทะเปนเหตุ    เพราะฉันทะเปนมูล 
แหงทุกข   ทกุขเปนอนาคตกาลอยางใดอยางหน่ึงเมื่อเกิด  จักเกิดข้ึน  ทุกข 
ทั้งหมดน้ันมีฉันทะเปนมูล มีฉันทะเปนเหตุ เพราะฉันทะเปนมูลแหงทุกข 
           คา.   ขาแตพระองคผูเจริญ  นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว  พระดํารัส 
นี้วา     ทุกขเปนอดีตกาลอยางใดอยางหนึ่งเมื่อเกิด     ยอมเกิดข้ึน    ทุกข- 
ทั้งหมดน้ันมีฉันทะเปนมูล  มีฉันทะเปนเหตุ  เพราะฉันทะเปนมูลแหงทุกข 
ทุกขเปนอนาคตกาลอยางใดอยางหน่ึง  เมื่อเกิด  จักเกิดข้ึนทุกขทั้งหมดน้ัน 
มีฉันทะเปนมูล   มีฉันทะเปนเหตุ   เพราะฉันทะเปนมูลแหงทุกข    ดังน้ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว    ขาแตพระองคผูเจริญ   กุมารนามวาจิรวาสี 
บุตรของขาพระองคมีอยู     เขาอาศัยอยูภายนอกนคร     ขาพระองคลุกข้ึน  
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แตเชาตรู  สงบุรุษไปดวย  สั่งวา  แนะนาย  เจาจงไปจงทราบกุมารจิรวาสี 
ขาแตพระองคผูเจริญ    บรุุษน้ันยังไมมาเพียงใด    ความกระวนกระวายใจ 
ยอมมีแกขาพระองควา     อะไร ๆ  อยาเบียดเบียนจิรวาสีกุมารเลย    ดังน้ี   
เพียงนั้น ๆ. 
           [ ๖๒๘ ]    พ.  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ความโศก  ความ  
ร่ําไร   ความทุกข   โทมนสัและอุปายาส   พึงเกิดข้ึนแกทาน   เพราะจิรวาสี 
กุมารตาย   ถกูจองจํา   เสื่อมทรัพยหรือถูกติเตียนหรือ. 
           คา.   ขาแตพระองคผูเจริญ      แมเม่ือจิรวาสีกุมารยังมีชีวิตอยู 
ขาพระองคยังมีความกระวนกระวายใจ  ไฉนความโศก  ความร่ําไร  ความ- 
ทุกขโทมนัสและอุปายาส   จักไมเกิดข้ึนแกขาพระองค   เพราะจิรวาสีกุมาร 
ตาย   ถกูจองจํา   เสื่อมทรัพยหรือถูกติเตียนเลา   พระเจาขา.                 
           พ.  ดกูอนนายคามณี  ขอน้ันพึงทราบโดยปริยายน้ีวา   ทุกขอยางใด 
อยางหน่ึงเมื่อเกิด  ยอมเกิดข้ึน  ทุกขทั้งหมดน้ันมีฉันทะเปนมูล  มีฉันทะ 
เปนเหตุ   เพราะฉันทะเปนมูลแหงทุกข   ดูกอนนายคามณี   ทานจะสําคัญ 
ความขอน้ันเปนไฉน  เมื่อใด  ทานไมไดเห็นมารดาของจิรวาสีกุมาร  ไมได 
ฟงเสียง   เมื่อน้ัน   ทานมีความพอใจ   ความกําหนัดหรือความรักในมารดา 
ของจิรวาสีกุมารหรือ. 
           คา.  ไมใชอยางนั้น   พระเจาขา. 
           พ.   เพราะอาศัยการเห็นหรือการฟง    ทานจึงมีความพอใจ   ความ 
กําหนัดหรือความรักในมารดาของจิรวาสีกุมารหรือ.  
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           คา.   อยางนั้น   พระเจาขา.  
           พ.   ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน     ความโศก     ความร่ําไร 
ความทุกข    โทมนัสและอุปายาส    พึงเกิดข้ึนแกทาน    เพราะมารดาของ 
จิรวาสีกุมารตาย   ถกูจําจอง   เสื่อมทรัพยหรือถูกติเตียนหรือ. 
           คา.   ขาแตพระองคผูเจริญ  แมเมื่อมารดาของจิรวาสีกุมารมีชีวิตอยู 
ขาพระองคพึงมีความกระวนกระวายใจ     ไฉนความโศก     ความร่ําไร 
ความทุกข  โทมนัสและอุปายาส  จักไมเกิดข้ึนแกขาพระองค  เพราะมารดา 
ของจิรวาสีกุมารตาย  ถูกจองจํา  เสื่อมทรัพยหรือถูกติเตียนเลา  พระเจาขา. 
           พ.   ดกูอนนายคามณี     ทานพึงทราบความขอน้ันโดยปริยายน้ีวา 
ทุกขอยางใดอยางหนึ่งเมื่อเกิด  ยอมเกิดข้ึน ทุกขทั้งหมดน้ันมีฉันทะเปนมูล 
มีฉันทะเปนเหตุ   เพราะฉันทะเปนมูลเหตุแหงทุกข. 
                                     จบ  คันธภกสตูรที่ ๑๑ 
 
                                 อรรถกถาคันธภกสูตรท่ี  ๑๑ 
 
           ในคันธภกสูตรที่   ๑๑  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
           บทวา   มลฺเลสุ  ไดเเกในชนบทชึ่งมีชื่ออยางนั้น.   บทวา   วเธน 
แปลวา   ตาย.   บทวา   ชานิยา  แปลวา  เสื่อมทรัพย.  บทวา  อกาลิเกน 
ปตฺเตน ความวา  บรรลุในระหวางกาล  คือบรรลุไมลวงเลยกาล  หามิได. 
บทวา   จิรวาสี    นาม  กมุาโร ไดแกบุตรของนายบานน้ัน  มีชื่ออยางนั้น. 
บทวา      พหิอาวาสเถ     ปฏิวสติ     ความวา    อยูเรียนศิลปะบางอยาง 
นอกเมือง.  ในสูตรนี้   พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงทุกขในวัฏฏะ. 
                                 จบ  อรรถกถาคันธภกสูตรที่  ๑๑  
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                                   ๑๒.  ราสิยสูตร 
 
              วาดวยบรรพชิตไมควรเสพสวนสุด  ๒  อยาง  
 
           [ ๖๒๙ ]   ครั้งน้ันแล   นายบานนามวาราสิยะไดเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคเจาถึงที่ประทับ   ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว  นั่ง ณ ที่ควร 
สวนขางหน่ึง   ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   ขาพระองคไดสดับมาวา   พระสมณโคดมติเตียนตบะทั้งปวง  เขา 
ไปวา   เขาไปดาบุคคลท้ังปวงผูมีตบะ  ทรงชีพอยูอยางเศราหมอง   โดยสวน 
เดียว   ดังน้ี.   ขาแตพระองคผูเจริญ    ชนเหลาใด   ไดกลาวแลวอยางนี้วา 
พระสมณโคดมติเตียนตบะทั้งปวง   เขาไปวาเขาไปดาบุคคลท้ังปวงผูมีตบะ. 
ทรงชีพอยูอยางเศราหมอง  โดยสวนเดียว   ดังน้ี    ชนเหลาน้ันเปนอันกลาว 
ตามคําท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว    จะไมกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาดวย 
คําอันไมจริง   และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม   ทั้งการคลอยตามวาทะ 
ที่ถูกไรๆ จะไมถึงฐานะอันวิญูชนพึงติเตียนไดแลหรือ  พระเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนนายคามณี  ชนเหลาใดไดกลาว 
แลวอยางนี้วา   พระสมณโคดมติเตียนตบะทั้งปวง  เขาไปวา  เขาไปดาบุคคล 
ทั้งปวงผูมีตบะชีพอยูอยางเศราหมอง  โดยสวนเดียว ดังน้ี  ชนเหลาน้ัน 
ยอมไมเปนอันกลาวตามความท่ีเรากลาวแลว    และกลาวตูเราดวยคําเท็จ  ไม 
เปนจริง.  
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           [๖๓๐]    ดูกอนนายคามณี บรรพชิตไมควรเสพสวนสุด ๒ อยางนี้  
คือ  ๑.  การประกอบตนใหพัวพันดวยกามสุขในกามท้ังหลาย     อันเปน 
ธรรมเลวทราม   เปนของชาวบาน   เปนของปุถุชน   ไมใชเปนของพระ-  
อริยะ  ไมประกอบดวยประโยชน   ๒.  การประกอบตนใหเหน็ดเหน่ือย 
ลําบากเปลา    ซึ่งเปนทุกข    ไมใชเปนของพระอริยะ    ไมประกอบดวย 
ประโยชน  ดูกอนนายคามณี   ขอปฏบิัติสายกลาง   ไมเขาไปใกลสวนสุด 
๒ อยางนั้น  อันพระตถาคตตรัสรูดวยปญญาอันยิ่งแลว  กระทาํใหเกิดจักษุ 
กระทําใหเกิดญาณ    ยอมเปนไปเพ่ือความสงบระงับ   เพ่ือความรูยิ่ง    เพ่ือ 
ตรัสรูยิ่ง  เพ่ือนิพพาน  ดูกอนนายคามณี  ก็ขอปฏบิัติสายกลาง  อันพระ- 
ตถาคตตรัสรูดวยปญญาอันยิ่งแลว  กระทําใหเกิดจักษุ   กระทําใหเกิดญาณ  
ยอมเปนไปเพ่ือความสงบระงับ  เพ่ือความรูยิ่ง  เพ่ือตรัสรู เพ่ือนิพพานน้ัน 
เปนไฉน   คืออริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้แล  คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ 
สัมมาสมาธิ    ดูกอนนายคามณี  ขอปฏิบัติสายกลางนี้แล อันตถาคตตรัสรู 
ดวยปญญาอันยิ่งแลว  การทําใหเกิดจักษุ  กระทําใหเกิดญาณ  ยอมเปนไป 
เพ่ือความสงบระงับ   เพ่ือความรูยิ่ง   เพ่ือตรัสรู  เพ่ือนิพพาน. 
 
                    วาดวยบุคคลผูบริโภคกาม  ๓  จําพวก 
 
           [๖๓๑]  ดูกอนนายคามณี   บุคคลผูบริโภคกาม  ๓ จําพวกนี้   ม ี
ปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน  คือ บุคคลบริโภคกามบางคนในโลกน้ี  
แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม    โดยความผลุนผลัน     ครั้นแลวไม 
เลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย ไมจําแนกทาน ไมทําบุญ  ๑   ก็บุคคลผูบริโภคกาม  
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บางคนในโลกนี้   แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม  โดยความผลุนผลัน  
ครั้นแลวเลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย   แตไมจําแนกทาน  ไมทําบุญ  ๑   บุคคล  
ผูบริโภคกามบางคนในโลกนี ้   แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม   โดย 
ความผลุนผลัน   ครั้นแลวเลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย  จําแนกทาน   ทําบุญ ๑. 
           [๖๓๒]  ดูกอนนายคามณี    บคุคลผูบริโภคกามบางคนในโลกนี ้
แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม   และไมชอบธรรม   โดยความผลุนผลัน 
บาง  โดยความไมผลุนผลันบาง  ครัน้แลวไมเลี้ยงตัวใหสุขสบาย  ไมจําแนก 
ทาน  ไมทําบุญ   บุคคลผูบริโภคกามบางคนในโลกนี ้   แสวงหาโภคทรัพย 
โดยชอบธรรมและไมชอบธรรม     โดยความผลุนผลันบาง     โดยความไม  
ผลุนผลันบาง    ครั้นแลวเลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย    แตไมจําแนกทาน   ไม  
ทําบุญ   บุคคลผูบริโภคกามบางคนโนโลกนี ้   แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบ 
ธรรมและไมชอบธรรม  โดยความผลุนผลันบาง  โดยความไมผลุนผลันบาง 
ครั้นแลวเลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย   จําแนกทาน   ทาํบุญ. 
           [๖๓๓]  ดูกอนนายคามณี    อนึ่ง   บุคคลผูบริโภคกามบางคนใน 
โลกนี ้   แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม    โดยไมผลุนผลัน   ครั้นแลวไม 
เลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย  ไมจําแนกทาน  ไมทําบุญ   ก็บุคคลผูบริโภคกาม 
บางคนในโลกนี้     แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม     โดยไมผลุนผลัน 
ครั้นแลวเลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย   แตไมจําแนกทาน   ไมทําบุญ    ก็บุคคล  
ผูบริโภคกามบางคนในโลกนี ้    แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม    โดยไม  
ผลุนผลัน   ครั้นแลวเลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย   จําแนกทาน   ทาํบุญ   แตยัง  
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เปนคนละโมภ    หลงพวัพัน    ไมเห็นโทษ     ไมมีปญญาเครื่องสลัดออก  
บริโภคทรัพยนั้นอยู   ดูกอนนายคามณี    อน่ึง  บคุคลผูบริโภคกามบางคน 
ในโลกน้ี   แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม   โดยไมผลุนผลัน   ครั้นแลว 
เลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย    จําแนกทาน    ทําบุญ    และไมละโมภ    ไมหลง 
ไมพัวพัน  มีปกติเห็นโทษ  มีปญญาเครื่องสลัดออก   บริโภคทรัพยนั้นอยู  
 
          วาดวยผูบริโภคกามพึงถูกติเตียนและสรรเสริญ 
 
           [๖๓๔]  ดกูอนนายคามณี  ในบุคคลผูบริโภคกาม ๓  จําพวกนั้น 
ผูบริโภคกามท่ีแสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม     โดยความผลุนผลัน 
ครั้นแลวไมเลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย  ไมจําแนกทาน  ไมทําบุญ   นี้   พึงถูก 
ติเตียนโดย ๓  สถาน.  พึงถูกติเตียนโดย  ๓  สถานเปนไฉน คือ สถานที่  ๑ 
พึงถูกติเตียนดังน้ีวา     แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม     โดยความ 
ผลุนผลัน    สถานที่  ๒  พึงถูกติเตียนดังน้ีวา   ไมเลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย 
สถานที่  ๓  พึงถูกติเตียนดังน้ีวา ไมจําแนกทาน ไมทําบุญ  ดูกอนนายคามณี 
บุคคลผูบริโภคกามเชนนี้   พึงถูกติเตียนโดย ๓  สถานเหลาน้ัน  
           [๖๓๕]  ดูกอนนายคามณี  ในบุคคลผูบริโภคกาม ๓  จําพวกนั้น 
ผูบริโภคกามท่ีแสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม     โดยความผลุนผลัน 
ครั้นแลวเลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย   แตไมจําแนกทาน   ไมทําบุญน้ี    พึงถูก 
ติเตียนโดย  ๒  สถาน    ควรสรรเสรญิโดยสถานเดียว     พึงถกูติเตียนโดย 
๒ สถานเปนไฉน คือ สถานที่ ๑ พึงถูกติเตียนดังน้ีวา   แสวงหาโภคทรัพย 
โดยไมชอบธรรม    โดยความผลุนผลัน  สถานที่  ๒  พึงถูกติเตียนดงัน้ีวา  
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ไมจําแนกทาน    ไมทําบุญ    ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวเปนไฉน    ควร  
สรรเสริญโดยสถานเดียววา    เลีย้งตัวใหเปนสุขสบาย     ดูกอนนายคามณี 
บุคคลผูบริโภคกามเชนนี้   พึงถูกติเตียนโดย  ๒ สถาน  ควรสรรเสริญโดย 
สถานเดียวน้ี. 
           [๖๓๖]   ดูกอนนายคามณี   ในบุคคลผูบริโภคกาม ๓ จําพวกน้ัน 
ผูบริโภคกามท่ีแสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม     โดยความผลุนผลัน 
ครั้นแลวเลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย  จําแนกทาน  ทําบุญ นี้  พึงถกูติเตียนโดย 
สถานอยางเดียว  ควรสรรเสริญโดย ๒ สถาน   พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียว 
เปนไฉน   คือ   พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียววา    แสวงหาโภคทรัพยโดยไม 
ชอบธรรม    โดยความผลุนผลัน     ควรสรรเสรญิโดย ๒ สถานเปนไฉน 
คือ   สถานที ่   ควรสรรเสริญดังน้ีวา  เลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย  สถานท่ี  ๒ 
ควรสรรเสรญิดังน้ีวา    จําแนกทาน   ทําบุญ    ดูกอนนายคามณี    บุคคล 
ผูบริโภคกามเชนนี้       พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียว      ควรสรรเสริญโดย  
๒ สถานเหลาน้ี. 
           [๖๓๗]   ดูกอนนายคามณี   ในบุคคลผูบริโภคกาม ๓ จําพวกนั้น 
ผูบริโภคกามท่ีแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรมและไมชอบธรรม     โดย 
ผลุนผลันบาง    โดยไมผลุนผลันบาง    ครั้นแลวไมเลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย  
ไมจําแนกทาน  ไมทําบุญ  นี ้  ควรสรรเสริญโดยสถานเดียว   พึงถูกติเตียน 
โดย  ๓  สถาน   ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวเปนไฉน  คือ  ควรสรรเสริญ 
โดยสถานเดียวดังนี้วา     แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม       โดยความไม 
ผลุนผลัน    พึงถูกติเตียนโดย ๓ สถานเปนไฉน   คือ   สถานที ่ ๑   พึงถูก  
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ติเตียนดังน้ีวา    แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม    โดยความผลุนผลัน  
สถานที่   ๒  พึงถูกติเตียนดังน้ีวา    ไมเลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย    สถานที่  ๓     
พึงถูกติเตียนดังน้ีวา  ไมจําแนกทาน  ไมทําบุญ     ดกูอนนายคามณี  บุคคล  
บริโภคกามเชนนี้  ควรสรรเสริญโดยสถานเดียว  พึงถูกติเตียนโดย  ๓ สถาน 
เหลาน้ี. 
           [๖๓๘]   ดูกอนนายคามณี   ในบุคคลผูบริโภคกาม  ๓  จําพวกนั้น 
ผูบริโภคกามท่ีแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรมและไมชอบธรรม    โดย 
ผลุนผลันบาง     โดยไมผลุนผลันบาง      ครั้นแลวเลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย 
แตไมจําแนกทาน ไมทําบุญ นี้  ควรสรรเสริญโดย ๒ สถาน   พึงถูกติเตียน 
โดย  ๒  สถาน    ควรสรรเสริญโดย  ๒  สถานเปนไฉน   คือ   สถานที่   ๑ 
ควรสรรเสรญิดังน้ีวา     แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม     โดยความไม 
ผลุนผลัน     สถานที่   ๒   ควรสรรเสริญดังน้ีวา     เลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย 
พึงถูกติเตียนโดย  ๒  สถานเปนไฉน   คือ   สถานที่ ๑   พึงถูกติเตียนดังน้ีวา 
แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม  โดยความผลุนผลัน  สถานที่ ๒ พึงถูก 
ติเตียนดังน้ีวา ไมจําแนกทาน ไมทําบุญ  ดกูอนนายคามณี  บุคคลผูบริโภค 
กามเชนนี้   ควรสรรเสรญิโดย  ๒  สถาน   พึงถูกติเตียน  ๒  สถานเหลาน้ี  
           [๖๓๙]  ดูกอนนายคามณี   ในบุคคลผูบริโภคกาม  ๓  จําพวกนั้น 
ผูบริโภคกามท่ีแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรมและไมชอบธรรม     โดย 
ผลุนผลันบาง     โดยไมผลุนผลันบาง    ครั้นแลวเลีย้งตัวใหเปนสุขสบาย 
จําแนกทาน    ทําบุญ   นี ้  ควรสรรเสรญิโดย  ๓ สถาน    พึงถูกติเตียนโดย 
สถานเดียว   ควรสรรเสรญิโดย  ๓  สถานเปนไฉน   คือ   สถานที่  ๑   ควร  
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สรรเสริญดังน้ีวา  แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม  โดยความไมผลุนผลัน 
สถานที่ ๒  ควรสรรเสรญิดังน้ีวา    เลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย    สถานที่ ๓ 
ควรสรรเสรญิดังน้ีวา   จําแนกทาน   ทําบุญ   พึงถกูติเตียนโดยสถานเดียว  
เปนไฉน    คือ    พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียวดังนี้วา    แสวงหาโภคทรัพย 
โดยไมชอบธรรม  โดยความผลุนผลัน   ดูกอนนายคามณี   บุคคลผูบริโภค 
กามเชนนี้   ควรสรรเสรญิโดย  ๓  สถาน  พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียวน้ี. 
           [๖๔๐]   ดูกอนนายคามณี   ในบุคคลผูบริโภคกาม  ๓  จําพวกนั้น 
ผูบริโภคกามท่ีแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม     โดยความไมผลุนผลัน 
ครั้นแลวไมเลี้ยงตัวใหสุขสบาย  ไมจําแนกทานไมทําบุญ นี้  ควรสรรเสรญิ 
โดยสถานเดียว   พึงถูกติเตียนโดย ๒ สถาน  ควรสรรเสริญโดยสถานเดียว 
เปนไฉน     คือควรสรรเสริญโดยสถานเดียวดังนี้วา     แสวงหาโภคทรัพย 
โดยชอบธรรม โดยความไมผลุนผลัน  พึงถูกติเตียนโดย ๒  สถานเปนไฉน 
คือ    สถานท่ี ๑  พึงถูกติเตียนดังน้ีวา ไมเลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย สถานที่ ๒ 
พึงถูกติเตียนดังน้ีวา  ไมจําแนกทาน  ไมทําบุญ   ดกูอนนายคามณี   บุคคล  
ผูบริโภคกามเชนนี้      ควรสรรเสริญโดยสถานเดียว      พึงถูกติเตียนโดย 
๒ สถานเหลาน้ี. 
           [๖๔๑]  ดูกอนนายคามณี   ในบุคคลผูบริโภคกาม ๓ จําพวกน้ัน 
ผูบริโภคกามท่ีแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม     โดยความไมผลุนผลัน 
ครั้นแลวเลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย    แตไมจําแนกทาน    ไมทําบุญ นี้    ควร 
สรรเสริญโดย ๒ สถาน   พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียว   ควรสรรเสริญโดย  
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๒ สถานเปนไฉน คือ   สถานที่  ๑ ควรสรรเสรญิ. ดังนี้ วา แสวงหาโภคทรัพย 
โดยชอบธรรม   โดยความไมผลุนผลัน  สถานท่ี ๒  ควรสรรเสริญดังน้ีวา 
เลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย  พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียวเปนไฉน  คือ  พึงถูก  
ติเตียนโดยสถานเดียวดังน้ีวา  ไมจําแนกทาน ไมทําบุญ   ดกูอนนายคามณี 
บุคคลผูบริโภคกามเชนนี้    ควรสรรเสริญโดย ๒ สถาน   พึงถูกติเตียนโดย 
สถานเดียวน้ี. 
           [๖๔๒]  ดูกอนนายคามณี   ในบุคคลผูบริโภคกาม ๓ จําพวกนั้น 
ผูบริโภคกามท่ีแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม     โดยความไมผลุนผลัน 
ครั้นแลวเลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย  จําแนกทาน  ทําบุญ  แตยังเปนคนละโมภ 
หลง  พัวพัน ไมเห็นโทษ   ไมมีปญญาเครื่องสลัดออก  บรโิภคโภคทรัพยนี้  
ควรสรรเสรญิโดย ๓ สถาน   พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียว   ควรสรรเสริญ 
โดย  ๓ สถานเปนไฉน   คือ   สถานที ่๑   ควรสรรเสริญดังน้ีวา   แสวงหา 
โภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยความไมผลุนผลัน สถานที่ ๒ ควรสรรเสรญิ 
ดังน้ีวา  เลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย  สถานที่ ๓  ควรสรรเสริญดังน้ีวา  จําแนก 
ทาน   ทําบุญ   พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียวเปนไฉน   คือ   พึงถูกติเตียน 
โดยสถานเดียวดังนี้วา   เปนคนละโมภ   หลง   พัวพัน  ไมเห็นโทษ  ไมม ี
ปญญาเครื่องสลัดออก  บริโภคโภคทรัพย  ดกูอนนายคามณี บุคคลผูบริโภค 
กามเชนนี้   ควรสรรเสรญิโดย ๓ สถาน   พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียวน้ี. 
           [๖๔๓]    ดูกอนนายคามณี   ในบุคคลผูบริโภคกาม ๓ จําพวกนั้น 
ผูบริโภคกามท่ีแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม     โดยความไมผลุนผลัน 
ครั้นแลวเลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย    จําแนกทาน    ทําบุญ    และไมละโมภ  
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ไมหลง ไมพัวพัน  มีปกติเห็นโทษ  มปีญญาเปนเครื่องสลัดออก  บรโิภค  
โภคทรัพยนี้    ควรสรรเสริญโดย   ๔  สถาน   ควรสรรเสริญโดย  ๔  สถาน 
เปนไฉน    คือ    สถานที่   ๑   ควรสรรเสริญดังน้ีวา    แสวงหาโภคทรัพย 
โดยชอบธรรม   โดยความไมผลุนผลัน   สถานที่  ๒  ควรสรรเสริญดังน้ีวา 
เลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย   สถานที่  ๓   ควรสรรเสรญิดังน้ีวา   จําแนกทาน 
ทําบุญ     สถานท่ี  ๔   ควรสรรเสรญิดังน้ีวา    เปนคนไมละโมภ   ไมหลง 
ไมพัวพัน มีปรกติเห็นโทษ  มีปญญาเปนเครื่องสลัดออก  บริโภคโภคทรัพย 
ดูกอนนายคามณี  บุคคลผูบริโภคกามเชนนี้   ควรสรรเสรญิโดย  ๔ สถาน 
เหลาน้ี. 
 
       วาดวยผูมีตบะทรงชพีอยูอยางเศราหมอง ๓ จําพวก 
 
           [๖๔๔]    ดกูอนนายคามณี     บุคคลผูมีตบะ     ทรงชพีอยูอยาง 
เศราหมอง ๓ จําพวกนี้   มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน คือ  บุคคล 
ผูมีตบะทรงชีพอยูอยางเศราหมองบางคนในโลกน้ี   เปนผูมีศรัทธาออกบวช 
เปนบรรพชติดวยคิดวา  ไฉนหนอ   เราพึงบรรลุกศุลธรรม   พึงทําใหแจง 
ซึ่งอุตตริมนุสสธรรมที่เปนญาณทัศนะ  วิเศษชั้นเยี่ยม อยางบริบูรณ  ดังน้ี  
เขายอมทําตัวใหรอนรนกระวนกระวาย    แตก็ไมบรรลกุุศลธรรม    ทําให 
แจงซ่ึงอุตตริมนุสสธรรมท่ีเปนญาณทัศนะวิเศษชั้นเยี่ยมอยางบริบูรณไมได 
๑   ดกูอนนายคามณีก็บุคคลผูมีตบะทรงชีพอยูอยางเศราหมองบางคนในโลก 
นี้   เปนผูมีศรัทธา   ออกบวชเปนบรรพชิตดวยคิดวา   ไฉนหนอ   เราพึง 
บรรลกุุศลธรรม พึงทําใหแจงซ่ึงอุตตริมนุสสธรรม ที่เปนญาณทัศนะวิเศษ  
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ชั้นเยี่ยมอยางบริบูรณ ดังน้ี   เขายอมทําตัวใหรอนรนกระวนกระวายบรรลุ 
กุศลธรรมอยางเดียว  แตกระทําใหแจงซึ่งอุตตริมนุสสธรรมที่เปนญาณทัศ- 
นะวิเศษชั้นเยี่ยมอยางบริบูรณไมได  ๑   ดกูอนนายคามณี   ก็บคุคลผูมีตบะ  
ทรงชีพอยูอยางเศราหมองบางคนในโลกน้ี    เปนผูมีศรัทธา   ออกบวชเปน 
บรรพชิตดวยคิดวา    ไฉนหนอ     เราพึงบรรลุกุศลธรรม    พึงทําใหแจง 
ซึ่งอุตตริมนุสสธรรมท่ีเปนญาณทัศนะวิเศษชั้นเยี่ยมอยางบริบูรณ    ดังน้ี  
เขายอมทําตัวใหรอนรนกระวนกระวาย ไดบรรลกุุศลธรรม และทําไหแจง 
ซึ่งอุตตริมนุสสธรรมที่เปนญาณทัศนะวิเศษชั้นเยี่ยมอยางบริบูรณ  ๑. 
           [๖๔๕]  ดูกอนนายคามณี     ในบรรดาบุคคลผูมีตบะทรงชีพอยู 
อยางเศราหมอง ๓ จําพวกนั้น  ผูมีตบะทรงชีพอยูอยางเศราหมอง   ที่ทําตัว  
ใหรอนรนกระวนกระวาย  ไมไดบรรลุกุศลธรรม   ทําใหแจงซ่ึงอุตตริมนุ- 
สสธรรมท่ีเปนญาณทัศนะวิเศษชั้นเยี่ยมอยางบริบูรณไมไดนี้ พึงถูกติเตียน 
โดย ๓ สถาน  พึงถูกติเตียนโดย ๓ สถานเปนไฉน  คือ  สถานท่ี ๑   พึงถกู 
ติเตียนดังน้ีวา   ทําตัวใหรอนรนกระวนกระวาย   สถานที่ ๒  พึงถูกติเตียน 
ดังน้ีวา   ไมไดบรรลุกุศลธรรม   สถานที่  ๓   พึงถูกติเตียนดังนี้วา    ทําให 
แจงซ่ึงอุตตริมนุสสธรรม   ที่เปนญาณทัศนะวิเศษชั้นเยี่ยมอยางบริบูรณไม 
ไดดูกอนนายคามณีบุคคลผูมีตบะทรงชีพอยางเศราหมองนี้     พึงถูกติเตียน 
โดย ๓  สถานเหลาน้ี. 
           [๖๔๖]  ดูกอนนายคามณี     ในบรรดาบุคคลผูมีตบะทรงชีพอยู 
อยางเศราหมอง ๓ จําพวกนั้น    ผูมีตบะทรงชีพอยูอยางเศราหมอง    ที่ทํา 
ตัวใหรอนรนกระวนกระวาย     ไดบรรลกุุศลธรรมเหลาน้ัน     แตทําใหแจง  
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ซึ่งอุตตริมนุสสธรรมชั้นเยี่ยมอยางบริบูรณไมไดนี้พึงถูกติเตียนโดย  ๒   สถาน  
ควรสรรเสรญิโดยสถานเดียว    พึงถูกติเตียนโดย ๒ สถานเปนไฉน    คือ 
สถานที่  ๑   พึงถูกติเตียนดังน้ีวา   ทําตัวใหรอนรนกระวนกระวาย   สถาน 
ที่  ๒   พึงถกูติเตียนดังน้ีวา  ทําใหแจงซ่ึงอุตตริมนุสสธรรมท่ีเปนญาณทัศ- 
นะวิเศษชั้นเยี่ยมอยางบริบูรณไมได  ควรสรรเสรญิโดยสถานเดียวเปนไฉน 
คือ  ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวดังนี้วา  ไดบรรลกุุศลธรรม  ดกูอนนาย 
คามณี   บุคคลผูมีตบะทรงชีพอยูอยางเศราหมองเชนนี้     พึงถูกติเตียนโดย 
๒ สถาน   ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวน้ี. 
           [๖๔๗]  ดูกอนนายคามณี     ในบรรดาบุคคลผูมีตบะทรงชีพอยู 
อยางเศราหมอง  ๓  จําพวกนั้น   ผูมีตบะทรงชีพอยูอยางเศราหมอง    ที่ทํา 
ตัวใหรอนรนกระวนกระวาย    ไดบรรลกุุศลธรรม   และทําใหแจงซ่ึงอุตต- 
ริมนุสสธรรมท่ีเปนญาณทัศนะวิเศษชั้นเยี่ยมอยางบริบูรณนี้  พึงถูกติเตียน 
โดยสถานเดียว   ควรสรรเสริญโดย  ๒  สถาน   พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียว 
เปนไฉน  คือ  พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียวดังนี้วา  ทําตัวใหรอนรนกระวน 
กระวาย    ควรสรรเสริญโดย  ๒  สถานเปนไฉน   คือ    สถานที่  ๑   ควร 
สรรเสริญดังน้ีวา  ไดบรรลุกุศลธรรม   สถานที่  ๒   ควรสรรเสริญดังน้ีวา 
ทําใหแจงซ่ึงอุตตริมนุสสธรรมท่ีเปนญาณทัศนะวิเศษชั้นเยี่ยมอยางบริบูรณ 
ได   ดกูอนนายคามณี   บุคคลผูมีตบะทรงชีพอยูอยางเศราหมองเชนนี้  พึง 
ถูกติเตียนโดยสถานเดียว   ควรสรรเสริญโดย  ๒  สถานเหลาน้ัน.  
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                 วาดวยธรรม ๓ อยางอันบุคคลพึงเห็นเอง  
 
           [๖๔๘]   ดูกอนนายคามณี  ธรรม ๓  อยางนี้   เปนของอันบุคคล  
พึงเห็นเอง   หาความทรุดโทรมมิได ไมประกอบดวยกาล  ควรเรียกใหมาดู 
ควรนอมเขามาในตน    อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน   ธรรม  ๓   อยาง 
เปนไฉน    คือ    การท่ีบุคคลเปนผูกําหนัดต้ังใจที่จะเบียดเบียนตนเองบาง 
ต้ังใจท่ีจะเบียดเบียนผูอ่ืนบาง      ต้ังใจที่จะเบียดเบียนทั้งตนเองท้ังผูอ่ืนบาง 
เพราะราคะเปนเหตุ    เม่ือละราคะไดแลว   ยอมไมต้ังใจที่จะเบียดเบียนตน 
เองบาง  ยอมไมต้ังใจที่จะเบียดเบียนผูอ่ืนบาง  ยอมไมต้ังใจที่จะเบียดเบียน 
ทั้งตนเองท้ังผูอ่ืนบาง  นี้เปนธรรมอันบุคคลพึงเห็นเอง  หาความทรุดโทรม 
มิได  ไมประกอบดวยกาล   ควรเรียกใหมาดู   ควรนอมเขามาในตน  อัน- 
วิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน ๑ 
           การท่ีบุคคลผูถูกโทสะประทุษรายแลว   ต้ังใจที่จะเบียดเบียนตนเอง 
บาง  ต้ังใจท่ีจะเบียดเบียนผูอ่ืนบาง    ต้ังใจที่จะเบียดเบียนทั้งตนเองท้ังผูอ่ืน 
บาง  เพราะโทสะเปนเหตุ เมื่อละโทสะไดแลว  ยอมไมต้ังใจที่จะเบียดเบียน 
ตนเองบาง    ยอมไมต้ังใจท่ีจะเบียดเบียนผูอ่ืนบาง  ยอมไมต้ังใจที่จะเบียด 
เบียนทั้งตนเองท้ังผูอ่ืนบาง    นี้เปนธรรมอันบุคคลพึงเห็นเอง     หาความ 
ทรุดโทรมมไิด   ไมประกอบดวยกาล    ควรเรียกใหมาดู    ควรนอมเขามา 
ในตน  อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน ๑  
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           การท่ีบุคคลผูหลงแลว     ต้ังใจจะเบียดเบียนตนเองบาง     ต้ังใจจะ 
เบียดเบียนผูอ่ืนบาง  ต้ังใจจะเบียดเบียนทั้งตนเองท้ังผูอ่ืนบาง  เพราะโมหะ 
เปนเหตุ      เมื่อละโมหะไดแลว      ยอมไมต้ังใจที่จะเบียดเบียนตนเองบาง 
ยอมไมต้ังใจท่ีจะเบียดเบียนผูอ่ืนบาง  ยอมไมต้ังใจที่จะเบียดเบียนทั้งตนเอง 
ทั้งผูอ่ืนบาง     นี้เปนธรรมอันบุคคลพึงเห็นเอง    หาความทรุดโทรมมิได  
ไมประกอบดวยกาล  ควรเรียกใหมาดู  ควรนอมเขามาในตน  อันวิญูชน 
จะพึงรูเฉพาะตน   ๑ 
           ดูกอนนายคามณี ธรรม ๓ อยางนี้แล เปนของอันบุคคลพึงเห็นเอง 
หาความทรุดโทรมมิได  ไมประกอบดวยกาล   ควรเรียกใหมาดู   ควรนอม 
เขามาในตน  อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน. 
           เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสดังนี้แลว      นายบานนามวาราสิยะได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ     พระธรรมเทศนา 
ของพระองคแจมแจงนัก  ขาแตพระองคผูเจริญ    พระธรรมเทศนาของพระ 
องคแจมแจงนัก    พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศธรรมโดยอเนก ปริยาย 
ดุจหงายของท่ีควํ่า     เปดของท่ีปด     บอกทางใหแกคนหลงทาง   หรือสอง 
ไฟในท่ีมืดดวยหวังวา  คนมีจักษุจักเห็นรูป  ฉะนัน้ ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาคเจา   กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ 
วาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก 
ผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ     ต้ังแตวันนี้เปนตนไปจนตลอดชีวิต. 
                                    จบ  ราสิยสูตรท่ี ๑๒  
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                             อรรถกถาราสิยสูตรที่ ๑๒ 
 
           ในราสิยสูตรที่ ๑๒   พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้  
           บทวา    ราสิโย    ความวา    พระธรรมสังคาหกเถระไดกําหนดชื่อ 
นายบานวา  ราสิยะ   อยางน้ี   เพราะเขาถามปญหาเปนกลุมกอน     บทวา 
ตปสฺสึ ไดแกอาศัยตบะ.   บทวา  ลูขชวีึ    แปลวา  มีความเปนอยูปอน ๆ.  
           บทวา  อนฺตา  ไดแกสวน.  บทวา   คาโม  ไดแกเปนของชาวบาน 
ปาฐะวา  คมฺโม    ดังน้ีก็ม.ี    ความวา    เปนเรื่องของชาวบาน     บทวา. 
อตฺตกิลมถานุโยโค   แปลวา   การประกอบตนใหลําบากเปลา   อธิบายวา 
ทําความเดือดรอนแกรางกาย.   ถามวา   ก็ในท่ีนี ้  เหตุไรจึงทรงถือเอากาม- 
สุขัลลิกานุโยค   เหตุไรจึงทรงถือเอาอัตตกิลมถานุโยค   เหตุไรจึงทรงถือเอา 
มัชฌิมาปฏิปทา.  แกวา  ทรงถือเอากามสุขัลลิถานุโยค เพ่ือแสดงแกเหลาชน 
ผูบริโภคกามกอน    ทรงถือเอาอัตตกิลมถานุโยค     เพ่ือแสดงแกเหลาชนผู 
อาศัยตบะ   ทรงถือเอามัชฌิมาปฏิปทา    เพ่ือแสดงเรื่องที่หาชราความทรุด- 
โทรมมิได  ๓ ประการถามวา ในการแสดงขอปฏิบัติเหลาน้ัน  ไดประโยชน 
อะไร.  แกวา  บรรดาขอปฏิบัติเหลาน้ี   พระตถาคตทรงละสวนสุด ๒ อยาง 
แลวทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณดวยมัชฌิมาปฏิปทา     ผูบริโภคกาม 
ทั้งหลาย   พระองคก็มิไดทรงตําหนิ   มิไดทรงสรรเสริญไปทั้งหมด   แมผู 
อาศัยตบะท้ังหลาย  พระองคก็มิไดทรงตําหนิ  มิไดทรงสรรเสรญิไปทุกคน 
ทรงตําหนิเฉพาะผูที่ควรตําหนิ  ทรงสรรเสริญผูที่ควรสรรเสริญ  พึงทราบ 
วา     ประโยชนในการแสดงขอปฏิบัติเหลาน้ี      ก็เพ่ือประกาศเน้ือความน้ี  
ดวยประการฉะน้ี.   บัดนี ้   เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความน้ัน   จึงตรัสพระ- 
พุทธพจนวา  ตโย  โขเม  คามณิ  กามโภคิโน  ดังนี้เปนตน.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สหเสน   แปลวา   ดวยการกระทํา  
อยางผลุนผลัน.   บทวา   น  สวิภชติ  ความวา  ไมแจกจายแกมิตรสหาย 
ที่เคยเห็นเคยคบกัน.   บทวา  น ปฺุานิ  กโรติ  ความวา  ไมทําบุญ  
ซึ่งเปนปจจัยแกภพภายหนา.   บทวา   ธมมฺาธมฺเมน   แปลวา   โดยชอบ 
ธรรม   และโดยไมชอบธรรม.    บทวา     าเนห ิไดแกโดยเหตุทั้งหลาย. 
บทวา สจฺฉิกโรติ  ความวา  ผูมีตบะ  เมื่อทําตัวใหรอนรนกระวนกระวาย 
จะทําใหแจงซึ่งอุตตริมนุสสธรรมไดอยางไร.  ธรรมราศี กองธรรม ๓ อยาง 
ชื่อวาอันบุคคลพึงเห็นเอง      ดวยอํานาจความเพียรที่ประกอบดวยองค ๔ 
และดวยอํานาจธุดงค.   ในบทวา  นิชฺชรา นี้  ทานเรียกมรรคบางอยางวา 
ติสฺโส  นิชฺชรา   เพราะกิเลสทั้งสามหาชราทรุดโทรมมิได. 
                             จบ  อรรถกถาราสิยสูตรที่  ๑๒ 
 
                                     ๑๓.  ปาฏลิยสูตร 
 
                                     วาดวยทรงรูจักมายา 
 
           [๖๔๙]   สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ อุตตรนิคม 
แหงชาวโกฬิยะในแควนโกฬิยะ     ครัง้น้ันแล     นายบานนามวาปาฏลิยะ 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ     ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา 
แลว  นั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครัน้แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา 
วา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคไดสดับมาวา    พระสมณโคดมทรง 
รูจักมายา ขาแตพระองคผูเจริญ ชนเหลาใดกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดม 
ทรงรูจักมายา  ดังนี้   ชนเหลาน้ันเปนอันกลาวตามพระดํารัสที่พระผูมีพระ-  
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ภาคเจาตรัสแลว      จะไมกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาดวยคําไมจริง      และ  
พยากรณธรรมสมควรแกธรรม และสหธรรมิกไร ๆ คลอยตามวาทะ จะไม 
ถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนไดแลหรือ    เพราะวาขาพระองคไมประสงค 
จะกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาเลย   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   ดูกอน 
นายคามณี    ชนเหลาใดกลาวอยางนี้วา     พระสมณโคดมทรงทราบมายา 
ดังน้ี     ชนเหลาน้ันเปนอันกลาวตามคําท่ีเรากลาวแลว    ยอมไมกลาวตูเรา 
ดวยคําไมจริง    และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม    และสหธรรมิกไร ๆ 
คลอยตามวาทะ  ยอมไมถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได. 
           คา.   ขาวเลาลือขอน้ันจริงเทียวพระองค  แตพวกขาพระองค มิได 
เชื่อถือสมณพราหมณพวกนั้นวา     พระสมณโคดมทรงรูจักมายา    ขาแต 
พระองคผูเจริญ   ขาววา   พระสมณโคดมมีมายา. 
           พ.   ดกูอนนายคามณี   ผูใดแลพูดอยางนี้วา   เรารูจักมายา  ผูนั้น 
ยอมจะพูดอยางนี้วา   เรามีมายา. 
           คา.    ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  ขอน้ันยอมเปนดังน้ันเทียว  ขาแต 
พระสุคต  ขอนั้นยอมเปนดังนั้นเทียว. 
           พ.  ดกูอนนายคามณี ถาเชนนั้น เราจักยอนถามทานในขอน้ี  ทาน 
พึงแกตามท่ีทานชอบใจ. 
           [๖๕๐]    ดูกอนนายคามณี     ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
ทานยอมรูจักพวกอํามาตยผูมีมวยผมยาวแหงชาวโกฬิยะหรือ  
           คา.    ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคยอมรูจักพวกอํามาตยมีมวย 
ผมยาวแหงชาวโกฬิยะ   พระเจาขา.  
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           พ.  ดกูอนนายคามณี   ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   พวก 
อํามาตยผูมีมวยผมยาวแหงชาวโกฬิยะมีประโยชนอยางไร.  
           คา.    ขาแตพระองคผูเจริญ     พวกอํามาตยผูมีมวยผมยาวแหงชาว 
โกฬิยะมีประโยชนดังนี้  คือ   เพ่ือปองกันพวกโจรแหงชาวโกฬิยะ  เพ่ือ 
ละความเปนคนนําขาวแหงชาวโกฬิยะ  ขาแตพระองคผูเจริญ   พวกอํามาตย 
ผูมีมวยผมยาวแหงชาวโกฬิยะมีประโยชนอยางนี้    พระเจาขา. 
           พ.  ดกูอนนายคามณี   ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   ทาน 
ยอมรูจักอํามาตยผูมีมวยผมยาวในนิคมแหงชาวโกฬิยะวา  เปนคนมีศีลหรือ 
เปนคนทุศีล. 
           คา.   ขาแตพระองคผูเจริญ      ขาพระองคยอมรูจักพวกอํามาตยผูมี 
มวยผมยาวแหงชาวโกฬิยะวาเปนคนทุศีล       มีธรรมเลวทรามและพวก 
อํามาตยผูมีมวยผมยาวแหงโกฬิยะ    เปนพวกหนึ่งในจํานวนบุคคลผูทุศีลมี 
ธรรมเลวทรามในโลก. 
           พ.  ดกูอนนายคามณี   ผูใดแลพึงพูดอยางน้ีวา   นายบานนามวา 
ปาฏลิยะ   รูจักพวกอํามาตยผูมีมวยผมยาวแหงชาวโกฬิยะ   ซึง่เปนคนทุศีล 
มีธรรมเลวทราม     แมนายบานปาฏลิยะก็เปนคนทุศีล    มีธรรมเลวทราม 
ดังน้ี   ผูนั้นเมื่อพูดถึงพึงพูดถูกหรือหนอแล. 
           คา.   หาเปนเชนนั้นไม    พระเจาขา    พวกอํามาตยผูมีมวยผมยาว 
แหงชาวโกฬิยะเปนพวกหนึ่ง     ขาพระองคเปนพวกหนึ่ง     พวกอํามาตย 
ผูมีมวยผมยาวแหงชาวโกฬิยะเปนคนมีธรรมเปนอยางหน่ึง      ขาพระองค 
เปนคนมีธรรมเปนอยางหน่ึง.  
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           พ.  ดกูอนนายคามณี  ก็ที่จริง  ทานจักไมไดเปนดังน้ีวา  นายบาน  
นามวาปาฏลิยะ   รูจักพวกอํามาตยผูมีมวยผมยาวแหงชาวโกฬิยะ   ซึ่งเปน 
คนทุศีล  มีธรรมเลวทราม แตนายบานปาฏลิยะไมใชเปนคนทุศีล มีธรรม 
เลวทราม ฉะน้ันตถาคตจักไมไดเปนดังน้ีวา ตถาคตรูจักมายา แตวาตถาคต                                                            
ไมมีมายา. 
           [๖๕๑]   ดูกอนนายคามณี   เรารูชัดทั้งมายา   ผลของมายา   และ 
ตลอดถึงความท่ีบุคคลผูมีมายาปฏิบัติอยางไรแลว  เมื่อแตกกายตายไป ยอม 
เขาถึงอบายทุคติ  วินิบาต  นรก  เรารูชัดทั้งปาณาติบาต  ผลของปาณาติบาต                                                          
และตลอดถงึความท่ีบุคคลผูฆาสัตวปฏิบัติอยางไรแลว    เมื่อแตกกายตายไป 
ยอมเขาถึงอบายทุคติ    วินิบาต    นรก    เรารูชัดท้ังอทินนาทาน  ผลของ 
อทินนาทาน  และตลอดถงึความท่ีบุคคลผูลักทรัพยปฏิบัติอยางไรแลว  เมื่อ 
แตกกายตายไป   ยอมเขาถึงอบายทุคติ   วินิบาต    นรก   เรารูชดัทั้งกาเม 
สุมิจฉาจาร   ผลของกาเมสุมิจฉาจาร   และตลอดถงึความท่ีบุคคลผูประพฤติ 
ผิดในกามปฏิบัติอยางไรแลว   เมื่อแตกกายตายไป   ยอมเขาถึงอบาย   ทุคติ 
วินิบาต   นรก   เรารูชัดทัง้มุสาวาท   ผลของมุสาวาท   และตลอดถึงความท่ี 
บุคคลผูพูดเท็จปฏิบัติอยางไรแลว     เม่ือแตกกายตายไป    ยอมเขาถึงอบาย 
ทุคติ  วินิบาต  นรก  เรารูชัดทั้งปสุณาวาจา  ผลของปสุณาวาจา  และตลอด 
ถึงความท่ีบุคคลกลาวคําสอเสียดปฏิบัติอยาไรแลว       เมื่อแตกกายตายไป 
ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  เรารูชัดทั้งผรุสวาจา   ผลของผรุส- 
วาจา     และตลอดถึงความท่ีบุคคลผูกลาวคําหยาบปฏิบัติอยางไรแลว    เมื่อ 
แตกกายตายไป    ยอมเขาถึงอบาย    ทุคติ    วินิบาต    นรก    เรารูชัดทั้ง  
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สัมผัปปลาปะ  ผลของสัมผัปปลาปะ และตลอดถงึความท่ีบุคคลผูพูดเพอเจอ  
ปฏิบัติอยางไรแลว   เมื่อแตกกายตายไป   ยอมเขาถึงอบาย   ทุคติ   วินิบาต 
นรก   เรารูชดัทั้งอภิชฌา  ผลของอภิชฌา   และตลอดถึงความท่ีบุคคลผูมี 
อภิชฌาปฏิบัติอยางไรแลว    เมื่อแตกกายตายไป    ยอมเขาถึงอบาย    ทุคติ 
วินิบาต   นรก   เรารูชัดทัง้ความพยาบาท   ประทุษรายเขา   ผลของความ 
พยาบาทประทุษรายเขา     และตลอดถึงความท่ีบุคคลผูมีจิตพยาบาทปฏิบัติ  
อยางไรแลว    เมื่อแตกกายตายไป   ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินบิาต  นรก  
เรารูชัดทั้งมิจฉาทิฏฐิ   ผลของมิจฉาทิฏฐิ   และตลอดถึงความท่ีบุคคลผูเปน 
มิจฉาทิฏฐิปฏิบัติอยางไรแลว   เมื่อแตกกายตายไป  ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  
วินิบาต   นรก. 
           [๖๕๒]  ดูกอนนายคามณี     มีสมณพราหมณพวกหน่ึงมีวาทะ 
อยางนี้     มทีิฏฐิอยางนี้วา    บุคคลผูฆาสัตวทุกคนตองเสวยทุกขโทมนัสใน 
ปจจุบัน   บคุคลผูลักทรพัยทุกคนตองเสวยทุกขโทมนัสในปจจุบัน   บุคคล 
ผูประพฤติผิดในกามคุณทุกคนตองเสวยทุกขโทมนัสในปจจุบัน     บุคคลผู 
พูดเท็จทุกคนตองเสวยทุกขโทมนัสในปจจุบัน. 
           [๖๕๓]  ดูกอนนายคามณี ก็และบุคคลบางคนในโลกน้ี  ปรากฏวา 
เปนผูประดับดวยดอกไม   ใสตุมหู   อาบนํ้า   ลูบไลดีแลว    ตกแตงผมและ 
หนวดแลว     ใหบําเรอตนดวยความใครกับสตรี     เหมือนกับพระราชา 
ชนทั้งหลายพูดถึงบุคคลน้ันอยางนี้วา   ดูกอนทานผูเจริญ   ชายคนน้ีไดทํา 
อะไรจึงเปน   ผูประดับดวยดอกไม  ใสตุมหู  อาบนํ้า ลูบไลดีแลว  ตกแตงผม 
และหนวดแลว     ใหบําเรอตนดวยความใครกับสตรีเหมือนกับพระราชา  
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ชนทั้งหลายไดพูดถึงชายคนน้ันอยางนี้วา    ดกูอนทานผูเจริญ    ชายคนน้ี  
ขมขาศึกของพระราชาแลวฆามันเสีย   พระราชาทรงโสมนัส  ไดทรงพระ- 
ราชทานรางวัล    ฉะน้ัน   ชายคนน้ีจึงเปนผูประดับดวยดอกไม   ใสตุมหู 
อาบนํ้า    ลูบไลดีแลว    ตกแตงผมและหนวดแลว    ใหบําเรอตนดวยความ 
ใครกับสตรีเหมือนกับพระราชา   ดูกอนนายคามณี    บุคคลบางคนในโลก 
นี้   ปรากฏวาถูกเขาเอาเชือกที่เหนียวแนนมัดแขนไพลหลังอยางมั่นคงแลว 
โกนศีรษะเสีย   แลวพาตระเวนไปตามถนนตามตรอก     ดวยบัณเฑาะว 
เสียงสน่ัน    แลวออกทางประตูดานทิศทักษิณ    แลวตัดศีรษะเสียทางดาน 
ทักษิณของพระนคร  ชนท้ังหลายไดพูดถึงบุคคลน้ันอยางนี้วา  ดูกอนทาน 
ผูเจริญ    ชายคนน้ีไดทําอะไรไว    จึงถูกเขาเอาเชือกที่เหนียวแมนมัดแขน 
ไพลหลังอยางมั่นคงแลว    โกนศีรษะเสีย    แลวพาตระเวนไปตามถนนตาม 
ตรอก  ดวยบัณเฑาะวเสียงสนั่น   แลวออกทางประตูดานทิศทักษิณ   แลว 
ตัดศีรษะเสียทางดานทักษิณของพระนคร  ชนทั้งหลายไดพูดถึงชายคนน้ีวา 
ดูกอนทานผูเจริญ   ชายคนนี้ฆาบุรุษหรือสตรีที่มีเวรกับพระราชา   ฉะนั้น 
พระราชาทั้งหลายจึงรับสั่งใหจับเขาแลวกระทํากรรมกรณเห็นปานน้ี   ดังนี ้ 
ดูกอนนายคามณี    ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    เหตุการณเชนนี้  
ทานไดเห็นหรือไดฟงมาบางไหม. 
           คา.   ขาแตพระองคผูเจริญ   เหตุการณเชนนี้    ขาพระองคไดเห็น 
มาแลวดวย  ไดฟงมาแลวดวย   จักไดฟงตอไปอีกดวย.                      
           [๖๕๔]  พ.   ดูกอนนายคามณี      ในสมณพราหมณเหลาน้ัน 
สมณพราหมณพวกท่ีมีวาทะอยางนี้   มีทิฏฐิอยางนี้วา  บุคคลผูฆาสัตวทุกคน 
ตองเสวยทุกขโทมนัสในปจจุบัน   ดังน้ี    เขาเหลานั้นพูดจริงหรือเท็จ.  
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           คา.   พูดเท็จ   พระเจาขา.                       
           พ.  กพ็วกท่ีกลาวเท็จเปลา ๆ นัน้ เปนคนมีศีลหรือเปนคนทุศีลเลา. 
           คา.   เปนคนทุศีล   พระเจาขา. 
           พ.  กพ็วกท่ีเปนคนทุศีลมีธรรมเลวทรามน้ัน     เปนคนปฏิบัติผิด 
หรือเปนคนปฏิบัติชอบเลา. 
           คา.  เปนคนปฏิบัติผิด   พระเจาขา. 
           พ.  กพ็วกท่ีปฏิบัติผิดนั้น     เปนคนมีความเห็นผิดหรือเปนคนมี 
ความเห็นชอบเลา. 
           คา.   เปนคนมีความเห็นผิด   พระเจาขา. 
           พ.  กส็มควรละหรือท่ีจะเลื่อมใสในพวกท่ีมีความเห็นผิดเหลาน้ัน. 
           ค .  ไมสมควรเลย   พระเจาขา. 
           [๖๕๕]   พ.  ดกูอนนายคามณี บุคคลบางคนในโลกนี ้ ปรากฏวา 
เปนผูประดับดวยดอกไม    ใสตุมหู  ฯลฯ    แลวใหบําเรอตนดวยความใคร 
กับสตรีเหมือนกับพระราชา  ชนทั้งหลายพูดถึงบุคคลน้ันอยางนี้วา  ดูกอน 
ทานผูเจริญ  ชายคนน้ีไดทําอะไร  จึงเปนผูประดับดวยดอกไม ใสตุมหู ฯลฯ 
ใหบําเรอตนดวยความใครกับสตรีเหมือนกับพระราชา    ชนทัง้หลายไดพา 
กันพูดถึงชายคนน้ีอยางนี้วา   ดูกอนทานผูเจริญ   ชายคนน้ีขมข่ี    ลักเอา 
ทรัพยของขาศึกของพระราชา  พระราชาทรงโสมนัสไดพระราชทานรางวัล 
แกเขา ฉะน้ัน ชายคนน้ีจึงประดับดวยดอกไม  ใสตุมหู ฯลฯ  ใหบําเรอตน 
ดวยความใครกับสตรีเหมือนกับพระราชา  ดูกอนนายคามณี  บุคคลบางคน  
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ในโลกน้ี ปรากฏวาถูกเขาเอาเชือกที่เหนียวมัดแขนไพลหลังอยางมั่นคงแลว 
ฯลฯ  ตัดศีรษะทางดานทิศทักษิณของพระนคร    ชนทั้งหลายไดพากันพูด  
ถึงบุคคลน้ันอยางนี้วา    ดูกอนทานผูเจริญ  ชายคนน้ีไดทําอะไร  จึงถูกเขา 
เอาเชือกที่เหนียวมัดแขนเอามือไพลหลังอยางมั่นคงแลว   ฯลฯ   ตัดศีรษะ 
เสียทางดานทักษิณของพระนคร    ชนท้ังหลายไดพากันพูดถึงบุคคลน้ัน 
อยางนี้วา ดูกอนทานผูเจริญ   ชายคนน้ีลักทรัพยเปนสวนหนึ่งแหงโจรกรรม 
จากบานบาง     จากปาบาง     ฉะน้ัน     พระราชาจึงรับสั่งใหจับเขาแลวทํา 
กรรมกรณเห็นปานน้ี   ดูกอนนายคามณี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
เหตุการณเชนนี้ ทานไดเห็นหรือไดฟงมาแลวบางไหม. 
           คา.   ขาแตพระองคผูเจริญ   เหตุการณเชนนี้ ขาพระองคไดเห็นมา 
แลวดวย   ไดฟงมาแลวดวย   จักไดฟงตอไปอีกดวย. 
           [๖๕๖]   พ.    ดูกอนนายคามณี    ในสมณพราหมณเหลาน้ัน 
สมณพราหมสพวกท่ีมีวาทะอยางนี้      มีทฏิฐิอยางนี้วา   บุคคลผูลักทรัพย 
ทุกคนตองเสวยทุกขโทมนัสในปจจุบัน  ดังน้ี   เขาเหลาน้ันพูดจริงหรือเท็จ. 
           คา.   พูดเท็จ   พระเจาขา   ฯลฯ 
           พ.   กส็มควรละหรือท่ีจะเลื่อมใสในพวกท่ีมีความเห็นผิดเหลาน้ัน. 
           คา.   ไมสมควรเลย   พระเจาขา.  
           [๖๕๗]  ดูกอนนายคามณี   ก็บุคคลบางคนในโลกนี ้   ปรากฏวา 
เปนผูประดับดวยดอกไม  ใสตุมหู   ฯ ล ฯ   แลวใหบําเรอตนดวยความใคร 
กับสตรีเหมือนกับพระราชา  ชนทั้งหลายไดพากันพูดถึงบุคคลน้ันอยางนี้วา  
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ดูกอนทานผูเจริญ  ชายคนน้ีไดทําอะไร   จึงเปนผูประดับดวยดอกไม  ใส  
ตุมหู    ฯลฯ    แลวใหบําเรอตนดวยความใครกับสตรีเหมือนกับพระราชา 
ชนทั้งหลายไดพากันพูดถึงคนน้ันอยางนี้วา   ดูกอนทานผูเจริญ   ชายคนน้ี 
ประพฤติผิดในภรรยาของขาศึกของพระราชา     พระราชาทรงโสมนัสได 
พระราชทานรางวัลแกเขา   เพราะเหตุนั้น   ชายคนน้ีจึงเปนผูประดับดวย 
ดอกไม  ใสตุมหู  ฯลฯ  แลวใหบําเรอตนดวยความใครกับสตรีเหมือนกับ 
พระราชา   ดกูอนนายคามณี  บุคคลบางคนในโลกน้ี  ปรากฏวาถูกเขาเอา 
เชือกที่เหนียวมัดแขนไพลหลังอยางมั่นคง ฯลฯ  แลวตัดศีรษะเสียทางดาน 
ทักษิณของพระนคร ชนทัง้หลายไดพากันพูดถึงบุคคลน้ันอยางนี้วา  ดูกอน 
ทานผูเจริญ   ชายคนน้ีไดกระทําอะไรไวจึงถูกเขาเอาเชือกที่เหนียวมัดแขน 
ไพลหลังอยางมั่นคง   ฯลฯ   แลวตัดศีรษะเสียทางดานทิศทักษิณของพระ- 
นคร   ชนทั้งหลายพากันพูดถึงคนน้ันอยางนี้วา   ดกูอนทานผูเจริญ   ชาย 
คนนี้ประพฤติผิดในกุลสตรีในกุลธิดา  ฉะนั้นพระราชาท้ังหลายจึงรับสั่งให 
จับเขา  แลวกระทํากรรมกรณเห็นปานนี้   ดูกอนนายคามณี  ทานจะสําคัญ 
ความขอน้ันเปนไฉน เหตุการณเชนนี้ ทานไดเห็นหรือไดฟงมาแลวบางไหม. 
           คา.   ขาแตพระองคผูเจริญ      เหตุการณเชนนี้ ขาพระองคไดเห็น 
มาแลวดวย  ไดฟงมาแลวดวย   จักไดฟงตอไปอีกดวย. 
           [๖๕๘]  พ.   ดูกอนนายคามณี     ในสมณพราหมณเหลานั้น 
สมณพราหมณ  พวกท่ีมีวาทะอยางนี้   มีทิฏฐิอยางนี้วา  บุคคลผูประพฤติผิด  
ในกามคุณทุกคนตองเสวยทุกขโทมนัสในปจจุบัน  ดังนี้ เขาเหลาน้ันพูดจริง 
หรือเท็จ.  
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           คา.   พูดเท็จ   พระเจาขา   ฯลฯ  
           พ.  กส็มควรละหรือท่ีจะเลื่อมใสในพวกท่ีมีความเห็นผิดเหลาน้ัน. 
           คา.  ไมสมควรเลย   พระเจาขา. 
           [๖๕๙]   พ. ดกูอนนายคามณี  ก็บุคคลบางคนในโลกน้ี   ปรากฏ 
วาเปนผูประดับดวยดอกไม   ใสตุมหู    อาบนํ้า    ลูบไลดีแลว     ตกแตงผม 
และหนวด  แลวใหบําเรอตนดวยความใครกับสตรีเหมือนกับพระราชา  ชน 
ทั้งหลายไดพากันพูดถึงบุคคลน้ันอยางนี้วา  ดูกอนทานผูเจริญ   ชายคนน้ี 
ไดทําอะไร   จึงเปนผูประดับดวยดอกไม   ใสตุมหู   อาบนํ้า    ลูบไลดีแลว 
ตกแตงผมและหนวด        แลวใหบําเรอตนดวยความใครกับสตรีเหมือนกับ 
พระราชา  ชนทั้งหลายไดพากันพูดถึงคนน้ันอยางนี้วา  ดูกอนทาน ผูเจริญ 
ชายคนน้ีทําพระราชาใหทรงพระสรวลไดดวยการพูดเท็จ   พระราชาทรง 
โสมนัสไดพระราชทานรางวัลแกเขา ฉะน้ันชายคนน้ันจึงเปนผูประดับดวย 
ดอกไม   ใสตุมหู    อาบนํ้า    ลูบไลดแีลว    ตกแตงผมและหนวด    แลวให 
บําเรอตนดวยความใครกับสตรีเหมือนกับพระราชา    ดูกอนนายคามณี 
บุคคลบางคนในโลกนี ้    ปรากฏวาถูกเขาเอาเชือกที่เหนียวมัดแขนไพลหลัง 
อยางมั่นคงแลวโกนหัวเสีย      แลวพาตระเวนไปตามถนนตามตรอกดวย 
บัณเฑาะวเสียงสน่ันแลวออกทางประตูดานทิศทักษิณ    แลวตัดศีรษะเสีย 
ทางดานทักษิณของพระนคร   ชนทั้งหลายไดพากันพูดถึงบุคคลน้ันอยางนี้  
วา ดูกอนทานผูเจริญ ชายคนน้ี ไดทําอะไร จึงถูกเอาเชือกที่เหนียวมัดแขน 
ไพลหลังอยางมั่นคงแลวโกนหัวเสีย  แลวพาตระเวนไปตามถนนตามตรอก 
ดวยบัณเฑาะวเสียงสน่ัน  แลวออกทางประตูดานทิศทักษิณ  แลวตัดศีรษะ  
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เสียทางดานทักษิณของพระนคร  ชนท้ังหลายไดพากันพูดถึงคนนั้นอยางนี้   
วา   ดูกอนทานผูเจริญ   ชายคนน้ีทําลายประโยชนของคฤหบดีบาง   ของ 
บุตรแหงคฤหบดีบาง   ดวยการพูดเท็จ  ฉะนั้น  พระราชาจึงรับสั่งใหจับเขา 
แลวกระทํากรรมกรณเห็นปานน้ี   ดูกอนนายคามณี  ทานจะสําคัญความขอ 
นั้นเปนไฉน   เหตุการณเชนนี้  ทานไดเห็นหรือไดฟงมาแลวบางไหม. 
           คา.   ขาแตพระองคผูเจริญ   เหตุการณเชนนี้    ขาพระองคไดเห็น 
มาแลวดวย  ไดฟงมาแลวดวย   จักไดฟงตอไปอีกดวย. 
           [๖๖๐]  พ.   ดูกอนนายคามณี      ในสมณพราหมณเหลานั้น 
สมณพราหมณพวกท่ีมีวาทะอยางนี้   มีทิฏฐิอยางนี้วา  บุคคลผูพูดเท็จทุกคน 
ตองเสวยทุกขและโทมนัสในปจจุบัน   ดังน้ี    เขาเหลาน้ันพูดจริงหรือเท็จ. 
           คา.   พูดเท็จ   พระเจาขา. 
           พ.   กพ็วกท่ีกลาวเท็จเปลา ๆนั้น   เปนคนมีศีลหรือเปนคนทุศีลเลา. 
           คา.  เปนคนทุศีล   พระเจาขา. 
           พ.  กพ็วกท่ีเปนคนทุศีลมีธรรมอันเลวทรามน้ัน    เปนคนปฏิบัติ 
ผิดหรือเปนคนปฏิบัติชอบเลา. 
           คา.   เปนคนปฏิบัติผิด   พระเจาขา. 
           พ.  กพ็วกท่ีปฏิบัติผิดนั้น     เปนคนมีความเห็นผิดหรือเปนคนมี 
ความเห็นชอบเลา. 
           คา.   เปนคนมีความเห็นผิด   พระเจาขา. 
           พ.  กส็มควรละหรือท่ีจะเลื่อมใสในพวกท่ีมีความเห็นผิดเหลาน้ัน.  
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           คา.  ไมสมควรเลย  พระเจาขา  ขาแตพระองคผูเจริญ  นาอัศจรรย  
ขาแตพระองคผูเจริญ  ไมเคยมีมา   ขาพระองคมีเรือนพักอยูหลังหนึ่ง   ใน 
เรือนน้ันมีเตียงนอน   มีทีน่ั่ง  มีหมอน้ํา  มีประทีปน้ํามัน  ขาพระองค 
จะแจกจายแกสมณะหรือพราหมณผูเขาไปอยูในเรือนพักน้ันตามสติกําลัง.  
 
                     วาดวยทาวะของศาสดา  ๔  ทาน 
 
           [๖๖๑]    ขาแตพระองคผูเจริญ เรื่องเคยมีมาแลว  ศาสดา ๔  ทาน 
ชึ่งมีความเห็น    มีความพอใจ    มีความชอบใจตาง ๆ กัน    พากันเขาไปอยู 
ในเรือนพักน้ัน     ศาสดาทานหน่ึงมีวาทะอยางนี้      มีความเห็นอยางนี้วา 
ทานไมมีผล   การบูชาไมมีผล   การเซนสรวงไมมีผล   ผลวิบากท่ีทําดีทําชั่ว 
ไมมี  โลกน้ีไมมี   โลกหนาไมมี   มารดาไมมี   บดิาไมมี   สัตวผูผุดข้ึนไมมี 
สมณพราหมณผูดําเนินไปดี  ปฏิบัติชอบ  กระทําใหโลกนี้และโลกหนาแจง 
ดวยปญญาอันยิ่งเอง   แลวสอนผูอ่ืนใหรูตาม  ไมมีในโลก. 
           [๖๖๒]     ศาสดาทานหน่ึงมีวาทะอยางนี้       มีความเห็นอยางนี้วา 
ทานมีผล    การบูชามีผล    การเชนสรวงมีผล    ผลวิบากท่ีทําดีทําชั่วมีอยู 
โลกนี้ม ี  โลกหนามี   มารดามี   บิดามี   สัตวผูผุดเกิดมี   สมณพราหมณ 
ผูดําเนินไปดี  ปฏิบัติชอบ   กระทําโลกน้ีและโลกหนาใหแจงดวยปญญาอัน 
ยิ่งดวยตนเอง   แลวสอนผูอ่ืนใหรูตาม   มีอยูในโลก.                         
           [๖๖๓]     ศาสดาทานหน่ึงมีวาทะอยางนี้       มีความเห็นอยางนี้วา 
เมื่อบุคคลทําเอง    ใชใหผูอ่ืนทํา    ตัดเอง   ใชใหผูอ่ืนตัด   เบียดเบียนเอง 
ใชใหผูอ่ืนเบียดเบียน    ทาํเขาใหเศราโศกเอง    ใชผูอ่ืนทําเขาใหเศราโศก  
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ทําเขาใหลําบากเอง   ใชผูอ่ืนทําเขาใหลําบาก   ดิน้รนเอง   ทําเขาใหดิ้นรน  
ฆาสัตว  ลักทรัพย  ตัดทีต่อ ปลนไมใหเหลือ ทําโจรกรรมในเรือนหลังเดียว 
ซุมอยูที่ทางเปลี่ยว   ทําชูภรรยาเขา  พูดเท็จ  ผูทําไมเชื่อวาบาป   หากแมน 
ผูใดจะใชจักร   ซึ่งมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน   สังหารเหลาสัตวในปฐพีนี้  
ใหเปนลานเปนกองมังสะอันเดียวกัน   บาปท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอม 
ไมมีแกเขา   ไมมีบาปมาถึงเขา  แมหากบุคคลจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา 
ฆาเอง   ใชใหผูอ่ืนฆา  ตัดเอง   ใชใหผูอ่ืนตัด  เบียดเบียนเอง  ใชใหผูอ่ืน 
เบียดเบียน   บาปท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอมไมมีแกเขา     ไมมีบาปมา 
ถึงเขา  แมหากบุคคลจะไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา  ใหเอง    ใชใหผูอ่ืนให  
บูชาเอง     ใชใหผูอ่ืนบูชา    บุญท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอมไมมีแกเขา. 
ไมมีบุญมาถึงเขา     ดวยการใหทาน      การทรมานอินทรีย     การสํารวม 
การกลาวคําสัตย    บุญท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอมไมมีแกเขา   ไมมีบุญ 
มาถึงเขา. 
           [๖๖๔]   ศาสดาทานหนึ่งมีวาทะอยางนี้       มีความเห็นอยางนี้วา 
เมื่อบุคคลทําเอง    ใชใหผูอ่ืนทํา   ตัดเอง   ใชใหผูอ่ืนตัด   เบียดเบียนเอง 
ใชใหผูอ่ืนเบียดเบียน  ทําเขาใหเศราโศกเอง     ใชผูอ่ืนทําเขาใหเศราโศก 
ทําเขาไหลําบากเอง   ใชผูอ่ืนทําเขาใหลําบาก   ดิน้รนเอง    ทาํใหเขาดิ้นรน 
ฆาสัตว    ลกัทรัพย    ตัดที่ตอ    ปลนไมใหเหลือ    ทําโจรกรรมในเรือน 
หลังเดียว   ซุมอยูที่ทางเปล่ียว   ทําชูภรรยาเขา   พูดเท็จ  ผูทําชื่อวาทําบาป 
แมหากผูใดจะใชจักรซึ่งมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกนสังหารเหลาสัตวใน 
ปฐพีนี้ใหเปนลานเปนกองมังสะอันเดียวกัน บาปท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุ  
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ยอมมีแกเขา     มีบาปถึงเขา     แมหากบุคคลจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา 
ฆาเอง   ใชใหผูอ่ืนฆา   ตัดเอง   ใชใหผูอ่ืนตัด   เบียดเบียนเอง  ใชผูอ่ืน  
ใหเบียดเบียน บาปท่ีมีการทําเชนนั้น เปนเหตุยอมมีแกเขา มีบาปมาถึงเขา 
แมหากบุคคลจะไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา  ใหเอง  ใชใหผูอ่ืนให  บูชาเอง 
ใชใหผูอื่นบูชา  บุญที่มกีารทําเชนนั้นเปนเหตุยอมมีแกเขา  มีบุญมาถึงเขา 
ดวยการใหทาน การทรมานอินทรีย การสํารวม การกลาวคําสัตย  บญุท่ีม ี
การทําเชนนั้นเปนเหตุยอมมีแกเขา   มีบุญมาถึงเขา   ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพระองคมีความสงสัยสนเทหวา      บรรดาสมณพราหมณผูเจริญเหลานี้  
ใครหนอพูดจริง  ใครหนอพูดเท็จ. 
           พ.   ดกูอนนายคามณี   ก็ควรแลวท่ีทานจะสงสัย   ควรแลวท่ีทาน 
จะสนเทห   ก็และความสนเทหของทานเกิดแลวในฐานะที่นาสงสัย. 
           คา.   ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพระองคเลื่อมใสในพระผูมีพระ- 
ภาคเจาดังน้ีวา   พระผูมีพระภาคเจาสามารถแสดงธรรมแกขาพระองค  โดย 
ที่ขาพระองคพึงละความสงสัยนี้ได. 
           [๖๖๕]  พ.  ดูกอนนายคามณี   ธรรมสมาธิมีอยู   ถาทานต้ังอยู 
ในธรรมสมาธินั้น   พึงไดจิตตสมาธิไซร   เมื่อเปนเชนนี้    ทานพึงละความ 
สงสัยนี้ได  ดูกอนนายคามณี   ก็ธรรมสมาธิเปนไฉน.   ดูกอนนายคามณี 
พระอริยสาวกในธรรมวินัยนี้  เปนผูละปาณาติบาต     งดเวนปาณาติบาต 
เปนผูละอทินนาทาน     งดเวนอทินนาทาน     เปนผูละกาเมสุมิจฉาจาร 
งดเวนกาเมสุมิจฉาจาร   เปนผูละมุสาวาท        งดเวนมุสาวาท  
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เปนผูละปสุณาวาจา  งดเวนปสุณาวาจา  เปนผูละผรุสวาจา  งดเวนผรุสวาจา  
เปนผูละสัมผัปปลาปะ  งดเวนสัมผัปปลาปะ  เปนผูละอภิชฌา ไมมากดวย 
อภิชฌา  เปนผูละความพยาบาทประทุษราย มีจิตไมพยาบาท เปนผูละความ 
เห็นผิด  มีความเห็นชอบ. 
           [๖๖๖]   ดูกอนนายคามณี    พระอริยสาวกน้ัน    ผูซึ่งปราศจาก 
อภิชฌา   ปราศจากพยาบาทแลวอยางนี้   เปนผูไมฟนเฟอน  มีสัมปชัญญะ 
มีสติเฉพาะหนา    มใีจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหน่ึงอยู   ทิศที่  ๒ 
ที่  ๓ ที่  ๔ กเ็หมือนกัน   ตามนัยนี้     ทั้งเบ้ืองบน    เบ้ืองลาง    เบื้องขวาง 
แผไปตลอดโลก    ทั่วสัตวทุกเหลา    ในที่ทุกสถาน    ดวยใจประกอบดวย 
เมตตาอันไพบูลย   ถึงความเปนใหญหาประมาณมิได  ไมมีเวร   ไมมีความ 
เบียดเบียนอยู   พระอริยสาวกน้ันยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา  ศาสดาผูมีวาทะ 
อยางนี้    มีความเห็นอยางนี้วา    ทานไมมีผล    การบูชาไมมีผล    การเซน- 
สรวงไมมีผล   ผลวิบากที่ทําดีทําชั่วไมมี   โลกนีไ้มมี  โลกหนาไมมี   มารดา 
ไมมี  บิดาไมมี  สัตวผูผุดเกิดข้ึนไมมี  สมณพราหมณผูดําเนินไปดี  ปฏิบัติ 
ชอบ    กระทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง    แลว 
สอนหมูสัตวใหรูตาม   ไมมีในโลก  ถาถอยคําของศาสดาน้ันเปนความจริง 
ขอท่ีเราสํารวมกาย   สํารวมวาจา   สํารวมใจ  ๑   ขอท่ีเราจักเขาถึงสุคติโลก 
สวรรค    เมือ่แตกกายตายไป  ๑     ทัง้สองน้ีเปนการถือเอาชัยชนะในขอน้ี  
เพราะเราผูไมเบียดเบียนใคร ๆ   คือผูสะดุงหรือผูมั่นคง   เปนผูปฏิบัติไมผิด 
ความปราโมทยยอมเกิดแกพระอริยสาวกน้ัน   เมื่อเกิดปราโมทยแลว   ยอม 
เกิดปติ   เมื่อมีปติในใจ   กายยอมสงบ   เธอมีกายสงบแลว  ยอมไดเสวยสุข  
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เมื่อมีสุข  จิตยอมต้ังม่ัน   ดูกอนนายคามณี   นี้แลธรรมสมาธิ   ถาทานต้ังอยู 
ในธรรมสมาธินั้น  พึงไดจิตตสมาธิไซร  เม่ือเปนเชนนี้  ทานพึงละความ  
สงสัยนี้ได. 
           [๖๖๗]  ดูกอนนายคามณี    พระอริยสาวกน้ัน    ผูซึ่งปราศจาก 
อภิชฌา  ปราศจากพยาบาทแลวอยางนี้  เปนผูไมฟนเฟอน  มีสัมปชัญญะ 
มีสติเฉพาะหนา  มีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหน่ึงอยู . . .พระ 
อริยสาวกน้ันยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา   ศาสดาผูมีวาทะอยางนี้  มีความเห็น 
อยางนี้วา   ทานมีผล    การบูชามีผล    การเซนสรวงมีผล   ผลวิบากท่ีทําดี 
ทําชั่วมีอยู  โลกน้ีมี  โลกหนามี  มารดามี  บิดามี  สตัวผูผุดเกิดข้ึนมี 
สมณพราหมณผูดําเนินไปดี  ปฏิบัติชอบ  กระทําโลกน้ีและโลกหนาใหแจง 
ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง  แลวสอนผูอ่ืนใหรูตามมีอยูในโลก  ดังนี้  ถา 
ถอยคําของศาสดาผูนั้นเปนความจริง     ขอท่ีเราสํารวมกาย     สาํรวมวาจา 
สํารวมใจ  ๑     ขอท่ีเราจักเขาถึงสุคติโลกสวรรค      เมื่อแตกกายตายไป ๑ 
ทั้งสองนี้ เปนการถือเอาชัยชนะในขอน้ี    เพราะเราผูไมเบียดเบียนใคร  คือ 
ผูสะดุงหรือผูมั่นคง  เปนผูปฏิบัติไมผิด   ความปราโมทยยอมเกิดข้ึนแกพระ- 
อริยสาวกน้ัน     เมื่อเกิดปราโมทยแลว   ยอมเกิดปติ    เมื่อมีปติในใจ   กาย 
ยอมสงบ   เธอมีกายสงบแลว    ยอมไดเสวยสุข    เมื่อมีสุข    จิตยอมต้ังม่ัน 
กอนนายคามณี   นี้แล    ธรรมสมาธิ   ถาทานต้ังอยูในธรรมสมาธินั้น 
พึงไดจิตตสมาธิไซร  เมื่อเปนเชนนี้ ทานพึงละความสงสัยนี้ได.  
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           [๖๖๘]   ดูกอนนายคามณี    พระอริยสาวกน้ัน    ผูซึ่งปราศจาก   
อภิชฌา   ปราศจากพยาบาทแลวอยางนี้   เปนผูไมฟนเฟอน  มีสัมปชัญญะ 
มีสติเฉพาะหนา   มีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหน่ึงอยู . . .  พระ 
อริยสาวกน้ันยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา  ศาสดาผูมีวาทะอยางนี้    มีความเห็น 
อยางนี้วา   เมื่อบุคคลทําเอง  ใชใหผูอ่ืนทํา  ตัดเอง  ใชใหผูอ่ืนตัด   เบียด 
เบียนเอง   ใชใหผูอ่ืนเบียดเบียน   ทําเขาใหเศราโศกเอง  ใชผูอ่ืนทําเขาให 
เศราโศก   ทาํเขาใหลําบากเอง   ใชผูอ่ืนทําเขาใหลําบาก    ดิ้นรนเอง    ทํา 
เขาใหดิ้นรน   ฆาสัตว  ลกัทรัพย ตัดทีต่อ  ปลนไมใหเหลือ   ทาํโจรกรรม 
ในเรือนหลังเดียว   ซุมอยูในที่เปลี่ยว   ทําชูภรรยาเขา  พูดเท็จ  ผูทําชื่อวา 
ไมทําบาป   หากแมนผูใดจะใชจักรซึ่งมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน   สังหาร 
เหลาสัตวในพ้ืนปฐพีนี้   ใหเปนลาน   ใหเปนกองมังสะอันเดียวกัน   บาป 
ที่มีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอมไมมีแกเขา     ไมมบีาปมาถึงเขา      แมหา  
บุคคลจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา   ฆาเอง  ใชใหผูอ่ืนฆา  ตัดเอง  ใชให 
ผูอ่ืนตัด    เบยีดเบียนเอง    ใชใหผูอ่ืนเบียดเบียน    บาปท่ีมีการทําเชนนั้น 
เปนเหตุ   ยอมไมมีแกเขา  ไมมีบาปมาถึงเขา   แมหากบุคคลจะไปยังฝงซาย 
แหงแมน้ําคงคา   ใหเอง   ใชใหผูอ่ืนให   บชูาเอง   ใชใหผูอ่ืนบชูา   บุญท่ี  
มีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอมไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา   ดวยการใหทาน 
การทรมานอินทรีย   การสํารวม   การกลาวคําสัตย  บุญที่มกีารทําเชนนั้น 
เปนเหตุ  ยอมไมมีแกเขา  ไมมีบุญมาถึงเขา  ดังน้ี   ถาถอยคําของศาสดานั้น 
เปนความจริง   ขอท่ีเราสํารวมกาย   สาํรวมวาจา    สํารวมใจ  ๑    ขอท่ีเรา 
จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค    เมื่อแตกกายตายไป ๑    ทั้งสองนี้เปนการถือเอา  
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ชัยชนะในขอน้ี  เพราะวาเราผูไมเบียดเบียนใคร ๆ คือ  ผูสะดุงหรือผูมั่นคง  
เปนผูปฏิบัติไมผิด      ความปราโมทยยอมเกิดแกพระอริยสาวกน้ัน    เมื่อ 
ปราโมทยแลว  ยอมเกิดปติ  เม่ือมีปติในใจกายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลว 
ยอมไดเสวยสุข    เมื่อมีสุข   จิตยอมต้ังม่ัน   ดูกอนนายคามณี    นี้แลธรรม 
สมาธิ  ถาทานต้ังอยูในธรรมสมาธินั้นพึงไดจิตตสมาธิไซร  เมื่อเปนเชนนี้  
ทานพึงละความสงสัยนี้ได.                                 
           [๖๖๙]   ดูกอนนายคามณี    พระอริยสาวกน้ัน     ผูซึ่งปราศจาก  
อภิชฌา   ปราศจากพยาบาทแลวอยางนี้  เปนผูไมฟนเฟอน  มีสัมปชัญญะ 
มีสติเฉพาะหนา   มีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหน่ึงอยู . . .    เม่ือ 
บุคคลทําเอง   ใชใหผูอ่ืนทํา  ตัดเอง ใชใหผูอ่ืนตัด   เบียดเบียนเอง   ใชให 
ผูอ่ืนเบียดเบียน   ทําเขาใหเศราโศกเอง   ใชผูอ่ืนทําเขาใหเศราโศก   ทําเขา 
ใหลําบากเอง  ใชผูอ่ืนทําเขาใหลําบาก  ดิ้นรนเอง  ทําเขาใหดิ้นรน  ฆาสัตว 
ลักทรัพย  ตัดที่ตอ  ปลนไมใหเหลือ  ทําโจรกรรมในเรือนหลังเดียว  ซุมอยู 
ที่ทางเปลี่ยว  ทําชูภรรยาเขา  พูดเท็จ   ผูทําชื่อวาทําบาป   แมหากผูใดจะใช 
จักรมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน   สังหารเหลาสัตวในปฐพีนี้    ใหเปนลาน 
เปนกองมังสะอันเดียวกัน    บาปท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอมมีแกเรา   ม ี
บาปมาถึงเขา    แมหากบุคคลจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา     ฆาเองใชให 
ผูอ่ืนฆา   ตัดเอง   ใชใหผูอ่ืนตัด   เบียดเบียนเอง    ใชใหผูอ่ืนเบียดเบียน 
บาปท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอมมีแกเขา   มีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคล 
จะไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา  ใหเอง  ใชใหผูอ่ืนให  บูชาเอง  ใชใหผูอ่ืน 
บูชา   บุญท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอมมีแกเขา   มีบุญมาถึงเขา   ดวยการ  
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ใหทาน  การทรมานอินทรีย  การสํารวม  การกลาวคําสัตย  บุญที่มีการทํา  
เชนนั้นเปนเหตุยอมมีแกเขา   มีบุญมาถึงเขา   ดังนี้    ถาถอยคําของศาสดา 
นั้นเปนนี้ความจริง   ขอท่ีเราสํารวมกาย  สํารวมวาจา  สํารวมใจ  ๑  ขอท่ีเรา 
จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค    เมื่อแตกกายตายไป ๑   ทั้งสองนี้เปนการถือเอา 
ชัยชนะในขอน้ี   เพราะเราผูไมเบียดเบียนใครๆ  คือ  ผูสะดุงหรือผูมั่นคง 
เปนผูปฏิบัติไมผิด   ความปราโมทยยอมเกิดแกพระอริยสาวกน้ัน   เมื่อเกิด  
ปราโมทยแลว   ยอมเกิดปติ   เมื่อมีปติในใจ   กายยอมสงบ   เรอมีกายสงบ 
แลว   ยอมไดเสวยสุข   เมื่อมีสุข   จิตยอมต้ังม่ัน   ดูกอนนายคามณี   นี้แล 
ธรรมสมาธิ   ถาทานต้ังอยูในธรรมสมาธินั้น   พึงไดจิตตสมาธิไซร   เมื่อ 
เปนเชนนี้   ทานพึงละความสงสัยนี้ได. 
           [๖๗๐]  ดูกอนนายคามณี    พระอริยสาวกน้ัน    ผูซึ่งปราศจาก 
อภิชฌา   ปราศจากพยาบาทแลวอยางนี้   เปนผูไมฟนเฟอน  มีสัมปชัญญะ  
มีสติเฉพาะหนา  มีใจประกอบดวยกรุณาแผไปตลอดทิศหน่ึงอยู . . . มีใจ 
ประกอบดวยมุทิตาแผไปตลอดทิศหน่ึงอยู . . .พระอริยสาวกน้ันผูซึ่งปราศ- 
จากอภิชฌา    ปราศจากพยาบาทแลวอยางนี้    เปนผูไมฟนเฟอน    มีสัม- 
ปชัญญะ   มสีติเฉพาะหนา  มีใจประกอบดวยอุเบกขาแผไปตลอดทิศหน่ึงอยู 
ทิศที่  ๒  ที่ ๓  ที ่ ๔  ก็เหมือนกัน   ตามนัยนี้     ทั้งเบ้ืองบน    เบ้ืองลาง 
เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทกุเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบ 
อุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญหาประมาณมิได  ไมมีเวร  ไมมีความ 
เบียดเบียนอยู  พระอริยสาวกน้ันยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา  ศาสดาผูมีวาทะ 
อยางนี้  มีความเห็นอยางนี้วา  ทานไมมีผล  การบูชาไมมีผล  การเซนสรวง  
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ไมมีผล   ผลวิบากท่ีทําดีทําชั่วไมมี  โลกน้ีไมมี   โลกหนาไมมี   มารดาไมมี  
บิดาไมมี    สัตวผูผุดเกิดไมมี      สมณพราหมณผูดําเนินไปดี    ปฏิบัติชอบ 
กระทําโลกนี้ และโลกหนาใหแจง    ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว    สอน 
ผูอ่ืนใหรูตาม  ไมมีในโลก  ถาถอยคําของศาสดาน้ันเปนความจริง  ขอท่ีเรา 
สํารวมกาย    สํารวมวาจา    สํารวมใจ  ๑   ขอท่ีเราจักเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
เมื่อแตกกายตายไป ๑   ทัง้สองน้ีเปนการถือเอาชัยชนะในขอน้ี    เพราะเรา 
ผูไมเบียดเบียนใคร ๆ  คือ   ผูสะดุงหรือผูมั่นคง   เปนผูปฏิบัติไมผิด   ความ 
ปราโมทย   ยอมเกิดแกพระอริยสาวกน้ัน   เมื่อปราโมทยแลว   ยอมเกิดปติ 
เมื่อมีปติในใจ  กายยอมสงบ  เธอมีกายสงบแลว  ยอมไดเสวยสุข  เมื่อมีสุข 
จิตยอมต้ังม่ัน   ดูกอนนายคามณี   นี้แลธรรมสมาธิ   ถาทานต้ังอยูในธรรม 
สมาธินั้น  พึงไดจิตตสมาธิไซร  เมื่อเปนเชนนี้   ทานพึงละความสงสัยนี้ได  
           [๖๗๑]   ดูกอนนายคามณี    พระอริยสาวกน้ัน     ผูซึ่งปราศจาก 
อภิชฌา  ปราศจากพยาบาทแลวอยางนี้   เปนผูไมฟนเฟอน  มีสัมปชัญญะ 
มีสติเฉพาะหนา      มใีจประกอบดวยอุเบกขาแผไปตลอดทิศหน่ึงอยู. . .   
พระอริยสาวกน้ันยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา  ศาสดาผูมีวาทะอยางนี้  มีความ 
เห็นอยางนี้วา   ทานมีผล    การบูชามผีล    การเซนสรวงมีผล    ผลวิบากท่ี  
ทําดีทําชั่วมีอยู   โลกน้ีมี  โลกหนามี   มารดามี  บดิามี  สัตวผูผุดเกิดข้ึนมี 
สมณพราหมณผูดําเนินไปดี  ปฏิบัติชอบ  กระทําโลกน้ี และโลกหนาใหแจง 
ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว      สอนผูอื่นใหรูตาม      มีอยูในโลกดังน้ี  
ถาถอยคําของศาสดาน้ันเปนความจริง     ขอท่ีเราสํารวมกาย     สํารวมวาจา 
สํารวมใจ  ๑    ขอท่ีเราจักเขาถึงสุคติโลกสวรรค      เมื่อแตกกายตายไป  ๑  
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ทั้งสองนี้เปนการถือเอาชัยชนะในขอน้ัน    เพราะเราผูไมเบียดเบียนใครๆ  
คือ    ผูสะดุงหรือผูมั่นคง    เปนผูปฏิบัติชอบ    ความปราโมทยยอมเกิดแก  
พระอริยสาวกน้ัน      เมื่อปราโมทยแลว      ยอมเกดิปติ      เมื่อมีปติในใจ 
กายยอมสงบ   เธอมีกายสงบแลว  ยอมไดเสวยสุข  เมื่อมีสุข  จิตยอมต้ังม่ัน 
ดูกอนนายคามณี   นี้แลธรรมสมาธิ  ถาทานต้ังอยูในธรรมสมาธินั้น  พึงได 
จิตตสมาธิไซร  เม่ือเปนเชนนี้   ทานพึงละความสงสัยนี้ได. 
           [๖๗๒]  ดูกอนนายคามณี    พระอริยสาวกน้ัน    ผูซึ่งปราศจาก  
อภิชฌา   ปราศจากพยาบาทแลวอยางนี้   เปนผูไมฟนเฟอน  มีสัมปชัญญะ 
มีสติเฉพาะหนา       มีใจประกอบดวยอุเบกขาแผไปตลอดทิศที่หน่ึงอยู . . . 
พระอริยสาวกน้ันยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา  ศาสดาผูมีวาทะอยางนี้   มีความ 
เห็นอยางนี้วา    เมื่อบุคคลทําเอง    ชีใ้หผูอ่ืนทํา    ตัดเอง    ใชใหผูอ่ืนตัด  
เบียดเบียนเอง  ใชผูอ่ืนใหเบียดเบียน   ทําเขาใหเศราโศกเอง   ใชผูอ่ืนทํา 
เขาใหเศราโศก    ทําเขาใหลําบากเอง   ใชผูอ่ืนทําเขาใหลําบาก   ดิ้นรนเอง 
ทําเขาใหดิ้นรน  ฆาสัตว  ลักทรัพย  ตัดที่ตอ  ปลนไมใหเหลือ  ทําโจรกรรม 
ในเรือนหลังเดียว   ซุมอยูที่ทางเปลี่ยว   ทําชูภรรยาเขา   พูดเท็จ   ผูทําไม 
ชื่อวาทําบาป    แมหากผูใดจะใชจักรซ่ึงมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกนสังหาร 
เหลาสัตวในปฐพี   ใหเปนลานเปนกองมังสะอันเดียวกัน     บาปท่ีมีการ 
ทําเชนนั้นเปนเหตุยอมไมมีแตเขา   ไมมีบาปมาถึงเขา   แมหากบุคคลจะไป 
ยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา    ฆาเอง   ใชใหผูอ่ืนฆา   ตัดเอง    ใชใหผูอ่ืนตัด 
เบียดเบียนเอง  ใชผูอ่ืนใหเบียดเบียน  บาปท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอม 
ไมมีแกเขา  ไมมีบาปมาถึงเขา  แมหากบุคคลจะไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา  
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ใหเอง  ใชใหผูอ่ืนให  บชูาเอง  ใชใหผูอ่ืนบูชา  บญุท่ีมีการทําเชนนั้นเปน   
เหตุยอมไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา  ดวยการใหทาน การทรมานอินทรีย 
การสํารวม    การกลาวคําสัตย   บญุท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอมไมมีแก 
เขา  ไมมีบุญมาถึงเขา    ถาถอยคําของศาสดาผูนั้นเปนความจริง    ขอท่ีเรา 
สํารวมกาย    สํารวมวาจา   สํารวมใจ  ๑   ขอท่ีเราจักเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
เมื่อแตกกายตายไป  ๑   ทั้งสองน้ีเปนการถือเอาชัยชนะในขอน้ี    เพราะเรา 
ไมเบียดเบียนใครๆ  คือ  ผูสะดุงหรือผูมั่นคง   เปนผูปฏิบัติไมผิด  ความ 
ปราโมทยยอมเกิดแกพระอริยสาวกน้ัน    เมื่อปราโมทยแลว    ยอมเกิดปติ 
เมื่อมีปติในใจ  กายยอมสงบ  เมื่อมีกายสงบแลว  ยอมไดเสวยสุข  เมื่อมีสุข 
จิตยอมต้ังม่ัน    ดูกอนนายคามณี    นีแ้ลธรรมสมาธิ    ถาทานต้ังม่ันอยูใน 
ธรรมสมาธินั้น   พึงไดจิตตสมาธิไซร   เมื่อเปนเชนนี้    ทานพึงละความ 
สงสัยนี้ได. 
           [๖๗๓]   ดูกอนนายคามณี    พระอริยสาวกน้ัน    ผูซึ่งปราศจาก 
อภิชฌา  ปราศจากพยาบาทแลวอยางนี้   เปนผูไมฟนเฟอน  มีสัมปชัญญะ 
มีสติเฉพาะหนา  มีใจประกอบดวยอุเบกขาแผไปตลอดทิศที่ ๑ อยู  ทิศที่ ๒ 
ที่ ๓  ที่ ๔   ก็เหมือนกันตามนัยนี้  ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง  แผไป 
ตลอดโลก   ทั่วสัตวทุกเหลาในท่ีทุกสถาน  ดวยใจประกอบดวยอุเบกขาอัน 
ไพบูลยถึงความเปนใหญ หาประมาณมิไดไมมีเวรไมมีความเบียดเบียนอยู 
พระอริยสาวกน้ันยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ศาสดาผูมีวาทะอยางนี้  มีความ 
เห็นอยางนี้วาเมื่อบุคคลทําเองใชใหผูอ่ืนทําตัดเองใชใหผูอ่ืนตัด   เบียด- 
เบียนเอง ใชผูอ่ืนใหเบียดเบียนทําเขาใหเศราโศกเอง ใชผูอ่ืนทําเขาใหเศรา  
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โศก ทําเขาใหลําบากเองใชผูอ่ืนทําเขาใหลําบาก ดิ้นรนเอง ทําเขาใหดิ้นรน 
ฆาสัตวลักทรัพย ตัดที่ตอ ปลนไมใหเหลือ  ทําโจรกรรมในเรือนหลังเดียว 
ซุมอยูที่ทางเปลี่ยว  ทําชูภรรยาเขา  พูดเท็จ   ผูทําชื่อวาทําบาป   แมหากผูใด 
จะใชจักรซึ่งมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน    สังหารเหลาสัตวในปฐพีนี้    ให 
เปนลานเปนกองมังสะอันเดียวกัน     บาปท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอมมี  
แกเขา  มีบาปมาถึงเขา  แมหากบุคคลจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา  ฆาเอง 
ใชใหผูอ่ืนฆา  ตัดเอง  ใชใหผูอ่ืนตัด  เบียดเบียนเอง  ใชผูอ่ืนใหเบียดเบียน 
บาปท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอมมีแกเขา  มีบาปมาถึงเขา   แมหากบุคคล 
จะไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา  ใหเอง  ใชใหผูอื่นให  บูชาเอง  ใชใหผูอ่ืน 
บูชา   บุญท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอมมีแกเขา  มีบาปมาถึงเขา   ดวยการ 
ใหทาน   การทรมานอินทรีย   การสํารวม   การกลาวคําสัตย   บุญท่ีมีการ 
ทําเชนนั้นเปนเหตุยอมมีแกเขา  มีบุญมาถึงเขา  ดังนี้   ถาถอยคําของศาสดา 
นั้นเปนความจริง  ขอท่ีเราสํารวมกาย  สํารวมวาจา  สํารวมใจ  ๑   ขอที่เรา 
จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค    เมื่อแตกกายตายไป ๑   ทั้งสองนี้ เปนการถือเอา 
ชัยชนะในขอน้ี     เพราะเราผูไมเบียดเบียนใคร ๆ  คือ   ผูสะดุงหรือม่ันคง 
เปนผูปฏิบัติไมผิด      ความปราโมทยยอมเกิดแกพระอริยสาวกน้ัน     เมื่อ 
ปราโมทยแลว  ยอมเกิดปติ   เม่ือมีปติในใจ   กายยอมสงบ  เธอมีกายสงบ 
แลว  ยอมไดเสวยสุข   เมื่อมีสุข   จิตยอมต้ังม่ัน   ดกูอนนายคามณี   นี้แล 
ธรรมสมาธิ    ถาทานต้ังอยูในธรรมสมาธินั้น   พึงไดจิตตสมาธิไซร   เมื่อ 
เปนเชนนี้ทานพึงละความสงสัยนี้ได.  
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           เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว    นายบานนามวาปาฏลิยะ  
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  พระธรรมเทศนา 
ของพระองคแจมแจงนัก     ขาแตพระองคผูเจริญ     พระธรรมเทศนาของ 
พระองคแจมแจงนัก        พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศธรรมโดยอเนก  
ปริยาย  ดุจหงายของที่ควํ่า  เปดของท่ีปด  บอกทางใหแกคนหลงทาง  หรือ 
สองไฟในท่ีมืดดวยหวังวา   คนมีจักษุจักแลเห็นรูป  ฉะนั้น  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาคเจา  กับทั้งพระธรรมและพระ- 
ภิกษุสงฆวาเปนสรณะ      ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงจําขาพระองควา 
เปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยวาเปนสรณะ   ต้ังแตวันนี้เปนตนไปจนตลอด 
ชีวิต. 
                                     จบ  ปาฏลิยสตูรที่  ๑๓ 
                                          จบ  คามณิสังยุต 
 
                                อรรถกถาปาฏลิยสูตรท่ี  ๑๓ 
 
           ในปาฏลิยสูตรที ่ ๑๓  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
           บทวา ทูเตยฺยานิ แปลวา  งานทูต  เปนหนังสือก็มี  เปนขาวสาสน 
จากปากก็มี.       เพราะเหตุไร       พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงปรารภคําน้ีวา 
ปาณาติปาตฺจาห  ดังนี้   ทรงปรารภเพ่ือแสดงความเปนพระสัพพัญู 
วา   เรามิไดรูมายาอยางเดียว   แมเรื่องอ่ืน ๆ เรากร็ูอยางนี้  ๆ.    ทรงปรารภ 
คําน้ี. วา สนฺติ หิ คามณิ เอเก สมณพฺราหฺมณา  ดังน้ี   เพ่ือทรงแสดง  
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ลัทธิของสมณพราหมณที่เหลือ แลวใหละลัทธินัน้เสีย.   บทวา มาลี  กุณฺฑลี 
ความวา  ประดับดอกไมดวยพวงดอกไม ใสตุมหูดวยตุมหูทั้งหลาย.  บทวา  
อิตฺถีกาเมหิ   ความวา   ความใครกับหญิงท้ังหลาย   ชื่ออิตถีกาม    (ให 
บําเรอตน ) ดวยอิตถีกามเหลาน้ัน.   บทวา  อาวสถาคาร  ไดแกหองนอน  
ที่ทําไวในที่แหงหน่ึงของเรือนตระกูล  เพ่ืออยูสบายสําหรับคนเดียวเทาน้ัน. 
บทวา   เตนาห ยถาสตฺติ ยถาพล  สมภฺชามิ   ความวา   ขาพระองค 
จะแจกจายหองนอนน้ัน  โดยสมควรแกสติและโดยสมควรแกกําลัง.  บทวา 
อล   แปลวา   ควร.   บทวา     กงฺขนิเย  าเน ไดแกในเหตุที่นาสงสัย 
           ดวยบทวา  จิตฺตสมาธึ  ทรงแสดงวา   ถาทานต้ังอยูในธรรมสมาธิ 
นั้นแลว   พึงกลับไดจิตตสมาธิ   ดวยอํานาจมรรค ๔   พรอมกบัวิปสสนา. 
บทวา  อปณฺณกตาย  มยหฺ  ความวา  ปฏิปทาน้ียอมเปนไปอยางนี้   เพราะ 
เราเปนผูปฏิบัติไมผิด    คือไมมีความผิด.    บทวา    กฏคฺคาโห    แปลวา 
ถือเอาชัยชนะ.  บทวา   ธมฺมสมาธิ  ในคําวา อยโข  คามณิ  ธมมฺสมธ ิ 
ตตฺร เจ ตฺว จิตฺตสมาธึ  ปฏิลเภยฺยาสิ นี้    ไดแกกศุลกรรมบถ  ๑๐. 
บทวา   จิตฺตสมาธิ  ไดแกมรรค ๔   พรอมดวยวิปสสนา.   อีกอยางหน่ึง 
บทวา   ปามชฺุช  ชายติ   ความวา  ธรรม ๕ กลาวคือความปราโมทย ปติ 
ปสสัทธิ สุข  และสมาธิที่ทานกลาวอยางนี้วา เมื่อปราโมทยแลวยอมเกิดปติ 
ดังน้ี   ชื่อ ธรรมสมาธ.ิ  สวนมรรค ๔ พรอมดวยวิปสสนา ชื่อ จิตตสมาธิ. 
อีกอยางหนึ่ง  กุศลกรรมบถ  ๑๐  ชื่อ จิตตสมาธิ.  ขอวา  พรหมวิหาร  ๔  นี้  
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ชื่อธรรมสมาธิ      ความท่ีจิตแนวแนซึ่งเกิดข้ึนแกผูบําเพ็ญธรรมสมาธินั้น  
ชื่อจิตตสมาธิ.  บทวา  เอว  ตฺว  อิม  กงฺขาธมฺม  ปชเหยฺยาสิ    ความวา 
เมื่อเปนเชนน้ี     ถาทานต้ังอยูในธรรมสมาธิมีประเภทดังกลาวแลวน้ี  พึง 
กลับไดจิตตสมาธิอยางนี้   พึงละความสงสัยนี้ไดโดยสวนเดียว   บทที่เหลอื 
ในที่ทั้งปวง   มีนัยดังกลาวแลวน่ันเทียวแล. 
                            จบ  อรรถกถาปาฏลิยสูตรที่  ๑๓ 
                                  จบ  อรรถกถาคามณิสังยุต 
 

                              รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
           ๑. จันทสูตร  ๒.  ตาลปุตตสูตร ๓. โยธาชวีสูตร  ๔.   หัตถาโรหสูตร 
๕.  อัสสาโรหสูตร    ๖.  ภูมกสูตร    ๗.  เทศนาสูตร    ๘.   อสังขาสูตร 
๙.   กุลสูตร  ๑๐.  มณิจูฬสูตร    ๑๑.   คันธภกสูตร    ๑๒.  ราสิยสูตร 
๑๓.  ปาฏลิยสูตร.  
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                                 ๙.  อสังขตสังยุต  
 
                                         วรรคท่ี  ๑๑ 

 
                   วาดวยอสังขตะและทางใหถึงอสังขตะ 
 
           [๖๗๔]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ 
           สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู     ณ พระวหิารเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    กรุงสาวัตถี    ณ ที่นั้นแล   พระผูม ี
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุทั้งหลาย 
เหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว      พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราจะแสดงอสังขตะและทางท่ีจะใหถึงอสังขตะแกเธอ 
ทั้งหลาย   เธอท้ังหลายจงฟง     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็อสังขตะเปนไฉน. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ความส้ินราคะ     ความส้ินโทสะ     ความส้ินโมหะ 
นี้เรียกวาอสังขตะ    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ทางที่จะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
กายคตาสติ  นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อสังขตะ 
เราแสดงแลวแกเธอทั้งหลาย       ทางที่จะใหถึงอสังชตะเราแสดงแลวแกเธอ 
ทั้งหลาย ดังน้ีแล.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กิจใดอันศาสดาผูแสวงหาประโยชน 
เกื้อกูล   ผูอนุเคราะหพึงกระทําแกสาวกท้ังหลาย   กิจน้ันอันเราอาศัยความ 
อนุเคราะห   กระทําแลวแกเธอทั้งหลาย   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นั่นโคนไม 
นั้นเรือนวาง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจงเพง อยาประมาท อยาได 
เปนผูเดือดรอนในภายหลังเลย   น้ีเปนอนุศาสนีของเราเพ่ือเธอทั้งหลาย. 
๑.  วรรคท่ี  ๑ - ๒  แหงอสังขตสังยุต  อรรถกถาแกรวม ๆ กัน.  
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           [๖๗๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราจะแสดงอสังขตะและทางที่จะ  
ใหถึงอสังขตะแกเธอทั้งหลาย      เธอท้ังหลายจงฟง     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็อสังขตะเปนไฉน.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ความส้ินราคะ  ความสิ้นโทสะ 
นี้เรียกวาอสังขตะ    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน  
สมถะและวิปสสนานี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ ฯลฯ 
           [๖๗๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย.   ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
สมาธิที่มีทั้งวิตกวิจาร  สมาธิที่ไมมีวิตก มีแตวิจาร  สมาธิที่ไมมีทั้งวิตกวิจาร 
นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ. 
           [๖๗๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน  
สุญญตสมาธิ    อนิมิตตสมาธิ    อัปปณิหิตสมาธิ    นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึง 
อสังขตะ. 
           [๖๗๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
สติปฏฐาน ๔ นี้ เรยีกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ. 
           [๖๗๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
สัมมัปปธาน ๔ นี ้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ. 
           [๖๘๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
อิทธิบาท ๔ นี้ เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ. 
           [๖๘๑]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
อินทรีย  ๕ นี้ เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ.  
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           [๖๘๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
พละ ๕ นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ.  
           [๖๘๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
โพชฌงค ๗ นี้ เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ. 
           [๖๘๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี ้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ.       
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อสังขตะเราแสดงแลวแกเธอทั้งหลาย   ทางที่  
จะใหถึงอสังขตะเราแสดงแลวแกเธอท้ังหลาย ดังน้ีแล.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
กิจใดอันศาสดาผูแสวงหาประโยชนเกื้อกูล   ผูอนุเคราะหพึงกระทําแกสาวก 
ทั้งหลาย      กิจน้ันเราอาศัยความอนุเคราะห  กระทําแลวแกเธอทั้งหลาย. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นั้นโคนไม    นัน่เรือนวาง.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เธอทั้งหลายจงเพง    อยาประมาท    อยาไดเปนผูเดือดรอนในภายหลังเลย 
นี้เปนอนุศาสนีของเราเพ่ือเธอท้ังหลาย. 
                                            จบ  วรรคท่ี  ๑ 
                   

                         รวมพระสูตรทีม่ีในวรรคนี้  คือ 
           ๑.   กายคตาสติสูตร      ๒.   สมถวิปสสนาสูตร    ๓.   วิตักกสูตร 
๔.  สุญญตสูตร  ๕.  สติปฏฐานสูตร  ๖.  สัมมัปปธานสูตร  ๗.  อิทธิปาท- 
สูตร  ๘.  อินทรียสูตร  ๙.  พลสูตร   ๑๐. โพชฌงคสูตร  ๑๑.  มรรคสูตร.  
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                                      อสังขตสังยุต 
 
                                           วรรคท่ี  ๒  
 
                     วาดวยอสังขตะและทางใหถึงอสังขตะ  
 
           [๖๘๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราจักแสดงอสังขตะ    และทางที่ 
จะใหถึงอสังขตะแกเธอทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจงฟง.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็อสังขตะเปนไฉน.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ความส้ินราคะ   ความส้ินโทสะ 
ความส้ินโมหะ    นี้เรียกวาอสังขตะ.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กท็างที่จะใหถึง 
อสังขตะเปนไฉน.    คือสมถะ    นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ.    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย     อสังขตะและทางที่จะใหถึงอสังขตะ     เราแสดงแลวแกเธอ 
ทั้งหลาย     ดังน้ีแล.     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     กิจใดอันศาสดาพึงแสวงหา 
ประโยชนเกือ้กูล  ผูอนุเคราะห  พึงทําแกสาวกท้ังหลาย   กิจน้ันอันเราอาศัย 
ความอนุเคราะหทําแลวแกเธอทั้งหลาย.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นั่นโคนไม 
นั่นเรือนวาง.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจงเพง    อยาประมาท 
อยาไดเปนผูเดือดรอนในภายหลังเลย    นี้เปนอนุศาสนีของเรา    เพ่ือเธอ 
ทั้งหลาย. 
           [๖๘๖]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราจักแสดงอสังขตะและทางที่จะ 
ใหถึงอสังขตะแกเธอทั้งหลาย      เธอท้ังหลายจงฟง     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็อสังขตะเปนไฉน.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ความส้ินราคะ  ความสิ้นโทสะ 
ความส้ินโมหะ    นี้เรียกอสังขตะ.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ทางท่ีจะใหถึง  
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อสังขตะเปนไฉน.   คือ   วิปสสนานี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ.   ดกูอน  
ภิกษุทั้งหลาย     อสังขตะและทางที่จะใหถึงอสังขตะ     เราแสดงแลวแกเธอ 
ทั้งหลาย    ดงัน้ีแล ฯลฯ   นี้เปนอนุศาสนีของเราเพ่ือเธอท้ังหลาย  
           [๖๘๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
คือ    สมาธิมทีั้งวิตกวิจาร   นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ . . . 
           [๖๘๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
คือ   สมาธิไมมีวิตก   มีแตวิจาร   นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ. . . 
           [๖๘๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
คือ    สมาธิไมมีวิตก   ไมมีวิจาร   นี้เรยีกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ. . . 
           [๖๙๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
คือ   สุญญตสมาธิ   นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ . . . 
           [๖๙๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
คือ   อนิมิตตสมาธิ   นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ . . . 
           [๖๙๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
คือ   อัปปณิหิตสมาธิ   นีเ้รียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ . . . 
           [๖๙๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุในธรรมวินัยนี้     เปนผูมีความเพียรเครื่องเผา 
กิเลส   มีสัมปชัญญะ    มสีติ   พิจารณาเห็นกายในกายอยู  พึงกําจัดอภิชฌา 
และโทมนัสในโลกเสียได   นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ . . .  
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           [๖๙๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน   
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุในธรรมวินัยนี้      เปนผูมีความเพียรเครื่องเผา 
กิเลส    มีสัมปชัญญะ      มีสติ    พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู  
พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได  นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ.  
           [๖๙๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้    เปนผูมีความเพียรเครื่องเผา- 
กิเลส   มีสัมปชัญญะ     มีสติ   พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู   พึงกําจัดอภิชฌา 
และโทมนัสในโลกเสียได   นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ. 
           [๖๙๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    เปนผูมีความเพียรเครื่องเผา  
กิเลส   มีสัมปชัญญะ  มสีติ   พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายอยู   พึง 
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได  นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ. 
           [๖๙๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยอมยังความพอใจใหเกิดข้ึน 
พยายามปรารภความเพียร    ประคองจิต    ต้ังจิตไว    เพ่ือยังธรรมอันเปน 
บาปอกุศลที่ยังไมเกิด  ไมใหเกิดข้ึน   นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ. 
           [๖๙๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยอมยังความพอใจใหเกิดข้ึน 
พยายามปรารภความเพียร  ประคองจิต  ต้ังจิตไว  เพ่ือละธรรมอันเปนบาป 
อกุศลที่เกิดข้ึนแลว   นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ. . .  
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           [๖๙๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยอมยังความพอใจใหเกิดข้ึน 
พยายามปรารภความเพียร  ประคองจิต  ต้ังจิตไวเพ่ือยังธรรมอันเปนกุศล 
ที่ยังไมเกิด  ใหเกิดข้ึน   นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ. . . 
           [๗๐๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยอมยังความพอใจใหเกิดข้ึน 
พยายาม  ปรารภความเพียร   ประคองจิต   ต้ังจิตไว   เพ่ือความต้ังอยู  ความ 
ไมเลอะเลือน   ความเพ่ิมพูน   ความไพบูลย   ความเจริญ    ความบริบูรณ 
แหงธรรมอันเปนกุศลท่ีเกิดข้ึนแลว   นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ. . . 
           [๗๐๑]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบ 
ดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร   นี้เรยีกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ. . . 
           [๗๐๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบ 
ดวยวิริยสมาธิและปธานสังขาร   นี้เรยีกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ. . . 
           [๗๐๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบ 
ดวยจิตตสมาธิและปธานสังขาร   นี้เรยีกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ. . . 
           [๗๐๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบ 
ดวยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร   นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ. . .  
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           [๗๐๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน   
ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้  เจริญสัทธินทรีย  อันอาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธ    นอมไปเพื่อความสละ   นี้เรียกวาทางที่จะใหถึง 
อสังขตะ. . . 
           [๗๐๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมเจริญวิริยนิทรียอันอาศัย 
วิเวก   อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธ    นอมไปเพ่ือความสละ    นี้เรยีกวาทางที่ 
จะใหถึงอสังขตะ. . . 
           [๗๐๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยอมเจริญสตินทรียอันอาศัย 
วิเวก   อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธ   นอมไปเพ่ือความสละ   นี้เรยีกวาทางที่ 
จะใหถึงสังขตะ. . . 
           [๗๐๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสมาธินทรียอันอาศัย 
วิเวก   อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธ   นอมไปเพ่ือความสละ   นี้เรยีกวาทางที่ 
จะใหถึงอสังขตะ. . . 
           [๗๐๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญปญญินทรียอันอาศัย 
วิเวก   อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธ   นอมไปเพ่ือความสละ   นี้เรยีกวาทางที่ 
จะใหถึงอสังขตะ. . .  
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           [๗๑๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ทางที่จะใหถึงอสังขตะเปนไฉน.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมเจริญสัทธาพละอันอาศัย 
วิเวก  อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธ    นอมไปเพ่ือความสละ   นี้เรยีกทางที่  
จะใหถึงอสังขตะ. . . 
           [๗๑๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท้ังจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยอมเจริญวิริยพละอันอาศัย 
วิเวก  อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธ   นอมไปเพ่ือความสละ   นี้เรียกวาทางท่ี 
จะใหถึงอสังขตะ. . . 
           [๗๑๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสติพละอันอาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธ   นอมไปเพื่อความสละ   นี้เรียกวาทางที่จะใหถึง 
อสังขตะ. . . 
           [๗๑๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมเจริญสมาธิพละอันอาศัย 
วิเวก   อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธ    นอมไปเพ่ือความสละ  นี้เรียกวาทางที่ 
จะใหถึงอสังขตะ . . . 
           [๗๑๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยอมเจริญปญญาพละ   อันอาศัย 
วิเวก   อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธ   นอมไปเพ่ือความสละ   นี้เรยีกวาทางที่ 
จะใหถึงอสังขตะ. . .  
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           [๗๑๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน.   
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยอมเจริญสติสัมโพชฌงคอัน 
อาศัยวิเวก    อาศัยวิราคะ    อาศัยนิโรธ    นอมไปเพื่อความสละ   นี้เรียกวา 
ทางที่จะใหถึงอสังขตะ. . . 
           [๗๑๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมเจริญ 
ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค. . . วิริยะสัมโพชฌงค. . . ปติสัมโพชฌงค. . .ปสสัทธ.ิ 
สัมโพชฌงค. . . สมาธิสัมโพชฌงค. .  . อุเบกขาสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธ   นอมไปเพื่อความสละ   นี้เรียกวาทางที่จะใหถึง 
อสังขตะ. . . 
           [๗๑๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัย 
วิเวก   อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธ   นอมไปเพ่ือความสละ   นี้เรยีกวาทางที่  
จะใหถึงอสังขตะ. . . 
           [๗๑๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยอมเจริญสัมมาสังกัปปะ. . . 
สัมมาวาจา . . .สัมมากัมมันตะ. . . สัมมาอาชีวะ. . . สัมมาวายามะ. . . 
สัมมาสติอันอาศัยวิเวก   อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธ    นอมไปเพื่อความสละ 
นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ . . . 
           [๗๑๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัย 
วิเวก   อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธ   นอมไปเพ่ือความสละ    นี้เรยีกวาทางที่  
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จะใหถึงอสังขตะ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อสังขตะและทางที่จะใหถึงอสังขตะ  
เราแสดงแลวแกเธอทั้งหลาย   ดังน้ีแล.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กิจใดอัน 
ศาสดาผูแสวงหาประโยชนเกื้อกูลผูอนุเคราะห    พึงกระทําแลวแกสาวก 
ทั้งหลาย   กจิน้ันอันเราอาศัยความอนุเคราะห  กระทําแลวแตเธอทั้งหลาย. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นั่นโคนไม  นั่นเรือนวาง   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอ 
ทั้งหลายจงเพง  อยาประมาท  อยาไดเปนผูมีความเดือดรอนในภายหลังเลย 
นี้เปนอนุศาสนีของเราเพ่ือเธอท้ังหลาย. 
           [๗๒๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เราจักแสดงท่ีสุดและทางที่จะให 
ถึงท่ีสุดแกเธอทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจงพึง    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ที่สุด 
เปนไฉน ฯลฯ. 
           [๗๒๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงธรรมอันหาอาสวะมิได 
และทางที่จะใหถึงธรรมอันหาอาสวะมิไดแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมอันหาอาสวะมิไดเปนไฉน  ฯลฯ. 
           [๗๒๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราจักแสดงธรรมท่ีจริงแท   และ 
ทางที่จะถึงธรรมท่ีจริงแทแกเธอทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจงฟง.   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   กธ็รรมที่จริงแทเปนไฉน  ฯลฯ. 
           [๗๒๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงธรรมอันเปนฝง  และ 
ทางที่จะใหถึงธรรมอันเปนฝงแกเธอทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจงฟง   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ก็ธรรมอันเปนฝงเปนไฉน  ฯลฯ.  
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           [๗๒๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงธรรมอันละเอียด  และ  
ทางที่จะใหถึงธรรมอันละเอียดแกเธอท้ังหลาย   เธอท้ังหลายจงฟง.    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมอันละเอียดเปนไฉน  ฯลฯ 
           [๗๒๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันเห็นไดแสนยาก 
และทางที่จะใหถึงธรรมอันเห็นไดแสนยากแกเธอท้ังหลาย      เธอทั้งหลาย 
จงฟง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ธรรมอันเห็นไดแสนยากเปนไฉน ฯลฯ. 
           [๗๒๖]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เราจักแสดงธรรมอันไมคร่ําครา 
และทางที่จะใหถึงธรรมอันไมคร่ําคราแกเธอท้ังหลาย     เธอทั้งหลายจงฟง. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมอันไมคร่ําคราเปนไฉน ฯลฯ  
           [๗๒๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราจักแสดงธรรมอันยั่งยืน   และ 
ทางที่จะใหถึงธรรมอันยั่งยืนแกเธอทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจงฟง.      ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมอันยั่งยืนเปนไฉน ฯลฯ. 
           [๗๒๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราจักแสดงธรรมอันไมทรุดโทรม 
และทางที่จะใหถึงธรรมอันไมทรุดโทรมแกเธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงฟง. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ธรรมอันไมทรุดโทรมเปนไฉน ฯลฯ. 
           [๗๒๙]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราจักแสดงธรรมอันใคร ๆ  ไมพึง 
เห็นดวยจักษุวิญญาณ      และทางที่จะใหถึงธรรมอันใคร ๆ  ไมพึงเห็นดวย 
จักษุวิญญาณแกเธอท้ังหลาย     เธอท้ังหลายจงฟง.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ธรรมอันใคร ๆ  ไมพึงเห็นดวยจักษุวิญญาณเปนไฉน ฯลฯ.  
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           [๗๓๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เราจักแสดงธรรมอันไมมีกิเลส  
เครื่องใหเนิ่นชา    และทางท่ีจะใหถึงธรรมอันไมมีกิเลสเครื่องใหเนิ่นชาแก 
เธอทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจงฟง.     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ธรรมอันไมมี 
กิเลสเครื่องใหเนิ่นชาเปนไฉน ฯลฯ. 
           [๗๓๑]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เราจักแสดงธรรมอันสงบ    และ 
ทางที่จะใหถึงธรรมอันสงบแกเธอทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจงฟง.   ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   กธ็รรมอันสงบเปนไฉน ฯลฯ. 
           [๗๓๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราจักแสดงธรรมอันไมตาย   และ 
ทางที่จะใหถึงธรรมอันไมตายแกเธอท้ังหลาย   เธอท้ังหลายจงฟง.    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ก็ธรรมอันไมตายเปนไฉน ฯลฯ.     
           [๗๓๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงธรรมอันประณีต  และ 
ทางที่จะใหถึงธรรมอันประณีตแกเธอท้ังหลาย   เธอท้ังหลายจงฟง.   ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ก็ธรรมอันประณีตเปนไฉน ฯลฯ. 
           [๗๓๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันเยือกเย็น และ 
ทางที่จะใหถึงธรรมอันเยือกเย็นแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง.   ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมอันเยือกเย็นเปนไฉน ฯลฯ. 
           [๗๓๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงธรรมอันปลอดภัย และ 
ทางที่จะใหถึงธรรมอันปลอดภัยแกเธอทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจงฟง.   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมอันปลอดภัยเปนไฉน ฯลฯ.  
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           [๗๓๖]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราจักแสดงธรรมเปนที่สิ้นตัณหา  
และทางที่จะใหถึงธรรมเปนที่สิ้นตัณหาแกเธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงฟง. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมเปนที่สิ้นตัณหาเปนไฉน ฯลฯ. 
           [๗๓๗]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันอัศจรรย และ 
ทางที่จะใหถึงธรรมอันอัศจรรยแกเธอทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจงฟง.   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    ก็ธรรมอันอัศจรรยเปนไฉน ฯลฯ. 
           [๗๓๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เราจักแสดงธรรมอันไมเคยมี 
เคยเปน    และทางที่จะใหถึงธรรมอันไมเคยมีเคยเปนแกเธอท้ังหลาย   เธอ 
ทั้งหลายจงฟง.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ธรรมอันไมเคยมีเคยเปนเปนไฉน 
ฯลฯ. 
           [๗๓๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราจักแสดงความไมมีทุกข    และ 
ทางที่จะใหถึงความไมมีทุกขแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง.  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   กค็วามไมมีทุกขเปนไฉน ฯลฯ. 
           [๗๔๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราจักแสดงธรรมอันหาทุกขมิได 
สละทางที่จะใหถึงธรรมอันหาทุกขมิไดแกเธอทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจงฟง. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมอันหาทุกขมิไดเปนไฉน  ฯลฯ. 
           [๗๔๑]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงนิพพาน   และทางท่ีจะ 
ใหถึงนิพพานแกเธอทั้งหลาย     เธอทั้งหลายจงฟง.      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็นิพพานเปนไฉน ฯลฯ.  
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           [๗๔๒]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       เราจักแสดงธรรมอันหาความ  
เบียดเบียนมิได      และทางท่ีจะไหถึงธรรมอันหาความเบียดเบียนมิไดแก  
เธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงฟง.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ธรรมอันหาความ 
เบียดเบียนมิไดเปนไฉน  ฯลฯ. 
           [๗๔๓]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       เราจักแสดงธรรมอันปราศจาก 
ความกําหนัด       และทางท่ีจะใหถึงธรรมอันปราศจากความกําหนัดแกเธอ 
ทั้งหลาย   เธอท้ังหลายจงฟง.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ธรรมอันปราศจาก 
ความกําหนัดเปนไฉน  ฯลฯ. 
           [๗๔๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราจักแสดงความบริสุทธิ์    และ 
ทางที่จะใหถึงความบริสุทธิ์แกเธอทั้งหลาย      เธอท้ังหลายจงฟง      ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ก็ความบริสุทธิ์เปนไฉน  ฯลฯ. 
           [๗๔๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราจักแสดงความพน    และทางที่ 
จะใหถึงความพนแกเธอท้ังหลาย   เธอท้ังหลายจงฟง.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็ความพนเปนไฉน  ฯลฯ. 
           [๗๔๖]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงธรรมอันหาความอาลัย 
มิได    และทางท่ีจะใหถึงธรรมอันหาความอาลัยมิไดแกเธอทั้งหลาย    เธอ 
ทั้งหลายจงฟง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมอันหาความอาลัยมิไดเปนไฉน 
ฯลฯ. 
           [๗๔๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราจะแสดงท่ีพ่ึง   และทางท่ีจะให 
ทางที่พ่ึงแกเธอทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจงฟง.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ที่พ่ึง 
เปนไฉน  ฯลฯ.   
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           [๗๔๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราจักแสดงท่ีเรน    และทางท่ีจะ  
ใหถึงท่ีเรนแกเธอทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจงฟง.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ที่  
เรนเปนไฉน  ฯลฯ. 
           [๗๔๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราจักแสดงท่ีตานทาน   และทาง 
ที่จะใหถึงท่ีตานทานแกเธอทั้งหลาย      เธอทั้งหลายจงฟง.      ดูกอนภิกษุ  
ทั้งหลาย  ก็ตานทานเปนไฉน  ฯลฯ.  
           [๗๕๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราจักแสดงสรณะ    และทางท่ีจะ 
ใหถึงสรณะแกเธอทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจงฟง.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก ็
สรณะเปนไฉน ฯลฯ. 
           [๘๕๑]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เราจักแสดงธรรมเปนที่ไปใน 
เบื้องหนา    และทางที่จะใหถึงธรรมเปนที่ไปในเบื้องหนาแกเธอทั้งหลาย 
เธอทั้งหลายจงฟง.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ธรรมเปนที่ไปในเบื้องหนา 
เปนไฉน.   ความสิ้นราคะ   ความส้ินโทสะ    ความส้ินโมหะ    นี้เรียกวา 
ธรรมเปนที่ไปในเบื้องหนา.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ทางท่ีจะใหถึงธรรม 
เปนที่ไปในเบ้ืองหนาเปนไฉน.  ทางที่จะใหถึงธรรมเปนที่ไปในเบื้องหนา 
คือ    กายคตาสติ   นี้เรียกวา    ทางที่จะใหถึงธรรมเปนที่ไปในเบ้ืองหนา. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรมเปนที่ไปในเบื้องหนา  และทางที่จะใหถึงธรรม 
เปนที่ไปในเบ้ืองหนา  เราแสดงแลวแกเธอทั้งหลาย  ดังน้ีแล.   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   กจิใดอันศาสดาผูแสวงหาประโยชนเกือ้แลผูอนุเคราะห   พึงทํา 
แกสาวกท้ังหลาย  กิจน้ันอันเราอาศัยความอนุเคราะห  ทําแลวแกเธอ  
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ทั้งหลาย.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   นั่นโคนไม  นั่นเรือนวาง.  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจงเพง  อยาประมาท   อยาไดเปนผูมีความเดือดรอน 
ในภายหลังเลย    นี้เปนอนุศาสนีของเราเพื่อเธอท้ังหลาย   ( พึงขยายความ 
ใหพิสดารเหมือนอยางอสังขตะ)  
                                         จบ  วรรคที่  ๒ 
 
                                    อรรถกถาอสังขตสังยุต 
 
                                 อรรถกถาวรรคที่ ๑ และที่  ๒ 
 
           บทวา   อสขต  ไดแกอันปจจัยไมกระทําแลว.    บทวา  หิเตสินา 
แปลวา    ผูแสวงหาประโยชนเกื้อกูล.     บทวา    อนุกมฺปเกน    แปลวา 
อนุเคราะหอยู.   บทวา   อนุกมฺป    อปุาทาย   ความวา   กําหนดดวยจิต 
คิดชวยเหลือ  ทานอธิบายวา   อาศัย   ดังน้ีก็มี.  บทวา  กต  โว  ต  มยา 
ความวา   ศาสดาเมื่อแสดงอสังขตะและทางแหงอสังขตะน้ี     ชือ่วา    ทํากิจ 
แกเธอทั้งหลายแลว กิจคือการแสดงธรรมไมวิปรติ  ของศาสดาผูอนุเคราะห 
ก็เพียงนี้เทานั้น  สวนการปฏิบัติตอจากนี้   เปนกจิของสาวกท้ังหลาย.  ดวย 
เหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   เอตานิ  ภิกฺขเว  รุกฺขมูลานิ 
ฯเปฯ อมฺหาก  อนุสาสนี    ดังน้ี   ดวยบทน้ี    ทรงแสดงเสนาสนะคือ  
โคนไม.   ดวยบทวา   สฺุาคารานิ นี้  ทรงแสดงสถานท่ีที่สงัดจากชน 
และดวยบทท้ังสองทรงบอกเสนาสนะท่ีเหมาะแกการบําเพ็ญเพียรทางกาย 
และใจ   ชื่อวาทรงมอบ  มรดกให.   บทวา   ฌายถ   ความวา   จงเขาไปเพง  
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อารมณ  ๓๘   ดวยอารัมมณูปนิชฌาน   และเพงขันธและอายตนะเปนตน  
ดวยลักขณูปนิชฌาน      โดยเปนอนิจจลักษณะเปนตน     ทานอธิบายวา 
จงเจริญท้ังสมถะและวิปสสนา.   บทวา    มา  ปมาทตฺถ  แปลวา   อยา 
ประมาท.   บทวา มา ปจฺฉา  วิปฺปฏสิาริโน  อหุวตฺถ   แปลวา  ชน 
เหลาใดเม่ือกอน  เวลาเปนหนุมไมมีโรคสมบูรณดวยความสบาย ๗ อยาง 
เปนตน   ทั้งศาสดาก็อยูพรอมหนา   ละเวนโยนิโสมนสิการเสีย   เสวยสุข 
ในการหลับนอน  ทําตัวเปนอาหารของเรือดท้ังคืนทั้งวัน  ประมาทอยู   ชน 
เหลาน้ัน  ภายหลัง  เวลาชรา  มโีรค  ตาย   วิบัติ   ทั้งศาสดาก็ปรินิพพาน 
แลว  นี้กถ็ึงการอยูอยางประมาทกอน ๆ  นั้น  และพิจารณาเห็นความตายท่ีมี 
ปฏิสนธิวาเปนเรื่องหนัก ยอมเดือดรอน แตเธอทั้งหลายอยาไดเปนเชนนั้น  
พระผูมีพระภาคเจาเม่ือทรงแสดงดังน้ี  จึงตรัสวา มา  ปจฺฉา  วปฺิปฏิสาริโน 
อหุวตฺก  ดังนี้.   บทวา   อย  โว  อมหฺาก  อนุสาสนี     มีอธิบายวา 
นี้เปนอนุศาสนีคือโอวาทแตสํานักของเราเพ่ือเธอทั้งหลายวา   ฌายถ   มา 
ปมาทตฺถ   จงเพง  อยาประมาท   ดังนี้. 
           บททีค่วรจะกลาว ในบทวา  กาเย  กายานุปสฺสี  ดังนี้   เปนตนนั้น 
ขาพเจาจักกลาวขางหนา.  ในบทวา   อนฺต   เปนตน   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  
ชื่อวา   อันตะ   เพราะไมมีความยินดีดวยอํานาจตัณหา   ชื่อวา   อนาสวะ 
เพราะไมมีอาสวะ ๔  ชื่อวา  สัจจะ  เพราะเปนปรมัตถสัจจะ  ชื่อวา   ปาระ 
เพราะอรรถวาเปนสวนนอกจากวัฏฏะ    คือฝงโนนหมายถึงวิวัฏฏะ   ชื่อวา 
นิปุณะ   เพราะอรรถวาละเอียด   ชื่อวา   สุทุททสะ   เพราะเปนธรรม 
ที่เห็นไดแสนยาก ชื่อวา   อชัชชระ  เพราะไมคร่ําคราดวยชรา  ชื่อวา  ธุวะ  
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เพราะอรรถวามั่นคง.   ชือ่วา   อปโลกินะ   เพราะเปนธรรมไมบุบสลาย 
ชื่อวา  อทัสสนะ   เพราะใครๆ  ไมพึงเห็นไดดวยจักษุวิญญาณ   ชื่อวา 
นิปปปญจะ  เพราะไมมีกิเลสเครื่องเน่ินชาคือตัณหามานะและทิฏฐิ ชื่อวา  
สันตะ   เพราะอรรถวาเปนสภาวะ  ชื่อวา   อมตะ   เพราะไมมีความตาย 
ชื่อวา   ประณีต    เพราะอรรถวาสูงสุด   ชื่อวา   สวิะ   เพราะอรรถวามี 
ความเยือกเย็น ชื่อวา เขมะ เพราะปราศจากอันตราย ชื่อวา ตัณหักขยะ 
เพราะเปนปจจัยใหสิ้นตัณหา   ชื่อวา    อัจฉริยะ    เพราะควรปรบมือให 
เพราะอรรถวาต้ังมั่นมาแตสมาธิ   เรื่องท่ีไมเคยมีเคยเปนนั้นแหละ   ชื่อวา 
อัพภูตะ    ควรจะกลาววา   ไมเกิดแลวมีอยู    ชื่อวา    อนีติกะ    เพราะ 
ปราศจากทุกข   ชื่อวา  อนีติกธรรมะ    เพราะเปนธรรมปราศจากทุกข 
เปนสภาวะ    ชื่อวา    นิพพาน    เพราะไมมีตัณหาเครื่องรอยรัด   ชื่อวา 
อัพยาปชฌะ   เพราะไมมีความเบียดเบียน  ชื่อวา  วิราคะ   โดยเปนปจจัย  
แกการบรรลธุรรมเครื่องคลายกําหนัด    ชื่อวา    สุทธิ    เพราะเปนธรรม 
บริสุทธิ์โดยปรมัตถ  ชื่อวา  มุตติ   เพราะเปนธรรมพนจากภพ ๓  ชื่อวา 
อนาลยะ.   เพราะไมมีอาลัย  ชื่อวา  ทปีะ  เพราะอรรถวาเปนที่พ่ึง  ชื่อวา 
เลณะ   เพราะอรรถวาควรท่ีจะพัก   ชือ่วา   ตาณะ   เพราะอรรถวาเปนที่ 
ตานทาน   ชือ่วา   สรณะ   เพราะอรรถวากําจัดภัย   อธิบายวา   ทําภัยให 
พินาศ.  ชื่อวา   ปรายนะ   เพราะเปนดําเนินไป   เปนที่ไป   เปนที่พ่ึง  
อาศัยเบ้ืองหนา.   บทที่เหลือในที่นี้    มีนัยดังกลาวแลวน้ันเอง   ดังน้ีแล. 
                                 จบ  อรรถกถาอสังขตสังยุต  
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                        รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
           ๑.  อสังขตสูตร    ๒. อันตสูตร   ๓.  อนาสวสูตร   ๔. สจัจสูตร  
๕. ปารสูตร ๖. นิปุนสูตร  ๗. สุทุทฺทสสูตร  ๘. อชัชชรสูตร  ๙. ธุวสูตร 
๑๐. อปโลกนิสูตร  ๑๑. อนิทัสสนสูตร ๑๒. นิปปปญจสูตร ๑๓.  สันตสูตร 
๑๔. อมสูตร  ๑๕. ปณีตสูตร  ๑๖. สิวสูตร  ๑๗. เขมสูตร  ๑๘. ตัณหัก- 
ขยสูตร  ๑๙. อัจฉริยสูตร   ๒๐. อัพภุตสูตร  ๒๑. อนีติกสูตร  ๒๒. อนีติก- 
ธรรมสูตร   ๒๓. นิพพานสูตร   ๒๔. อัพยาปชฌสูตร   ๒๕. วิราคสูตร 
๒๖.  สุทธิสตูร    ๒๗.  มุตติสูตร    ๒๘.  อนาลยสูตร    ๒๙.  ทีปสูตร 
๓๐. เลณสูตร  ๓๑. ตาณสูตร  ๓๒. สรณสูตร  ๓๓.  ปรายนสูตร. 
                                       จบ  อสังขตสังยุต  
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                                ๑๐.  อัพยากตสังยุต  
 
                                   ๑.  เขมาเถรีสูตร 
 
                     วาดวยพระเขมาเถรีพยากรณปญหา 
 
          [๗๕๒]   สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระวิหาร 
เชตวัน   อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี   ก็สมัยนั้นแล 
พระเขมาภิกษุณีเมื่อเที่ยวจาริกไปในแควนโกศล    เขาอยู    ณ   ที่โตรณ 
วัตถุ๑  ในระหวางกรุงสาวัตถีกับเมืองสาเกต  ครั้งน้ัน   พระเจาปเสนทิโกศล 
เสด็จออกจากเมืองสาเกตจะไปยังกรุงสาวัตถี      ประทับแรม   ๑    ราตรีที ่
โตรณวัตถุ  ระหวางกรุงสาวัตถีกับเมืองสาเกต  ครั้งน้ันแล  พระเจาปเสนทิ- 
โกศลตรัสเรยีกราชบุรุษคนหนึ่งมาตรัสวา  ดูกอนบุรุษผูเจริญ   ทานจงไปดู 
ใหรูวา  ณ ทีโ่ตรณวัตถุมีสมณะหรือพราหมณซึ่งสมควรที่เราจะพึงเขาไปหา 
ณ วันนี้หรือไม  ราชบุรุษน้ันทูลรับพระดํารัสของพระเจาปเสนทิโกศลแลว 
เที่ยวไปยังโตรณวัตถุจนทั่ว  ก็ไมไดพบเห็นสมณะหรือพราหมณซึ่งสมควร 
ที่พระเจาปเสนทิโกศลจะพึงเสด็จเขาไปหา. 
           [๗๕๓]   ราชบุรษุน้ันไดพบพระเขมาภิกษุณี    ซึ่งเขาอาศัยอยู 
ที่โตรณวัตถุ    ครั้นพบแลว   ไดเขาไปเฝาพระเจาปเสนทิโกศลถงึท่ีประทับ 
ครั้นแลวไดกราบทูลพระเจาปเสนทิโกศลวา   พระพุทธเจาขา  ที่โตรณวัตถุ 
ไมมีสมณะหรือพราหมณซึ่งสมควรท่ีพระองคจะพึงเสด็จเขาไปหาเลย     ม ี
๑.  โตรณแปลวาเสาคาย  หรือเสาระเนียด ณ ท่ีนี้เขาใจวาเปนคาย  
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ภิกษุณีนามวาเขมา      เปนสาวิกาของพระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมา-  
สัมพุทธเจาพระองคนั้น      และพระแมเจาน้ันมีกิตติศัพทอันงามฟุงขจรไป 
แลวอยางนี้วา   พระแมเจาเขมาภิกษุณีเปนบัณฑิต   เฉียบแหลม   มีปญญา 
เปนพหูสูต   มีถอยคําไพเราะ   มีปฏิภาณเปนอยางดี  ขอเชิญพระองคเสด็จ 
เขาไปหาพระแมเจาน้ันเถิด   ขอเดชะ. 
           [๗๕๔]    ครั้งน้ันแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปหาพระเขมา 
ภิกษุณีถึงท่ีอยู   ทรงไหวพระเขมาภิกษุณีแลว   ประทับอยู   ณ  ที่สมควร 
สวนขางหน่ึง   ครั้นแลวไดตรัสถามพระเขมาภิกษุณีวา   ขาแตแมเจา   สัตว 
เบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดหรือหนอ.     พระเขมาภิกษุณีถวายพระพรวา 
ขอถวายพระพร  ปญหานี้เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงพยากรณ. 
           ป.    ขาแตแมเจา   ก็สัตวเบื้องหนาแตตายแลว   ยอมไมเกิดอีกหรือ. 
           ข.   ขอถวายพระพร   แมปญหานี้ก็เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคเจา 
ไมทรงพยากรณ.  
           ป.   ขาแตแมเจา   สัตวเบื้องหนาแตตายแลว   ยอมเกิดอีกก็มี  ยอม 
ไมเกิดอีกก็มีหรือหนอ. 
           ข.    ขอถวายพระพร    ปญหานี้เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคเจาไม 
ทรงพยากรณ. 
           ป.   ขาแตแมเจา   สัตวเบื้องหนาแตตายแลว   ยอมเกิดอีกก็หามิได 
ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดหรือ.  
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         ข.  ขอถวายพระพร   แมปญหานี้ก็เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคเจา 
ไมทรงพยากรณอีกเหมือนกัน.  
           [๗๕๕]   ป.   เมื่อขาพเจาถามวา    ขาแตแมเจา     สัตวเบื้องหนา 
แตตายแลว    ยอมเกิดอีกหรือ    ทานก็ตอบวา    ขอถวายพระพร   ปญหานี ้
เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคเจาไมทรงพยากรณ   เมื่อขาพเจาถามวา ขาแต 
แมเจา     สัตวเบื้องหนาแตตายแลว     ยอมไมเกิดอีกหรือ     ทานก็ตอบวา 
ขอถวายพระพร      แมปญหานี้ก็เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคเจาไมทรง 
พยากรณ    เมื่อขาพเจาถามวา     ขาแตแมเจา     สตัวเบื้องหนาแตตายแลว 
ยอมเกิดอีกก็มี    ยอมไมเกิดอีกก็มีหรอื    ทานก็ตอบวา    ขอถวายพระพร 
ปญหานี้เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคเจาไมทรงพยากรณ เมื่อขาพเจาถามวา 
ขาแตแมเจา  สัตวเบ้ืองหนาแตงกายแลว  ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีก 
ก็หามิไดหรือ   ทานก็ตอบวา   ขอถวายพระพร    แมปญหานี้ก็เปนปญหา 
ที่พระผูมีพระภาคเจาไมทรงพยากรณ   ขาแตแมเจา   อะไรเลาเปนเหตุเปน 
ปจจัย   ใหพระผูมีพระภาคเจาไมทรงพยากรณปญหานี้. 
           [๗๕๖]   ข.   ขอถวายพระพร  ถาอยางนั้น  อาตมภาพจักขอยอน 
ถามมหาบพิตรในปญหาขอนี้บาง ปญหาขอนี้พอพระทัยมหาบพิตรอยางใด 
มหาบพิตรพึงทรงพยากรณปญหาขอน้ีอยางนั้นเกิด     ขอถวายพระพร 
มหาบพิตรจะสําคัญความขอน้ีเปนไฉน     มหาบพิตรมีนักคํานวณ    นัก 
ประเมินหรือนักประมาณไร ๆ ซึ่งสามารถจะคํานวณทรายในแมน้ําคงคาวา 
ทรายมีประมาณเทาน้ี     หรือวามีทรายเทาน้ี รอยเม็ด    หรือวามีทรายเทาน้ี  
พันเม็ด   หรอืวามีทรายเทาน้ีแสนเม็ด   หรือไม.  
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           ป.   ไมมีเลย   แมเจา  
           ข.  และมหาบพิตรนักคํานวณ  นักประเมิน หรือนักประมาณไรๆ 
ซึ่งสามารถจะคํานวณน้ําในมหาสมุทรวา   น้ํามีเทาน้ีอาฬหกะ   หรือวามีน้ํา 
เทาน้ีรอยอาฬหกะ    หรอืวามีน้ําเทานี้พันอาฬหกะ   หรือวามนี้ําเทาน้ีแสน  
อาฬหกะ  หรือไม   ขอถวายพระพร. 
           ป.   ไมมีเลย   แมเจา. 
           ข.   นัน่เพราะเหตุไร   ขอถวายพระพร. 
           ป.   ขาแตแมเจา    เพราะวามหาสมุทรเปนของลึก    ประมาณไมได 
หยั่งถึงไดโดยยาก. 
           [๗๕๗]   ข.  ฉันนั้นนั่นแล  มหาบพิตร  บุคคลเมื่อจะบัญญัติสัตว 
พึงบัญญัติดวยรูปใด  รูปนั้นอันพระตถาคตละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทํา 
ใหไมมีที่ต้ัง  ดุจตาลยอดดวน  กระทําไมใหมีไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา 
ดูกอนมหาบพิตร  พระตถาคตพนจากการบัญญัติวาเปนรูป    เปนของลึก 
ประมาณไมได  หยั่งถึงไดโดยยาก ดจุมหาสมุทรฉะน้ัน  คําวา สัตวเบื้องหนา 
แตตายแลวยอมเกิด.  อีกก็ดี     ยอมไมเกิดอีกก็ดี     ยอมเกิดและไมเกิดอีกก็ดี 
ยอมเกิดอีกก็หามิได    ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี     ยอมไมควร    เมื่อบุคคล 
บัญญัติสัตว  พึงบัญญัติดวยเวทนาใด. . . เมื่อบัญญติัสัตว  พึงบัญญัติดวย 
สัญญาใด. . .เมื่อบัญญัติสัตว        พึงบัญญัติดวยสังขารเหลาใด       
เมื่อบัญญัติสัตว  พึงบัญญติัดวยวิญญาณใดวิญญาณนั้น  อันพระตถาคตละได 
แลว  ตัดรากขาดแลว  กระทําใหไมมีที่ต้ัง  ดุจตาลยอดดวน  กระทําไมใหมี  
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ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดาดูกอนมหาบพิตร พระตถาคตพนแลวจากการ  
บัญญัติวาเปนวิญญาณ   เปนของลึก    ประมาณไมได   หยั่งถึงไดโดยยาก 
ดุจมหาสมุทรฉะน้ัน   คําวาสัตวเบื้องหนาแตตายแลว  ยอมเกิดก็ดี   ยอมไม 
เกิดก็ดี   ยอมเกิดอีกและไมเกิดอีกก็ดี   ยอมเกิดอีกก็หามิได   ยอมไมเกิดอีก 
ก็หามิไดก็ดี  ก็ยอมไมควร.                                                           
           ครั้งน้ันแล   พระเจาปเสนทิโกศลทรงยินดี    อนุโมทนาภาษิตของ 
พระเขมาภิกษุณี  เสด็จลุกจากอาสนะ  ทรงไหวพระเขมาภิกษุณีทรงกระทํา 
ประทักษิณแลวเสด็จจากไป. 
           [๗๕๘]  สมยัตอมา     พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจาถึงที่ประทับ      ทรงอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลว   ประทับ 
ณ  ที่สมควรสวนหนึ่ง    ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแต 
พระองคผูเจริญ    สัตวเบื้องหนาแตตายแลว    ยอมเกิดอีกหรือ     พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนมหาบพิตร   ปญหาขอนี้เปนปญหาท่ีอาตมภาพ 
ไมพยากรณ. 
           ป.   ขาแตพระองคผูเจริญ   สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีก 
หรือ. 
           พ.  ขอถวายพระพร     แมปญหาขอน้ีก็เปนปญหาที่อาตมภาพไม 
พยากรณเหมือนกัน.  
           ป.   ขาแตพระองคผูเจริญ  สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี 
ยอมไมเกิดอีกก็มีหรือ.  
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           พ.  ขอถวายพระพรปญหาขอนี้ เปนปญหาที่อาตมภาพไมพยากรณ  
           ป.   ขาแตพระองคผูเจริญ   สัตวเบื้องหนาแตตายแลว   ยอมเกิดอีก 
หามิได  ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดหรือ.  
           พ.   ขอถวายพระพร     แมปญหาขอน้ีก็เปนปญหาที่อาตมภาพไม 
พยากรณอีกนั่นแหละ. 
           ป.   ขาแตพระองคผูเจริญ  เมื่อขาพระองคทูลถามวา สัตวเบื้องหนา 
แตตายแลวยอมเกิดอีกหรือ  พระองคก็ตรัสตอบวา  ขอถวายพระพร  ปญหา 
ขอน้ีเปนปญหาท่ีอาตมภาพไมพยากรณ ฯลฯ   ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อ 
ขาพระองคทูลถามวา   สตัวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได   ยอม 
ไมเกิดอีก ก็หามิไดหรือ  พระองคก็ตรัสตอบวา  ขอถวายพระพร  แมปญหา 
ขอน้ีก็เปนปญหาที่อาตมภาพไมพยากรณอีกนั่นแหละ ขาแตพระองคผูเจริญ 
อะไรเลาเปนเหตุเปนปจจัยไหพระผูมีพระภาคเจาไมพยากรณปญหาขอนั้น  
           [๗๕๙]   พ.   ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น อาตมภาพจักยอนถาม 
มหาบพิตรในปญหาขอนั้นบาง   ปญหาขอนั้นพอพระทัยมหาบพิตรอยางใด 
มหาบพิตรพึงทรงพยากรณปญหาขอนั้นอยางนั้นเถิด       ขอถวายพระพร 
มหาบพิตรจะทรงสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    มหาบพิตรทรงมีนักคํานวณ 
นักประเมิน  หรือนักประมาณไรๆ ซึ่งสามารถจะคํานวณเม็ดทรายในแมน้ํา 
คงคาวา      เม็ดทรายมีประมาณเทาน้ี ฯลฯ    หรือวามีทรายประมาณเทาน้ี  
แสนเม็ดหรือไม.  
           ป.   ไมมีเลย    พระเจาขา.  
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           พ.  และมหาบพิตรทรงมีนักคํานวณ       นักประเมิน     หรือนัก 
ประมาณไร ๆ  ซึ่งสามารถจะคํานวณนํ้าในมหาสมุทรวา  มีน้ําเทาน้ี อาฬหกะ  
ฯลฯ   หรือวามีน้ําเทาน้ี แสนอาฬหกะหรือไม. 
           ป.  ไมมีเลย   พระเจาขา. 
           พ.  ขอน้ันเปนเพราะเหตุไร   มหาบพิตร. 
           ป.   ขาแตพระองคผูเจริญ  เพราะวามหาสมุทรเปนของลึกประมาณ 
ไมได  หยั่งถงึไดโดยยาก   พระเจาขา. 
           [๗๖๐]  พ.  ฉันนั้นน่ันแล  มหาบพิตร  บุคคลเมื่อจะบัญญัติสัตว 
พึงบัญญัติดวยรูปใด   รปูนั้นอันตถาคตละไดแลว  ตัดรากขาดแลว   กระทํา 
ใหไมมีที่ต้ัง   ดุจตาลยอดดวน กระทําไมใหมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา 
ดูกอนมหาบพิตร     ตถาคตพนจากการบัญญัติวาเปนรูป     เปนของลึก 
ประมาณไมได  หยั่งถึงไดโดยยากดุจมหาสมุทรฉะน้ัน คําวาสัตวเบื้องหนา 
แตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดี    ยอมไมเกดิอีกก็ดี   ยอมเกิดอีกและไมเกิดอีกก็ดี 
ยอมเกิดอีกก็หามิได  ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี  ยอมไมควร  บคุคลเมื่อจะ 
บัญญัติสัตว  พึงบัญญัติดวยเวทนาใด . . . เมื่อบัญญัติสัตว  พึงบัญญัติดวย 
สัญญาใด . . . เมื่อบัญญัติสัตว   พึงบัญญัติดวยสังขารเหลาใด. . . เมื่อ 
บัญญัติสัตว    พึงบัญญัติดวยวิญญาณใด   วิญญาณนั้นอันตถาคตละไดแลว 
ตัดรากขาดแลว  กระทําใหไมมีที่ต้ัง  ดุจตาลยอดดวน  กระทําไมใหมีไมให 
เกิดอีกตอไปเปนธรรมดา        ดูกอนมหาบพิตร    ตถาคตพนแลวจากการ 
บัญญัติวาเปนวิญญาณ    เปนของลึก    ประมาณไมได    หยั่งถงึไดโดยยาก  
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ดุจมหาสมุทร     ฉะน้ัน     คําวา     สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก  
ยอมไมเกิดอีกก็ดี       ยอมเกิดอีกและไมเกิดอีกก็ดี      ยอมเกิดอีกก็หามิได 
ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี   ยอมไมควร.  
           [๗๖๑]    ป.   อัศจรรยจริง  พระเจาขา   ไมเคยมี  พระเจาขา   ใน 
ขอท่ีอรรถกบัอรรถ   พยญัชนะกับพยญัชนะ  ของพระศาสดากับของสาวิกา 
ยอมเทียบกันได เขากันได ไมผิดเพ้ียนในบทที่สําคัญ  ขาแตพระองคผูเจริญ 
สมัยหน่ึง    ขาพระพุทธเจาไดไปหาพระเขมาภิกษุณี   ไตถามความขอน้ีมา 
ครั้งหนึ่งแลว  แมแมเจารูปนั้นก็ไดพยากรณความขอน้ีดวยบทเหลาน้ี   ดวย 
พยัญชนะเหลาน้ี     แกขาพระพุทธเจา    ดุจพระผูมีพระภาคเจาเหมือนกัน 
นาอัศจรรย   พระเจาขา    ไมเคยมีมา.   พระเจาขา     นี้ขอท่ีอรรถกับอรรถ 
พยัญชนะกับพยัญชนะ    ของพระศาสดากับของสาวก     ยอมเทียบกันได 
เขากันได ไมผิดเพ้ียนในบทที่สําคัญ ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระพุทธเจา 
มีกิจมาก  มีกรณียมาก   ถากระไร  จึงขอทูลลาไปในบัดนี้. 
           พ.  ขอถวายพระพร บัดนี้  มหาบพิตรทรงทราบกาลอันสมควรเถิด 
ครั้งน้ันแล  พระเจาปเสนทิโกศลทรงยินดีอนุโมทนาพระภาษิตของพระผูมี- 
พระภาคเจาเสด็จลุกข้ึนจากอาสนะ  ทรงอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา  กระทํา 
ประทักษิณแลวเสด็จกลับไป. 
                                        จบ  เขมาเถรีสูตรที่  ๑  
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                           อรรถกถาอัพยากตสังยุต 
 
                           อรรถกถาเขามาเถรีสูตรท่ี  ๑  
 
           อัพยากตสังยุต  สูตรที่   ๑   พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
           บทวา   เขมา  ไดแกอุบาสิกาของพระเจาพิมพิสาร เวลาเปนคฤหัสถ 
เปนคนมีศรัทธา  บวชแลวเปนพระมหาเถรี ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงต้ังไว 
ในเอตทัคคะทางมีปญญามาก    โดยพระพุทธพจนอยางนี้วา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  บรรดาภิกษุณีสาวิกาของเราผูมีปญญามาก  ภิกษุณีเขมาเปนยอด 
บทวา  ปณฺฑิตา  ไดแกประกอบดวยความเปนบัณฑิต.    บทวา  พฺยตฺตา 
ไดแกประกอบดวยความเปนผูเฉียบแหลมบทวา  เมธาวินี  ไดแกประกอบดวย 
ปญญาเครื่องกําจัดกิเลส.    บทวา    พหุสฺสุตา    ไดแกประกอบดวยความ 
เปนพหูสูต   ทั้งทางปริยัตติ  ทั้งทางปฏิเวธ. 
           บทวา   คณโก     ไดแกเปนผูฉลาดคํานวณสิ่งที่ไมแยกกัน   ( นับ 
ประมวล).  บทวา  มุทฺทโิก    ไดแกเปนผูฉลาดคํานวณดวยแหวนมีอยูที่ 
นิ้วมือ  (นับประเมิน).  บทวา  สขายโก  ไดแกเปนผูฉลาดคํานวณสิ่งที่ 
เปนกอน  (นบัประมาณ )   บทวา คมฺภโีร ไดแกลึกแปดหม่ืนสี่พันโยชน. 
บทวา อปฺปเมยฺโย ไดแกประมาณโดยคํานวณเปนอาฬหกะไมได.  บทวา 
ทุปฺปรโยคาโห  ไดแกหยัง่ลงเพ่ือถือเอาประมาณโดยคํานวณเปนอาฬหกะ 
ไดยาก.   บทวา  เยน  รูเปน   ตถาคต  ความวา  พึงบัญญัติตถาคตกลาวคือ 
สัตววา สูง   ตํ่า   ดํา   ขาว   ดังน้ี   ดวยรูปใด.    บทวา  ต  รูป  ตถา-  
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คตสฺส  ปหีน  ความวา  รปูมีประการยังกลาวแลว พระตถาคตผูสัพพัญู 
ละไดแลว ดวยการละตัณหา.  บทวา รปูสขยา  วมิตฺุโตห   ความวา พนจาก 
การรับรองวาเปนรูปตอไป โดยสวนแหงรูปและอรูปบาง  จากการบัญญัติวา  
รูป  เพราะระงับแมโวหารวา  จักมีถึงปานน้ี    ดังน้ีบาง.   บทวา   คมฺภีโร 
ไดแกลึกเพราะความลึกทางอัธยาศัยดวย   เพราะความลึกทางคุณธรรมดวย 
อธิบายวา   เมื่อพระตถาคตผูลึกทางคุณธรรมนั้นมีอยูอยางนี้.   คําวา  เบื้อง 
หนาแตตายแลว    ตถาคตกลาวคือสัตวนี้   ยอมมี   นี้   ยอมไมเหมาะ   ยอม 
ไมควร   แมคําวา   เบื้องหนาแตตายแลว   ตถาคตยอมไมมี  เปนตน   ยอม 
ไมเหมาะยอมไมควร  แกพระตถาคตผูสัพพัญู  ผูทรงเห็นความไมมีแหง 
บัญญัตินั้น    เพราะไมมีขอท่ีเปนเหตุใหมีบัญญัติวา    ตถาคตกลาวคือสัตว 
เปนตน. 
           บทวา   สสนฺทิสฺสติ    ไดแกจักมีอยางนี้.     บทวา    สเมสฺสติ 
ไดแกจักมีติดตอ.   บทวา   น   วิหายิสสฺติ  ไดแกจักไมมีศัพทที่ผิดพลาด. 
เทศนาวา   อคฺคปทสฺมึ      ในที่นี้  ทรงประสงคบทท่ีสําคัญ.   แตบทนี้ 
ตรัสโดยอธิการแหงอัพยากตธรรม    ซึ่งกลาวไวพิสดารแลวในขันธิยวรรค 
ที่  ๒  นั่นแล. 
                                จบ  อรรถกถาเขมาเถรีสูตรที่  ๑  
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                                 ๒.  อนุราธสูตร๑ 

 
                   วาดวยพระอนุราธะพยากรณปญหา  
 
           [๗๖๒]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ 
           สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ กูฏาคารศาลา  ในปา 
มหาวัน  ใกลกรุงเวสาลี  ก็สมัยนั้นแล  ทานพระอนุราธะก็อยูในกุฏีในปา 
ที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา   ครั้งน้ันแล   พวกปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืนเปน 
อันมาก เขาไปหาทานพระอนุราธะถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระอนุราธะ 
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลวจึงนั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นแลวไดถามทานพระอนุราธะวา   ดูกอนทานอนุราธะพระตถาคตผูเปน 
อุดมบุรุษ   ผูเปนบรมบุรุษ     ทรงบรรลุถึงธรรมอันควรบรรลอุยางยอดเยี่ยม  
แลว   เมื่อจะทรงบัญญัติขอน้ัน   ยอมทรงบัญญัติในฐานะท้ัง   ๔   นี้    คือ 
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก   สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเกิด 
อีก   สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี   ไมเกิดอีกก็มี    หรือวาสัตว 
เบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได    ยอมไมเกิดอีกก็หามิได    ทาน 
พระอนุราธะตอบวา  ดูกอนทานทั้งหลาย   พระตถาคตผูเปนอุดมบุรุษ  ผู 
เปนบรมบุรุษ  ทรงบรรลถุึงธรรมอันควรบรรลุอยางยอดเยี่ยมแลว  เมื่อ 
จะทรงบัญญัติขอน้ัน   ยอมทรงบัญญติันอกจากฐานะทั้ง  ๔  นี้   คือ  สัตว 
เบื้องหนาแตตายแลว  ยอมเกิดอีก  สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีก 
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ไมเกิดอีกก็มี หรือวาสัตวเบื้องหนา 
แตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได   ยอมไมเกิดอีกก็หามิได. 
๑.  อนุราธสูตรท่ี  ๒  ไมมีอรรถกถาแก.  
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           [๗๖๓]  เม่ือทานพระอนุราธะกลาวอยางนี้แลว พวกปรพิาชกผูถือ  
ลัทธิอ่ืนเหลาน้ันไดกลาวกะทานพระอนุราธะวา   ก็ภิกษุรูปนี้ชะรอยจักเปน 
ภิกษุใหม    บวชแลวไมนาน    หรือเปนพระเถระแตหากเปนพระเขลา  ไม 
ฉลาด   ครั้งน้ันแล   พวกปริพาชกผูถอืลัทธิอ่ืนเหลาน้ัน    ไดรกุรานทาน 
พระอนุราธะดวยวาทะวาเปนภิกษุใหมและดวยวาทะวาเปนพระเขลา   แลว 
ไดพากันลุกข้ึนจากอาสนะหลกีไป   เมื่อพวกปริพาชกผูถือลทัธิอ่ืนเหลานั้น 
หลีกไปแลวไมนาน   ทานพระอนุราธะไดมีความคิด   ดังน้ีวา   ถาวาพวก 
ปริพาชกเหลาน้ันพึงถามยิ่งข้ึนไป      เราจะพยากรณแกพวกปริพาชกผูถือ 
ลัทธิอ่ืนเหลาน้ันอยางไรหนอ    จึงจะเปนอันกลาวตามพระดํารัสที่พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสแลว   จะไมกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาดวยคําไมจริง    และ 
พยากรณธรรมสมควรแกธรรม  ทั้งสหธรรมิกไรๆ  ผูคลอยตามวาทะ  จะ 
ไมถึงฐานะอันวิญูชนพึงติเตียนได. 
           [๗๖๔]   ครั้งน้ันแล    ทานพระอนุราธะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจาถึงท่ีประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว  นั่ง  ณ ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง  ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขอประทานพระวโรกาส  ขาพระองคอยูที่กุฏีในปาในท่ีไมไกลพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ครั้งน้ัน   พวกปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืนเปน 
อันมาก   ไดเขาไปหาขาพระองคถึงท่ีอยู  ไดปราศรยักับขาพระองค  ครั้น 
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว.   จึงไดนั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง 
แลวไดถามขาพระองควา  กอนทานอนุราธะ   พระตถาคตผูเปนอุดมบุรุษ  
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เปนบรมบุรุษ    ทรงบรรลุถึงธรรมอันควรบรรลอุยางยอดเยี่ยมแลว   เมื่อ  
ทรงบัญญัติขอน้ัน  ยอมทรงบัญญัติในฐานะท้ัง  ๔  นี้   คือ  สัตวเบื้องหนา 
แตตายแลวยอมเกิดอีก  ฯลฯ    หรือวาสัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก 
ก็หามิได   ยอมไมเกิดอีกก็หามิได   ดงัน้ี   ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อพวก 
ปริพาชกผูถอืลัทธิอ่ืนเหลาน้ันกลาวอยางนี้แลว       ขาพระองคไดตอบเขา 
เหลาน้ันวา  ดูกอนทานทั้งหลาย  พระตถาคตผูเปนอุดมบุรุษ.   เปนบรมบุรุษ 
ทรงบรรลถุึงธรรมอันควรบรรลุอยางยอดเยี่ยมแลว   เมื่อทรงบัญญัติขอน้ัน 
ยอมทรงบัญญัตินอกจากฐานะท้ัง  ๔  นี้   คือ     สตัวเบื้องหนาแตตายแลว 
ยอมเกิดอีก   ฯลฯ      หรือวาสัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได 
ยอมไมเกิดอีกก็หามิได  ดังน้ี   ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อขาพระองคกลาว 
อยางนี้แลว  พวกปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืนเหลาน้ันไดกลาวกะขาพระองควา ก็ 
ภิกษุรูปนี้ชะรอยจักเปนภิกษุใหม   บวชแลวไมนาน  หรือวาเปนพระเถระ 
แตหากเปนพระเขลา  ไมฉลาด   ขาแตพระองคผูเจริญ   พวกปริพาชกผูถือ  
ลัทธิอ่ืนเหลาน้ัน    ไดรุกรานขาพระองคดวยวาทะวาเปนภิกษุใหม    และ 
ดวยวาทะวาเปนพระเขลา    แลวไดพากันลุกข้ึนจากอาสนะหลีกไป    ขาแต 
พระองคผูเจริญ  เมื่อพวกปริพาชกผูถอืลัทธิอ่ืนเหลาน้ันหลีกไปแลวไมนาน 
ขาพระองคไดมีความคิดวา    ถาพวกปริพาชกผูถอืลัทธิอ่ืนเหลาน้ันพึงถาม 
เรายิ่งข้ึนไปไซร    เราจะพยากรณแกพวกปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืนเหลาน้ัน 
อยางไรจึงจะเปนอันกลาวตามพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว    จะ 
ไมกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาดวยคําไมจริง    และพยากรณธรรมสมควรแก 
ธรรม   ทั้งสหธรรมิกไรๆ   ผูคลอยตามวาทะ   จะไมถึงฐานะอันวิญูชน 
พึงติเตียนได  ดังนี้    พระเจาขา.  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 293 

           [๗๖๕]    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนอนุราธะ     เธอจะ 
สําคัญความขอน้ันเปนไฉน.     รูปเทีย่งหรือไมเที่ยง.     ทานพระอนุราธะ  
กราบทูลวาไมเที่ยง   พระเจาขา. 
           พ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา. 
           อ.  เปนทุกข   พระเจาขา. 
           พ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดาควร 
หรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวานั่นของเรา เราเปนนั้นนั่นเปนตัวตนของเรา. 
           อ.  ไมควรเลย   พระเจาขา. 
           พ.   เวทนา. . .สัญญา. . .สังขาร. . .วิญญาณ  เที่ยงหรือไมเที่ยง. 
           อ.   ไมเที่ยง   พระเจาขา. 
           พ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง   สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา. 
           อ.   เปนทุกข   พระเจาขา. 
           พ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียงเปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดาควร 
หรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา  นั่นของเรา  เราเปนนั้น   นั่นเปนตัวตน 
ของเรา. 
           อ.  ไมควรเลย   พระเจาขา. 
           [๗๖๖]   พ.   ดูกอนอนุราธะ     เพราะเหตุนั้นแล     รูปอยางใด 
อยางหน่ึงท้ังที่เปนอดีต  อนาคตและปจจุบัน  เปนภายในก็ดี  เปนภายนอก 
ก็ดี  หยาบกด็ี  ละเอียดก็ดี  เลวก็ด ี ประณีตก็ดี  อยูในที่ไกลก็ดี  ในท่ีใกล  
ก็ดี    รูปนั้นทั้งหมด    เธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนี้วา  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เลม ๔ ภาค ๒ - หนาท่ี 294 

นั่นไมใชของเรา    เราไมเปนนั่น    นัน่ไมใชตัวตนของเรา    เวทนา. . .  
สัญญา. . .สังขาร. . .วิญญาณ          อยางใดอยางหน่ึงท้ังท่ีเปนอดีต 
อนาคตและปจจุบัน  เปนภายในก็ดี  เปนภายนอกก็ดี   หยาบก็ดี   ละเอียด 
ก็ดี   เลวก็ดี  ประณีตก็ดี  อยูในที่ไกลก็ดี       ในทีใ่กลก็ด ีเวทนา. . .  
สัญญา. . .  สงัขาร . . . วิญญาณท้ังหมด  ทานพึง  เห็นดวยปญญาอันชอบ 
ตามเปนจริงอยางนี้วา   นัน่ไมใชของเรา   เราไมเปนนั่น   นั่นไมใชตัวตน 
ของเรา   ดูกอนอนุราธะ   อริยสาวกผูไดสดับแลวเห็นอยูอยางนี้   ยอมเบื่อ 
หนายทั้งในรูป  ยอมเบื่อหนายทั้งในเวทนา ยอมเบ่ือหนายทั้งในสัญญา 
ยอมเบื่อหนายท้ังในสังขาร    ยอมเบื่อหนายทั้งในวิญญาณ  เมือ่เบ่ือหนาย 
ยอมคลายกําหนัด    เพราะคลายกําหนัดจึงหลุดพน     เมื่อหลุดพนแลว 
ยอมมีญาณหย่ังรูวา      หลุดพนแลว    รูชัดวา  ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย 
อยูจบแลว       กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี 
ดังน้ี. 
           [๗๖๗]  ดูกอนอนุราธะ  เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  เธอ 
ยอมเห็นรูปวาเปนสัตวหรือ. 
           อ.  ไมใชอยางนั้น   พระเจาขา. 
           พ.  เธอเห็นเวทนาวาเปนสัตวหรือ. 
           อ.  ไมใชอยางนั้น   พระเจาขา. 
           พ.   เธอเห็นสัญญาวาเปนสัตวหรือ. 
           อ.  ไมใชอยางนั้น   พระเจาขา. 
           พ.   เธอเห็นสังขารวาเปนสัตวหรือ.  
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           อ.  ไมใชอยางนั้น   พระเจาขา. 
           พ.  เธอเห็นวิญญาณวาเปนสัตวหรือ. 
           อ.  ไมใชอยางนั้น   พระเจาขา. 
           [๗๖๘]    พ.  ดูกอนอนุราธะ   เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  
เธอยอมเห็นวาสัตวในรูปหรือ. 
           อ.  ไมใชอยางนั้น   พระเจาขา. 
           พ.  เธอเห็นวาสัตวอ่ืนจากรูปหรือ. 
           อ.  ไมใชอยางนั้น   พระเจาขา. 
           พ.  เธอเห็นวา  สัตวในเวทนา ในสัญญา  ในสังขาร  ในวิญญาณ 
หรือ. 
           อ.  ไมใชอยางนั้น   พระเจาขา. 
           พ.   เธอเห็นวา   สัตวอ่ืนจากเวทนา   จากสัญญา   จากสังขาร   จาก 
วิญญาณหรือ. 
           อ.  ไมใชอยางนั้น   พระเจาขา. 
           [๗๖๙]  พ.  ดกูอนอนุราธะ   เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
เธอเห็นรูปเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  วาเปนสัตวหรือ. 
           อ.  ไมใชอยางนั้น   พระเจาขา. 
           [๗๗๐]   พ.  ดูกอนอนุราธะ   เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
เธอเห็นวา   สัตวนี้ไมมีรูป   ไมมีเวทนา   ไมมีสัญญา   ไมมีสังขาร   ไมมี  
วิญญาณหรือ.  
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           อ.  ไมใชอยางนั้น   พระเจาขา. 
           พ.   ดกูอนอนุราธะ    ก็เธอหาสัตวในขันธ  ๔ นี ้โดยจรงิ    โดยแท 
ไมไดในปจจุบัน ควรหรือท่ีเธอจะพยากรณวา ดูกอนทานท้ังหลาย ตถาคต 
ผูเปนอุดมบุรุษ ผูเปนบรมบุรุษรบรรลุถึงธรรมอันควรบรรลอุยางยอดเยี่ยม  
แลว เมื่อบัญญัติขอน้ัน    ยอมบัญญัตินอกจากฐานะทั้ง  ๔ นี ้   คือ   สัตว 
เบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก ฯลฯ หรือวาสัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอม 
เกิดอีกก็หามิได   ยอมไมเกิดอีกก็หามิได   ดังน้ี. 
           อ.   ไมควรเลย   พระเจาขา. 
           พ.  สาธุ  สาธุ  อนรุาธะ  ดูกอนอนุราธะ  ในกาลกอนดวย  ใน 
บัดนี้ดวย   เรายอมบัญญติัทุกขและความดับแหงทุกข. 
                                    จบ  อนุราธสตูรที่  ๒ 
 
                    ๓.  ปฐมสารปุีตตโกฏฐิตสูตร 
             
            วาดวยพระโกฏฐิตะถามปญหาพระสารีบุตร 
 
           [๗๗๑]   สมัยหน่ึง    ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิตะ 
อยู  ณ  ปาอิสิปตนมฤคทายวัน    กรงุพาราณสี    ครั้งน้ันแล  เปนเวลาเย็น 
ทานพระมหาโกฏฐิตะออกจากท่ีหลีกเรน       ไดเขาไปหาทานพระสารีบุตร 
ถึงท่ีอยู     ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร     ครัน้ผานการปราศรัยพอให 
ระลึกถึงกันไปแลว   จึงนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง       ครั้นแลวไดถามทาน  
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พระสารีบุตรวา  ดูกอนทานพระสารีบุตร   สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอม 
เกิดอีกหรือ.  ทานพระสารีบุตรตอบวา   ดูกอนทาน  ปญหาขอนี้เปนปญหา 
ที่พระผูมีพระภาคเจาไมทรงพยากรณ.  
           ม.   ดกูอนทาน   สตัวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีกหรือ. 
           ส.   ดกูอนทาน     แมปญหาขอนี้ก็เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคเจา 
ไมทรงพยากรณ. 
           ม.   ดกูอนทาน   สตัวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี   ยอมไม 
เกิดอีกก็มี หรือ. 
           ส.  ดกูอนทาน  ปญหาขอนี้เปน   ปญหาที่พระผูมีพระภาคเจาไมทรง 
พยากรณอีกเหมือนกัน. 
           ม.   ดกูอนทาน      สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได 
ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดหรือ. 
           ส.  ดกูอนทาน    แมปญหาขอนี้ก็เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคเจา 
ไมทรงพยากรณอีกเหมือนกัน. 
           ม.   ดกูอนทาน       เมื่อผมถามวา   สัตวเบื้องหนาแตตายแลว   ยอม 
เกิดอีกหรือ ทานก็ตอบวา  ดูกอนทาน ปญหาขอนี้ พระผูมีพระภาคเจาไมทรง 
พยากรณ ฯลฯ เมื่อผมถามวา ดูกอนทาน สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิด 
อีกก็หามิได  ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดหรือ  ทานกต็อบวา   ดูกอนทาน  แม- 
ปญหาขอนี้ก็เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคเจาไมทรงพยากรณอีกเหมือนกัน 
ดูกอนทาน     อะไรเลาเปนเหตุเปนปจจัยใหพระผูมีพระภาคเจาไมทรง 
พยากรณปญหานั้น.  
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           [๗๗๒]  ดูกอนทาน  คําวา  สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก  
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีก   สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิด   
อีกก็มี   ยอมไมเกิดอีกก็มี    สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได 
ยอมไมเกิดอีกก็หามิได    นี้ยอมเปนคําท่ีหมายถึงรูป    ดูกอนทาน    คําวา 
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก     สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไม 
เกิดอีก  สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี   ยอมไมเกิด อีกก็มี  สัตว 
เบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได   ยอมไมเกิดอีกก็หามิได   นี้ยอม 
เปนคําท่ีหมายถึงเวทนา   ดูกอนทาน    คําวา    สัตวเบื้องหนาแตตายแลว 
ยอมเกิดอีก    สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีก     สัตวเบื้องหนาแต 
ตายแลวยอมเกิดอีกก็มี   ยอมไมเกิดอีกก็มี   สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอม 
เกิดอีกก็หามิได    ยอมไมเกิดอีกก็หามิได    นี้ยอมเปนคําท่ีหมายถึงสัญญา 
ดูกอนทาน   คําวาสัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก    สัตวเบื้องหนาแต 
ตายแลวยอมไมเกิดอีก    สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี   ยอมไม 
เกิดอีกก็มี    สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได   ยอมไมเกิดอีก  
ก็หามิได  นี้ยอมเปนคําท่ีหมายถึงสังขาร   คําวา  สตัวเบื้องหนาแตตายแลว 
ยอมเกิดอีก     สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีก     สัตวเบื้องหนาแต 
ตายแลวยอมเกิดอีกก็มี      ยอมไมเกิดอีกก็มี      สตัวเบื้องหนาแตตายแลว 
ยอมเกิดอีกก็หามิได     ยอมไมเกิดอีกก็หามิได     นี้ยอมเปนคําท่ีหมายถึง 
วิญญาณ    ดกูอนทาน     นี้แหละเปนเหตุเปนปจจัยใหพระผูมีพระภาคเจา 
ไมทรงพยากรณปญหาขอนั้น. 
                           จบ  ปฐมสารปุตตโกฏฐิตสูตรที่  ๓  
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                  อรรถกถาปฐมสารีปุตตโกฏฐิตสูตรท่ี  ๓   
 
           ในปฐมสารีปุตตโกฏฐิตสูตรที่  ๓  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
           บทวา   รูปคตเมต   ไดแกเปนเพียงรูปเทาน้ัน.   ในบทนี ้  ทาน 
พระสารีบุตรแสดงวา     ใคร ๆ นอกจากรูปยอมไดรับนามวาสัตว    ฉะน้ัน 
เมื่อไมมีรูป   สิ่งน้ันยอมเปนเพียงนามเทาน้ัน.  แมในบทวา  เวทนาคตเมต 
เปนตน  กน็ยันี้แหละ  บทวา   อย   โข  อาวุโส  เหตุ   ความวา  นี้คือ 
สภาวะที่ไมควรไดรับ   (ชื่อ)   เพราะพนรูปเปนตน    เปนเหตุใหพระผูมี 
พระภาคเจาไมทรงพยากรณปญหาขอนั้น. 
                    จบ  อรรถกถาปฐมสารีปุตตโกฏฐิตสูตรที่  ๓ 
 
                    ๔.  ทุติยสารีปุตตโกฏฐิตสูตร๑ 

 
            วาดวยพระโกฏฐิตะถามปญหาพระสารีบุตร 
 
           [๗๗๓]   สมัยหน่ึง  ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิตะ 
อยู  ณ ปาอิสปิตนมฤคทายวัน  กรุงพาราณสี  ฯลฯ  ไดมีคําถามอยางนั้น 
เหมือนกันวา   ดูกอนทาน   อะไรเลา   เปนเหตุเปนปจจัยใหพระผูมีพระ- 
ภาคเจาไมทรงพยากรณปญหาขอนั้น. 
           [๗๗๔]  ทานพระสารีบุตรตอบวา  ดูกอนทานผูมีอายุความเห็น 
วา   สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดี      สตัวเบื้องหนาแตตายแลว 
ยอมไมเกิดก็ดี  สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มียอมไมเกิดอีกก็มี 
๑.  สูตรท่ี  ๔ - ๘  อรรถกถาแกวามีเนื้อความงายท้ังนั้น.  
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ก็ดี  สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได  ยอมไมเกิดอีกก็หามิได  
ก็ดี ดังน้ี  ยอมเกิดมีแกบุคคลผูไมรู ไมเห็นรูปตามความเปนจริง ไมรูไมเห็น 
เหตุเกิดแหงรูปตามความเปนจริง  ไมรูไมเห็นความดับแหงรูป    ตามความ 
เปนจริง  ไมรูไมเห็นปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงรูปตามความเปนจริง 
ความเห็นวา   สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดี    สัตวเบื้องหนา 
ตายแลวยอมไมเกิดอีกก็ดี   สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก   ยอม 
ไมเกิดอีกก็มีก็ดี   สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได     ยอมไม 
เกิดอีกก็หามิไดก็ดี ยอมเกิดมีแกบุคคลผูไมรูไมเห็นเวทนา  สัญญา  สังขาร 
วิญญาณ  ตามความเปนจริง ไมรูไมเห็นเหตุเกิดแหงเวทนา  สัญญา  สังขาร 
วิญญาณ  ตามความเปนจริง ไมรูไมเห็นความดับแหงเวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ  ตามความเปนจริง  ไมรูไมเห็นปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหง 
เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ   ตามความเปนจริง. 
           [๗๗๕]   ดูกอนทานผูมีอายุ   ก็แตความเห็นวา   สัตวเบื้องหนา 
แตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดี สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีกก็ดี  สัตว 
เบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี   ยอมไมเกิดอีกก็มีก็ดี   สัตวเบื้องหนา 
แตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได    ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี    ยอมไมเกิด 
มีแกบุคคลผูรูผูเห็นรูปตามความเปนจริง     รูเห็นเหตุเกิดแหงรูปตามความ 
เปนจริง   รูเห็นความดับแหงรูปตามความเปนจริง   รูเห็นปฏปิทาเครื่องให 
ถึงความดับแหงรูปตามความเปนจริง   ความเห็นวา  สัตวเบ้ืองหนาแตตาย 
แลวยอมเกิดอีกก็ดี    สัตวเบื้องหนาแตตายแลว   ยอมไมเกิดอีกก็ดี    สัตว 
เบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี   ยอมไมเกิดอีกก็มีก็ดี   สัตวเบื้องหนา  
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แตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได    ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี    ยอมไมเกิด  
มีแกบุคคลผูรูผูเห็นเวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ    ตามความเปนจริง 
รูเห็นเหตุเกิดแหงเวทนา   สัญญา   สงัขาร   วิญญาณ   ตามความเปนจริง 
รูเห็นความดับแหงเวทนา   สัญญา   สงัขาร   วิญญาณ   ตามความเปนจริง 
รูเห็นปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงเวทนา   สญัญา   สังขาร   วิญญาณ  
ตามความเปนจริง. 
                          จบ  ทุติยสารีปุตตโกฏฐิตสูตรที่  ๔ 
 
                        ๕.  ตติยสารีปุตตโกฏฐิตสูตร 
 
               วาดวยพระโกฏฐิตะถามปญหาพระสารีบุตร 
 
           [๗๗๖]   สมยัหน่ึง  ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิตะ 
อยู  ณ  ปาอิสิปตนมฤคทายวัน  กรุงพาราณสี  ฯลฯ  ไดมีคําถามอยางนั้น 
เหมือนกันวา   ดูกอนทานผูมีอายุ   อะไรเลาเปนเหตุเปนปจจัยใหพระผูมี- 
พระภาคเจาไมทรงพยากรณปญหาขอนั้น. 
           [๗๗๗]  ทานพระสารีบุตรตอบวา  ดูกอนทานผูมีอายุ  ความเห็น 
วาสัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดี ฯลฯ สตัวเบื้องหนาแตตายแลว 
ยอมเกิดอีกก็หามิได    ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี    ยอมเกิดมีแกบุคคลผูยัง 
ไมปราศจากความกําหนัด ความพอใจ ความรัก ความระหาย ความเรารอน 
ความทะยานอยากในรูป   ความเห็นวา   สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิด 
อีกก็ดี  ฯลฯ  สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได  ยอมไมเกิดอีก  
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ก็หามิไดก็ดี  ยอมเกิดมีแกบุคคลผูยังไมปราศจากความกําหนัด   ความพอใจ  
ความรัก    ความระหาย   ความเรารอน   ความทะยานอยากในเวทนา    ใน 
สัญญา  ในสงัขาร  ในวิญญาณ. 
           [๗๗๘]   ดูกอนทาน    ความเห็นวา    สัตวเบื้องหนาแตตายแลว 
ยอมเกิดอีกก็ดี  ฯลฯ  สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได   ยอม 
ไมเกิดอีกก็หามิไดก็ด ี   ยอมไมเกิดมีแกบุคคลผู     ปราศจากความกําหนัด 
ความพอใจ  ความรัก  ความระหาย  ความเรารอน    ความทะยานอยากใน 
รูป   ความเห็นวา   สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเธออีกก็ดี  ฯลฯ     สัตว 
เบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได   ยอมไมเกิดอีก     ก็หามิไดก็ดี 
ยอมไมเกิดมีแกบุคคลผูปราศจากความกําหนัด      ความพอใจ     ความรัก 
ความระหาย    ความเรารอน     ความทะยานอยากในเวทนา    ในสัญญา 
ในสังขาร   ในวิญญาณ   ดูกอนทาน   นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยในพระผูมี- 
พระภาคเจาไมทรงพยากรณปญหาขอนั้น. 
                           จบ  ตติยสารีปุตตโกฏฐิตสูตรที่  ๕ 
 
                       ๖.  จตุตถสารีปุตตโกฏฐิตสูตร 
 
                วาดวยพระสารีบุตรถามปญหาพระโกฏฐติะ 
 
           [๗๗๙]  สมัยหน่ึง   ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิตะ 
อยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน    กรุงพาราณสี    ครัง้น้ันแล    ในเวลาเย็น  
ทานพระสารีบุตรออกจากท่ีหลีกเรนแลว ไดเขาไปหาทานพระมหาโกฏฐิตะ  
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ถึงท่ีอยู  ไดปราศรัยกับทานพระมหาโกฏฐิตะ   ครั้นผานการปราศรัยพอใจ 
ระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวทานพระสารีบุตร  
ไดถามทานพระมหาโกฏฐิตะวา    ดกูอนทานมหาโกฏฐิตะ    สัตวเปนหนา 
แตตายแลวยอมเกิดอีกหรือ ฯลฯ  สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หา 
มิได  ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดหรือ ฯลฯ  เมื่อผมถามแลวดังน้ี   ทานก็ตอบวา 
ดูกอนทาน แมปญหาขอนี้ก็เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคเจาไมทรงพยากรณ 
ดูกอนทาน    ก็อะไรเลาเปนเหตุเปนปจจัย    ใหพระผูมีพระภาคเจาไมทรง 
พยากรณปญหาขอนั้น. 
           [๗๘๐]  ทานพระมหาโกฏฐิตะตอบวา  ดูกอนทาน  ความเห็นวา 
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดี    สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไม 
เกิดอีกก็ดี   สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี    ยอมไมเกิดอีกก็มีก็ดี 
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได     ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี 
ยอมเกิดมีแกบุคคลผูมีรูปเปนที่มายินดี    ผูยินดีแลวในรูป  ผูหมกมุนแลว 
ในรูป   ผูไมรูไมเห็นความดับแหงรูปตามความเปนจริง  ความเห็นวา  สัตว 
เบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดี  ฯลฯ    สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอม 
เกิดอีกก็หามิได   ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี      ยอมเกิดแกบุคคลผูมีเวทนา 
สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  เปนที่มายินดี  ผูยินดีแลวหมกมุนแลวในเวทนา 
ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ     ผูไมรูไมเห็นความดับแหงเวทนา  แหง 
สัญญา   แหงสังขาร   แหงวิญญาณ    ตามความเปนจริง.  
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           [๗๘๑]   ดกูอนทานผูมีอายุ   ความเห็นวา   สัตวเบื้องหนาแตตาย   
แลวยอมเกิดอีกก็ดี   ฯลฯ     สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได 
ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี  ยอมไมเกดิมีแกบุคคลผูไมมีรูปเปนที่มายินดี  ผู 
ไมยินดีแลวในรูป  ผูไมหมกมุนแลวในรูป   ผูรูเหน็ความดับแหงรูป     ตาม 
ความเปนจริง    ความเห็นวาสัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดี    ฯลฯ 
สัตวเบื้องหนาแตตายแลว  ยอมเกิดอีกก็หามิได   ยอมไมเกิดอีกก็หา  มิไดก็ดี 
ยอมไมเกิดมีแกบุคคลผูไมมีเวทนา  สัญญา   สังขาร   วิญญาณ    เปนที่มา 
ยินดี   ผูไมยินดีแลว  ไมหมกมุนแลวในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร   ใน 
วิญญาณ    ผูรูเห็นความดับแหงเวทนา    แหงสัญญา    แหงสังขาร   แหง 
วิญญาณ    ตามความเปนจริง  ดูกอนทาน  นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยใหพระผู- 
มีพระภาคเจาไมทรงพยากรณปญหาขอนั้น. 
           [๗๘๒]   ทานพระสารีบุตรถามวา    ดกูอนทาน    ก็ปริยายแมอ่ืน 
ซึ่งเปนเหตุใหพระผูมีพระภาคเจาไมทรงพยากรณปญหาขอนั้นพึงมีหรือ 
ทานพระมหาโกฏฐิตะตอบวา  พึงมีทาน  คือ  ความเห็นวา   สัตวเบื้องหนา 
แตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดี ฯลฯ  สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิ 
ได  ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี  ยอมเกิดมีแกบุคคลผูมีภพเปนท่ีมายินดี  ผู 
ยินดีแลวในภพ   ผูหมกมุนแลวในภพ   ผูไมรูไมเห็นความดับ แหงภพตาม 
ความเปนจริง. 
           [๗๘๓]   ดูกอนทาน  ความเห็นวา   สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอม 
เกิดอีกก็ดี ฯลฯ    สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดก็หามิได     ยอมไม 
เกิดอีกก็หามิไดก็ดี   ยอมไมเกิดมีแกบุคคลผูไมมีภพเปนที่มายินดี  ผูไมยินดี  
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แลวในภพ    ผูไมหมกมุนแลวในภพ    ผูรูผูเห็นความดับแหงภพตามความ  
เปนจริง    ดกูอนทาน    แมขอนี้ก็เปนปริยายใหพระผูมีพระภาคเจาไมทรง 
พยากรณปญหาขอนั้นเหมือนกัน. 
           [๗๘๔]   ทานพระสารีบุตรถามวา    ดกูอนทาน   ก็ปริยายแมอ่ืน 
ซึ่งเปนเหตุใหพระผูมีพระภาคเจาไมทรงพยากรณปญหาขอนั้น  พึงมีหรอื 
ทานพระมหาโกฏฐิตะตอบวา   พึงมีทาน  คือ  ความเห็นวา   สัตวเบื้องหนา 
แตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดี ฯลฯ    สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หา 
มิได   ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี   ยอมเกิดมีแกบุคคลผูมีอุปาทานเปนที่มา 
มิได   ผูยินดแีลวในอุปาทาน    ผูหมกมุนแลวในอุปาทาน    ผูไมรูไมเห็น 
ความดับแหงอุปาทาน   ตามความเปนจริง. 
           [๗๘๕]   ดูกอนทานผูมีอายุ   ความเห็นวา   สัตวเบื้องหนาแตตาย 
แลวยอมเกิดอีกก็ดี   ฯลฯ      สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได 
ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี     ยอมไมเกิดมีแกบุคคลผูไมมีอุปาทานเปนที่มา 
ยินดี   ผูไมยินดีแลวในอุปาทาน   ผูไมหมกมุนแลวในอุปาทาน   ผูรูผูเห็น 
ความดับแหงอุปาทานตามความเปนจริง   ดกูอนทาน  แมขอนี้ก็เปนปริยาย 
ใหพระผูมีพระภาคเจาไมทรงพยากรณปญหาขอนั้น. 
           [๗๘๖]     ทานพระสารีบุตรถามวา   ดูกอนทานผูมีอายุ   ก็ปริยาย 
แมอ่ืนอึก    ซึ่งเปนเหตุใหพระผูมีพระภาคเจาไมทรงพยากรณปญหาขอนั้น 
พึงมีหรือ   ทานพระมหาโกฏฐิตะตอบวา  พึงมีทาน  คือ  ความเห็นวาสัตว 
เบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดี  ฯลฯ     สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอม  
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เกิดอีกก็หามิได   ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี   ยอมเกิดมีแกบุคคลผูมีตัณหา 
เปนที่มายินดี  ผูยินดีแลวในตัณหา  ผูหมกมุนแลวในตัณหา  ผูไมรูไมเห็น 
ความดับแหงตัณหาตามความเปนจริง.  
           [๗๘๗]   ดูกอนทานผูมีอายุ      ความเห็นวา     สัตวเบื้องหนาแต 
ตายแลวยอมเกิดอีกก็ดี   ฯลฯ      สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หา 
มิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี ยอมไมเกิดมีแกบุคคลผูไมมีตัณหาเปนที่มา 
ยินดี   ผูไมยินดีแลวในตัณหา      ผูไมหมกมุนแลวในตัณหา      ผูรูผูเห็น 
ความดับแหงตัณหาตามความเปนจริง     ดูกอนเทาน้ีผูมีอายุ      ขอน้ีแลเปน 
ปริยายใหพระผูมีพระภาคเจาไมทรงพยากรณปญหาขอนี้. 
           ส.   ดกูอนทาน    ก็ปริยายแมอ่ืนซึ่งเปนเหตุใหพระผูมีพระภาคเจา 
ไมทรงพยากรณปญหาขอนี้  พึงมีหรือ. 
           ม.   ดกูอนทาน   บดันี้   ทานยังปรารถนาอะไรในปญหาขอนี้ยิ่งข้ึน 
ไปกวาน้ีอีก     ดูกอนทานสารีบุตร     วัตรเพื่อบัญญัติยอมไมมีแกภิกษุผูพน 
วิเศษแลวเพราะความส้ินไปแหงตัณหา. 
                          จบ  จตุตถสารีปุตตโกฏฐิตสูตรที่  ๖ 
 
                                ๗.  โมคคัลลานสูตร  
 
    วาดวยวัจฉโคตรปริพาชกถามปญหาพระโมคคัลลานะ 
 
           [๗๘๘]   ครั้งน้ันแล    วัจฉโคตรปริพาชกเขาไปหาทานพระมหา 
โมคคัลลานะถึงท่ีอยู   ไดปราศรัยกับทานพระมหาโมคคัลลานะ   ครั้นผาน 
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  จึงนั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้น  
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แลวไดถามทานพระมหาโมคคัลลานะวา ดูกอนทานโมคคัลลานะ  โลกเท่ียง 
หรือ  ทานพระมหาโมคคัลลานะตอบวา ดูกอนวัจฉะ ปญหาขอน้ีเปนปญหา  
ที่พระผูมีพระภาคเจาไมทรงพยากรณ  
           ว.   ดกูอนทานโมคคัลลานะ  โลกไมเที่ยงหรือ. 
           ม.  ดกูอนวัจฉะ   แมปญหาขอนี้ก็เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคเจา 
ไมทรงพยากรณ. 
           ว.  ดกูอนทานโมคคัลลานะ  โลกมีที่สุดหรอื. 
           ม.  ดกูอนวัจฉะ     ปญหาขอนี้เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคเจาไม 
ทรงพยากรณ. 
           ว.  ดกูอนทานโมคคัลลานะ  โลกไมมีที่สุดหรือ. 
           ม.  ดกูอนวัจฉะ แมปญหาขอนี้ก็เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคเจาไม 
ทรงพยากรณ. 
           ว.  ดกูอนทานโมคคัลลานะ  ชีพก็อันนั้นหรือ. 
           ม.  ดกูอนวัจฉะ     ปญหาขอนี้เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคเจาไม 
ทรงพยากรณ. 
           ว.  ดกูอนโมคคัลลานะ  ชีพเปนอ่ืน   สรีระก็เปนอ่ืนหรือ. 
           ม.  ดกูอนวัจฉะ   แมปญหาขอนี้ก็เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคเจา 
ไมทรงพยากรณ. 
           ว.   ดกูอนโมคคัลลานะ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกหรือ. 
           ม.  ดกูอนวัจฉะ     ปญหาขอนี้เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคเจาไม 
ทรงพยากรณ.  
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           ว.   ดกูอนโมคคัลลานะ  สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว  ยอมไมเกิดอีก 
หรือ.  
           ม.   ดกูอนวัจฉะ     แมปญหาขอนี้ก็เปนปญหาที่พระผูมีภาคเจาไม 
ทรงพยากรณ. 
           ว.   ดกูอนโมคคัลลานะ    สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี 
ยอมไมเกิดอีกก็มีหรือ. 
           ม.  ดกูอนวัจฉะ    ปญหาขอนี้ก็เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคเจาไม 
ทรงพยากรณ.   
           ว.   ดกูอนทานโมคคัลลานะ   สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก 
ก็หามิได   ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดหรือ. 
           ม.   ดกูอนวัจฉะ    แมปญหาขอนี้ก็เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคเจา 
ไมทรงพยากรณ. 
           [๗๘๙]   ว.   ดูกอนทานโมคคัลลานะ      อะไรหนอเปนเหตุเปน 
ปจจัยใหพวกปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืน    เมื่อถูกถามอยางนั้นแลว    พยากรณ 
อยางนี้วา  โลกเท่ียงบาง  โลกไมเท่ียงบาง   โลกมีที่สุดบาง  โลกไมมีที่สุดบาง 
ชีพก็อันนั้น  สรีระก็อันนั้นบาง  ชีพเปนอยางอ่ืน  สรีระก็เปนอยางอ่ืนบาง 
สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีกบาง   สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไม 
เกิดอีกบาง   สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี   ยอมไมเกิดอีกก็มีบาง 
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได     ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง 
ดูกอนทานโมคคัลลานะ      ก็อะไรเลาเปนเหตุเปนปจจัยใหพระสมณโคดม 
เมื่อถูกถามอยางนี้แลว   ไมทรงพยากรณอยางนั้นวา   โลกเท่ียงก็ดี   โลกไม  
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เที่ยงก็ดี  โลกมีที่สุดก็ดี  โลกไมมีที่สดุก็ดี  ชีพก็อันนั้น   สรีระก็อันนั้นก็ดี   
ชีพเปนอยางอ่ืน    สรรีะก็เปนอยางอ่ืนก็ดี    สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอม 
 เกิดอีกก็ดี    สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีกก็ดี    สัตวเบื้องหนาแต 
ตายแลวยอมเกิดอีกก็มี     ยอมไมเกิดอีกก็มีก็ดี     สตัวเบื้องหนาแตตายแลว 
ยอมเกิดอีกก็หามิได  ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี. 
           [๗๙๐]   ม.  ดูกอนวัจฉะ ก็เพราะพวกปริพาชกผูถือลัทธอ่ืินยอม 
ตามเห็นจักษุวา  นั้นของเรา  เราเปนนั้น    นั่นเปนตัวตนของเรา   ปริพาชก 
ผูถือลัทธิอ่ืนยอมตามเห็นหู . . . .  จมูก . . . . ลิ้น . . . . กาย . . . . ใจวา 
นั่นของเรา   เราเปนนั่น  นั่นเปนตัวตนของเรา.  เพราะเหตุนั้น   เมื่อพวก 
ปริพาชกผูถอืลัทธิอ่ืนถูกถามอยางนั้นแลว     จึงพยากรณอยางนี้วา     โลก 
เที่ยงบาง  ฯลฯ    สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได   ไมเกิดอีก 
ก็หามิไดบาง   ดูกอนวัจฉะ  สวนพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ยอม 
ทรงพิจารณาเห็นจักษุวา  นั่นไมใชของเรา  เราไมเปนนั่น  นั่นไมใชตัวตน 
ของเรา  ยอมทรงพิจารณาเห็น  หู . . . . จมูก. . . . ลิ้น . . . . กาย . . . . ใจวา 
นั่นไมใชของเรา    เราไมเปนนั่น   นัน่ไมใชตัวตนของเรา   เพราะฉะน้ัน 
เมื่อพระตถาคตถูกถามอยางนั้นแลว     จึงไมทรงพยากรณอยางนี้วา     โลก 
เที่ยงก็ดี  ฯลฯ   สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได   ยอมไมเกิด 
อีกก็หามิไดก็ดี. 
           [๗๙๑]   ครั้งน้ันแล  วัจฉโคตรปริพาชกลุกข้ึนจากท่ีนั่งแลวเขาไป 
เฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้น 
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว    จึงนั่ง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง  
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ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ โลกเท่ียง 
หรือ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนวัจฉะ  ปญหาขอนี้เปนปญหา     
ที่เราไมพยากรณ ฯลฯ. 
           ว.   ขาแตพระโคดมผูเจริญ      สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก  
ก็หามิได  ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดหรือ. 
           พ.  ดกูอนวัจฉะ  แมปญหาขอนี้เราก็ไมพยากรณ. 
           ว.   ขาแตพระโคดมผูเจริญ   อะไรเหลา  เปนเหตุเปนปจจัย  ใหพวก  
ปริพาชกผูถอืลัทธิอ่ืน      เมื่อถูกถามอยางนั้นแลว   ยอมพยากรณอยางนี้วา 
โลกเท่ียงบาง ฯลฯ   สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได  ยอมไม 
เกิดอีกก็หามิไดบาง  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  อะไรเลาเปนเหตุเปนปจจัยได 
พระโคดมผูเจริญ   เมื่อถกูทูลถามอยางนั้นแลว   จึงไมทรงพยากรณอยางนี้  
วา  โลกเที่ยงก็ดี ฯลฯ  สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได  ยอม 
ไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี. 
           [๗๙๒]   พ.    ดกูอนวัจฉะ    พวกปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืนยอมตาม 
เห็นจักษุวา  นั่นของเรา  เราเปนนั่น  นั่นเปนตัวตนของเรา  พวกปริพาชก 
ผูถือลัทธิอ่ืนยอมตามเห็น   หู . . . . จมูก. . . .  ลิ้น . . . . กาย . . .  . ใจวา 
นั่นของเรา   เราเปนนั่น  นั่นเปนตัวตนของเรา   เพราะเหตุนั้น   เมื่อพวก  
ปริพาชกผูถอืลัทธิอ่ืนถูกถามอยางนั้นแลว     จึงพยากรณอยางนี้วา    โลก  
เที่ยงบาง  ฯลฯ   สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได  ยอมไมเกดิ  
อีกก็หามิไดบาง    ดกูอนวัจฉะ   สวนพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  
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ยอมทรงพิจารณาเห็นจักษุวา  นั่นไมใชของเรา   เราไมเปนนั่น  นั่นไมใช 
ตัวตนของเรา  ยอมทรงพิจารณาเปน หู. . . .จมูก. . . .ลิ้น. . . .กาย. . . .      
ใจวา  นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น  นั่นไมใชตัวตนของเรา  เพราะเหตุ 
นั้น   เมื่อตถาคตถูกถามอยางนั้นแลว    จึงไมทรงพยากรณอยางนี้วา   โลก 
เที่ยงก็ดี. ฯลฯ   สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได   ยอมไมเกิด 
อีกก็หามิไดก็ดี. 
           [๗๙๓]    ว.   ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมี ในขอ 
ที่อรรถกับอรรถ   พยัญชนะกับพยัญชนะ  ของศาสดากับของสาวก  ยอม 
เทียบกันไดเขากันได ไมผิดเพ้ียนกันในบทที่สําคัญ ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
เมื่อกี้นี้ขาพระองคไดเขาไปหาสมณมหาโมคคัลลานะแลว  ไดถามความขอนี้  
แมสมณมหาโมคคัลลานะก็ไดพยากรณความขอน้ี      ดวยบทเหลาน้ีดวย 
พยัญชนะเหลาน้ี    แกขาพระองค   ดุจพระโคดมผูเจริญเหมือนกัน   ขาแต 
พระโคดมผูเจริญ   นาอัศจรรยไมเคยมี  ในขอท่ีอรรถกับอรรถ  พยัญชนะ 
กับพยัญชนะ   ของศาสดากับของสาวก     ยอมเทียบกันได     เขากันได 
ไมผิดเพ้ียนกันในบทที่สําคัญ. 
                                 จบ  โมคคัลลานะสูตรที่  ๗ 
 
                                            ๘. วัจฉสตูร 
 
   วาดวยวัจฉโคตรปริพชกถามปญหาพระผูมีพระภาคเจา 
 
           [๗๙๔]      ครั้งน้ันแล    วัจฉโคตรปริพาชกไดเขาไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจาถึงที่ประทับ  ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา   ครั้นผานการ 
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว   จึงนั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลว  
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ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระโคดมผูเจริญ      โลกเท่ียงหรอื  
พระผูมีพระภาคเจาตอบวา     ดูกอนวัจฉะปญหาขอน้ีเปนปญหาท่ีเราไม  
พยากรณ ฯลฯ. 
           ว.   ขาแตพระโคดมผูเจริญ    สตัวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก 
ก็หามิได  ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดหรือ. 
           พ.  ดกูอนวัจฉะ    แมปญหาขอนี้ก็เปนปญหาที่เราไมพยากรณอีก 
เหมือนกัน. 
           ว.   ขาแตพระโคดมผูเจริญ  อะไรเลา  เปนเหตุเปนปจจัย  ไดพวก  
ปริพาชกผูถอืลัทธิอ่ืน  เมือ่ถูกถามอยางนั้นแลว  พยากรณอยางนี้วา  โลก 
เที่ยงบาง ฯลฯ    สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได    ยอมไม 
เกิดอีกก็หามิไดบาง   ขาแตพระโคดมผูเจริญ  อะไรเลา  เปนเหตุ  เปนปจจัย  
ใหพระโคดมผูเจริญ  เมื่อถูกทูลถามอยางนั้นแลว ไมทรงพยากรณอยางนี้ 
โลกเท่ียงก็ดี ฯลฯ  สวนเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได   ยอมไม 
เกิดอีกก็หามิไดก็ดี. 
           [๗๙๕]   พ.  ดกูอนวัจฉะ  พวกปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืน  ยอมเห็น 
รูปโดยความเปนตน   ยอมเห็นตนวามีรูป   ยอมเห็นรูปในตน   หรือยอม  
เห็นตนในรูป ฯลฯ  ยอมเห็นวิญญาณโดยความเปนตน   ยอมเห็นตนวามี 
วิญญาณยอมเห็นวิญญาณในตน หรือยอมเห็นตนในวิญญาณ  เพราฉะนั้น 
พวกปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืน  เมื่อถูกถามอยางนั้นแลว    จึงพยากรณอยางนี้วา 
โลกเท่ียงบาง ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได   ยอมไม  
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เกิดอีกก็หามิไดบาง   ดูกอนวัจฉะ  สวนพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
ยอมไมเห็นรูปโดยความเปนตน    ยอมไมเห็นตนวามีรูป    ยอมไมเห็นรูป  
ในตน    หรอืยอมไมเห็นตนในรูป  ฯลฯ    ยอมไมเห็นวิญญาณโดยความ 
เปนตน   ยอมไมเห็นตนวามีวิญญาณ    ยอมไมเห็นวิญญาณในตน    หรือ 
ยอมไมเห็นตนในวิญญาณ       เพราะฉะนั้น     เมื่อตถาคตถูกถามอยางนั้น 
จึงไมพยากรณอยางนี้วาโลกเที่ยงก็ดี ฯลฯ    สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอม 
เกิดอีกก็หามิได  ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี. 
           [๗๙๖]   ครั้งน้ันแล     วัจฉโคตรปริพาชกลุกข้ึนจากท่ีนั่งแลว 
ไดเขาไปหาท่ีในพระมหาโมคคัลลานะถึงท่ีอยู    ไดปราศรัยกับทานโมคคัล- 
ลานะ   ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว   จึงนั่ง  ณ  ที่ควร 
สวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดถามพระมหาโมคคัลลานะวา   ดูกอนทานโมค- 
คัลลานะ   โลกเท่ียงหรือ   ทานพระมหาโมคคัลลานะตรัสวา  ดูกอนวัจฉะ 
ปญหาขอนี้เปนปญหาที่พระผูมีพระเจาไมทรงพยากรณ  ฯลฯ. 
           ว.  ดกูอนทานโมคคัลลานะ   สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีก 
ก็หามิได  ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดหรือ.                     
           พ.  ดกูอนวัจฉะ   แมปญหาขอนี้ก็เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคเจา 
ไมทรงพยากรณอีกเหมือนกัน. 
           ว. ดกูอนทานโมคคัลลานะ    อะไรหนอ    เปนเหตุเปนปจจัยให 
พวกปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืน       เมื่อถูกถามอยางนั้น   ยอมพยากรณอยางนี้วา 
โลกเท่ียงบาง  ฯลฯ    สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได    ยอม  
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ไมเกิดอีกก็หามิไดบาง   ดกูอนทานโมคคัลลานะ   เห็นอะไรหนอ  เปนเหตุ  
เปนปจจัยใหพระสมณโคดม      เมื่อถกูทูลถามอยางนั้นแลว    ยอมไมทรง 
พยากรณอยางนี้วา โลกเท่ียงก็ดี ฯลฯ  สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก 
ก็หามิได  ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี. 
           [๗๙๗]  ดูกอนวัจฉะ  พวกปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืนยอมเห็นรูปโดย 
ความเปนตน   ยอมเห็นตนวามีรูป   ยอมเห็นรูปในตน    หรือยอมเห็นตน 
ในรูป ฯลฯ  ยอมเห็นวิญญาณโดยความเปนตน  ยอมเห็นตนวามีวิญญาณ 
ยอมเห็นวิญญาณในตน  หรือยอมเห็นตนในวิญญาณ  เพราะฉะนั้น  พวก 
ปริพาชกผูถอืลัทธิอ่ืน  เมือ่ถูกถามอยางนั้น  จึงพยากรณอยางนี้วา  โลก 
เที่ยงบาง ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได  ยอมไมเกิด 
อีกก็หามิไดบาง  ดูกอนวัจฉะ  สวนพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
ยอมไมทรงเห็นรูป โดยความเปนตน  ยอมไมทรงเห็นตนวามีรูป    ยอมไม 
ทรงเห็นรูปในตน  หรือยอมไมทรงเห็นตนในรูป ฯลฯ ยอมไมทรงเห็น 
วิญญาณโดยความเปนตน    ยอมไมทรงเห็นตนวามีวิญญาณ  ยอมไมทรง 
เห็นวิญญาณในตน  หรือยอมไมทรงเห็นตนในวิญญาณ   เพราะฉะนั้น  เมื่อ 
พระตถาคตถูกทูลถามอยางนั้น   จึงไมทรงพยากรณอยางนี้วา โลกเท่ียงก็ด ี
โลกไมเที่ยงก็ดี   โลกมีทีสุ่ดก็ดี   โลกไมมีที่สุดก็ดี   ชีพก็อันนัน้   สรีระก ็
อันนั้นก็ดี   ชีพเปนอยางอ่ืน   สรีระก็เห็นอยางอ่ืนก็ดี   สัตวเบื้องหนาแต   
ตายแลวยอมเกิดอีกก็ดี  สตัวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีกก็ดี  สัตว 
เบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี  ยอมไมเกิดอีกก็มีก็ดี  สัตวเบื้องหนาแต 
ตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได  ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี.  
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           [๗๙๘]   ดูกอนทานโมคคัลลานะ  นาอัศจรรย ไมเคยมี  ในขอท่ี  
อรรถกับอรรถ  พยัญชนะกับพยัญชนะ ของศาสดากับของสาวก ยอมเทียบ  
กันได   สมกนัได  ไมผิดเพ้ียนกันในบทที่สําคัญ   ดูกอนทานโมคคัลลานะ. 
เมื่อกี้นี้ขาพเจาไดเขาไปเฝาพระสมณโคดม    ไดทูลถามเรื่องนี้    แมพระ- 
สมณโคดมก็ไดทรงพยากรณเรื่องนี้   ดวยบทเหลานี้   ดวยพยัญชนะเหลาน้ี 
แกขาพเจา      ดุจทานโมคคัลลานะเหมือนกัน     ดกูอนทานโมคคัลลานะ 
นาอัศจรรย  ไมเคยมี   ในขอท่ีอรรถกบัอรรถ  พยญัชนะกับพยญัชนะของ 
ศาสดากับของสาวก   ยอมเทียบกันได    สมกันได  ไมผิดเพ้ียนกันในบทท่ี  
สําคัญ. 
                                          จบ  วัจฉสูตรที่  ๗ 
  
                                   ๙.  กุตุหลสาลาสูตร 
 
               วาดวยพระผูมีพระภาคเจายอดเยี่ยมกวาครูทั้ง  ๖ 
 
           [๗๙๙]    ครั้งน้ันแล         วัจฉโคตรปริพาชกไดเขาไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจาถึงที่ประทับ   ไดปราศัยกบัพระผูมีพระภาคเจา   ครั้นผานการ 
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลวจึงนั่ง   ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้นแลว 
ไดทราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระโคดมผูเจริญ   เม่ือวันกอน  ๆ 
โนน  พวกสมณพราหมณและปริพาชกผูถือลัทธอ่ืินมากดวยกัน    นั่งประชุม 
กันในศาลาวุนวาย  ไดเกิดมีการสนทนาข้ึนในระหวางวา  ปูรณกัสสปนี้แล 
เปนเจาหมูเจาคณะ.  เปนคณาจารย  มีชื่อเสียง  มีเกียรติยศ  เปนเจาลัทธิ 
ชนสวนมากยกยองวา     ปูรณกัสสปนั้นยอมพยากรณสาวกผูกระทํากาล  
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กิริยาลวงไปแลวในอุปบัติทั้งหลายวา    ทานโนนบังเกิดในภพโนน    ทาน  
โนนบังเกิดในภพโนน  ดงัน้ี   แมสาวกคนใดของทานปูรณกัสสปนั้น  เปน 
บุรุษสูงสุด    เปนบุรุษยอดเยี่ยม   บรรลุความปฏิบัติยอดเยี่ยมแลว   ทาน 
ปูรณกัสสปก็ยอมพยากรณสาวกแมนั้นผูกระทํากาลกิริยาลวงไปแลวใน 
อุปบัติทั้งหลายวา  ทานโนนบังเกิดในภพโนน  ทานโนนบังเกิดในภพโนน  
ดังน้ี  แมมักขลิโคสาล. . . แมนิครณฐนาฏบุตร. . . แมสญชัยเวลัฏฐบุตร. . . 
แมปกุธกัจจานะ. . . แมอชิตเกสกัมพลก็เปนเจาหมูเจาคณะ  เปนคณาจารย 
มีชื่อเสียง   มเีกียรติยศ   เปนเจาลัทธิ   ชนสวนมากยกยองวาดี   แมทาน 
อชิตเกสกัมพลน้ันก็ยอมพยากรณสาวกผูกระทํากาลกิริยาลวงไปแลวใน 
อุปบัติทั้งหลายวา  ทานโนนบังเกิดในภพโนน  ทานโนนบังเกิดในภพโนน 
ดังน้ี     แมสาวกใดของทานอชิตเกสกัมพลน้ันเปนบุรุษสูงสุด     เปนบุรุษ 
ยอดเยี่ยม    ไดบรรลุความปฏิบัติอันยอดเยี่ยมแลว.    ทานอชิตเกสกัมพลก ็
ยอมพยากรณสาวกผูกระทํากาลกิริยาลวงไปแลวแมนั้นในอุปบัติทั้งหลายวา  
ทานโนนบังเกิดในภพโนน   ทานโนนบังเกิดในภพโนน   ดังน้ี เหมือนกัน 
แมพระสมณโคดมน้ีเปนเจาหมูเจาคณะ.    เปนคณาจารย    มชีือ่เสียง   ม ี
เกียรติยศ   เปนเจาลัทธิ   ชนสวนมากยกยองวาดี   แมพระสมณโคดมน้ัน 
ก็ทรงพยากรณสาวกผูกระทํากาลกิริยาลวงไปแลวในอุปบัติทั้งหลายวา ทาน 
โนนบังเกิดในภพโนน   ทานโนนบังเกิดในภพโนน  ดังนี้   และสาวกของ 
พระสมณโคคมน้ัน   รูปใดเปนบุรุษสูงสุด   เปนบรุุษยอดเยี่ยม  ไดบรรล ุ
ความปฏิบัติอันยอดเยี่ยมแลว    พระสมณโคดมก็ทรงพยากรณสาวกรูปนั้น 
ผูกระทํากาลกิริยาลวงไปแลวในอุปบัติทั้งหลายวา   ทานโนนเกิดในภพโนน 
ทานโนนบังเกิดในภพโนน  ดังนี้ เหมือนกัน  ยิ่งกวาน้ันพระสมณโคดมนั้น 
ยังทรงพยากรณสาวกรูปนั้นอยางนี้วา    รูปโนนตัดตัณหาขาดแลว     ถอน  
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สังโยชนทิ้งเสียแลว    ทําท่ีสุดแหงทุกขแลวเพราะไดบรรลุเหตุที่ละมานะได 
โดยชอบ   ดงัน้ี    ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ขาพเจานั้น  มีความเคลือบแคลง  
สงสัยแทวา   อยางไร ๆ   พระสมณโคดมก็ตองทรงรูธรรมอันบุคคลพึงรูยิ่ง  
           [๘๐๐]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดูกอนวัจฉะ     จริงทีเดียว 
ควรท่ีทานจะสงสัยเคลือบแคลงใจ      ความเคลือบแคลงเกิดข้ึนแลวแกทาน 
ในฐานะที่ควรสงสัย  ดูกอนวัจฉะ   เรายอมบัญญัติความเกิดข้ึนแกคนที่ยัง 
มีอุปาทานเทาน้ัน     หาบัญญัติแกคนที่หาอุปาทานมิไดไม     ดูกอนวัจฉะ 
ไฟมีเชื้อจึงลุกโพลง   ไมมีเชื้อหาลุกโพลงไมแมฉันใด   ดูกอนวัจฉะ   เราก็ 
ยอมบัญญัติความเกิดข้ึนแกคนที่ยังมีอุปาทาน  หาบัญญัติแกคนที่หาอุปาทาน 
มิไดไม   ฉันน้ันเหมือนกันแล. 
           ว.   ขาแตพระโคดมผูเจริญสมัยใด  เปลวไฟถูกลมพัด  ยอมไปไกล 
ได   ก็พระโคดมผูเจริญจะทรงบัญญัติอะไรแกเปลวไฟน้ี    ในเพราะเชื้อเลา. 
           พ.   ดกูอนวัจฉะ     สมัยใด    เปลวไฟถูกลมพัด    ยอมไปไกลได 
เรายอมบัญญัติเชื้อ  คือ   ลมนั้น   ดูกอนวัจฉะ   เพราะสมัยนั้น  ลมยอม 
เปนเชื้อของเปลวไฟนั้น. 
           ว.   ขาแตพระโคดมผูเจริญ    สมัยใด    สัตวยอมทอดท้ิงกายน้ีดวย 
ไมเขาถึงกายอันใดอันหน่ึงดวย    ก็พระโคดมผูเจริญ    จะทรงบัญญัติอะไร 
แกสัตวนี้ในเพราะอุปาทานเลา. 
           พ.   ดกูอนวัจฉะ    สมัยใด   สัตวทอดท้ิงกายน้ีดวย   ไมเขาถึงกาย 
อันใดอันหน่ึงดวย  เรายอมบัญญัติอุปาทาน คือ ตัณหานั้นแล  ดูกอนวัจฉะ 
เพราะวาสมัยนั้น  ตัณหายอมเปนเชื้อของสัตวนั้น. 
                                  จบ  กุตุหลสาลาสูตรที่  ๙  
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                           อรรถกถากุตุหลสาลาสูตรท่ี  ๙  
 
           ในกุตุหลสาลาสูตรที่ ๙  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.   
           บทวา   กุตุหลาย  ความวา  ศาลาเฉพาะหลัง   ชื่อวากุตุหาลา  ไมมี 
แตสมณพราหมณทั้งหลาย ผูถือลัทธิตาง ๆ กัน     สนทนากันถึงเรื่องตาง ๆ 
ที่ศาลาใด  ศาลาน้ัน   คือศาลาหลังน้ีสําหรับสมณพราหมณเปนอันมาก 
ทานกลาวดังนี้.   ศาลาหลงัน้ี   ทานเรียกวา  กุตุหลสาลา  เพราะเปนที่เกิด  
ความวุนวายวา   พูดอะไรกัน.   บทวา  ทูรป  คจฺฉติ  ความวา  ยอมไป 
จนถึงพรหมโลกชั้นอาภัสสร.  บทวา  อมิฺจ  กาย  นิกขฺิปติ  ความวา 
ยอมทอดท้ิงดวยจุติจิต.  บทวา  อนุปปนฺโน  โหติ  ความวา  ยอมไมเขาถึง 
เพราะปฏิสนธิจิตไมเกิดในจุติขณะนั้นเอง. 
                                จบ  อรรถกถากุตุหลสาลาสูตรที่  ๙ 
 
                                  ๑๐.  อานันทสูตร 
 
                           วาดวยพระอานนทถามปญหา 
 
           [๘๐๑]   ครั้งน้ันแล       วัจฉโคตรปริพาชกไดเขาไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจาถึงที่ประทับ  ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา   ครั้นผานการ 
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว   จึงนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลว 
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระโคดมผูเจริญ     อัตตามีอยูหรือ 
เมื่อวัจฉโคตรปริพาชกไดทูลถามอยางนี้แลว     พระผูมีพระภาคเจาไดทรง  
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ดุษณีเสีย     วัจฉโคตรปริพาชกไดทูลถามอีกวา     ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
ก็อัตตาไมมีหรือ      แมครั้งท่ีสอง      พระผูมีพระภาคเจาก็ไดทรงดุษณีเสีย 
เหมือนกัน  ครั้นแลว  วัจฉโคตรปริพาชกก็ไดลุกข้ึนจากท่ีนั่งหลีกไป. 
           [๘๐๒]   ครั้งน้ัน     เมื่อวัจฉโคตรปริพาชกหลีกไปแลวไมนาน 
ทานพระอานนทไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา      ขาแตพระองคผูเจริญ  
เพราะเหตุอะไรหนอ      พระผูมีพระภาคเจาอันวัจฉโคตรปริพาชกทูลถาม 
ปญหาแลว   จึงไมทรงพยากรณ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดกูอนอานนท 
เราอันวัจฉโคตรปริพาชกถามวา     อัตตามีอยูหรือ     ถาจะพึงพยากรณวา 
อัตตามีอยูไซร  คําพยากรณนั้นก็จักไปรวมกับลัทธิของพวกสมณพราหมณ 
ผูเปนสัสสตทิฏฐิ  ดูกอนอานนท  เราอันวัจฉโคตรปริพาชกถามวา   อัตตา 
ไมมีหรือ  ถาจะพึงพยากรณวา  อัตตาไมมีไซร  คําพยากรณนั้นก็จักไปรวม 
กับลัทธิของพวกสมณพราหมณผูเปนอุจเฉททิฏฐิ   ดูกอนอานนท  เราอัน 
วัจฉโคตรปริพาชกถามวา   อัตตามีอยูหรือ    ถาจะพึงพยากรณวา   อัตตามี 
อยูไซร  คําพยากรณของเราน้ัน  จักอนุโลมเพ่ือความบังเกิดข้ึนแหงญาณวา 
ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตาบางหรือหนอ. 
           อา.   หามิได   พระเจาขา. 
           พ.   ดกูอนอานนท ถาหากเราอันวัจฉโคตรปริพาชกถามวา   อัตตา 
ไมมีหรือ  จะพึงพยากรณวา  อัตตาไมมีไซร   คําพยากรณนั้นคงจักเปนไป 
เพ่ือความหลงงมงายแกวัจฉโคตรปริพาชกผูงมงายอยูแลวา เมื่อกอนอัตตา 
ของเราไดมีแลวแนนอน   บัดนี้   อัตตาน้ันไมมี   ดังน้ี. 
                                     จบ  อานันทสูตรที่  ๑๐  
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                         อรรถกถาอานันทสูตรท่ี  ๑๐ 
 
           ในอานันทสูตรที่  ๑๐   พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.  
           บทวา    เตสเมต    สทฺธึ   อภวิสสฺ    ความวา  คําพยากรณนั้นจัก 
เปนอันเดียวกันกับลัทธิของสมณพราหมณเหลาน้ัน    จักอนุโลมเพ่ือความ 
เกิดข้ึนแหงญาณวา  สพฺเพ   ธมฺมา  อนตฺตา   วิปสสนาญาณวา     สพฺเพ 
ธมฺมา  อนตฺตา    นีย้อมเกิดข้ึน   คําพยากรณของเราน้ัน  จักอนุโลมบาง 
หรือหนอ. 
                                จบ  อรรถกถาอานันทสูตรที่  ๑๐ 
 
                                        ๑๑.   สภิยสูตร 
 
   วาดวยวัจฉโคตรปริพาชกถามปญหาพระสภิยกัจจานะ 
 
           [๘๐๓]  สมัยหน่ึง  ทานพระสภิยกัจจานะอยู  ณ  ที่พักซึ่งกอสราง 
ดวยอิฐ   ใกลบานญาติ   ครั้งน้ันแล    วัจฉโคตรปริพาชกไดเขาไปหาทาน 
พระสภิยกัจจานะถึงท่ีอยู   ไดปราศรัยกับทานสภิยกัจจานะ   ครั้นผานการ 
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว  จึงนั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลว 
ไดถามทานพระสภิยกัจจานะวา   ดูกอนกัจจานะผูเจริญ   สัตวเบื้องหนาแต 
ตายแลวยอมเกิดอีกหรือ ทานพระสภิยกัจจานะตอบวา  ดูกอนวัจฉะ  ปญหา 
ขอน้ีเปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคเจาไมทรงพยากรณ. 
           ว.   ดกูอนกัจจานะผูเจริญ  สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีก 
หรือ.  
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           ส.   ดกูอนวัจฉะ   แมปญหาขอนี้ก็เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคเจา 
ไมทรงพยากรณ.  
           ว.    ดกูอนกัจจานะผูเจริญ  สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี 
ยอมไมเกิดอีกก็มีหรือ. 
           ส.   ดกูอนวัจฉะ     ปญหาขอนี้เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคเจาไม 
ทรงพยากรณ. 
           ว.    ดกูอนกัจจานะผูเจริญ   สตัวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็ 
หามิได    ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดหรือ. 
           ส.  ดกูอนวัจฉะ   แมปญหาขอนี้ก็เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคเจา 
ไมทรงพยากรณ. 
           ว.   ดกูอนกัจจานะผูเจริญ    เมือ่ขาพเจาถามวา    สัตวเบื้องหนาแต 
ตายไปแลวยอมเกิดอีกหรือ   ทานก็ตอบวา   ดูกอนวัจฉะ   ปญหาขอนี้เปน 
ปญหาที่พระผูมีพระภาคเจาไมทรงพยากรณ   ดกูอนกัจจานะผูเจริญ   เมื่อ 
ขาพเจาถามวา  สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีกหรือ  ทานก็ตอบวา 
ดูกอนวัจฉะ     ปญหาขอนี้เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคเจาไมทรงพยากรณ 
เมื่อขาพเจาถามวา    ดูกอนกัจจานะผูเจริญ    สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอม 
เกิดอีกก็มี  ยอมไมเกิดอีกก็มีหรือ  ทานก็ตอบวา  ดูกอนวัจฉะ  ปญหาขอนี้ 
เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคเจาไมทรงพยากรณ      ดูกอนกัจจานะผูเจริญ 
เมื่อขาพเจาถามวา     สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได  ยอม 
ไมเกิดอีกก็หามิไดหรือ   ทานก็ตอบวา   ดูกอนวัจฉะ   แมปญหาขอนี้ก็เปน 
ปญหาที่พระผูมีพระภาคเจาไมทรงพยากรณ   ดกูอนกัจจานะผูเจริญ   อะไร 
หนอ   เปนเหตุเปนปจจัยใหพระสมณโคดมไมทรงพยากรณปญหาขอน้ัน.  
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           ส.  ดกูอนวัจฉะ เหตุอันใดและปจจัยอันใดเพ่ือการบัญญัติวา  สัตว 
มีรูปก็ดี วาสัตวไมมีรูปก็ดี วาสัตวมีสัญญาก็ดี วาสัตวไมมีสัญญาก็ดี วาสัตว  
มีสัญญาก็มิใช  ไมมีสัญญาก็มิใชก็ดี  เหตุอันนั้นและปจจัยอันน้ัน  พึงดับ  
ทุก ๆ อยาง  หาเศษมิได   บุคคลเมื่อบัญญัติสัตว   วาสัตวมีรูปก็ดี   วาสัตว 
ไมมีรูปก็ดี   วาสัตวมีสัญญาก็ดี   วาสัตวหาสัญฌามิไดก็ดี  วาสัตวมีสัญญา 
ก็มิใช  ไมมสีัญญาก็มิใชก็ดี  พึงบัญญติัดวยอะไร. 
           ว.  ดกูอนกัจจานะผูเจริญ  ทานบวชนานเทาไร. 
           ส.  ไมนาน  ไดสามพรรษา. 
           ว.   ดกูอนผูมีอายุ  การกลาวแกของผูที่กลาวแกไดมากถึงเทาน้ี 
เมื่อการกลาวแกไพเราะอยางนี้แลว   ก็ไมจําตองพูดอะไรกันอีก. 
                                   จบ  สภิยสูตรที ่ ๑๑ 
                                   จบ  อัพยากตสังยุต 
 
                            อรรถกถาสภิยสูตรที่  ๑๑  
 
           ในสภิยสูตรที่ ๑   พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
           บทวา    เอตฺตเกน   เอตฺตกเมว     ความวา    ดูกอนทานผูมีอายุ 
การพยากรณของผูที่ชี้แจงวา   เมื่อเหตุมี  ยอมมีรูปเปนตน  คือ พยากรณวา 
เมื่อเหตุไมมี   รูปยอมไมมี   โดยกาลเทาน้ีนั้น   มมีากถึงเพียงนี้   ก็ไมตอง 
กลาวอะไร   ในการพยากรณที่ไพเราะเพราะพริ้งเปนที่นาพอใจย่ิง   กลาว 
โดยนัยแหงธรรมเทศนาน้ันแหละ  ไมจําตองกลาวอะไร   เลิกพูดกันได. 
                                 จบ  อรรถกถาสภิยสูตรที่  ๑๑ 
                                  จบ  อรรถกถาอัพยากตสังยุต 
                       จบ  อรรถกถาสังยุตตนิกาย  สฬายตนวรรค  
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                  รวมพระสูตรที่มีในอัพยากตสังยุตน้ี  คือ 
           ๑.  เขมาเถรีสูตร   ๒.  อนุราธสตูร    ๓.  สารีปุตตโกฏฐิตสูตรที่  ๑ 
๔. สารีปุตตโกฏฐิตสูตรที่ ๒  ๕. สารีปุตตโกฏฐิสูตรที่  ๓   ๖.  สารีปุตต-  
โกฏฐิตสูตรที่  ๔   ๗. โมคคัลลานสูตร   ๘. วัจฉสูตร  ๙.   กุตุหลสาลาสูตร 
๑๐. อานันทสูตร   ๑๑.  สภิยสูตร. 
                                    จบ  สฬายตนวรรสังยุต 
 

            รวมสังยุตที่มีในสฬายตนวรรคสังยุตน้ี  คือ 
           ๑.   สฬายตนสังยุต      ๒.   เวทนาสังยุต      ๓.   มาตุคามสังยุต 
๔.  ชัมพุขาทกสังยุต     ๕.   สามัณฑกสังยุต     ๖.  โมคคัลลานสังยุต 
๗.   จิตตคหปติปุจฉาสังยุต       ๘.   คามณิสังยุต        ๙.   อสังขตสังยุต 
๑๐.  อัพยากตสังยุต 


